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POVZETEK  

Naravno okolje je za predšolskega otroka prostor, ki mu s svojo raznolikostjo ponuja številne 

izzive za naravoslovno raziskovanje. Pozitivne izkušnje, ki so jih otroci deležni v naravnem 

okolju, pa so temelj učinkovite okoljske vzgoje. Namen doktorskega dela je bil empirično 

preučiti vplive neposrednih in simbolnih izkušenj z gozdnimi organizmi na zgodnje 

poučevanje naravoslovja. Ugotoviti smo želeli, katero naravoslovno znanje in spretnosti ter 

kakšen odnos o gozdnih rastlinah in živalih lahko otroci pridobijo ob dejavnostih, ki temeljijo 

na neposrednih izkušnjah v naravi, ter ali se trajnost naučenega znanja razlikuje od tistega, ki 

je pridobljeno izključno s simbolnimi izkušnjami o naravi. V raziskavo so bili vključeni 

predšolski otroci (n = 129), stari štiri in pet let, ter njihovi vzgojitelji (n = 6). V ta namen smo 

zasnovali pet dejavnosti, pri katerih smo z otroki raziskovali gozdne organizme v gozdu 

(neposredne izkušnje), in pet dejavnosti, pri katerih so uporabljeni videoposnetki, knjige, 

revije, sestavljanke za predstavitev gozdnih organizmov v igralnici (simbolna izkušnja). 

Podatke smo zbrali s polstrukturiranimi intervjuji. Ugotovili smo, da sta oba vzgojno-

izobraževalna programa, ki smo ju izvedli z eksperimentalnima skupinama, N (narava) in I 

(igralnica), omogočila razvoj spretnosti naravoslovnega opazovanja predšolskih otrok. 

Ugotavljamo, da so neposredne izkušnje v naravnem okolju učinkovitejše od simbolnih 

izkušenj o naravi, pridobljenih v igralnici. S pravilnim pedagoškim pristopom pa lahko tudi 

simbolne izkušnje prispevajo k pridobivanju naravoslovnih spretnosti opazovanja. 

Predšolskim otrokom je nujno ponuditi čim več možnosti za aktivno učenje, saj lahko takrat 

udejanjijo svojo željo po raziskovanju in doživljanju okolice. Izkazalo se je, da lahko že 

kratkoročni (enotedenski) programi dejavnosti pomembno vplivajo na spretnosti 

naravoslovnega opazovanja in naravoslovno znanje. Naša raziskava dokazuje, da lahko 

neposredno izkušnjo v naravi nadgradimo s kakovostnimi simbolnimi izkušnjami, kot so: 

dokumentarni filmi, knjige, revije, didaktične igre itn. V nadaljnjih raziskavah bi bilo 

smiselno raziskati vplive vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, pri katerih bi kombinirali 

neposredne in simbolne izkušnje z naravo. Bolj bi bilo treba poudariti tudi pomen 

neposrednih izkušenj z naravo, ki jih otroci pridobivajo v družinskem okolju in neformalnih 

izobraževalnih programih. Znanstveni prispevek doktorskega dela predstavljajo razumevanje 

pomena neposrednih in simbolnih izkušenj za naravoslovno izobraževanje v predšolskem 

obdobju ter razvite in evalvirane naravoslovne dejavnosti, ki bodo omogočile dvig kakovosti 

poučevanja predšolskih otrok na naravoslovnem področju. 
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KLJUČNE BESEDE: neposredne izkušnje, simbolne izkušnje, predšolski otrok, začetno 

naravoslovno izobraževanje, gozd, učenje na prostem  

ABSTRACT 

For preschool children, the natural environment is a diverse place that offers numerous 

opportunities to explore science. Children’s positive experiences in the natural environment 

form the basis for effective environmental education. This doctoral dissertation empirically 

examines the influences of direct and symbolic experiences with forest organisms on early 

science education. The aim was to find out what science knowledge, skills, and attitudes about 

forest plants and animals children acquire through activities with direct experiences in nature, 

and then to evaluate whether this is more efficient than activities where all this was acquired 

with symbolic experiences about nature. The study included four- and five-year-old preschool 

children (n = 129) and their teachers (n = 6). To this end, five activities were designed 

allowing children to explore forest organisms in the forest (direct experiences) and five 

activities that used videos, books, magazines, and jigsaw puzzles to present forest organisms 

in the playroom (symbolic experience). Data were collected through semi-structured 

interviews. The results showed that both educational programs carried out with experiment 

groups N (nature) and P (playroom) allowed preschool children to develop science 

observation skills. Direct outdoor experiences proved more effective than symbolic 

experiences of nature acquired in the playroom. However, with the right teaching approach, 

symbolic experiences can also contribute to developing science observation skills. It is vital to 

offer as many active learning opportunities as possible to preschool children because it is only 

through them that they can fulfill their desire to explore and experience their surroundings. It 

turned out that even short (one-week) activity programs can significantly influence science 

observation skills and knowledge. The study shows that direct outdoor experiences can be 

complemented with quality symbolic experiences, such as documentaries, books, magazines, 

educational games, and so on. It would make sense for further research to explore the 

influences of educational activities that combine direct and symbolic experiences of nature. In 

addition, more attention should be dedicated to the importance of direct outdoor experience 

that children obtain in their family environment and informal education programs. The 

doctoral dissertation contributes to a better understanding of the importance of direct and 

symbolic experiences for preschool science education, and it develops and evaluates science 

activities that will help improve the quality of preschool science teaching.  
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1 UVOD  

Gozd je lahko zelo pomembno učno okolje. Na to kaže vse večje zanimanje za gozdno 

pedagogiko doma in po svetu. V doktorski disertaciji smo se osredinili na vplive neposrednih 

in simbolnih izkušenj z gozdnimi organizmi na zgodnje poučevanje naravoslovja. Zanimalo 

nas je, katero naravoslovno znanje in spretnosti ter kakšen odnos o gozdnih organizmih lahko 

predšolski otroci pridobijo ob vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, ki temeljijo na 

neposrednih izkušnjah v naravi, in kako se te razlikujejo od tistega, kar je pridobljeno 

izključno s simbolnimi izkušnjami o naravi. 

V teoretičnem delu smo se najprej osredinili na pojme ekologija, ekosistem in gozd. Na ta 

način smo želeli predstaviti okolje, v katerem smo izvajali dejavnosti. Nato smo predstavili 

formalni okvir zgodnjega poučevanja naravoslovja v Sloveniji, ki ga postavljata Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) ter Kurikulum za vrtce (1999). V 

nadaljevanju smo se osredinili na pomen konstruktivizma, socialnega konstruktivizma in 

ekološke teorije za zgodnje naravoslovno izobraževanje. Raziskali smo didaktično-metodična 

izhodišča učenja in poučevanja naravoslovja v predšolskem obdobju. V zadnjem delu smo se 

posvetili raziskavam, ki preučujejo izkušnje otrok z naravoslovjem, pri čemer smo se 

osredinili predvsem na neposredne in simbolne izkušnje ter predstave otrok o rastlinah in 

živalih.  

V empiričnem delu so naprej predstavljeni raziskovalni problemi, cilji in hipoteze, ki smo si 

jih zastavili. Sledi opis metod, s katerimi natančno opišemo potek raziskave ter kako smo 

testirali otroške spretnosti, naravoslovno znanje in odnos do narave. Nato smo predstavili 

dejavnosti. izvedene z obema eksperimentalnima skupinama. V tem delu smo predstavili tudi 

polstrukturirane intervjuje z vzgojiteljicami, ki so nam posredovale svoje poglede na naše 

delo. V zadnjem delu opisa metod smo predstavili obdelavo podatkov. Sledita poglavje z 

rezultati, ki smo jih predstavili s tabelami, in razprava, ki je razdeljena na tri vsebinske 

sklope: spretnosti, naravoslovno znanje in odnos do narave, nato pa še povzetek mnenja 

vzgojiteljic in (celostni) povzetek. V zadnjem poglavju smo navedli sklepe, s katerimi smo 

odgovorili na zastavljene hipoteze. Navedli smo tudi, kaj bi bilo smiselno še raziskati na tem 

področju. V prilogah smo zbrali vse uporabljene naloge, vprašanja in fotografije uporabljenih 

pripomočkov. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Ekologija: ključni pojmi 

2.1.1 Ekologija  

Izraz ekologija izhaja iz grških besed oikos in logos, kar pomeni veda, ki raziskuje dom vseh 

živih bitij. Kljub številčnosti definicij se najpogosteje uporablja definicija nemškega biologa 

Ernesta Haeckela, ki jo je podal leta 1869 (Tome, 2006; Odum, 1971). Ekologijo definira kot 

vedo, ki preučuje odnose med organizmi in njihovim okoljem (Tarman, 1992; Odum, 1985; 

Chapin, 2006; Willis, 1997). Definicija vključuje vse pogoje, ki so pomembni za obstoj: 

različne žive in nežive dejavnike. Danes jo pojmujemo kot biološko disciplino, ki preučuje 

odnose med organizmi in njihovim okoljem, živim in neživim, ter razlaga vpliv odnosov na 

razporeditev in številčnost organizmov (Zelnik, 2015; Odum, 1975). Pri ekologiji gre 

predvsem za spoznavanje delovanja povezav med organizmi in okoljem, zato je ameriški 

ekolog Eugene Paul Odum ekologijo označil kot vedo, ki preučuje sestavo in delovanje 

ekosistemov (Tarman, 2009). 

2.1.2 Ekosistem 

Angleški ekolog Tansley je leta 1935 uvedel pojem ekosistem, ker je spoznal, da družb ne 

moremo obravnavati izolirano od fizičnega okolja. Z izrazom ekosistem opišemo biotop (vsi 

abiotski dejavniki okolja) in biocenezo (vsi organizmi vseh vrst skupaj v istem prostoru) 

skupaj (Tome, 2006; Burcharth idr., 2007; Dimitrakopoulos in Troumbis, 2019). Biotop lahko 

sestavljajo preprosti dejavniki, kot so: voda, vlažnost, toplota, svetloba in kisik, lahko pa so 

kompleksnejši, kot so: vreme, klima, tla, jezero ali morje, opisuje Tarman (1992). Nadalje pa 

življenjsko združbo ali biocenezo opisuje kot značilno skupnost živih organizmov, ki živijo v 

določenem življenjskem prostoru ali biotopu, v katerem se vedenje osebkov kaže glede na 

pogoje znotraj neživega ali živega okolja. Znotraj ekosistema kot naravne enote med neživimi 

dejavniki in živimi organizmi obstaja ravnotežje (Tansley, 1935). Ohranja se zaradi 

medsebojnih interakcij. Tansley (1935) je zapisal, da so to interakcije med rastlinami in 

živalmi s fizikalno-kemijskim okoljem. Ekosistemi pa se povezujejo v večje naravne enote, ki 

jih imenujemo biomi in ki so razporejeni po celotnem svetu ter se povezujejo v biosfero 

(Anesio in Laybourn - Parry, 2012; Ellis, 2020; Videira idr., 2011; Chernyshenko, 2008). 

Delimo jih na vodne, kopenske in na antropogene biome. Med kopenske biome spadajo: 

gozdni biomi, travni biomi, puščava in tundra. Največji in ekološko najzapletenejši ter 

najvišje razvit kopenski ekosistem je gozdni biom, znotraj katerega so prisotne biološko 
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najbolj raznolike združbe na Zemlji (Mollot idr., 2017; Silander, 2001). Osnovni gradniki 

gozdnega bioma so drevesa, ki z drugim rastlinjem zaradi tekmovanja za svetlobo ustvarjajo 

navpično slojevitost gozda (Tome, 2007, 2009). Gozdni biom je najpomembnejša življenjska 

skupnost, saj gozd deluje kot ekosistem, znotraj katerega vladajo zapleteni odnosi, pri katerih 

je vse med seboj povezano (Tome, 2009). Pomembna vloga gozdnega ekosistema se kaže v 

sorazmerno visokih in stalnih količinah organskih snovi, energijske učinkovitosti, v primarni 

proizvodnji in velikem obsegu življenjskih procesov (Anko, 1995). Gonilna sila temeljnih 

procesov, kot so: fotosinteza, biotična rast, ustvarjanje humusa, prenos in akumulacija 

energije v biosferi, so gozdovi, poleg tega pa imajo tudi pomembno vlogo pri planetarnem 

kroženju ogljika, dušika in kisika (vzdržujejo optimalno temperaturo, nastanek dežja in drugih 

pomembnih dejavnikov). Ekosistemi so pomembni za človeka, ker zagotavljajo storitve. Gozd 

kot ekosistem je pomemben vir hrane, kot so: užitni plodovi (borovnice, maline, jagode, 

kostanj, lešniki), uživanje rastlinskih delov (vršički, gobe), pridobivanje medu, lovljenje 

divjadi, uporabnost odpadnega listja in praproti za človeka, hkrati pa nudi prebivališče za živa 

bitja. Nadalje gozd predstavlja pedagoško-vzgojno vlogo, okolje za rekreacijo, turizem in 

dobrino, pomembno za uravnavanje človekovega psihičnega in fizičnega ravnotežja (Tarman, 

1992). Vlogo in funkcijo gozda je Anko (1995) razdelil na tri večje skupine: proizvodna, 

okoljska in socialna vloga ter funkcija gozda. Nadalje avtor v proizvodno funkcijo gozda 

uvršča nastajanje rastlinske in živalske organske snovi ter vse delovanje gozda, med vloge pa 

dobrine gozda, ki zadovoljujejo človeške potrebe. Okoljska vloga gozda je varovanje tal pred 

erozijo, blaženje sunkov vetra, plazov in snežnih zametov ter ne nazadnje pomembnost 

podnebne vloge. Izjemnega pomena je tudi vodna vloga gozda. Med socialne vloge in 

funkcije gozda sodijo: rekreacijska, turistična, raziskovalna, poučna, higiensko-zdravstvena, 

obrambna, zaščitna vloga, funkcija varovanja kulturne dediščine in naravnih vrednot ter 

estetska vloga. Estetska vloga gozda (Anko, 1995) je vse, kar ljudi privablja v gozd in v njih 

vzbuja pozitivne učinke. Nadalje opisuje rekreacijsko vlogo kot vlogo izjemnega pomena za 

kakovost življenja na fizičnem, duševnem in na emocionalnem področju. S tem, ko vedno več 

ljudi izraža potrebo po obisku gozda, to pripomore k večji okoljski ozaveščenosti javnosti, kar 

posledično pripelje do vpliva na ohranjanje narave. Velik pomen pa ima vzgojna vloga gozda, 

saj pripomore k pridobivanju ustreznih vrednot okoljske ozaveščenosti ljudi. To je 

najpomembnejši strokovni pouk, ki se ga udeležujejo predšolski in osnovnošolski otroci med 

naravoslovnimi dnevi, na obiskih učnih poti in drugod (prav tam). 
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2.1.3 Gozd 

Papež s sodelavci (1997), Muralikrishna in Manickam (2017), Dirzo in Mendoza (2008) ter 

Neumann (2009) opisujejo biotsko raznovrstnost kot pestrost živih organizmov (število 

rastlinskih in živalskih vrst) in njihovih prebivališč ali habitatov rastlin in živali. Vključuje 

tudi gensko raznovrstnost (raznolikost med posameznimi osebki neke vrste). Raznolikost med 

pripadniki iste vrste je pomembna zaradi potrebe po prilagoditvi spreminjajočim se razmeram 

v naravi ob različnih časih (Brockerhoff idr., 2017). Menijo, da ima vrstna raznolikost 

poseben pomen pri obravnavanju biotske raznolikosti. Sestavljena je iz dveh parametrov: 

vrstnega bogastva (število vrst v posamezni združbi, ekosistemu ali okolju) in njegove 

dominantne porazdelitve (številčno razmerje med vrstami oziroma njihovimi populacijami). 

Vrstno bogastvo je v Sloveniji izjemno. Prav tako je za Slovenijo značilna tudi velika 

raznolikost na ravni ekosistemov. 

Gozd opisujejo kot življenjsko združbo. Znotraj njega prevladujejo drevesa ter grmovna in 

zeliščna vegetacija. Sestavni del gozda, ki deluje kot ekosistem, je tudi živalski svet. Vsi 

majhni in veliki naravni ekosistemi pa so precej odprti sistemi, saj je zanje značilna izmenjava 

snovi in energije (prav tam). 

Papež in sodelavci (1997) tudi menijo, da zaradi boljšega razumevanja in vpogleda v 

delovanje sistema razlikujemo različne organizacijske ravni življenjskih oblik, kot so: osebki, 

populacije, vrste, življenjske združbe in ekosistemi. Ekosistem tako zajema določen prostor z 

vsemi rastlinami in živalmi ter njihovim abiotskim okoljem. Deluje prek kroženja snovi, 

pretoka energije in primarne produkcije, po večini ustvarjene s fotosintezo.  

Značilna skupnost populacij rastlin in živali, ki živijo v določenem prostoru – biotopu, je 

življenjska združba ali bioceneza (Tarman, 1992). Gozdni ekosistem pa je medsebojna 

povezanost skupnosti drevja, grmovja, zelišč, trav, mahov, gliv in živali, ki vplivajo na neživo 

naravo in nasprotno (Silander, 2001). Fizionomija rastlinske odeje je tako pestra, da 

življenjske združbe imenujemo po značilnih skupinah rastlin (gozd, travnik, pašnik ...), 

medtem ko je živalski svet podrejen rastlinskim združbam in jih zato poimenujemo živalske 

združbe gozdov, travnikov in pašnikov. Gozdna združba je tako rastlinska združba, katere 

osnovni graditelji so drevesne vrste. Število vrst se povečuje v smeri od tečajev proti 

ekvatorju ter upada od nižin proti visokogorju. Več kot je vrst v združbi, večji sta 

raznovrstnost in stabilnost, ne nazadnje pa tudi odpornost proti spremembam okolja. V 
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Sloveniji se naravno pojavlja 56 drevesnih vrst, ki dosežejo višino najmanj pet metrov (prav 

tam). 

V gozdni krajini so prevladujoči elementi gozd ter opažen vpliv in prisotnost človeka (Anko, 

1982). Temu tipu krajine pripada večji del Slovenije. Biotopi gozdne krajine so: gozdni 

robovi, staro drevje, sušice, podrtice, stene, melišča, jame, vodne kotanje in izviri ter obrečni 

gozdovi. Biotop je življenjski prostor rastlin in živali, ki so se naselile na istem prostoru 

zaradi podobnih zahtev po neživih dejavnikih. Habitat pa je življenjski prostor ene same vrste 

(Doligez in Boulinier, 2008; Stamps, 2008; Tarman, 1992). Gozdni rob je tako izjemno bogat 

in pester biotop, znotraj katerega so habitati različnih vrst živali in rastlin. Delimo ga na 

zunanji in notranji gozdni rob. Zunanji rob je običajno naravna gozdna meja s pašniki, z 

mrazišči, mokrišči in z vodnimi ekosistemi. Poseljujejo ga svetloljubne in toploljubne 

rastlinske vrste. Značilne vrste dreves na gozdnem robu so: beli gaber, mali jesen, maklen, 

skorš, divja češnja, iva, jerebika in mokovec. Najpogostejše grmovne vrste pa so: glog, črn 

trn, šipek, dren, leska, črni bezeg, trdoleska, brogovita, krhlika, češmin, brin, robida, hmelj, 

srobot in bršljan. Izjemno pester je zeliščni sloj, ki naj bi zavzemal šestino gozdnega roba. 

Gozdni rob je tako stičišče različnih ekosistemov. Živalim nudi zavetje, deloma ali v celoti pa 

se prehranjujejo zunaj njega. Vrstna raznolikost živali je odvisna od pestrosti rastlin na 

gozdnem robu. Število ptic je na gozdnem robu izjemno veliko, predvsem zaradi večje 

preglednosti, prehranjevalnih navad zunaj gozda ter raznolikosti plodonosnih dreves in 

grmov, medtem ko so sesalci, razen srn in zajcev, najmanj vidne živali gozdnih robov, ker so 

pretežno nočne živali. Notranji rob gozda nastane na stičišču različnih gozdnih združb. Lahko 

je naraven ali povzročen. Naravni so stabilni, povzročeni pa nastanejo zaradi naravnih motenj 

ali načina gospodarjenja z gozdom (Papež idr., 1997).  
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2.2 Formalni okvir zgodnjega poučevanja naravoslovja v Sloveniji  

Formalni okvir zgodnjega poučevanja naravoslovja v Sloveniji postavljata Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji ter Kurikulum za vrtce. V Beli knjigi o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je za predšolsko obdobje poudarjeno spodbujanje 

različnih področij razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja in značilnostmi 

posameznega otroka. Poudarek je na razvijanju sposobnosti prepoznavanja čustev ter 

spodbujanja čustvenega doživljanja in izražanja, negi in spodbujanju radovednosti, domišljije, 

raziskovalnega duha ter neodvisnega mišljenja, gibalnih sposobnosti in spretnosti ter 

posredovanju znanja z različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja.  

V Kurikulumu za vrtce (1999) je narava opredeljena kot posebno področje, ki vključuje 

razvoj otrokovih sposobnosti za dejavno vključevanje v fizično in družbeno okolje ter 

ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. Poudarek je na otrokovem 

pridobivanju izkušenj z živimi bitji ter veselju nad raziskovanjem in odkrivanjem. Poleg tega 

je zapisano, da naj učenje predšolskih otrok temelji na aktivnostih in pridobivanju 

neposrednih izkušenj. V sklopu tega področja se z izvajanjem različnih dejavnosti pri otroku 

razvijajo naravoslovni pojmi, naravoslovno mišljenje, klasificiranje, zmožnost uvida in 

reševanja problemov, iskanje in povzemanje bistva. Vse našteto pri otrocih poteka na 

nezavedni ravni, čeprav so to pravzaprav osnovne znanstvene metode v naravoslovju.  

Otroke moramo ves čas spodbujati, da sprašujejo o vsem, kar vidijo, da se učijo iskati 

odgovore z opazovanjem, raziskovanjem, eksperimentiranjem, opisovanjem in z razlaganjem. 

Skratka, otrok naj – kjer se le da – spoznava naravo neposredno. Prinaša naj rastline iz narave 

v vrtčevske raziskovalne kotičke ali na okenske police, skrbi naj zanje in z njimi lepo ravna 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

Znotraj Kurikuluma za vrtce so predlagani tudi cilji in dejavnosti, ki jih razvrščamo v pet 

področij. Eno izmed njih je narava. Priporočeno je, da vzgojitelji predlagane cilje, vsebine in 

dejavnosti povezujejo, dograjujejo in dopolnjujejo. V tabeli 1 smo zbrali globalne cilje, cilje 

in predlagane dejavnosti, ki smo jih upoštevali pri izvedbi naših dejavnosti. 
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Tabela 1: Cilji in dejavnosti v Kurikulumu za vrtce na področju narave 

Globalni cilji: 

 Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih. 

 Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave. 

 Spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe. 

 Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

Cilji: 

 Otrok odkriva, spoznava ter primerja živo in neživo naravo. 

 Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed 

njih. 

 Otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo. 

 Otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in 

krepitev zdravja. 

 Otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo. 

 Otrok odkriva, spoznava in primerja spremembe v življenju pri sebi, pri drugih živih 

bitjih ter v neživi naravi. 

 Otrok spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo. 

 Otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in nežive 

narave. 

 Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo ter kako lahko 

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 

 Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vplivata okolje in on sam. 

 Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode in drugih tekočin, mivke in drugih snovi ter 

zmesi in jih med seboj primerja. 

 Otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo 

lastnosti. 

 Otrok spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske 

sposobnosti. 

 Otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij. 
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Primeri dejavnosti od 1. do 3. leta  

Otrok: 

 prebiva v naravi in jo doživlja v različnih okoljih, dnevnih in letnih časih, vremenskih 

razmerah; 

 doživlja naravo in se pogovarja o svojih zaznavah; 

 zaznava živa bitja z vsemi mogočimi čutili (ob upoštevanju varnosti otroka in živega 

bitja) in sodeluje v pogovorih o tem, kakšna so, kako in kje živijo, kako se gibljejo, 

oglašajo, kakšni so njihovi potomci, kako se gibljejo, oglašajo, kakšni so njihovi 

potomci, kako se hranijo itn.); 

 posnema glasove in gibanje živih bitij, predmetov, igrač, strojev idr.; 

 se igra z različnimi predmeti živalskega, rastlinskega in neživega izvora (npr. usnje, 

kamenčki, školjke, les) ter z različnimi snovmi (npr. mivka, voda) in pojavi (npr. veter, 

svetloba, sence); 

 posluša zgodbe o naravi; 

 preliva in presipava tekočine in sipke snovi v različne posode; 

 sodeluje pri urejanju prostora; 

 se giblje, guga, pleza, skače, teče, se plazi, brca, se spušča po toboganu itn.  

Primeri dejavnosti od 3. do 6. leta 

Otrok: 

 išče, opazuje, primerja, raziskuje, skrbi in neguje rastline in živali v okoljih, v katerih 

živijo, v gojilnicah, v živalskem vrtu idr.; 

 obišče živalski vrt, park, kmetijo, njivo, vrt, gozd idr.; 

 opazuje živa bitja s pomočjo povečeval (npr. ročna lupa, stereomikroskop) in se 

pogovarja o tem, kaj bi lahko videl z močnejšo lečo; 

 išče informacije o živih bitjih v različnih medijih (slikanice, knjige, filmi itn.); 

 opazuje mladiče različnih živali ter jih primerja s starši in med seboj; 

 zbira materiale, snovi in predmete ter jih primerja in razvršča, sestavlja zbirke idr.; 

 opazuje sebe ter se primerja z vrstniki in živalmi; 

 likovno upodablja rastline, živali in njihove mladiče ter oponaša oglašanje, gibanje, 

vedenje; 

 opazuje dojenčke, mladiče živali, slike, slikanice, filme idr. o dojenčkih, mladičih, 
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razvoju ter o rojstvu otroka in mladičev, sodeluje v pogovoru o spočetju, razvoju, 

rojstvu in o negi; 

 doživlja posamezno čutilo (npr. posluša, voha, ugotavlja smer vetra) in ga spoznava v 

funkciji celotnega telesa (npr. čutila ga posvarijo pred nevarnostjo, mišice pa mu 

pomagajo, da se nevarnosti umakne); 

 opazuje, posluša, pripoveduje, prikazuje in posnema, kar počnejo drugi; 

 opazuje, opisuje in posnema različna gibanja ljudi, živali, rastlin, predmetov glede na 

način gibanja, hitrost gibanja, začetek in konec gibanja (skače na trampolinu, se guga 

na gugalnici, pade s stola, plava, določa start in cilj pri teku, posluša hitro in počasno 

glasbo idr.); 

 opazuje spremembe v daljšem časovnem obdobju (opazovanje sebe, drevesa, parka, 

rasti rastlin, živalskih mladičev, otrok); 

 sodeluje pri oblikovanju in urejanju prostora (npr. urejanju »hiške punčk«, šotora, 

kotička), ureja igrače, knjige, zbirke kamenčkov, listov idr.; 

 se igra s konstrukcijskimi zbirkami, razstavljivimi igračami (razstavlja in sestavlja); 

 oblikuje iz testa, plastelina, gline, plete košarice, papirnate kite, tke, zlaga mozaik itn.; 

 spoznava različne materiale in jih primerja med seboj (npr. usnje, les, kamen, kovine, 

plastika); 

 se igra z vodo v različnih pojavnih oblikah (dež, luže, sneg, led, potok, jezero, mlaka 

idr.) in jo primerja; 

 se igra z mivko, dela odtise, potočke in figure, preceja, seje, presipava, uporablja 

posode in igrače za igro z njo, oblikuje z mivko in vodo. 

 

2.3 Pomen konstruktivizma, socialnega konstruktivizma in ekološke teorije za zgodnje 

naravoslovno izobraževanje 

Kognitivna teorija, ki jo je utemeljil Jean Piaget (1896–1980), opisuje strukturo in razvoj 

procesov človekovega mišljenja ter kako ti procesi vplivajo na njegovo razumevanje in 

dojemanje sveta. Ta teorija je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja postala teoretska podlaga 

za večino kurikularnih dokumentov, načinov in metod dela z otroki v predšolskem obdobju 

(Batistič - Zorec idr., 2013; Miles Gordon in Williams Browne, 2015).  

Piagetovi nasledniki so teorijo razvili v konstruktivistično teorijo učenja. Koncept 

naravoslovnega izobraževanja temelji na teoriji konstruktivizma (Krnel, 2001). Ta poudarja 
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pomen človekovih notranjih, kognitivnih procesov učenja in doseganje globljega 

razumevanja. Znanja ne sprejemamo od zunaj, ampak ga mora vsakdo zgraditi z lastno 

miselno aktivnostjo v procesu osmišljanja svojih izkušenj (Marentič Požarnik, 2000). 

Kognitivni razvoj je povezan z otrokovo interakcijo (asimilacijo in akomodacijo) med 

okoljem, v katerem živi, in otrokovo notranjostjo (mišljenjem) (Miles Gordon in Williams 

Browne, 2015).  

Kognitivni razvoj posameznika vključuje razvoj mišljenja, spomina, učenja in govora (Nemec 

in Kranjc, 2011). Piaget je opazil, da je mišljenje otrok pri reševanju miselnih problemov 

precej drugačno od mišljenja odraslih (Batistič - Zorec idr., 2013). Z razvojem otrokovega 

mišljenja se razvija tudi njegova sposobnost uporabe različnih simbolov in miselnih predstav. 

Spomin je vse večji in ima izdelane spominske strategije, v govoru pa naraščata dolžina in 

kompleksnost povedi. Kakovost mišljenja in osmišljanje okolja se z zorenjem otroka in 

novimi izkušnjami hitro spreminjata. Piaget je razdelil mišljenje na štiri stopnje: 

senzomotorično ali zaznavno-gibalno stopnjo (od rojstva do 2 let), predoperacionalno stopnjo 

(od 2 do 7 let), stopnjo konkretnih operacij (od 7 do 11 let) in stopnjo formalnih operacij (od 

11 do 15 let). Vsaka stopnja ima drugačno spoznavno shemo in je kompleksnejša od prejšnje 

(Labinowicz, 1989).  

Novejša spoznanja in raziskave so prepoznali tudi nekatere šibke strani omenjene Piagetove 

kognitivne teorije. Nekaj ključnih za predšolsko obdobje opisujem v nadaljevanju. Najprej gre 

omeniti njegovo tezo, da je mišljenje otrok v prvih dveh razvojnih stopnjah (zaznavno-gibalni 

in predoperativni) izključno egocentrično, ki je bila ovržena (Kesselring in Müller, 2011). 

Otrok lahko že pri štirih ali petih letih kaže sociocentričnost v svojem mišljenju in zmožnost 

vživljanja v poglede drugih. Raziskave (Harris idr., 1993; Hofman, 1987; Carpenter in 

Tomasello, 1995) so tudi pokazale, da otroci že v zgodnjem otroštvu postopno razvijejo 

empatijo. Smetana (1993) ugotavlja, da socialni razvoj poteka v smeri socialnih pravil kot 

zelo pomembnih razvojnih nalog v zgodnjem otroštvu. Otrokom namreč omogoča vključitev 

v socialne skupine in delovanje v njih v smislu komuniciranja in vzpostavljanja recipročnih 

odnosov ter empatičnega doživljanja. Poleg tega otroci pri tej starosti oblikujejo avtentične 

prosocialne odnose. To pomeni, da se jim že izoblikuje odnos, ki je naravnan na pomoč 

drugim, ki so v težavah, iskanju koristi za druge, v zadovoljevanju potreb drugih ljudi in 

nudenju pomoči drugim. Piaget je tudi zmotno mislil, da mlajši otroci ne morejo demonstrirati 

nekaterih oblik kompleksnejšega logičnega mišljenja, kar dokazujejo tudi raziskave na 

področju zgodnjega poučevanja ekologije (Allen, 2015, 2017).  
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Kognitivna teorija naj bi v zgodnjem otroštvu temeljila na neposrednih izkušnjah, 

pripovedovanje oziroma razlaga pa naj ne bi imela učinka na otroka (Ebeling in Gelman, 

1994). Izsledki novejših raziskav so pokazali, da se raven jezika, pomenska in skladenjska, 

razvija v vseh razvojnih obdobjih otroka. Otrok ima v zgodnjem otroštvu že sposobnost 

reflektiranja jezika kot komunikacijskega sredstva in sebe kot uporabnika jezika (Marjanovič 

Umek in Fekonja, 2004). Danes velja med razvojnimi psihologi splošno prepričanje, da 

Piagetove starostno opredeljene faze kognitivnega razvoja ne držijo, ideja o postopnem 

razvoju mišljenja pa ostaja živa (Batistič - Zorec idr., 2013; Miles Gordon in Williams 

Browne, 2015).  

Vse bolj se poudarja pomen sociokulturnega polja znotraj otrokovega razvoja in učenja 

(Marjanovič Umek, 2002; Olson in Torrance, 1996). Vigotski (1896–1934) je bil eden 

najvidnejših predstavnikov sociokulturne teorije, socialnega konstruktivizma, ki presega 

Piageteve okvire razlage o otrokovem razvoju (Batistič - Zorec idr., 2013; Miles Gordon in 

Williams Browne, 2015). V nasprotju s Piagetom je menil, da so za otrokov razvoj ključnega 

pomena: zgodnje socialne interakcije med odraslim in malčkom, socialno učenje v vrstniških 

skupinah, bogato simbolno okolje, učenje v območju bližnjega razvoja, formalno poučevanje, 

povezano z razvojem znanstvenih pojmov, in zgodnje učenje akademskih spretnosti. 

Raziskava L. Marjanovič Umek in sodelavcev (2003) je pokazala na pomembnost socialnega 

konstruktivizma. Z načrtovanimi spodbudami iz okolja, npr. v simbolnih igrah, skupnem 

branju, pogovoru, izvajanju dejavnosti z udeležbo vzgojitelja itn., otrok razvija svoje 

individualne zmožnosti, pri katerih pridobiva nove izkušnje in znanje, ki presegajo njegovo 

trenutno zrelost, predvsem zmožnost predšolskega otroka, da razume druge, da uporabljajo 

govor v različnih govornih položajih, tvori zapletene izjave, je zmožen tvorbe miselnih in 

govornih obratov ter uporablja metajezik, če njegov razvoj in učenje potekata v spodbudnem 

okolju v kombinaciji z dejavno vlogo odraslih, otrokovih vrstnikov in njega samega.  

Teorijo Vigotskega so podprli številni raziskovalci. Tako se je v devetdesetih letih prejšnjega 

stoletja uveljavil socialni konstruktivizem, za katerega je značilno, da se otrok uči v različnih 

socialnih kontekstih in da se ga obravnava kot spoznavno, socialno, jezikovno kompetentnega 

posameznika (Miles Gordon in Williams Browne, 2015). Socialni konstruktivizem torej 

izhaja iz teze, da otrokovo mišljenje in znanje, pridobljena samo iz lastnih odkritij in izumov, 

ne dosežeta ravni, ki jo doseže, če je poučevanje korak pred otrokovim razvojem in ga 

spodbuja k napredku. Vigotski razlikuje med spontanimi (intuitivnimi) in znanstvenimi pojmi. 

Prve naj bi otrok lahko oblikoval sam (konstruktivizem), druge pa pridobil s pomočjo odrasle 
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osebe (socialni konstruktivizem) (Novak idr., 2003). Pri tem ima ključno vlogo simbolna igra, 

saj otrok v simbolni igri doseže razvojno višje ravni miselnega delovanja in tudi rabe govora 

kot pri drugih vodenih dejavnostih (Vigotski, 1978; Blair in Razza, 2007; Fekonja idr., 2005). 

Socialni konstruktivizem razume predšolskega otroka kot kompetentnega posameznika, ki se 

razvija vsa obdobja ter uči v simbolno in kulturno bogatem okolju. Opozarjajo na izjemno 

pomembno vlogo, ki jo imajo kompetentni posamezniki (vzgojitelji, starši, vrstniki), ki mu 

ustvarjajo okolje, v katerem lahko pridobi izkušnje (Miles Gordon in Williams Browne, 2015; 

Lešnik in Marjanovič Umek, 2005). 

Pomemben prispevek k celoviti obravnavi zgodnjega naravoslovnega izobraževanja 

predstavlja tudi Bronfenbrennerjeva ekološka teorija. Gre za interakcijsko teorijo, ki temelji 

na premisi, da je razvoj otroka v veliki meri odvisen od dejavnikov zunaj njega samega (Miles 

Gordon in Williams Browne, 2015; Pergar - Kuščer, 2004). Bronfenbrennerjeva ekološka 

teorija učno okolje otroka, torej tudi vrtec, obravnava kot celovit sistem, v katerem so 

malčki/otroci in drugi posamezniki ter širši socialni prostor v nenehni interakciji na različnih 

ravneh okolja (Marjanovič Umek, 2014). Po besedah Bronfenbrennerja (2005) je razvoj 

odvisen od dejavnikov okolja in otroka; ekosistem človeka vključuje fizične dejavnike 

(podnebje, prostor, dom, vrtec, šola) in socialno okolje (družina, družba, kulturni kontekst).  

Ekološka teorija (Bronfenbrenner, 1989) razlaga razvoj s sociokulturne prespektive. Vsebuje 

pet ravni okoljskih sistemov: mikrosistem, makrosistem, mezosistem, ekosistem in 

kronosistem (slika 1). Na razvoj posameznika torej vpliva več ravni okolja, ki vključujejo 

različne neposredne interakcije, od tistih z ožjimi družinskimi člani do izkušenj s kulturo. 

Osrednja raven okolja je mikrosistem, ki je otrokovo trenutno okolje. Na tej ravni ima 

posameznik neposredne interakcije z njemu bližnjimi osebami, kot so: starši, sorojenci, 

vzgojitelji, učitelji, prijatelji. Posameznik ni pasiven prejemnik izkušenj, ampak sooblikuje in 

spreminja trenutno okolje.  

Odnosi v okolju so dvosmerni in recipročni. Okoljski sistemi, v katerih se mikrosistem 

nahaja, spodbujajo ali zavirajo kakovost in količino teh mikrosistemskih odnosov. Kdo vse 

vpliva na kakovost navezanosti med mamo in malčkom, je opisal Hoffman (1989), ki je 

opozoril, da ne gre samo za vpliv njunih individualnih značilnosti, ampak tudi za mamino 

partnersko (zakonsko) zadovoljstvo, njeno zadovoljstvo na delovnem mestu, njen ekonomski 

položaj itn. Druga okoljska raven je mezosistem, ki vključuje odnose med posameznimi 

mikrosistemi, npr. povezave med otrokovimi družinskimi izkušnjami in izkušnjami v šoli. 
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Prav tako je pomembna in se povezuje kakovost medsebojnih odnosov na delovnem mestu 

odraslega posameznika kot njegovo delovanje v vlogi partnerja in roditelja. Širša skupnost je 

ekosistem, ki vključuje različne ustanove in vpliv družbenega okolja na posameznikove 

izkušnje v mikrosistemu, npr. vključitev malčka v vrtec neugodno vpliva na njegov razvoj, če 

je kakovost vrtca nizka. Najvišja raven okolja pa je makrostistem, ki vključuje vrednote, 

zakone, norme, pravila v določeni družbi. Časovno dimenzijo okolja, nizanje okoljskih 

dogodkov in prehode v življenjskem poteku vključuje kronosistem. Okolje se ves čas 

spreminja in ni statičen dejavnik, ki vpliva na posameznika.  

Bronfenbrenner je ekološko teorijo leta 2005 dopolnil z vlogo genetskih in bioloških 

dejavnikov v razvoju. Ta teorija pripisuje izjemen pomen razširitvi okoljske perspektive na 

širšo in časovno raven, upoštevanju vloge zgodnjih in poznejših izkušenj v posameznikovem 

razvoju ter poudarku na vzajemni interakciji med posameznikom in okoljem v razvoju 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2020).   

 

Slika 1: Model ekološke teorije (po Marjanovič Umek in Zupančič, 2020) 

 

Predpostavka v ekološki teoriji je, da vse ravni vplivajo na okolje, v katerem poteka 

predšolska vzgoja (Marjanovič Umek, 2014). Ekološka teorija lahko vzgojitelju pomaga pri 

celovitejšem razumevanju sistemov, ki vplivajo na družine otrok, ki so v vrtcu. Poudarja 

pomen tesnega sodelovanja med vzgojitelji in starši otrok za doseganje kakovostne predšolske 

vzgoje otrok (Miles Gordon in Williams Browne, 2015). 
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2.4 Didaktično-metodična izhodišča učenja in poučevanja naravoslovja v predšolskem 

obdobju 

Predšolsko obdobje je pomemben čas za razvijanje naravoslovja. Učenje naravoslovja je 

zavestno, saj vzgojitelji in otroci dajejo poudarke zanje pomembnim naravoslovno 

raziskovalnim vprašanjem. Tako naj bi otrok razvijal intelektualne sposobnosti, znanstveno 

mišljenje in iznajdljivost v problemskih situacijah (Vonta in Vrščaj, 1999). Krnel (2001, 

2008) ugotavlja, da učenje naravoslovja v zgodnjem otroštvu skuša iz zmede in navidezne 

povezanosti ustvariti red in smisel. To znanje naj bi postavilo temelj poznejšemu naravoslovju 

v šoli, katerega cilj je naravoslovno in okoljsko pismen posameznik. Otroci razvijajo 

zavedanje o prepletenosti odnosov v okolju, vzporedno pa se jim oblikujejo stališča in 

vrednote do okolja.  

Naravoslovno izobraževanje je pomembno v predšolskem obdobju zaradi individualnega 

razvoja otrok in družbenih koristi. Naravoslovno izobraževanje spodbuja radovednost, nudi 

užitek ob raziskovanju sveta okrog sebe, postavlja temelje za učenje naravoslovnih predmetov 

v šoli in podaja koristne informacije za vsakdanje življenje. Predšolski otroci imajo prirojeno 

radovednost (Greefield, 2017) in so se zmožni učiti naravoslovnih znanosti (Brenneman idr., 

2009). Med raziskovanjem naravoslovnih vsebin pridobivajo koristne izkušnje za razvoj 

opismenjevanja: z opisovanjem naravnih pojavov, razlago idej in z iskanjem informacij v 

besedilu. Naravoslovno raziskovanje podpira tudi socialno-čustveni razvoj, saj je narava dela 

takšna, da spodbuja medsebojno sodelovanje pri reševanju problemov in načrtovanju 

raziskav. Takšno učenje vključuje poznavanje znanstvenega jezika in prakse (van der Graaf, 

2018). Pomembno je omeniti, da otroci vzporedno s temi vsebinami razvijajo spoštovanje do 

okolja in razumevanja sveta (Gomes in Fleer, 2019; Oppermann idr., 2017).  

Pri naravoslovnoznanstvenih vsebinah je za predšolske otroke pomembno, da jih poučimo o 

pojmih ter da razvijajo spretnosti in veščine (French, 2004; Jirout in Zimmerman, 2015; 

Vitiello in Greenfield, 2017). J. Piekny (2014) poudari pomen razvijanja spretnosti v 

predšolskem obdobju. Razlikujemo procesne spretnosti, kot sta opazovanje in napovedovanje, 

in znanstvene spretnosti, ki temeljijo na predhodnem znanju in veščinah. Prve so neodvisne 

od vsebinskega značaja, druge pa od naravoslovnih vsebin in njihovega poznavanja. Spretnost 

načrtovanja in izvajanja raziskav je dejavnost, v katero se predšolski otrok lahko vključi. 

Otroci lahko opazujejo pojave pri različnih pogojih. Zmožni so se tudi naučiti ločiti 

spremenljivke, izvesti preizkuse ali analizirati zbrane podatke (Piekny, 2014). 
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Allen (2015) meni, da je ravno zgodnje učenje naravoslovja pomembno pri izpodbijanju 

spontanih predstav, ki si jih ustvarijo otroci. Poleg tega pa opozarja na pomembno vlogo 

pedagogov. Meni, da bi bilo lahko začetnega naravoslovja v predšolskem obdobju več, saj bi 

tako otroci bolje razvili osnovne naravoslovne pojme, kar bi lahko preprečilo poznejše težave 

pri srečanju s pravo znanostjo: s kemijo, fiziko in z biologijo. Otroci se namreč hitro izgubijo 

med svojimi napačnimi predstavami in novo učno vsebino, ki jo spoznavajo. Z 

naravoslovnimi dejavnostmi lahko otrok oblikuje razumevanje pojmov in lastna stališča, ki 

mu omogočajo razumeti pojave in dogodke v naravi (Katalinič idr., 2007). Fošnarič in 

Katalinič (2012) poudarjata, da je namen učenja naravoslovja v zgodnjem otroštvu pravzaprav 

pridobivanje izkušenj in znanj o sebi in drugih živih organizmih, odnosu človeka do narave, o 

naravnih silah in njihovi uporabi. Pri podajanju in seznanjanju otrok z naravoslovnimi 

vsebinami je treba upoštevati razvojne sposobnosti otrok.  

Krnel (1993) opozarja, da zaradi neustreznega učenja in poučevanja naravoslovja lahko sledi 

odpor do naravoslovja, kar gotovo vpliva na prihodnje odločanje o študiju in poklicu. Sistem 

izobraževanja in usposabljanja naj bi posamezniku podal temeljna znanja in spretnosti, da bi 

posameznik postavil trden temelj za svoje nadaljnje življenje in tudi delo. Predvsem mu mora 

dati funkcionalno pismenost, tj. sposobnost branja, pisanja, računanja in reševanja osnovnih 

problemov v življenju in poklicu. Vse pomembnejši del funkcionalne pismenosti postaja 

poznavanje naravoslovja in njegovih metod raziskovanja. Naravoslovje nam pravzaprav 

pomaga reševati vsakdanje probleme. Vsak posameznik se v zasebnem ali poklicnem 

življenju sreča z napravami in metodami, ki izhajajo iz naravoslovja in tehnike. Prav zgodnje 

naravoslovje pa naj bi postavilo temelje poznejšemu naravoslovju v šoli. Vpliva na odločanje 

o prihodnjem študiju in izbiri poklica pa nimajo samo učitelji, ampak tudi vzgojitelji. Krnel še 

poudarja, da so tako otroci opremljeni s sposobnostmi za reševanje problemov ter odkrivanje 

narave na znanstven in logičen način.  

Zgodnje učenje naravoslovja se začne v otroški glavi, nadaljuje pa se z dodajanjem novih 

izkušenj in znanj k njihovim predstavam (Hvala, 2012). V predšolskem obdobju sicer 

prevladuje spontano učenje, ki poteka z igro, s praktičnimi dejavnostmi in z vsakdanjimi 

rutinami, s tem da smiselno povezuje vsa področja osebnosti – gibalno, čustveno, socialno in 

moralno. M. Batistič Zorec (2002) opozarja, da otrok vsega ne more odkriti sam, zato 

potrebuje tudi odrasle osebe (vzgojitelje, starše). Hvala (2012) dodaja, da naj bi vzgojitelj 

opazoval otroke pri raziskovanju in stopal z njimi v interakcijo. Pripravil naj bi jim 

spodbudno učno okolje, spodbujal njihova dejanja in razmišljanja.  
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Novak idr. (2003) poudarjajo, da otroci ob tem razvijajo svoje sposobnosti in spretnosti 

opazovanja (prepoznavanja, zaznavanja, primerjanja), razvijanja in primerjanja zamisli 

(razvrščanja, uvrščanja, urejanja, sklepanja, načrtovanja in izvajanja poskusov, 

napovedovanja, posploševanja, oblikovanja domnev, spremljanja spreminjanj spremenljivk) 

ter se seznanijo z nekaterimi postopki (preizkušanje, merjenje). Za zgodnje učenje 

naravoslovja so po mnenju Tomkins in S. D. Tunnclife (2007) najprimernejši naravoslovni 

postopki opazovanje naravnih objektov, eksperimentiranje in terensko delo. Krnel (1993) 

opozarja, da se naravoslovni postopki sicer razvijajo in uvajajo vzporedno z miselnim 

razvojem otroka, vendar je njihov nadaljnji razvoj v veliki meri odvisen od dialoga otroka z 

odraslimi, kar smo že omenili v poglavju o socialnem konstruktivizmu. Ne smemo zanemariti 

dejstva, da se znanje o naravi in odnos do nje začneta oblikovati že v zgodnjem otroštvu. 

Nekateri naravoslovni postopki so težji, drugi preprostejši in prav na teh temelji začetno 

naravoslovje v vrtcu.  

Številni raziskovalci (Millar, 1994; Johnston, 2009; Kos in Jerman, 2015) poudarjajo, da je 

opazovanje prva oziroma izhodiščna naravoslovna spretnost in temeljna kognitivna 

sposobnost v otrokovem zgodnjem otroštvu. Raziskovalci (Harris, 1993; Millar, 1994; 

Johnston, 2009, Kos in Jerman, 2015) so ugotovili, da opazovanje vključuje uporabo vseh 

čutil pri prepoznavanju podobnosti in razlik med objekti, zaporedij in dogodkov v okolju, 

vzorcev in pojavov v objektih ter ne nazadnje pri interpretaciji rezultatov. V zgodnjem 

otroštvu se namreč pri otroku razvijajo in ostrijo senzorne sposobnosti, zato so opazovalne 

vaje in sprotno ubesedovanje spoznanj še toliko pomembnejši.  

Krnel (2001) poudarja otroško okolje, v katerem se otroci gibajo, ki je omejeno na majhen, 

neizmerno pisan in zanimiv del sveta. Kar otroci vidijo, si želijo potipati, povohati ali okusiti, 

nadalje, kar otroci slišijo, si želijo videti in iz vsega v njihovi bližini, kar je dosegljivo in 

priročno, želijo nekaj narediti. Avtor meni, da moramo otroško okolje zato še bolj razširiti in 

ga narediti raznolikega, saj le tako zadovoljimo otroška spontana nagnjenja po odkrivanju in 

spoznavanju. Velik pomen pripisuje tudi spodbujanju otrok, da to, kar so videli, vohali, 

okušali, otipali in poslušali, pripovedujejo, narišejo, oblikujejo ali izvedejo poskus. Velik 

pomen pripisuje tudi dejavnostim zunaj vrtca, tj. sprehodom in srečanjem z okoljem, ter 

dejavnostim, ki nudijo nove izzive in vidike, saj so zaradi otroških spoznavnih sposobnosti 

najprimernejše.  
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Raziskovalci (Kahn in Kellert, 2002; Kos idr., 2021; Soga idr., 2016; Tomažič, 2009) v svojih 

raziskavah poudarjajo, da je izobraževanje najučinkovitejše takrat, ko otroci razvijajo svojo 

naravoslovno pismenost z neposredno izkušnjo z živimi bitji in v naravi. Zato je izjemnega 

pomena, na kak način otrokom približamo naravoslovje. Novak idr. (2003) menijo, da ima v 

zgodnjem otroštvu učenje naravoslovja dve pomembni vlogi. Prva je, da za otroka predstavlja 

neposredno okolje, ki ga raziskuje brez tuje pomoči in pristno, neobremenjeno s predsodki ter 

motivirano. Druga pa je, da omogoča preskok s konkretnega na abstraktni način dojemanja, ki 

je izjemnega pomena za celostni razvoj.  

Allen (2014) ugotavlja, da se lahko otroci z izkušnjami v naravnem okolju zelo veliko 

naučijo, saj pri tem uporabljajo svoj primarni način spoznavanja sveta: zaznavanje 

neposredno s svojimi čutili. Naravno okolje je ravno zato zelo primerno za razvoj 

prilagoditvenih spretnosti (Wilson, 2008), saj ponuja številne izzive, ki otrokom omogočajo 

prenos izkušenj iz nestrukturiranega v strukturirano okolje. Raziskovalci (Kahn in Kellert, 

2002; Kos idr., 2012; Wilson, 2008) tudi ugotavljajo, da naravno okolje spodbuja celostni 

razvoj otroka. Čim bolj je srečanje z naravo pristno, bogatejše in pomembnejše so izkušnje za 

nadgrajevanje znanja. Otrok tako razvija odgovornejši odnos do okolja. M. Kos idr. (2012) 

poudarjajo tudi pomen pozitivne izkušnje z naravo pri otrocih, saj se sicer razvijejo 

neutemeljeni predsodki in strahovi do narave. Pri temah iz naravoslovja so predšolski otroci 

zelo vedoželjni. Dejavnosti v naravnem okolju lahko krepijo njihov občutek za domišljijo, 

znanje, ustvarjalnost in spretnosti opazovanja, poleg vsega pa se jim izboljšuje odnos do 

znanja. Otroci različnih starosti, sposobnosti in razvojnih stopenj se vključujejo v naravo – 

vsak po svojih najboljših močeh in vsi so nad svojimi ugotovitvami navdušeni. Miller (2007) 

opozarja, da se ob neposrednem spoznavanju narave srečujejo z naravoslovnimi pojmi, s 

katerimi se bodo srečali tudi pozneje v šoli in jim bo zaradi lastnega predznanja veliko lažje 

pridobiti novo znanje. Ne nazadnje, izobraževanje na prostem ni namenjeno samo 

naravoslovnim vsebinam, saj njihove izkušnje lahko zajemajo tudi cilje veliko drugih 

vzgojno-izobraževalnih področij (Adkins in Simmons, 2002).  

V naravnem okolju moramo otroku omogočiti tudi pozitivne izkušnje z živimi bitji; s tem se 

izognemo razvoju neutemeljenih strahov in predsodkov. Prokop in Randler (2017) opisujeta, 

katere vplive imajo biološke preddispozicije in razlike med posamezniki na razvoj odnosa do 

živali. Trdita, da je za ohranjanje biotske raznolikosti izjemnega pomena dobro poznavanje 

odnosa ljudi do živali. Poudarjata kar petnajst različnih dejavnikov oz. spremenljivk, ki 

vplivajo na razvoj odnosa do živali pri posamezniku, kot so videz živali, predvsem barva, 
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genetske podobnosti ljudem, številčnost v naravi, potencialna grožnja za človeka itn. Velik 

poudarek sta namenila tudi razumevanju evolucijskih procesov za odnos do živali. Predsodke 

lahko otrok pridobi z vzorom odraslih. Običajno so močno zakoreninjeni in jih je težko 

odpraviti, saj so odzivi na določeno živo bitje nezavedni ali refleksni, torej jih lahko nevede 

prenesemo na otroka.  

Dejavnosti v naravnem okolju, v katerih je otrok aktivno udeležen, vodijo k oblikovanju 

njegovih miselnih operacij in temeljnih pojmov. Tako se razvijajo t. i. naivna fizika, biologija 

in kemija, ki skupaj z izkušnjami, pridobljenimi z drugih področij, sestavljajo »vsakdanje 

znanje«. Otroci, ki so izpostavljeni izkušnjam, si morajo za svoje uspešno delovanje svet 

razlagati. To je posledica človeške naravne težnje do oblikovanja znanja, s katerim si človek 

osmišlja svet na najboljši način glede na dane okoliščine. Če jim pri tem pomagamo, je 

njihova pot krajša in lažja (Krnel, 2001). 

Naloga vzgojitelja je, da s svojo strokovnostjo, z zaupljivim odnosom in zgledom pomembno 

vpliva na pozitiven odnos otrok do živih bitij (Kos idr., 2012; Torkar, 2015). C. Adkins in B. 

Simmons (2018) ugotavljata, da so vzgojitelji in učitelji v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 

preveč usmerjeni v podajanje znanja in zapostavljajo otrokovo pridobivanje znanja z 

neposrednimi izkušnjami. J. Murray (2019) opozarja, da so primerne dejavnosti za 

raziskovanje tiste, ki sprožijo uporabo vseh čutov. Naloga učiteljev je, da prinesejo zanimiva 

orodja in materiale, otrok pa se z lastnimi izkušnjami odloči, kaj bo uporabil za raziskovanje. 

Poleg tega učitelj s pripravo dejavnosti za otroke v naravi ne nudi priložnosti samo za razvoj 

njihovih znanstvenih kompetenc (reševanje problemov, komuniciranje, sklepanje, 

ocenjevanje, testiranje, opazovanje, merjenje, primerjanje, razvrščanje, spraševanje), ampak 

tudi za gradnjo nekognitivnih spretnosti (vztrajnost, zaupanje, prilagodljivost). Vzgojitelj je 

dolžen otroke motivirati za naravoslovje, tako da spodbuja njihovo radovednost, da 

postavljajo vprašanja in da raziskujejo (Toyoma, 2016). Karademir (2019) meni, da je za 

učinkovito učenje pomembna predvsem vzgojiteljeva ozaveščenost o tem, kaj otroke zanima 

in kakšno je njihovo predznanje. V svoji raziskavi je ugotovil, da predšolski otroci za 

pridobivanje naravoslovnega znanja in razvoj veščin potrebujejo še več virov in možnosti za 

učenje kot druge starostne skupine, zato je ustrezno učno okolje, ki ga otrokom omogoča 

vzgojitelj, še toliko pomembnejše. Sundberg idr. (2018) tudi opozarjajo na pomembnost 

medsebojne zavzetosti ter podpore vzgojiteljev in učiteljev znotraj vzgojno-izobraževalnih 

ustanov, sicer se naravoslovne dejavnosti razdrobijo in nimajo želenega učinka na učence. 

Nekateri tudi opozarjajo, da je v predšolskem obdobju premalo časa namenjenega znanosti, 
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kar je verjetno posledica različnih dejavnikov, kot sta omejeno naravoslovno znanje 

vzgojiteljev (Garbett, 2003; Tu, 2006) in velik poudarek na opismenjevanju (Guo idr., 2016). 

Predšolski otroci so tako prikrajšani za pomembne izkušnje, ki bi jih pridobili ob 

naravoslovnem izobraževanju. 

2.5 Izkušnje otrok z naravoslovjem 

Krnel (2001) pravi, da so najprimernejše dejavnosti tiste, v katerih lahko otrok sprejema 

informacije na osnovi lastnih izkušenj. Meni, da je to osnova za poznejši pouk naravoslovja v 

šoli. Izkustveno učenje je vsako učenje v neposrednem stiku z realnostjo oziroma je s 

pojavom v neposrednem stiku, ne le da razmišlja o odzivanju ob takšni situaciji (Kolb, 1984). 

Walter in Marks (1981) ter B. Marentič Požarnik (2018) opredelijo izkustveno učenje kot niz 

dogodkov z enim ciljem ali več cilji, pri čemer so aktivno vključeni udeleženci v enem 

dogodku ali več dogodkih.  

Izkustveno učenje so prvi obravnavali John Dewey, Jean Piaget, Kurt Lewine in David Kolb. 

Vsi so se ukvarjali z vprašanjem, kako združiti mišljenje in učenje z izkušnjami (Marentič 

Požarnik, 2018). Učenje je proces, v katerem si posameznik ustvarja znanje na tak način, da 

preoblikuje lastne izkušnje. Faze, ki predstavljajo izkustveno učenje, so v bistvu cikličen 

proces pridobivanja znanja: zajemajo konkretno izkušnjo, razmišljajoče opazovanje, 

abstraktno konceptualizacijo in aktivno eksperimentiranje, ki spet pripeljejo do konkretne 

izkušnje (Kolb, 1984). Vsako pridobljeno znanje znotraj tega procesa se preoblikuje, zato ni 

dovolj le zaznavna izkušnja; s to izkušnjo moramo znati nekaj narediti. Do konvergentnega 

znanja nas torej pripelje deduktivni način razmišljanja s pomočjo znanja, pridobljenega z 

indukcijo (Kolb, 1984).  

Izjemnega pomena je izkustveno učenje, pri katerem pustimo otrokom, da sami izberejo učno 

okolje ter jim zagotovimo dovolj časa za samostojno opazovanje in doživljanje. Vrščaj (2000) 

meni, da je tako učenje prilagojeno otrokovemu interesu, znanju, sposobnostim, razvojni 

stopnji in zanj ni pretežko. Izkušnje so bogatejše in več prispevajo k znanju, če je srečanje z 

naravo pristno. Kolb (1984) opisuje, da otrok znanje gradi na neposrednih izkušnjah, 

predznanje se mu tako spreminja ali pa nadgradi z novim znanjem. Pomembno je dejstvo, da 

otrok opazuje in posnema odrasle, zato ni nenavadno, da če se odrasli zanima in raziskuje v 

naravnem okolju, da bo tako ravnal tudi otrok.  
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E. Kals s sodelavci (1999) in E. K. Nisbet s sodelavci (2009) ugotavljajo, da so zanimanje za 

naravo, povezanost z njo in čustvena naklonjenost do nje pravzaprav rezultat stika in 

konkretnih izkušenj z naravo v otroštvu in odrasli dobi. Raziskave kažejo, da je močno 

poistovetenje z naravo pri odraslih posledica pristnih odnosov z naravnim svetom v otroštvu 

(Chawla, 1998; Chawla, 1999; Chawla in Flanders, 2007; Palmer idr., 1998; Tanner, 1980; 

Torkar, 2014). Navedene raziskave ugotavljajo, da neposredne izkušnje z naravo v otroštvu 

pozitivno prispevajo k odgovornemu vedenju do okolja oziroma narave. E. K. Nisbet in 

Zelenski (2011) opozarjata, da moderen način življena zmanjšuje in prekinja neposreden stik 

ljudi z naravo, kar ima lahko negativen vpliv na blagostanje ljudi in okolja. Pyle (1993) je to 

poimenoval kot izumrtje izkušenj, torej osiromašeno priložnost za pristen stik otrok z naravo 

zaradi sprememb v moderni družbi.  

Na pomen nudenja priložnosti otrokom za izkustveno učenje opozarja tudi L. Chawla (1992, 

1999), ki je razvojne faze pri otrocih razdelila glede na notranje in zunanje privlačnosti, 

družbene vplive in razvoj identitete. Poudarila je tri starostna obdobja in pomembne sfere 

pridobivanja izkušenj: zgodnje otroštvo od rojstva do 5 let, srednje otroštvo od 6 do 11 let in 

adolescenco od 12 do 17 let (slika 2).  

Umik v zasebnost doma oziroma sobe 

in omejen stik z lokalnim okoljem.

Navezanost na kraje iz otroštva. Potovanje v oddaljene kraje iz različnih 
razlogov (znamenitosti, rekreacija, služba).

Ceniti samoto, pogosto

v naravnem okolju.

Obiskovanje naravnih 

in urbanih okolj s prijatelji.

Oblikovanje  spolno

mešanih skupin

Zvestoba idealizirani 
naravi, regionalna ali 
nacionalna zavest.

Iskanje lastne identiteta na 
poti iz otroštva v svet 
odraslih.

Stalne igralne površine po 
poteh in dvoriščih blizu 
doma.

Ceniti svoj lasten domači 
prostor ali sobo.

Oblikovanje individualnega 
ali skupinskega igrišča ali 
trdnjave.

Širjenje lokalnega 
območja 
raziskovanja, ki 
vključuje elemente 
naravne krajine.

Lastna identiteta, določena 
s fizično močjo in 
spretnostjo, družbeno 
zaželenimi dejanji ter 
odnosom do živali, stvari in 
ljudi.

Sodelovanje z drugimi 
pri raziskovanju, igri in 
ustvarjanju .

Omejeno fizično okolje na 
neporedno bližino 
skrbnikov.

Dajati ustrezno skrb in 
svobodo za raziskovanje 
okolja.

Začetek samo nadzora in 
samozavedanja, ki vodita v 
prisvajanje in prilaščanje 
stvari.

Začetni občutek enosti  s 
svetom okoli sebe, ki ob nujni 
ljubeči varnosti ustvarja 
občutek, da je svet dober.

NOTRANJE PRIVLAČNOSTI ZUNANJE PRIVLAČNOSTI

DRUŽBENI VPLIVI LASTNA IDENTITETA

ZGODNJE OTROŠTVO

OD ROJSTVA DO 5 LET

SREDNJE OTROŠTVO

6 DO 11 LET

ADOLESCENCA

OD 12 DO 17 LET

 

Slika 2: Shematski prikaz razvojnih faz notranjih in zunanjih privlačnosti, družbenih vplivov  

in razvoj identitete za različna starostna obdobja (prilagojeno po Chawla, 1992) 
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Tudi Kellert (1996, 2002) opisuje različna področja razvoja otroka in jih smiselno poveže z 

različnimi vrstami izkušenj (slika 3). Razvojna področja otroka je Kellert (1996, 2002) 

razdelil na kognitivno področje, afektivno področje in področje odnosa do narave oziroma 

razvoj vrednot. V prvi sklop neposrednih izkušenj prišteva vse spontane nestrukturirane 

aktivnosti brez vpliva ali nadzora druge osebe; izkušnje so pridobljene v neokrnjenem 

naravnem okolju (npr. gozd, reka, potok) ter s prostoživečimi živalskimi in z rastlinskimi 

vrstami v naravnih okoljih. V drugi sklop izkušenj prišteva posredne, ki so pridobljene v po 

človeku spremenjenih okoljih, kot so: vrtovi, parki, živalski vrtovi, akvariji, botanični vrtovi 

in izobraževalnih centri. Med posredne izkušnje avtor uvršča tudi vse izkušnje z domačimi 

živalmi in rastlinami. Posredne izkušnje so bolj ali manj strukturirane in vodene; vodijo jih 

npr. starši, učitelji, vzgojitelji. V tretjo skupino uvršča simbolne izkušnje, ki pa niso 

pridobljene v neposrednem stiku z naravo ali živimi organizmi, ampak so pridobljene z 

različnimi prikazi narave v knjigah, filmih, fizičnih modelih, animacijah, na svetovnem spletu 

in v drugih medijih.  

 

Slika 3: Tipi izkušenj iz narave in različni modeli učenja v razvoju otrok (po Kahn in Kellert, 

2002) 

V zadnjem obdobju je bilo objavljenih kar nekaj raziskav, ki obravnavajo pomen neposrednih, 

posrednih in simbolnih izkušenj v zgodnjem otroštvu za razvoj naravoslovnega znanja, 

spretnosti in stališč do narave.  
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Raziskave ugotavljajo, da se otroci lahko učinkovito učijo o naravi in okolju iz neposrednih, 

senzornih izkušenj (Hyun, 2005; Kellert, 2002; Kalvaitis, 2007; Sebba, 1991). R. Sebba 

(1991) opozarja, da je pomembno otrokovo spoznanje, da je naravno okolje pravzaprav tisto, 

iz katerega izvira življenje. Kellert (1996) meni, da je otrokovo neposredno doživljanje narave 

bistvena, kritična in nenadomestljiva dimenzija za njegov razvoj. Postavlja si vprašanje, ali 

sodobna družba otrokom zagotavlja zadostno količino, kakovost in priložnost za neposredno 

izkušnjo z naravnim svetom. Počutje in naklonjenost do narave sta pomembni sestavini za 

vzbujanje želje pri otrocih po učenju in znanju, zato bi bilo otroke smiselno spodbujati k 

neposrednim izkušnjam v naravi že v zgodnjem otroštvu (Wilson, 1996a, 1996b, 2016).  

V pregledni študiji S. Longbottom in V. Slaughter (2016) analizirata vplive neposrednih 

izkušenj otrok v naravi na njihovo biološko znanje. Zanimale so ju predvsem neposredne 

izkušnje, pridobljene v različnih naravnih okoljih (podeželje ali mesto), in neposredne 

izkušnje otrok, pridobljene v stiku s hišnimi ljubljenčki. V pregledni študiji sta raziskovalca 

poudarila sedemnajst raziskav. Polovica jih je obravnavala otroke v predšolskem obdobju. 

Rezultati so pokazali, da neposredne izkušnje v naravi in stik s hišnimi ljubljenčki pozitivno 

vplivajo na razvoj njihovega biološkega znanja. 

Neposredne izkušnje so pomembne tudi za razvoj sposobnosti natančnega opazovanja. 

Ključne so za spraševanje, postavljanje hipotez, pridobivanje in za evalviranje dokazov 

(Fischer in sod., 2014). To je sposobnost in osnovna veščina, ki je potrebna za 

eksperimentiranje, razvrščanje in za primerjanje v naravoslovju (Wellnitz in Mayer, 2011; 

Zimmerman, 2000). Pomembno vlogo pri opazovanju imajo čustva. Otroci so na splošno zelo 

zainteresirani za opazovanje bioloških objektov (Tomkins in Tunnicliffe, 2007). Opazujejo 

tisto, kar jih zanima (Johanston, 2009). Izkazalo se je, da imata presenečenje in radovednost 

pozitiven vpliv na znanstveno sklepanje (Pekrun in Stephens, 2010).  

C. Eberbach in Crowley (2009) sta preučevala dva tipa neposrednih opazovanj narave: 

vsakodnevno in znanstveno. Znanstveno opazovanje sta opredelila kot kompleksno, saj 

zahteva usklajevanje znanja, teorije in pozornosti na opazovani pojav ali predmet. Otroke 

običajno lahko hitro usmerimo k opazovanju, primerjanju in k opisovanju pojavov, vendar 

brez specifičnega naravoslovnega konteksta. Raziskovalca opozarjata, da so tako otroci 

prikrajšani za globlje znanstveno razumevanje. Zato predlagata pristope, s katerimi otroke s 

postopnim razvijanjem sposobnosti opazovanja izobrazimo iz vsakodnevnih opazovalcev v 

znanstvene opazovalce. Kot ključne kategorije znanstvenega opazovanja sta opredelila: 
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opazovanje, pričakovanja oziroma predvidevanja, zapise opazovanj in sklepanja. Pri 

opazovanju otroci napredujejo od vsakodnevnega do znanstvenega opazovanja, tako da to, kar 

opazijo o svetu, vedno bolj znanstveno opredeljujejo. Pričakovanja oziroma predvidevanja 

temeljijo na otrokovi sposobnosti opazovanja, ki ga usklajujejo z znanstvenimi idejami in s 

teorijo. Pri beleženju opazovanj v naravi otroci izhajajo iz svojega predznanja, izkušenj in 

spretnosti. Izjemnega pomena je, da si otrok sam ustvari lastni zapis opažanj. Sklepanje pa 

raziskovalca opredelita kot sintezo opažanj v različnih kontekstih. Da bi otrok postal dober 

opazovalec in utemeljitelj svojih opazovanj, moramo zagotoviti okolje, v katerem bo lahko 

razvijal svoje zanimanje, znanje in spretnosti. Poleg naštetega ga moramo naučiti 

naravoslovnih veščin, kot so: primerjanje, tvorjenje vprašanj, argumentiranje, opisovanje, 

predstavljanje, izdelava grafov, zemljevidov itn. Ne nazadnje pa je izjemnega pomena tudi 

posredovanje izkušene osebe, ki otrokom pomaga razumeti, katere značilnosti je treba 

vključiti, in jih opozori na pomembnost razumljivosti sporočila v zapiskih.  

Tudi raziskava Yurumezogluja in Oztasa Cina (2019) je bila usmerjena v preoblikovanje 

otrokovih spretnosti opazovanja oziroma preoblikovanje spontanega opazovanja v 

znanstveno. Turški otroci, stari šest let, so v sklopu različnih izkustvenih dejavnosti opazovali 

mediteranske rastline in jih nato narisali. Razvili so nove veščine opazovanja, opažali več 

podrobnosti in sistematično zbirali podatke o rastlinah.  

Raziskava M. Kos idr. (2015) je vključevala slovenske predšolske otroke, stare od 5 do 6 let. 

Cilj raziskave je bil raziskati vpliv strukturiranih dejavnosti in igre v naravnem okolju na 

otrokovo znanje o drevesih in na njegove spretnosti opazovanja. Izsledki so pokazali napredek 

v poznavanju dreves kot posledico neposredne izkušnje v naravnem okolju. Pri spretnostih 

opazovanja pa statističnih razlik ni bilo. Raziskave torej potrjujejo, da je narava lahko odlično 

učno okolje za zgodnje poučevanje naravoslovja. Ustrezno zasnovane dejavnosti pa 

omogočajo napredek v naravoslovnem znanju. 

Tillmann idr. (2019) so preučevali, kako podeželski učenci v Kanadi dojemajo svojo 

povezanost z naravo in kaj jim narava pomeni. V raziskavo so vključili 84 učencev, starih od 

9 do 14 let, s katerimi so izvedli intervjuje. Rezultati so pokazali, da naravo povezujejo s 

svojimi dejavnostmi v naravi, z naravnimi materiali in s konkretno lokacijo v naravi. Velik 

pomen pripisujejo počutju ob doživljanju narave, ki je rezultat njihovih neposredno 

pridobljenih izkušenj, aktivnosti ter ne nazadnje tudi osebnih izzivov in preizkušenj, ki jim jih 

narava ponuja. Učenci poudarjajo koristi za zdravje in izboljšanje svojega čustvenega stanja, 
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ki ga doživljajo v naravnem okolju. Soga idr. (2018) so v raziskavo o odnosu do narave 

vključili kar 5.801 japonskega učenca; učenci so bili stari od 10 do 12 let. Rezultati kažejo, da 

velik delež učencev sploh ne obiskuje naravnih okolij in da niso deležni neposrednih izkušenj. 

Raziskovalci ugotavljajo, da obstaja povezanost med pozitivnim in odgovornim odnosom do 

narave ter neposrednimi izkušnjami, ki so jih bili učenci deležni. Ti učenci se tudi pogosteje 

udeležujejo različnih naravovarstvenih dejavnosti. Izkazalo se je, da je izjemno pomemben 

dejavnik naravoslovna in naravovarstvena usmerjenost družinskih članov anketiranih 

učencev. Poudarjajo tudi, da imajo starši pomembno vlogo v določanju vsakodnevne 

interakcije učencev z naravo, prav tako tudi vzgojitelji in učitelji, saj z njimi dnevno 

preživljajo veliko časa. Raziskovalci zato menijo, da bi bilo smiselno izvajati več 

izobraževanj za odrasle, v katerih bi jih spodbujali k aktivnostim v naravi. 

Številne raziskave (Yore in Boyer, 1997; Prokop in Tunniclife, 2008; Tomažič, 2009; Torkar 

idr., 2020; White idr., 2018) so tudi pokazale, da imajo na otrokov razvoj velik vpliv 

neposredne izkušnje z živalmi. Otroci, ki skrbijo za svoje domače ljubljenčke in se redno 

udeležujejo različnih oblik izkustvenega učenja z živalmi, kažejo višjo raven skrbi za okolje 

in večji interes za učenje o organizmih. Torkar (2014) in Wilson (2008) poudarjata, da otroci 

z izkušnjami, pridobljenimi med aktivnim raziskovanjem narave, razvijejo pozitiven odnos do 

narave, kar je pomemben del učinkovite okoljske vzgoje. Tudi trajnost znanja je pri 

izkušenjskem učenju z organizmi večja kot pri pouku brez konkretnih izkušenj (Tomažič, 

2009). Prokop in S. D. Tunnicliffe (2008) sta v svoji raziskavi dokazala, da boljše poznavanje 

narave pripomore k pozitivnejšemu odnosu do nje. Otroke je treba spodbujati, da se 

spoznavajo z naravo, in jim zagotoviti raznolike izkušnje. J. White idr. (2018) opozarjajo, da 

samo okoljevarstveno ozaveščanje in spodbujanje pozitivnega odnosa do narave ne dosega 

vedno želenih rezultatov. V Angliji so izvedli raziskavo, v kateri je sodelovalo 220 otrok, 

starih od 7 do 10 let. Preučevali so vpliv neposrednih izkušenj, pridobljenih v šesttedenskem 

projektu hranjenja in opazovanja ptic, na ozaveščenost otrok do ptic. Rezultati so pokazali, da 

lahko s takim projektom pozitivno vplivamo na otrokovo znanje in odnos do narave.  

Izvedenih je bilo tudi kar nekaj raziskav, v katerih so skušali celoviteje ovrednotiti pomen 

neposrednih izkušenj za razvoj predšolskega otroka. Raziskava iz Teksasa v ZDA (Kharod in 

Arreguin - Anderson, 2018) opisuje primer študije, v kateri so opazovali triletno deklico v 

skupini sedemnajstih predšolskih otrok. Preučevali so vpliv naravnega okolja na njen odnos 

do narave. Opazovali so jo v naravoslovnem centru, ki ima dostop do štirih različnih 

ekosistemov (obrežje, močvirje, gozd in travnik). Raziskava je pokazala na pomemben vpliv 



Š. Klofutar | Pomen neposrednih izkušenj z gozdnimi organizmi v zgodnjem naravoslovnem izobraževanju 

25 

 

socialnih stikov: stik z vrstniki in odraslimi, posnemanje otrok) in neposredne izkušnje z 

naravo. Ugotavljajo, da radovedni otroci nevede s tem pritegnejo tudi druge otroke; ko eden 

izmed otrok odkrije kaj zanimivega, lahko naenkrat pritegne celotno gručo otrok okrog sebe. 

Tako se otroci učijo tudi iz izkušenj drugega. Otroci so bili izpostavljeni različnim 

neposrednim izkušnjam med gibanjem (hoja, tek, plezanje) in senzoričnim raziskovanjem 

(poslušanje, opazovanje, dotikanje, vohanje). Dekličina povezanost z naravo se je med 

izvajanjem večtedenskega programa vidno spremenila iz strogo antropocentrične v 

biocentrično. G. Bento in G. Dias (2017) v raziskavi poudarjata pomen igre v naravi za 

socializacijo predšolskih otrok, starih od 15 do 36 mesecev. Vzgojitelji so med igro v naravi 

zapisovali, snemali in fotografirali opažanja. Osredinili so se predvsem na tri dimenzije: stik z 

naravnimi elementi, tveganja med igro v naravi in možnost socializacije. Na vseh treh 

opazovanih področjih je bil opažen napredek otrok. Yildirim in Akamca (2017) sta preučevala 

učinke naravoslovnih dejavnosti na prostem na kognitivni, gibalni, jezikovni in na socialno-

čustveni razvoj predšolskih otrok. V raziskavo je bilo vključenih 35 turških predšolskih otrok, 

ki so bili deležni desettedenskega izobraževanja na prostem. Dejavnosti so zasnovali tako, da 

so otrokom zagotovili neposredne naravoslovne izkušnje, ki so jim pomagale teoretično 

znanje spremeniti v prakso. Rezultati so pokazali, da so dejavnosti na prostem izboljšale 

kognitivne, jezikovne, socialno-čustvene in motorične sposobnosti predšolskih otrok. 

Žal številni raziskovalci (Hofferth, 2009; Kellert, 2002; Soga in Gaston, 2016; Thomas in 

Thompson, 2004) ugotavljajo, da imajo otroci v zadnjih desetletjih vedno manj stika z 

naravnim okoljem in biotsko pestrostjo. Thomas in Thompson (2004) poudarjata, da otroci 

izgubljajo vez z naravnim okoljem ter da sta njihovo dobro počutje in kakovost okolja tesno 

povezana. Dodajata še, da bolj kot je narava spremenjena in degradirana, težje se otroci prosto 

igrajo in s tem pridobivajo neposredne izkušnje v naravi.  

S. L. Hofferth (2009) in H. Tovey (2007) menita, da je razlog, da otroci niso več veliko v 

stiku z naravo, vse pogostejša uporaba računalnikov in televizije oziroma sedentarni način 

življenja. Otroci so zato za marsikaj prikrajšani in imajo posledično vse manj neposrednih 

izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi, kar Nabhan in Trimble (1994) definirata kot 

pomanjkanje priložnosti za naravoslovno učenje. Neposredne izkušnje vse pogosteje 

zamenjujejo simbolne (White, 2018; Louv, 2006; Littledyke, 2004; Loughland idr., 2003; 

Kellert, 2002; Rickinson, 2001; Bonnett in Williams, 1998; Cohen in Horm - Wingerg, 1993). 

Soga in Gaston (2016) menita, da je prvi in temeljni korak h gradnji trajnostne družbe 

preprečitev izginjanja neposrednih izkušenj. Po drugi strani pa sodobni način življenja in 



Š. Klofutar | Pomen neposrednih izkušenj z gozdnimi organizmi v zgodnjem naravoslovnem izobraževanju 

26 

 

tehnološki razvoj ponujata tudi upanje, saj v urbanem svetu obstaja tudi veliko priložnosti za 

simbolne izkušnje otrok z naravo, ki jih lahko pridobijo z dokumentarnimi filmi, s svetovnim 

spletom, z animacijami, virtualno resničnostjo itn. (Soga idr., 2016; Martellos idr., 2016). 

Stanley idr. (2015) opozarjajo, da nam tudi sodobni način življenja daje vedno več različnih 

priložnosti, da otroci stopijo v stik z naravo z digitalno-vizualnimi pripomočki. Ballouard idr. 

(2011) v svoji študiji ugotavlja, da imajo tudi simbolne izkušnje pomemben pozitiven vpliv na 

otrokov odnos do narave.  

V šolah so zaznali občutne premike pri uporabi mobilnih naprav in tovrstna izobraževanja 

rastejo z eksponentno hitrostjo (Crompton idr., 2016). Sodobni pogledi na učenje in 

poučevanje naravoslovja poudarjajo vlogo digitalnih tehnologij. Vedno bolj pa so v življenju 

mladih prisotne mobilne naprave (Feierabend idr., 2015). Orodja, kot so pametni telefoni, 

združujejo igro in učenje. Ponujajo boljšo vizualizacijo ter razumevanje naravoslovnih 

pojavov in procesov. Veliko je raziskav, ki potrjujejo smiselnost uporabe tabličnih 

računalnikov že v predšolskem obdobju. Nekatere raziskave vidijo njihove prednosti v 

razvoju drobnogibalnih spretnosti in funkcionalnih sposobnosti (Bebell in Pedulla, 2015; 

Blackwell idr., 2013), druge v spodbujanju ustvarjalnosti in domišljije ter v razvoju veščin, 

potrebnih za reševanje problemov (Blackwell idr., 2013). Vzgojitelji jih lahko koristno 

uporabijo, da razvijajo digitalne osebne mape otrok. Tako lahko sledijo otrokovemu 

napredku, si zapisujejo pomembna opažanja, ki jim bodo v pomoč pri načrtovanju in 

organizaciji pouka (Parnell in Bartlett, 2012).  

M. Fleer in Hoban (2012) opisujeta, kako lahko tehnika Slowmation otroku ponuja možnost 

spoznati nekatere naravoslovne pojave. Posnetek lahko ustavijo in o njem razpravljajo. J. 

Gomes in M. Fleer (2019) sta raziskovali tudi pomen domišljije za spodbujanje učenja 

naravoslovja v vrtcu. V raziskavo sta vključili 53 otrok, starih od 3 do 4 let. Najprej sta 

pripovedovali pravljico Zlatolaska in trije medvedi, nato pa so se otroci igrali s figurami iz 

zgodbe. Pri igri so uporabili animacijo Slowmation, s pomočjo katere so s tabličnim 

računalnikom fotografirali in dramatizirali zgodbo z naravoslovno vsebino. Rezultati so 

pokazali, da lahko vzgojitelj spodbuja otrokovo domišljijo in razvija naravoslovje.  

Na Švedskem so izvedli raziskavo (Fridberg idr., 2018), ki je vključevala devet otrok, starih 

od 3 do 6 let. Namen dela je bil analizirati in opisati otrokovo verbalno komunikacijo med 

učnimi dejavnostmi, ki se nanašajo na poučevanje fizikalnega pojava izhlapevanja vode, ki so 

ga otrokom predstavili z animacijami in videoposnetki s tabličnim računalnikom. Rezultati 
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raziskave so pokazali pozitivne učinke uporabe tabličnega računalnika, animacij in 

videoposnetkov na razumevanje pojava izhlapevanja vode. V zaključku raziskovalci še 

opozarjajo, da uporaba tehnologije v vrtcu ne sme nadomestiti neprecenljive vrednosti 

otrokovih vsakodnevnih naravoslovnih izkušenj. 

Tudi Fokides in D. Zachristou (2020) sta raziskovala vplive uporabe tabličnih računalnikov za 

predstavitev naravoslovnih vsebin predšolskim otrokom. Sodelovalo je 25 otrok, razdeljenih v 

tri skupine. Prva skupina je uporabljala tiskano gradivo, druga računalnike in spletne strani ter 

tretja tablični računalnik in aplikacijo za obogateno resničnost. Otroci so spoznavali živali in 

njihove telesne značilnosti. Rezultati so pokazali, da je bila skupina, ki je uporabljala tablični 

računalnik in obogateno resničnost, v vseh zastavljenih nalogah statistično pomembno 

uspešnejša kot preostali dve skupini otrok, med katerima ni bilo statistično pomembnih razlik. 

Poleg tega so opazili, da so bili otroci, ki so uporabljali tablični računalnik in obogateno 

resničnost, bolj motivirani in so naloge opravljali z večjim zadovoljstvom.  

Okyay in Kandir (2019) sta raziskovala vpliv branja zgodb iz interaktivnih knjig na usvajanje 

znanstvenega besedišča predšolskih otrok. V svojo raziskavo sta vključila 26 otrok, starih od 

4 do 6 let. Raziskava je pokazala na izboljšanje znanstvenega besedišča otrok. P. Y. 

Mantzicopoulos in H. Patrick (2011) sta raziskovali vpliv uporabe slikanic z naravoslovno 

vsebino na usvojeno znanje predšolskih otrok. Rezultat je pokazal, da uporaba slikanic in 

knjig z naravoslovno vsebino spodbudi dolgoročno zanimanje in motivacijo predšolskih otrok 

za naravoslovje. 

L. Kissi in Dreesmann (2017) sta v raziskavi, v kateri je sodelovalo 192 nemških otrok, starih 

od 10 do 16 let, razvila mobilno aplikacijo za prepoznavanje rastlin. Raziskava je preučevala 

vpliv mobilne aplikacije na učenčevo botanično znanje, stališča, motivacijo in na zadovoljstvo 

med učenjem. Aplikacijo so učenci uporabljali med obiskom botaničnega vrta. Vsebovala je 

interaktivni kviz za iskanje zakladov in večpredstavnostne vsebine, kot so fotografije in 

videoposnetki. Rezultati so pokazali, da se znanje učencev o rastlinah ni spremenilo, je pa 

dejavnost pozitivno vplivala na njihovo okoljsko ozaveščenost. Izkazalo se je, da lahko tudi 

uporaba digitalnih iger, filmov in animacij pozitivno vpliva na okoljsko ozaveščenost otrok. 

Do podobnih izsledkov so prišli v malezijski raziskavi. Mustapa idr. (2019) so izvedli 

raziskavo, v kateri je sodelovalo 760 otrok, starih 10 in 11 let, iz dveh šol iz urbanega okolja 

ter dveh šol s podeželja. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen je trenuten trend izkušenj, 

ki so jih deležni osnovnošolski otroci. Izvedli so štiri različne dejavnosti z rastlinami, vodo, s 
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prstjo in z živalmi, pri katerih so bili otroci deležni neposrednih izkušenj, in tri različne 

dejavnosti, kot so ogled dokumentarnega filma, knjig in slik o naravi, pri katerih so bili otroci 

deležni simbolnih izkušenj. Zanimal jih je vpliv neposrednih in simbolnih izkušenj na odnos 

do okolja. Rezultati raziskave kažejo, da vpliv simbolnih izkušenj več prispeva k pozitivnemu 

odnosu in naklonjenosti do narave kot vpliv neposrednih izkušenj. Domnevajo, da sodelujoči 

otroci nimajo dovolj neposrednih izkušenj in zato z njimi ne znajo razvijati pozitivnega 

odnosa do narave (Mustapa idr., 2019).  

S. Walan (2017) je raziskovala, kako kombinacija pripovedovanja zgodb in neposrednih 

izkušenj vpliva pri poučevanju naravoslovja predšolskih otrok. Rezultati raziskave so 

pokazali, da nekateri izmed vzgojiteljev zagovarjajo kombinacijo obojega, spet drugi pa 

izkušenjsko učenje, a je zaradi majhnega števila primera rezultate težko posploševati.  

Ahi in Atasoy (2019) sta preučevala vpliv neposrednih, posrednih in simbolnih izkušenj 

turških predšolskih otrok, starih od 4 do 6 let, na njihov odnos do narave. Uporabili so 

fenomenološko metodo: zapisovali so si pojme in izkušnje, ki jih predšolski otroci omenjajo 

ali narišejo v odnosu do narave. Otroci so dobili navodilo, da narišejo sebe, kako nekaj 

počnejo v naravi. Rezultati so pokazali pozitiven vpliv vseh treh izkušenj na razvoj odnosa in 

dojemanje narave. Raziskava je tudi pokazala, da pozitiven odnos do narave z odraščanjem 

upada. Z odraščanjem in vstopom v šolo preživijo tudi manj časa v naravi (Ahi in Atasoy, 

2019).  

2.6 Predstave otrok o rastlinah in živalih 

Otroci imajo ob vstopu v osnovno šolo že izoblikovane določene ideje in razlage naravnih 

pojavov, ki so rezultat njihovih izkušenj: lastnih dejavnosti, pogovorov z drugimi in medijev 

(Driver idr., 1994). S. D. Tunnicliffe in Reiss (1999) pravita, da otroka vedno znova 

preseneča raznolikost naravnih pojavov, ki ga obkrožajo. Spoznava jih z vsakodnevnimi 

izkušnjami, s knjigami, z mediji, igračami itn. Najprej otrok določen objekt opazuje in ga 

zaznava s svojimi čutili. Na podlagi svojih zaznav sledi razvoj vzorčnega modela objekta ali 

procesa v naravi. Model si nato prikliče vsakič, ko vidi podoben fenomen, in ga poimenuje po 

tem modelu (Tunnicliffe in Reiss, 1999).  

V zadnjih letih dobiva zgodnje poučevanje naravoslovja vedno večji pomen, predvsem zaradi 

pozitivnega vpliva na kognitivni razvoj predšolskih otrok (Harlen in Qualter, 2018; Trundle, 

2010). Primarne otrokove izkušnje, ki jih dobijo med raziskovanjem naravnega sveta, njihova 
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radovednost in prizadevanje, da bi svet razumeli, jim pomagajo, da zgradijo naivno 

razumevanje pojmov, še preden so deležni formalnega izobraževanja (Driver idr., 2014).  

Pojmi, ki nastajajo iz izkušenj, se povežejo z obstoječo strukturo, če je seveda ta že 

zasnovana. Predstave o pojmih lahko razdelimo na naivne ali intuitivne, napačne in 

znanstvene. Intuitivni pojmi nastanejo z osebno razlago izkušenj, napačne predstave o 

znanstvenih pojmih pa so nepopolno ali napačno usvojeni pojmi v izobraževalnem procesu, ki 

se npr. pojavljajo kot napačni odgovori na preizkusih znanja v šoli. Vzrok za pojav napačnih 

predstav so nove pridobljene informacije, ki vstopijo v obstoječo strukturo znanja brez 

potrebne reorganizacije in preoblikovanja (Driver in Easley, 1978; Driver idr., 2014; Krnel, 

1993).  

V zgodnjem otroštvu je značilno, da so otroci prepričani, da je to, kar se giblje zavestno in 

prostovoljno, živo (Opfer in Siegler, 2004). Gibanje je vodilni življenjski proces, po katerem 

se otroci odločajo, ali je nekaj živo ali ne (Margett in Witherington, 2011). Nurettin in 

sodelavci (2009) to pripisujejo normalnemu razvojno značilnemu razmišljanju otroka, ki med 

živo najprej uvrsti ljudi, potem živali in na koncu rastline. S. Gelman in Opfer (2002) sta 

ugotovila, da predšolski otroci uvrščajo med živo vse, kar ima oči in se premika z nogami. Če 

žival ni imela oči, so jo pogosto uvrstili med nežive predmete. Starejši otroci, stari 10 let, pa 

so že vedeli, da so živali in rastline žive (Opfer in Gelman, 2001). 

Predšolski otroci se zavedajo sveta, ki jih obkroža, in zanj tudi pokažejo zanimanje, a so 

očitne razlike med izražanjem navdušenja do rastlin in živali. Ne preseneča, da veliko 

predšolskih otrok misli, da rastline niso žive (Stavy in Wax, 1989; Villarroel in Infante, 2014; 

Andresen idr., 2014). Nekateri otroci so prepričani, da rastline niso žive zaradi navidezne 

odsotnosti življenjskih procesov oziroma nesposobnosti samoiniciativnega gibanja (Opfer in 

Siegler, 2004). Pojem živega bitja oziroma organizma za otroka predstavlja človek, še 

konkretneje on sam. Zato imajo bitja, ki so podobna otroku, večjo možnost, da jih bo otrok 

uvrstil v kategorijo živega. To je razlog, zakaj so živali pogosteje uvrščene med živo kot pa 

rastline (Krnel, 2007).  

Villarroel in Infante (2014) ugotavljata, da večina predšolskih otrok prepozna cvetočo vrtnico 

kot živo, le polovica pa jih meni, da je drevo živo. Redki pa vedo, da so plodovi, semena in 

korenine živi (Villarroel in Infante, 2014). Podobno ugotavljajo tudi Barman idr. (2006), ki so 

z vrsto fotografij za predšolske otroke in osnovnošolce poizvedovali, ali je na fotografiji 
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rastlina ali ne. Večina otrok se je pravilno odločila, da so cvetlice, trava, drevesa, grmovje in 

praproti rastline. Semena pa je med rastline uvrstila samo polovica otrok.  

Raziskave otroških predstav o rastlinah (Boulter idr., 2003; Tunnicliffe, 2001) so pokazale, da 

je otroško znanje o pojmu rastlin omejeno. Otroci med vsemi rastlinami največkrat omenjajo 

cvetlice in drevesa. Zaradi pomanjkanja znanja o rastlinah in znanstvenih izrazih, povezanih z 

rastlinstvom, se otroci nagibajo k uporabi osnovnih ali vsakdanjih izrazov pri prepoznavanju 

rastlin (Tunnicliffe, 2001; Gatt idr., 2007). V raziskavi (Gatt idr., 2007) je bila 

najprepoznavnejša in velikokrat omenjena vrtnica, ki jo najdemo na domačih vrtovih in je 

zelo priljubljena. Tudi drevesa, ki so jih naštevali malteški otroci, so bila tista, ki rastejo v 

njihovem domačem okolju. Razlog za slabšo opaznost rastlin je po mnenju avtorjev tudi to, da 

se rastline ne odzivajo na kretnje otrok (Gatt idr., 2007). Tao (2016) je identificiral različne 

razlage, zakaj so rastline žive, ki jih uporabljajo predšolski otroci na Kitajskem: zaznavno 

(lahko opaziš), antropomorfno (pripišeš človeške lastnosti), gibalno (se gibljejo), nedotakljivo 

ali intaktno (zaradi mogočnosti so neumrljive), funkcionalno (dajejo nam kisik) in biološko 

(umrljivost, rast, življenjske potrebe, notranji procesi). Kinchin (1999) je opozoril, da je 

zaradi večjega interesa učencev za učenja o živalih poučevanje o rastlinah zahtevnejše za 

učitelje in vzgojitelje. Veliko raziskav o odnosu do živali je osredinjenih na vpliv hišnih 

ljubljenčkov na lastnikov odnos in znanje o živalih (Melson, 2001; Prokop in Tunnicliffe, 

2010; Torkar idr., 2020). Kubiatko (2012) je raziskoval, kako predšolski otroci dojemajo 

živali. Zanimalo ga je, zakaj so nekatere živali otrokom všeč, druge pa ne ter zakaj se enih 

bojijo, drugih pa ne. Poleg tega je želel ugotoviti, ali imata spol in starost otrok vpliv na 

dojemanje živali. Vsakemu izmed otrok je predstavil deset barvnih fotografij, na katerih so 

bile živali (pes, pajek, opica, mačka, konj, delfin, medved, morski pes, kača in netopir). Po 

videzu so otroci ocenili, da je delfin med najlepšimi živalmi in pajek med najgršimi. Najbolj 

se bojijo morskega psa. Psa, mačke, konja in delfina pa se ne bojijo. Raziskava je pokazala, da 

spol in starost otrok ne vplivata na dojemanje živali. Obstaja pa signifikantna korelacija med 

dojemanjem živali po videzu in strahom pred njimi.  

P. Patrick in S. Dale Tunnicliffe (2011) sta ugotovili, da si otrok ob srečanju z živaljo 

zapomni predvsem njene anatomske značilnosti in vedenje. To je torej osnova otrokove 

mentalne konstrukcije modela živali. Šele pozneje začne otrok postopoma razvrščati živali na 

podlagi oblike, barve, posebnih organov in telesnih značilnostih v kategorije. P. Lindermann - 

Matthies (2005) je raziskovala, katere živali švicarske otroke najbolj privlačijo. Fantje so 

imeli raje divje in eksotične živali, dekleta pa so imela najraje domače živali. Randler, 
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Hummel in Prokop (2012) so v svoji raziskavi dokazali, da lahko z izkustvenim učenjem 

spremenimo odnos do živali oziroma odpravimo gnus in strah do živali. Podobno je ugotovil 

tudi Tomažič (2011a) v svoji raziskavi o vplivu neposrednih izkušenj z živalmi na stališča 

učencev do živali. Torkar in sodelavci (2021) so tudi raziskovali in potrdili povezavo med 

otroškim odnosom do živali in njihovim odnosom do naravnega okolja. Izkazalo se je, da bi 

lahko v izobraževalnih programih pomagali otrokom razviti odgovornost do živih bitij, tako 

da bi jih vključili v primerne dejavnosti, takšne, ki bi vključevale skrb za živali in rastline, 

npr. skrb za rejne živali, vrtne rastline in hišne ljubljenčke. Tako bi otroci razvili globlje 

spoštovanje in razumevanje življenjskih razmer različnih organizmov.   

Allen (2015) je raziskoval, kako predšolski otroci, stari od tri do pet let, razvrščajo živali in ali 

se med odraščanjem otrok spreminja način razvrščanja. Pripravil je sedem preprostih nalog o 

razvrščanju živali. Pri tem je uporabil različne anatomsko ustrezne plastične modele živali. 

Vsakega otroka je prosil, da naj razvrsti modele na dve skupini (žival/ni žival, riba/ni riba 

itn.). Ko je otrok modele razvrstil, ga je vprašal po utemeljitvi za predlagano razvrstitev v 

skupini. Raziskava je pokazala, da imajo predšolski otroci že izoblikovane ideje o taksonomiji 

živali, ki se s starostjo razvijajo. Dejavniki, ki vplivajo na klasifikacijo, so tesno povezani z 

izkušnjami in s stopnjo kognitivnega razvoja. 

Razumevanje biologije vrst in njihove soodvisnosti je temeljno za razumevanje ekologije 

(Allen, 2016). Zaradi istega razloga je pomembno razumevanje prehranjevalne verige, saj le 

tako otroci razumejo številne okoljske probleme. Osnovnošolci razumejo preproste pojme o 

prehranjevalni verigi, npr. da je ena žival plen drugi, da je za nekatere živali rastlina vir hrane 

itn. Redko pa razumejo povezavo med tremi ali več členi v prehranjevalni verigi (Arkwright, 

2014; Suzuki idr., 2015) ter medsebojno odvisnost in nihanje števila v populacijah (Slarp, 

2014; Shepardson, 2002). Na prehranjevalne verige otroci ne gledajo kot na celoto, ampak se 

osredinijo le na del nje. Imajo jo tudi za nekaj statičnega (Hmelo - Silver idr., 2007). Ne 

zavedajo se, da sprememba na enem členu verige vpliva tudi na druge člene (Demetriov idr., 

2009).  

Ergazaki in Adriotou (2010) sta preučevala, kako dobro 4 in 5 let stari otroci poznajo 

prehranjevalne verige gozdnih organizmov. Ena tretjina otrok je menila, da če lovci eno vrsto 

izlovijo, njihov plenilec pogine. Četrtina otrok je kot razlog za pogin živali navedla 

pomanjkanje hrane. Preostali otroci pa so bili prepričani, da bi se plenilec preselil drugam ali 

si našel drug plen. Allen (2017) je v svojo raziskavo o poznavanju prehranjevalnih verig 
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vključil 75 otrok, starih od 3 do 5 let. Otrokom je med strukturiranim intervjujem predstavil 

tristopenjsko prehranjevalno verigo z modeli. Otroci so večinoma pravilno identificirali vrste 

živali, jih določili kot mesojedo ali rastlinojedo, plen ali plenilec.   
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3 RAZISKOVALNI PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE 

3.1 Raziskovalni problem 

Izkušnje, pridobljene v naravnem okolju, in znanje o naravoslovju so ključni za izoblikovanje 

odnosa do narave (Kellert in Westervelt, 1984). Nekateri raziskovalci so empirično dokazali, 

da boljše poznavanje narave pripomore k pozitivnejšemu odnosu do nje (Prokop in 

Tunnicliffe, 2008; Torkar in Krašovec, 2019). Mogoče je prvi in temeljni korak h gradnji 

trajnostne družbe preprečitev izginjanja neposrednih izkušenj (Soga in Gaston, 2016). Selby 

(2017) kot alternativo zdajšnji paradigmi v zahodni misli, ki ljudi dojema kot ločene od 

narave in dominantne v odnosu do narave, predlaga vernakularno učenje, tj. učenje, temelječe 

na spoznavanju lokalnega okolja, zakoreninjeno v tesni povezanosti z naravo, ki je razumljena 

kot intrinzično pomembna. Pomembno mu je spodbujanje čustvene naklonjenosti do narave in 

multisenzoričnega učenja, ki otroku pomaga vzpostaviti povezavo s prostorom. Negovanje 

otrokovega občutka radovednosti in veselja je pomembno pri spodbujanju etične skrbi za 

planet. 

Otroke je torej treba spodbujati, da se spoznavajo z naravo, in jim zagotoviti raznolike 

izkušnje. Sodobni način življenja ponuja upanje, da v urbanem svetu obstaja še veliko 

priložnosti za povezovanje otrok z naravo, in sicer s simbolnimi izkušnjami, ki jih lahko 

pridobimo z dokumentarnimi filmi, s svetovnim spletom itn. (Laganis idr., 2016; Soga idr., 

2016; Stanley idr., 2015). Stanley idr. (2015) opozarjajo, da nam sodobni način življenja daje 

vedno več različnih priložnosti, da otroci stopijo v stik z naravo z digitalno-vizualnimi 

pripomočki. Ballouard (2011) v svoji študiji ugotavlja, da imajo tudi simbolne izkušnje 

pomemben pozitiven vpliv na otrokov odnos do narave. Novejše raziskave, ki preučujejo 

vplive izkušenj v naravnih okoljih, poudarjajo, da neposredne izkušnje pozitivno vplivajo na 

znanje, spretnosti in na stališča otrok. Večina teh raziskav je bila opravljena na 

osnovnošolskih populacijah (npr. Beery in Jørgensen, 2016; Cheng in Monroe, 2010; 

Cumming in Nash, 2015; Duerden in Witt, 2010; Mustapa idr., 2019), medtem ko je raziskav 

o vplivih neposrednih izkušenj z naravo na predšolske otroke bistveno manj (npr. Bento in 

Dias, 2017; Yildirim in Akamca, 2017; Kharod in Arreguin - Anderson, 2018).  

3.2 Cilji 

Cilj doktorskega dela je bil preučiti vplive neposrednih izkušenj na zgodnje poučevanje 

naravoslovja ter ugotoviti, katero znanje, spretnosti in stališča o gozdnih organizmih lahko 

otroci pridobijo v dejavnostih, ki temeljijo na neposrednih izkušnjah v naravi, ter kako se 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444866416301234?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444866416301234?via%3Dihub#!
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razlikujejo od tistih, ki so pridobljene izključno s simbolnimi izkušnjami o naravi. Postavili 

smo si naslednje raziskovalne hipoteze. 

3.3 Raziskovalne hipoteze 

H 1: Predšolski otroci, ki bodo spoznavali gozdne organizme z neposredno izkušnjo v 

gozdnem okolju, bodo dosegli statistično pomembno boljše naravoslovno znanje v primerjavi 

s predšolskimi otroki, ki bodo spoznavali organizme s simbolnimi izkušnjami v igralnici. 

H 2: Predšolski otroci, ki bodo spoznavali gozdne organizme z neposredno izkušnjo v 

gozdnem okolju, bodo pokazali statistično pomembno boljše naravoslovne spretnosti 

opazovanja in razlikovanja organizmov v primerjavi s predšolskimi otroki, ki bodo spoznavali 

gozdne organizme s simbolnimi izkušnjami v igralnici. 

H 3: Predšolski otroci, ki bodo spoznavali gozdne organizme z neposredno izkušnjo v 

gozdnem okolju, bodo pokazali statistično pomembne razlike v odnosu do varovanja gozdnih 

organizmov in gozda v primerjavi s predšolskimi otroki, ki bodo spoznavali gozdne 

organizme s simbolnimi izkušnjami v igralnici. 

H 4: Neposredno učenje v gozdu bo statistično pomembno vplivalo na trajnost naučenega o 

gozdnih organizmih v primerjavi s simbolnim učenjem v igralnici. 
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4 METODOLOGIJA 

Raziskava je temeljila na kvazieksperimentalni metodi pedagoškega raziskovanja. Uporabili 

smo kombinirani raziskovalni pristop: kvantitativnega in kvalitativnega. Na sliki 5 je 

shematski prikaz izvedbe kvazieksperimenta. 

4.1 Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 129 predšolskih otrok, starih od 36 do 75 mesecev (67 dečkov 

in 62 deklic), iz treh enot ljubljanskega javnega vrtca. Iz posamezne enote vrtca so sodelovale 

tri skupine otrok. V raziskavi je sodelovalo tudi šest vzgojiteljic iz skupin »NARAVA« in 

»IGRALNICA«.  

Tabela 2 : Kontrolna skupina in eksperimentalne skupine otrok 

Skupina (število 

otrok) 

dečki (f, f %) deklice (f, f %) starost v mesecih 

Narava – N (48) 24 50 % 24 50 % 36–75 

Igralnica – I (43) 22 51 % 21 49 % 37–69 

Kontrola – K (38) 21 55 % 17 45 % 47–71 

 

4.2 Postopek zbiranja podatkov  

Najprej smo identificirali enote vrtcev, ki se nahajajo ob vznožju z gozdom poraslih vzpetin v 

Ljubljani, ki imajo podobno drevesno sestavo (slika 4). Pogovorili smo se z ravnatelji 

identificiranih enot vrtcev, ki so privolili v sodelovanje v raziskavi. Identificirali smo 

starostno ustrezne skupine predšolskih otrok in njihove vzgojitelje ter jih povabili k 

sodelovanju v raziskavi. Pridobili smo pisna soglasja staršev za sodelovanje njihovih otrok v 

raziskavi. Iz posamezne enote vrtca so sodelovale tri skupine otrok, ki so bile naključno 

razdeljene v tri skupine (tabela 2): prva je sodelovala v dejavnostih v naravi (N) (48 otrok), 

druga v dejavnostih v igralnici (I) (43 otrok), tretja pa je bila kontrolna skupina (K) (38 

otrok).  
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Slika 4: Zemljevid z označenimi lokacijami enot vrtcev, ki so sodelovali v raziskavi 

 

Empirični del raziskave je potekal v letih 2018 in 2019. Pred glavno raziskavo je bila 

opravljena pilotna študija s skupino desetih predšolskih otrok in z dvema vzgojiteljicama. 

Rezultati pilotne skupine so bili pozneje vključeni v glavno raziskavo. Preverili smo 

razumljivost in vsebinsko veljavnost testnih nalog. Nekatere naloge so bile že uporabljene v 

predhodnih raziskavah za ugotavljanje naravoslovnega znanja (Anderson idr., 2014; 

Bartoszeck idr., 2011; Leddon idr., 2008; Piciga, 1995; Villarroel in Infante, 2014), spretnosti 

(Kos in Jerman, 2015) in odnosa (stališč) otrok (Kellert in Westervelt, 1984; Kos in Jerman, 

2015).  

Otroci eksperimentalne skupine (N) so v gozdu z dejavnostmi, ki so vključevale neposredne 

izkušnje, spoznavali različne rastline, živali in glive (npr. sprehod po gozdu, opazovanje 

različnih vrst rastlin in gliv v podrasti, drobnih talnih živali, razvrščanje, poimenovanje in 

primerjanje dreves ter grmov glede na njihovo obliko listov, velikost, lubje, plodove in druge 

lastnosti, ter raziskovanje pogojev za življenje gozdnih organizmov), medtem ko so si otroci 

eksperimentalne skupine (I) ogledali videoposnetke in knjige ter se igrali različne namizne 
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igre (npr. videoposnetka iz gozda, branje knjig o gozdu, igranje s sestavljankami in pogovori 

v igralnici, ob katerih so otroci spoznavali življenje gozdnih organizmov). Zadnji so torej 

izključno s simbolnimi izkušnjami spoznavali gozdne rastline, živali in glive. Podrobnosti so 

opisane v podpoglavju 4.2.4. V skupini K nismo izvajali nobenih dejavnosti.  

 

Slika 5: Shematski prikaz izvedbe kvazieksperimenta 

Vsi otroci so bili preverjeni v znanju, spretnostih in v njihovem odnosu do narave en teden 

pred dejavnostmi (T0) in pet tednov po dejavnostih (T2). Otroke, s katerimi smo izvedli 

dejavnosti v naravi in igralnici, pa smo preverjali tudi takoj po dejavnostih (T1). 

Polstrukturirani intervjuji so bili izvedeni z vsakim otrokom individualno. Vsak je trajal 20–

25 minut. Skupaj smo izvedli 349 intervjujev. Tabela 3 prikazuje točen razpored izvedbe 

preverjanj za vseh devet skupin: dva tedna pred dejavnostmi (T0), po dejavnostih (T1) in pet 

tednov po dejavnostih (T2). 

Tabela 3: Prikaz izvedbe preverjanja 

Skupina 

Čas preverjanja 

NARAVA IGRALNICA KONTROLA 

N1 N2 N3 I1 I2 I3 K1 K2 K3 

 

T0 

18. 9. 

2018 

19. 9. 

2018 

20. 9. 

2018 

19. 10. 

2018 

22. 10. 

2018 

24. 10. 

2018 

17. 9. 

2018 

17. 10. 

2018 

18. 10. 

2018 

 

T1 

23. 10. 

2018 

25. 10. 

2018 

26. 10. 

2018 

19. 11. 

2018 

27. 11. 

2018 

5. 12. 

2018 

/ / / 

 

T2 

5. 11. 

2018 

9. 11. 

2018 

12. 11. 

2018 

7. 1. 

2019 

8. 1. 

2019 

9. 1. 

2019 

6. 11. 

2018 

7. 11. 

2018 

8. 11. 

2018 
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Intervjuji z otroki so vsebovali tri sklope nalog (skupaj 14 testnih nalog) o gozdnih 

organizmih in nalogo, na katero so odgovorili z risbo. Natančnost predstav, prikazanih z risbo, 

smo ovrednotili z ocenjevalno predlogo, ki je bila izdelana v predhodnih raziskavah 

(Bartoszeck idr., 2011; Leddon idr., 2008; Anderson idr., 2014; Villarroel in Infante, 2014). 

Prvi sklop nalog (štiri naloge) se je nanašal na spretnosti (gl. 4.2.1). Drugi sklop nalog (pet 

nalog) se je nanašal na znanje, pri čemer so otroci odgovarjali na vprašanja ali izbirali med 

ponujenimi sličicami (gl. 4.2.2). Tretji sklop nalog (pet nalog) se je nanašal na njihov odnos 

do narave, pri čemer smo otroke spraševali po občutkih ob gledanju videoposnetka, ob dotiku 

talnih živali in ob različnih izjavah o gozdu (gl. 4.2.3). Tabela 4 prikazuje točen razpored 

izvedbe dejavnosti za vseh šest vključenih skupin otrok v eksperimentalnih skupinah N in I. 

Tabela 4: Prikaz izvedbe dejavnosti 

Skupina 

 

Dan 

NARAVA IGRALNICA 

N1 N2 N3 I1 I2 I3 

1 24. 9. 2018 1. 10.   

2018 

9. 10. 2018 12. 11. 

2018 

20. 11. 

2018 

28. 11. 

2018 

2 25. 9. 2018 2. 10. 2018 10. 10. 

2018 

13. 11. 

2018 

21. 11. 

2018 

29. 11. 

2018 

3 26. 9. 2018 3. 10. 2018 11. 10. 

2018 

14. 11. 

2018 

22. 11. 

2018 

30. 11. 

2018 

4 27. 9. 2018 4. 10. 2018 12. 10. 

2018 

15. 11. 

2018 

23. 11. 

2018 

3. 12. 2018 

5 28. 9. 2018 5. 10. 2018 15. 10. 

2018 

16. 11. 

2018 

26. 11. 

2018 

4. 12. 2018 

 

V raziskavo smo vključili tudi vzgojitelje iz eksperimentalnih skupin N in I. Tako smo 

pridobili podatke o tem, ali so vzgojitelji zaznali morebitne spremembe v zanimanju, znanju, 

spretnostih in v stališčih otrok med izvajanjem raziskave. Intervjuje z vzgojitelji smo izvedli 

po končanem poznem testu – tretjem preverjanju otrok.  
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4.2.1 Testiranje spretnosti  

4.2.1.1 Vonj 

Z nalogo smo želeli preveriti, katere vonjave predšolski otroci prepoznajo in jih pravilno 

poimenujejo. Otroku smo ponudili štiri različne vonjave: gozdno prst, mah, smolo in iglice 

smreke ter gozdni med (slika 6). Otrok je z zaprtimi očmi povohal vsako vonjavo posebej. 

Vprašali smo jih, kaj mislijo, da so zavohali v posodici. Odgovore smo si zapisali.  

 

Slika 6: Posodice z vonjavami: 1 – gozdna prst, 2 – mah, 3 – smola in iglice smreke, 4 – 

gozdni med 

4.2.1.2 Tip 

Z nalogo smo želeli preveriti, katere stvari iz narave otroci prepoznajo na podlagi otipa in jih 

pravilno poimenujejo. Pred otroka smo postavili leseno pregrado z majhno odprtino, skozi 

katero je otrok segel z roko (slika 7). Nato smo mu v roko zaporedoma položili deset različnih 

stvari iz gozda (lubje, divji kostanj, domači kostanj, želod, smrekovo vejico, kamen, žir, 

polžja hišica, ptičje pero, palčka) in si zapisali njihove odgovore. 
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Slika 7: Lesena pregrada za prepoznavanje stvari na podlagi otipa 

4.2.1.3 Prepoznavanje parov (list – vejica in plod – seme – storž) 

Z nalogo smo želeli preveriti znanje in spretnosti opazovanja otrok pri iskanju ustreznega para 

določenemu drevesnemu listu ali vejici ter njemu pripadajoč plod ali storž. To smo preverili 

tako, da smo na mizo razporedili sličice (slika 8) sedmih drevesnih listov in vejic (divji 

kostanj, pravi kostanj, bukev, hrast, navadna smreka, javor in rdeči bor). Nato smo otrokom 

ponudili šest plodov, semen in storžev, vedno v istem vrstnem redu: storž navadne smreke, 

storž rdečega bora, kostanj pravega kostanja, želod, plod javorja iz dveh krilatih plodičev in 

žir. Otroka smo povabili, da si je razstavljene fotografije drevesnih listov in vejic na mizi 

ogledal, nato pa smo mu podali v roke plod, seme ali storž. Njegova naloga je bila, da poišče 

ustrezen par. Zaradi boljšega razumevanja navodil smo na sličico divjega kostanja najprej 

sami postavili seme divjega kostanja. Pare smo si zapisali.  
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Slika 8: Sličice sedmih drevesnih listov in vejic ter njihovi pripadajoči plodovi, semena in 

storži 

4.2.1.4 Spretnost opazovanja vejic iglavcev 

Z nalogo smo želeli ugotoviti, kako natančno otroci opazujejo naravne materiale. To smo 

preverili tako, da smo na mizo razporedili (slika 9) petnajst vejic različnih iglavcev (navadna 

smreka, sibirska smreka, rdeči bor, himalajski bor, grška jelka, orjaški klek, veičeva jelka, 

tisa, srebrna jelka, stožčasta smreka, omorika, rušje, virginjski brin, kanadska čuga, zelena 

duglazija). Nato smo otrokom ponudili pet testnih rastlin, katerih pari so bili med rastlinami 

na mizi: navadna smreka, rdeči bor, himalajski bor, orjaški klek in srebrna jelka. Otroka smo 

povabili, da si je najprej razstavljene vejice iglavcev dobro ogledal. Nato smo mu v roke dali 

prvo testno rastlino. Njegova naloga je bila, da med rastlinami, ki so na mizi, poišče tisto, ki 

je enaka tisti, ki jo drži v roki. Odgovore otrok za pet testnih rastlin smo si zapisali.  
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Slika 9: Petnajst čaš z različnimi rastlinami za preverjanje opazovalnih spretnosti  

4.2.2 Naravoslovno znanje 

4.2.2.1 Testiranje znanja: Katere gozdne rastline poznaš?  

Z nalogo smo želeli preveriti, katere gozdne rastline otroci poznajo. Postavili smo jim 

vprašanje: »Katere gozdne rastline poznaš? Poimenuj jih.« Odgovore smo si zapisali v 

avtentični obliki in jih pozneje kategorizirali.  

4.2.2.2 Ali v gozdni prsti živijo živali?  

Z nalogo smo želeli preveriti znanje otrok o talnih živalih. Postavili smo jim vprašanje: »Ali v 

gozdni prsti živijo živali? Poimenuj jih.« Odgovore smo si zapisali v avtentični obliki in jih 

pozneje kategorizirali.  

4.2.2.3 Katere živali živijo na drevesu?  

Z nalogo smo želeli preveriti znanje otrok o živalih, ki živijo na drevesih. Postavili smo jim 

vprašanje: »Katere živali živijo na drevesu? Poimenuj jih.« Odgovore smo si zapisali v 

avtentični obliki in jih pozneje kategorizirali.   

4.2.2.4 Naštej dele rastline 

Z nalogo smo želeli preveriti, ali znajo otroci poimenovati dele rastlin, prikazanih na skici. To 

smo preverili tako, da smo na mizo pred otroka položili črno-belo risbo rastline (slika10). 

Nato smo s prstom pokazali na določen del rastline (cvet, list, steblo, korenina, plod) in ga 

vprašali, ali mogoče ve, kako se imenuje. Odgovore smo si zapisali. 
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Slika 10: Črno-bela risba rastline 

4.2.2.5 Ali je na sličici rastlina? 

Z nalogo smo želeli preveriti, kakšne predstave imajo otroci o rastlinah. To smo preverili 

tako, da smo pripravili enajst različnih črno-belih sličic, na katerih so bili narisani: trava, 

smreka, grm, ptičje pero, korenje, oblak, hrast, pšenica, korala, solata in mah (slika 11). Nato 

smo pred otroka položili po eno sličico in ga vprašali: »Ali meniš, da je na sličici rastlina?« 

Odgovore smo si zapisali. 

 

Slika 11: Enajst različnih črno-belih sličic, na katerih je narisana: 1 – trava, 2 – smreka, 3 – 

grm, 4 – ptičje pero, 5 – korenje, 6 – oblak, 7 – hrast, 8 – pšenica, 9 – korala, 10 – solata in 11 

– mah  
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4.2.2.6 Nariši, kaj vse lahko vidimo ali srečamo v gozdu.  

Z nalogo smo želeli preveriti, kaj otrok opazi ob obisku gozda. To smo preverili tako, da smo 

otroka prosili, da naj nariše vse, kar lahko vidimo ali srečamo v gozdu. Pred otroka smo 

položili list papirja velikosti A4 in svinčnik. Ko je končal risanje, je risbo opisal. Opise smo si 

zapisali in jih pozneje kategorizirali.  

4.2.3 Odnos do narave 

4.2.3.1 Ali imaš rad/-a gozd?  

Z nalogo smo želeli ugotoviti, kakšen je odnos otrok do gozda. Postavili smo jim vprašanje: 

»Ali imaš rad/-a gozd? Zakaj da ali ne?« Odgovore smo si zapisali v avtentični obliki in jih 

pozneje kategorizirali.   

4.2.3.2 Ali bi si želel/-a prijeti talno žival?  

Z nalogo smo želeli ugotoviti, kakšen je odnos otrok do talnih živalih. Postavili smo jim 

vprašanje: »Ali bi si želel/-a prijeti talno žival? Zakaj da ali ne?« Odgovore smo si zapisali v 

avtentični obliki in jih pozneje kategorizirali.   

4.2.3.3 Kaj od navedenega rad/-a počneš v gozdu? 

Z nalogo smo želeli ugotoviti, kakšen je odnos otrok do gozda. Prebrali smo jim osem trditev:  

 Brcam v debla dreves.  

 Nabiram drevesne strože po tleh.  

 Opazujem drevesne liste.  

 Lomim drevesne veje.  

 V gozdu rad/-a izdelujem hiške in bivake.  

 Poslušam šumenje drevesnih listov v vetru.  

 Sedim pod drevesom.  

 V gozdu se dolgočasim. 

Na vsako trditev so odgovorili z da ali ne. Odgovore smo si zapisali. 

4.2.3.4 Ogled kratkega filma  

Z nalogo smo želeli ugotoviti, kakšen je odnos otrok do žaganja dreves. Skupaj z otrokom 

smo si ogledali kratek videoposnetek žaganja bukve z motorno žago
1
, ki je trajal 33 sekund. 

Nato smo otroku postavili vprašanje: »Kako si se počutil/-a ob gledanju posnetka?« 

                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=RR5yxL3Il7w 

https://www.youtube.com/watch?v=RR5yxL3Il7w


Š. Klofutar | Pomen neposrednih izkušenj z gozdnimi organizmi v zgodnjem naravoslovnem izobraževanju 

45 

 

Odgovore smo si zapisali v avtentični obliki in jih pozneje kategorizirali. Nekateri otroci so 

svoj odnos pokazali že z obrazno mimiko in vzklikanjem.  

4.2.3.5 Ali meniš, da je treba žagati drevesa? 

Z nalogo smo želeli preveriti, kakšen odnos imajo otroci do dreves. To smo preverili z 

vprašanjem: »Ali meniš, da je treba dreves žagati? Zakaj da ali ne?« Odgovore smo si 

zapisali v avtentični obliki in jih pozneje kategorizirali. 

4.2.4 Podroben opis izvedbe dejavnosti z eksperimentalnima skupinama N in I 

S skupinami otrok iz eksperimentalne skupine (N) smo gozd obiskali petkrat. Dejavnosti so 

vključevale neposredne izkušnje z rastlinami, živalmi in z glivami. Predšolski otroci iz 

eksperimentalne skupine I pa so iste cilje dosegali v igralnici, v kateri so izključno s 

simbolnimi izkušnjami spoznavali gozdne rastline, živali in glive. 

Otroci iz eksperimentalne skupine (N) so prejeli nahrbtnike (slika 12). Te smo izdelali sami. 

Vsak nahrbtnik je vseboval: eno veliko jedilno žlico, dve siti različnih dimenzij, spodnji del 

plastenke, posodico z lečo, belo tkanino in kartonski krožnik. 

 

Slika 12: Nahrbtnik z vsebino: jedilne žlice, dve siti različnih dimenzij, spodnji del plastenke, 

posodica z lečo, bela tkanina in kartonski krožnik 
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Pri izvedenih dejavnostih smo si postavili učne cilje, ki so zapisani v tabeli 5. V prilogi III je 

zbran seznam uporabljenih knjig, videoposnetkov in fotografij, ki smo jih uporabili pri 

izvedbi petih dni dejavnosti v igralnici. Tabela 6 vsebuje nabor ključnih vprašanj, ki smo jih 

postavili otrokom iz eksperimentalnih skupin N in I med izvedbo dejavnosti. 

Tabela 5: Prikaz dejavnosti in zastavljenih ciljev po dnevih 

DAN DEJAVNOST CILJI 

1. dan 

 

Spoznavanje žive 

in nežive narave 

 

Spoznavanje delov 

rastlin 

 Otroci spoznavajo raznolikost rastlin; 

 spoznavajo in primerjajo živo in neživo 

naravo; 

 razvijajo naklonjenost, spoštljiv in odgovoren 

odnos do žive in nežive narave; 

 spoznavajo, da imajo rastline različno 

zgradbo ter da so različnih oblik in velikosti; 

 spoznavajo značilnosti žive in nežive narave; 

 spoznavajo rastline brez cvetov; 

 doživljajo in odkrivajo rastlin iz narave; 

 spoznavajo naravno okolje, predvsem rastline, 

ki tam rastejo; 

 odkrivajo in iščejo rastline v naravi; 

 spoznavajo rastlinske dele; 

 z igro spoznavajo predmete žive in nežive 

narave; 

 ves čas igre uporabljajo izraz živa in neživa 

narava; 

 spoznavajo dele rastline; 

 prek igre urijo poimenovanje delov rastlin. 

2. dan 

 

Spodbujanje 

opazovalnih 

dejavnosti 

 

Opazovanje 

drobnih lastnosti 

 Otroci spoznavajo rastlino z otipom, opisom 

in z vonjem, če je to mogoče;  

 urijo se v naravoslovni veščini opazovanju; 

 med seboj razlikujejo in ločujejo rastline po 

barvi, obliki, velikosti, vonju in po drugih 
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rastlin lastnostih; 

3. dan 

 

Spoznavanje 

drevesnih vrst 

 

Spoznavanje 

drevesnih plodov in 

semen 

 Otroci se učijo opazovati v naravi;  

 spoznavajo in poimenujejo različne gozdne 

rastline; 

 izrazijo svojo ustvarjalnost; 

 odkrivajo, spoznavajo in primerjajo različne 

drevesne vrste in njihove plodove ter semena.  

4. dan 

 

Spoznavanje 

gozdne prsti 

 

Ločevanje plasti v 

gozdni prsti 

 Otroci doživljajo neživo naravo v njeni 

raznolikosti; 

 spoznavajo spremembe v neživi naravi, 

razkroj in preperevanje; 

 spoznavajo lastnosti gozdne prsti; 

 spoznavajo mehanske postopke ločevanja 

snovi v prsti; 

 ločujejo delce prsti s sejanjem (z uporabo 

različnih sit); 

 uporabljajo naravoslovne postopke: 

opazovanje, razvrščanje in prirejanje pri 

raziskovanju delcev v prsti; 

 odkrijejo in spoznajo, kako se snovi mešajo in 

kako se pri tem spremenijo lastnosti; 

 spoznajo gozdno prst kot življenjski prostor; 

 se srečajo z metodo raziskovanja; 

 pridobijo izkušnje o varovanju in ohranjanju 

naravnega okolja; 

 odkrivajo in spoznavajo značilnosti in potrebe 

talnih živali ter okolje, v katerem živijo; 

 razvijajo naklonjen, spoštljiv in odgovoren 

odnos do vseh živih bitij; 
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 doživljajo in spoznavajo raznolikost živali v 

naravi. 

5. dan 

 

Spoznavanje 

drobnih talnih 

živali 

 

Zloženka: talne 

živali iz naravnih 

materialov 

 Otroci spoznavajo značilnosti in potrebe 

drobnih talnih živali ter okolje, v katerem 

živijo; 

 spoznavajo, kaj potrebujejo živa bitja za 

življenje; 

 razvijajo naklonjen, spoštljiv in odgovoren 

odnos do vseh živih bitij; 

 se naučijo rokovanja z drobnimi živalmi;  

 spoznavajo pomen drobnih talnih živali v 

naravnem okolju. 

 

Tabela 6: Primeri vprašanj, ki so vodila izvedbo dejavnosti v naravi in igralnici 

DAN DEJAVNOST VPRAŠANJA 

1. dan 

 

 

Spoznavanje žive 

in nežive narave 

 

Spoznavanje 

delov rastlin 

 Naberi/Izberi tri stvari, za katere meniš, da so 

rastlina ali del nje. 

 Naberi/Izberi tri stvari, za katere meniš, da niso 

rastlina ali del nje. 

 Kaj je živo in kaj neživo?  

 Kako ločimo živo in neživo? 

 Ali je na fotografiji rastlina? 

 Ali je na fotografiji rastlina? 

 Naštej dele človeškega telesa. Naštej dele (organe) 

rastline. 
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2. dan 

 

Spodbujanje 

opazovalnih 

dejavnosti 

 

Opazovanje 

drobnih lastnosti 

rastlin 

 Kaj se ti zdi zanimivo na rastlini? 

 Katere barve je rastlina? 

 Kakšni so njeni listi? 

 Kakšno je njeno steblo? 

 Ali mogoče veš, kako se imenuje? 

 Ali veš, kje si jo našel/-la oz. kje bi jo lahko našel/-

la? 

 Ali so ob njej rastle tudi druge rastline/ali misliš da 

so ob njej rastle druge rastline? Katere? 

3. dan 

 

Spoznavanje 

drevesnih vrst 

 

Spoznavanje 

drevesnih plodov 

in semen 

 Katere oblike je krošnja dreves? 

 Naštej dele (organe) dreves. 

 Razvrsti drevesne liste glede na njihovo obliko. 

 Kakšen je rob lista? 

 Naberi/Izberi žir, liste bukve. 

4. dan 

 

Spoznavanje 

gozdne prsti 

 

Ločevanje plasti v 

gozdni prsti 

 Kaj je gozdna prst?  

 Kaj se v njej skriva?  

 Kako bi lahko to raziskali? 

 Katerih velikosti so kamenčki v prsti? 

 Koliko kupov smo dobili s sejanjem?  

 Po čem se razlikujejo? 

5. dan 

 

Spoznavanje 

drobnih talnih 

živali 

 

Zloženka talne 

živali iz naravnih 

materialov 

 Ali je v prsti kakšna žival? 

 Kako živi? 

 S čim se prehranjuje? 

 Ali je nevarna ljudem? 

 Koliko ima nog? 

 Ali ima krila? 

 Ali mogoče veš, kako se imenuje? 

 

Dejavnosti so podrobneje opisane v zaporedju od prvega do petega dne. V levem stolpcu so 

opisane dejavnosti, ki smo jih izvedli s skupino N, v desnem stolpcu pa dejavnosti, ki smo jih 

izvedli s skupino I.   
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4.2.5 Prvi dan 

  

Slika 13: Zložljivi škatli, označeni s črno-belo 

risbo z nabranim materialom 

Slika 14: Otroci med ogledom fotografij na 

interaktivni tabli 

 

Z eksperimentalno skupino (N) smo odšli v 

gozd. Povedali smo jim, da bomo na primeru 

rastlin spoznali, kaj je živa in neživa narava. Iz 

nahrbtnika smo vzeli zložljivo škatlo, ki je bila 

označena s črno-belo risbo rastline (slika 13). 

Nato smo otrokom naročili, da naj vsak nabere 

tri stvari, za katere meni, da so rastline ali del 

njih. Nabrano smo shranili v škatlo, označeno 

s sliko rastline. Pred otroke smo nato postavili 

enako škatlo, označeno z enako črno-belo 

risbo rastline, le da je bila slika rastline 

prečrtana (slika 13). Naročili smo jim, da naj 

naberejo tri stvari, za katere mislijo, da niso 

rastline ali del njih. Že vnaprej smo imeli 

nabrane raznolike primerke rastlin, da bi lahko 

dopolnili zbirko, ki so jo otroci nabrali. Želeli 

smo, da tudi te spoznajo, in smo jih na skrivaj 

dodali v škatlo. Nato smo se z otroki spet 

zbrali v krog in na tla razgrnili okroglo platno, 

na katero smo nabrane stvari iz škatel zložili. 

Otrokom iz eksperimentalne skupine (I) smo 

na začetku povedali, da bomo na primeru 

rastlin spoznali, kaj je živa in neživa narava. 

Najprej smo si v igralnici ogledali (slika 14) tri 

kratke filme (št. 10, 11 in 12 v prilogi III). Med 

predvajanjem filmov smo se pogovarjali o 

rastlinah, ki jih je prikazoval film. Nekatere 

izmed njih so otroci prepoznali. Film smo 

večkrat ustavili in otroke vprašali, ali je na 

sliki rastlina ali njen del. Sledil je ogled 

osemindvajsetih fotografij na tablici (priloga 

V). Na njih so bili prikazani rastline, deli 

rastlin in predmeti iz nežive narave. Otroke 

smo spodbudili, da so ubesedili svoja opažanja 

ter prepoznali rastline in rastlinske dele. 

Vprašali smo jih, kaj je rastlina ali del nje (živa 

narava) ter kaj ni rastlina ali del nje in pripada 

neživi naravi. Tako smo skupaj razvrščali 

fotografije. Sledil je ogled knjig (št. 1–9 v 

prilogi III). Otroke smo opozorili, naj bodo pri 
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Sledil je pogovor o nabranem materialu. 

Vprašali smo jih, kaj je rastlina ali del nje 

(živa narava) ter kaj ni rastlina ali del nje in 

pripada neživi naravi. Otroci so razvrščali 

nabrane predmete na živo in neživo naravo. Pri 

tem so spoznavali raznolikost rastlin z otipom, 

vonjem in z opisovanjem ter ugotavljali, po 

čem se razlikujejo med seboj. Sledila je igra 

»poišči vsiljivca«. Na belo platno smo položili 

različne predmete, ki so del žive narave, in en 

predmet, ki je del nežive narave. Nato smo 

otrokom naročili, da naj poiščejo vsiljivca.  

 

ogledu slik v knjigah pozorni na podobnosti in 

razlike med rastlinami. Opazili so razlike v 

barvi, obliki, velikosti, vonju in v drugih 

lastnostih. Sledila je igra »poišči vsiljivca«. 

Nato smo jim pokazali posnetek različnih 

predmetov (št. 17 v prilogi III). Nato smo 

otrokom naročili, da naj poiščejo vsiljivca.  

 

 

V drugem delu prvega dne smo v obeh eksperimentalnih skupinah podrobneje spoznavali dele 

rastlin. 

  

Slika 15: Sestavljanje rastlin na belem platnu 

 

Slika 16: Ponavljanje delov rastlin ob ogledu 

knjige 

 

Otroke iz eksperimentalne skupine (N) smo 

spodbudili, da spregovorijo o značilnostih, ki 

so skupne oziroma različne ljudem in 

rastlinam. Najprej so našteli dele človeškega 

telesa, nato pa še rastlinske organe. Ogledali 

Otroke iz eksperimentalne skupine (I) smo 

spodbudili, da so našteli dele človeškega 

telesa, nato pa še rastlinske organe. Sledil je 

ogled risanke (št. 13 in 14 v prilogi III); med 

predvajanjem risanke smo jim besedilo 
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smo si manjšo rastlino s korenino (slika 15). 

Skupaj smo poimenovali dele rastline: 

korenina, listi, steblo, seme, plod in cvet. 

Nekaj otrok je nabralo 10–20 cm visoke 

rastline, ki so jih položili na belo platneno 

podlago na trati. Rastlinam so odtrgali vsak 

rastlinski organ posebej in jo potem ponovno 

pravilno sestavili. Otroci so se med seboj 

izmenjevali in poizkusili sestaviti rastline 

svojih prijateljev. 

 

prevajali v slovenski jezik. Sledil je ogled 

kratkega filma (št. 15 v prilogi III), ki 

prikazuje otroka, ki rastlini odtrga vsak 

rastlinski organ posebej, in jo potem ponovno 

pravilno sestavili. Nato smo skupaj z otroki 

ponovili poimenovanje rastlinskih delov. S 

pomočjo knjig (št. 1–9 v prilogi III) so poiskali 

različne fotografije rastlin in poimenovali 

rastlinske dele (slika 16). Otroci so med seboj 

primerjali tudi fotografije rastlin.  
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4.2.6 Drugi dan 

V prvem delu drugega dne smo v obeh skupinah (N in I) pripravili dejavnosti, s katerimi smo 

spodbujali opazovalne spretnosti.  

  

Slika 17: Iskanje para nabrani rastlini na belem 

platnu 

 

Slika 18: Iskanje para rastlini na leseni ploščici 

 

Otroke iz skupine N smo povabili v krog, nato 

pa smo jim naročili, da naj si vsak izbere in 

nabere zanimivo gozdno rastlino ali njen del. 

Nato smo se spet zbrali v krog in na tla 

razgrnili raziskovalno okroglo platno, na 

katero smo položili nabrane rastline. Sledila 

sta pogovor in natančno opazovanje rastlin. Z 

žrebanjem smo določili tri otroke, ki so 

predstavili svoje rastline. Vsakemu izmed treh 

otrok smo postavili naslednja vprašanja: kaj se 

ti zdi zanimivo na rastlini, katere barve je 

rastlina, kakšni so njeni listi, kakšno je steblo, 

ali je na njej kakšna žival, ali mogoče veš, 

kako se rastlina imenuje, ali veš, kje si jo 

našel, ali so ob njej rastle tudi druge rastline in 

katere. Pri tem so sodelovali tudi drugi otroci. 

Po končanem pogovoru smo vsem otrokom 

naročili, da naj iz svojih nahrbtnikov vzamejo 

Otrokom iz skupine I smo pojasnili, da bomo 

natančno opazovali rastline ter med njimi iskali 

razlike in podobnosti. Najprej smo si skupaj 

ogledali kratek film (št. 16 v prilogi III), ki 

prikazuje otroka, kako nabere tri rastline in jih 

položi na belo platno. Posnetek smo nato 

ustavili in spodbudili otroke k natančnemu 

opazovanju. Predstavili so razlike in 

podobnosti pri nabranih rastlinah na posnetku. 

Z žrebanjem smo izbrali tri otroke, ki so si v 

knjigah (št. 1–9 v prilogi III) izbrali vsak po 

eno rastlino. Vsakemu izmed njih smo 

postavili naslednja vprašanja: kaj se ti zdi 

zanimivo na rastlini, katere barve je rastlina, 

kakšni so njeni listi, kakšno je steblo, ali 

mogoče veš, kako se rastlina imenuje, ali 

mogoče veš, kje bi jo lahko našel v naravi (v 

gozdu, na travniku …), ali misliš, da ob njej 
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belo platno, ga razgrnejo pred seboj in nanj 

položijo svojo rastlino (slika 17). Nato naj 

vsak odide v gozd in rastlini poišče par ter ga 

položi ob rastlino na platnu. V pogovoru z 

vsakim otrokom posebej smo preverili par, 

postavili nekaj vprašanj o podobnostih 

oziroma razlikah med nabranima rastlinama. 

Otroke smo povabili v krog okrog 

raziskovalnega platna, kjer smo zbrali vse 

nabrane rastline. Preizkusili so se v igri »poišči 

par rastlini«.   

rastejo tudi druge rastline in katere. Pri tem so 

sodelovali tudi preostali otroci. Nato smo 

otrokom naročili, da naj si vsak v knjigi (št. 1–

9 v prilogi III) poišče eno rastlino. Sledil je 

skupinski pogovor o fotografijah rastlin, ki so 

jih izbrali, in o njihovih značilnostih. Po 

končanem pogovoru smo pred otroke postavili 

škatlo z doma izdelanimi lesenimi ploščicami, 

na katere smo nalepili različne gozdne rastline 

(slika 18). Vsaka ploščica je imela svojo 

dvojnico. Naprej smo ploščice stresli na kup in 

vsak otrok si je izbral eno. Nato so ji poiskali 

ustrezen par. Te smo nato položili na 

raziskovalno okroglo platno ter se o razlikah in 

podobnostih med njimi pogovorili.  

 

V drugem delu drugega dne smo v obeh skupinah (N in I) opazovali podrobnosti rastlin. 

  

Slika 19: Odtis rastline v slano testo 

 

Slika 20: Barvanje odtisnjenih rastlin iz bele 

gline 

 

Z otroki iz skupine N smo se zbrali v krogu. 

Razdelili smo jim koščke slanega testa. Ti so 

ustrezali velikosti njihovih dlani. Nato smo jim 

Otrokom iz skupine I smo ponudili ploščice iz 

bele gline, v katero smo predhodno odtisnili 

dele rastlin. Vsak otrok je prejel v roke eno 
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naročili, da naj iz testa izdelajo kroglo in  jo 

podajo sosedu. Te so nato potovale od soseda 

k sosedu toliko časa, da so se vrnile do svojega 

lastnika. Krogle so otroci nato sploščili in v 

ploščico odtisnili vsak svojo najzanimivejšo 

rastlino (slika 19). Nato smo ploščice z 

odtisnjeno rastlino označili z imeni otrok in jih 

posušili. 

ploščico. Naročili smo jim, da s konicami 

prstov pretipajo hrapavo površino odtisnjene 

rastline. Nekateri otroci so to preizkusili tudi 

miže. Nato so ploščice vrnili. Položili smo jih 

na raziskovalno platno. Vsak si je nato izbral 

eno, ki se mu je zdela najzanimivejša. 

Razložili smo jim, da bomo odtise rastlin na 

ploščici pobarvali z barvicami (slika 20). Ko so 

otroci končali barvanje, smo ploščice označili 

z njihovimi imeni. 

4.2.7 Tretji dan 

V prvem delu tretjega dne smo v obeh skupinah (N in I) spoznavali drevesne vrste. 

  

Slika 21: Raziskovalno platno z nabranimi 

naravnimi materiali 

Slika 22: Iskanje pripadajoče polovičke 

drevesnega lista 

 

Otroke iz skupine N smo povabili v krog. 

Vsak otrok je iz platnene vrečke izvlekel 

barvico. V vrečki je bilo 12 rumenih in 12 

zelenih barvic. Prva skupina otrok, ki je 

izvlekla rumeno barvico, je dobila nalogo, da 

naj nabere žir. Druga skupina so bili otroci, ki 

so izvlekli zeleno barvico, in so dobili nalogo, 

da naj naberejo drevesne liste bukve. Vsaki 

Otrokom iz skupine I smo najprej pojasnili, da 

bomo raziskovali drevesne vrste. Najprej smo 

si skupaj ogledali dve risanki (št. 26 in 28 v 

prilogi III) in dva filma (št. 27 in 29 v prilogi 

III). Nato smo otrokom na tablici pokazali šest 

fotografij (priloga VI), na katerih smo si 

ogledali oblike drevesnih listov in vejic. Otroci 

so poskusili opisati obliko drevesnih listov in ji 



Š. Klofutar | Pomen neposrednih izkušenj z gozdnimi organizmi v zgodnjem naravoslovnem izobraževanju 

56 

 

skupini smo pripravili raziskovalno okroglo 

platno. Nato smo se skupaj usedli okrog 

platna, zložili nanj liste, plodove, semena in 

storže (slika 21). Najprej so otroci opisovali 

obliko drevesnih listov in jim poiskali 

podobnosti s stvarmi iz vsakdanjega življenja. 

Sledil je pogovor o nabranem listju. Ko smo 

ugotovili, da se je med nabranimi listi bukve 

znašel list hrasta, smo se skupaj odpravili do 

bukve in pogledali, katere oblike so listi pod 

drevesom bukve. Dejavnost smo ponovili tudi 

z listi in s plodovi hrasta, javorja in pravega 

kostanja.  

poiskati podobnost s stvarmi iz vsakdanjega 

življenja. Sledil je skupen pregled knjige 

Poišči 50 dreves. Plodove in semena dreves so 

otroci večinoma dobro poznali; težave so jim 

predstavljali drevesni listi. Nato so si še sami 

ogledali različne knjige o drevesnih vrstah (št. 

19–25 v prilogi III). Sledila je igra »poišči 

polovičko« (slika 22). Otroci so iskali drevesni 

list, ki sta ga sestavljali dve pripadajoči 

polovički. Ko smo igro končali, smo si na 

tablici ogledali še fotografije (priloga VII) 

drevesnih plodov, semen in drevesnih listov. 

Skupaj smo ponovili usvojeno znanje. 

 

V drugem delu tretjega dne pa smo v obeh skupinah (N in I) spoznavali drevesne plodove in 

semena. 

  

Slika 23: Igra »spomin«, izdelana iz škatle z 

devetimi prostorčki, napolnjena z naravnimi 

materiali 

Slika 24: Družabna igra, imenovana »Der 

Natur auf der Spur« (po poti narave) 

 

Material, ki so ga nabrali otroci iz skupine N v 

dejavnosti prvega dela tretjega dne, smo nato 

uporabili za igro »spomin« (slika 23). 

 

Otroci iz skupine I so svoje znanje o drevesnih 

listih in plodovih ter semenih preverili z 

družabno igro »Der Natur auf der Spur« (slika 
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Pripravili smo jo na način, da so otroci v njej 

uporabili vid in voh. Pri »spominu«, pri 

katerem so uporabljali vid, smo v devet 

prostorčkov, vsak izmed njih je bil pokrit s 

pokrovčkom, zložili nabrane materiale, tako da 

sta bila po dva prostorčka napolnjena z enakim 

materialom. Otroci so nato odpirali pokrovčke 

in iskali pare. Podobno smo pripravili igro z 

gozdnimi vonjavami. Otroci so škatlice 

odpirali in vsebino vohali ter poiskali 

pripadajoči par. 

24). Skupaj smo iskali drevesne krošnje, 

pripadajoče liste, plodove in semena. V tej 

družabni igri otroci spoznajo osem drevesnih 

vrst. Pravilne odgovore lahko sestaviš kot t. i. 

puzzle. Ko sestaviš obe ploščici, dobiš skupaj 

celotno sličico, na kateri sta drevo in 

pripadajoči drevesni list s plodom ali 

semenom. Sledil je še pogovor o različnih 

vonjavah, ki jih lahko zavohamo v gozdu.  

4.2.8 Četrti dan 

V prvem delu četrtega dne smo v obeh skupinah (N in I) spoznavali gozdno prst. 

  

Slika 25: Prebiranje gozdne prsti na pladnju 

 

Slika 26: Model sestave gozdne prsti 

 

Otroke iz skupine N smo najprej povabili v 

krog, v katerem je tekel pogovor o gozdni prsti 

kot vrhnji plasti zemeljske skorje. Pred njimi 

smo skopali jamo v tla in jo skupaj raziskali. 

Otroci so opazili različne plasti zemlje. Sledilo 

je spoznavanje termina gozdna prst. Otroke 

smo vprašali, ali vedo, kaj je v prsti oziroma 

Otrokom iz skupine I smo najprej pojasnili, da 

bo tema raziskovanja prst. Najprej smo jim 

pokazali film (št. 35 v prilogi III) in risanko 

(št. 36 v prilogi III). Oba posnetka prikazujeta 

nastanek in plasti tal. Nato smo izbrali dva 

otroka, ki sta nam pomagala nasuti različne 

umetne materiale v ozko pravokotno škatlo, 
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kaj prst skriva in kako bi to lahko raziskali. 

Nato so iz nahrbtnika vzeli bel kartonast 

pladenj, veliko žlico in prerezano plastenko za 

vodo. Plastenko so do označbe napolnili z 

gozdno prstjo. Vsebino plastenke so stresli na 

bel kartonast pladenj. Otroke smo prosili, da 

naj si podobne stvari, ki so jih našli v prsti, 

zložijo na majhne kupčke (slika 25). Sledil je 

razgovor ob vprašanjih: koliko kupčkov smo 

dobili s prebiranjem, kaj sestavljajo kupčki, od 

kod so v gozdni prsti vejice, listki in 

koreninice, kakšni so kamenčki v prsti, ali je v 

prsti kakšna žival, kako se žival imenuje itn. 

narejeno iz pleksistekla (prilogi VIII). Tako 

smo dobili model prereza tal. Sledil je pogovor 

o terminu gozdna prst, ki je vrhnja plast 

zemeljske skorje (slika 26). Otroke smo prosili, 

da naj pojasnijo, kaj se lahko skriva v prsti in 

kako bi lahko to raziskali. Ogledali smo si film 

(št. 40 v prilogi III), v katerem otrok v gozdu 

nabere gozdno prst v lonček in jo strese na 

pladenj ter podobne stvari, ki so v prsti, zloži 

na majhne kupčke. Sledil je pogovor o tem, 

koliko kupčkov je nastalo s prebiranjem, kaj je 

v kupčkih, od kod so v gozdni prsti vejice, 

lističi in koreninice, kakšni so kamenčki v 

prsti, ali je v prsti kakšna žival, kako se ta 

imenuje. Otroci so si ogledali še knjige (št. 31–

34 v prilogi III) o prsti. 

 

V drugem delu četrtega dne smo v obeh skupinah (N in I) obravnavali oz. ločevali delce v 

gozdni prsti. 

  

Slika 27: Sejanje gozdne prsti na kartonski 

pladenj 

 

Slika 28: Model  

zemeljskega prereza iz 

umetnih materialov 
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Otrokom iz skupine N smo razložili, kako 

sejati. Nato so plastenko napolnili z gozdno 

prstjo. Tokrat so prst raziskovali s sejanjem z 

dvema različnima sitoma. Vsebino plastenke 

so stresli najprej v večje sito in vsebino 

presejali na bel kartonast pladenj; vsebino so 

nato presejali še skozi manjše sito (slika 27). 

Sledil je pogovor ob zastavljenih vprašanjih: 

koliko kupčkov smo dobili s sejanjem, po čem 

se razlikujejo kupčki, ki smo jih dobili s 

sejanjem, ali jih lahko primerjamo s kupčki, ki 

smo jih dobili s prebiranjem. 

Otroke iz skupine I smo najprej vprašali, kako 

bi lahko raziskali zgradbo gozdne prsti. 

Ogledali smo si film (št. 37 v prilogi III), v 

katerem otrok nabere gozdno prst v lonček. 

Nato otrok s posnetka vsebino lončka preseje z 

različnimi siti. Sledil je pogovor ob 

postavljenih vprašanjih: koliko kupčkov smo 

dobili s sejanjem, po čem se razlikujejo 

kupčki, ki smo jih dobili s sejanjem, ali jih 

lahko primerjamo s kupčki, ki smo jih dobili s 

prebiranjem. Otroci so ob tem pripovedovali 

tudi o lastnih izkušnjah s siti in prstjo. Pri 

razlagi smo uporabili model zemeljskega 

prereza iz umetnih materialov (slika 28). 

 

4.2.9 Peti dan 

V prvem delu petega dne smo v obeh skupinah (N in I) spoznavali drobne talne živali. 

  

Slika 29: Raziskovanje talnih živalih, ki smo 

jih našli v gozdni prsti 

 

Slika 30: Stenski model za raziskovanje 

drobnih talnih živali 

 

Otroke iz skupine N smo najprej zbrali v krogu 

(slika 29). Pogovarjali smo se o talnih živalih 

Otrokom iz skupine I smo predstavili, da bo 

dejavnost posvečena talnim živalim. Najprej 
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v gozdu. Pokazali smo jim nekaj talnih živali 

in jih vprašali, v kakšnem okolju živijo, s čim 

se prehranjujejo, ali so ljudem nevarne, koliko 

nog imajo, koliko kril, ali vedo, kako se 

imenujejo. Z otroki smo se tudi pogovorili o 

ustreznem ravnanju oziroma rokovanju z 

živalmi, saj so zelo drobne in jih lahko hitro 

poškodujemo. Nato smo jih vprašali, ali želijo 

živali sami prijeti v roke, na kar so se otroci 

različno odzvali. Z otroki smo nato odšli 

raziskovat talne živali. Iz nahrbtnika so vzeli 

posodico z lečo, v kateri so opazovali talne 

živali. Po končani dejavnosti smo se spet 

usedli v krog. Vsaka posodica, v kateri je bila 

talna žival, je zaokrožila v krogu. Po 

samostojnem opazovanju smo otroke 

spodbudili, da ubesedijo svoja opažanja. 

Sledilo je rokovanje s talno živaljo. Živali so v 

roke prijeli otroci, ki so izrazili to željo. Na 

koncu smo skupaj povzeli naša opažanja. 

smo si ogledali risanko (št. 47 v prilogi III) in 

se pogovorili o talnih živalih. Nato smo si 

ogledali filme (št. 48–54 v prilogi III). V filmih 

voditeljica na terenu skupaj z otroki raziskuje 

drobne živali. Sledil je pogovor o tem, v 

kakšnem okolju živijo, s čim se prehranjujejo, 

ali so ljudem nevarne, koliko nog imajo, koliko 

kril, ali vedo, kako se imenujejo. Z otroki smo 

se pogovorili, zakaj moramo z živalmi ravnati 

previdno, saj so drobne in jih lahko hitro 

poškodujemo. Nato smo se pogovarjali, ali so 

že imeli možnost prijeti talno žival v roke. 

Sledila je igra (priloga X), imenovana kdo sem 

in kakšen rov imam, ki smo jo izdelali za 

potrebe raziskave. Na rjavo platno, veliko 4 m 

x 1,5 m, smo zašili različne rove, na katere so 

otroci pritrjevali talne živali (slika 30). Sledil 

je pogovor o talnih živalih, obliki rovov in 

kako z njimi pravilno rokujemo.  

 

V drugem delu petega dne smo v obeh skupinah (N in I) sestavili zloženko talne živali. 

  

Slika 31: Drobna žival, zložena iz naravnih 

materialov 

Slika 32: Drobna žival, zložena iz umetnih 

materialov 
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Otroke iz skupine N smo spet zbrali v krog in 

jih spodbudili, da iz gozdnih materialov 

izdelajo opazovano talno žival (slika 31), ki 

jim je bila zanimiva. Za podlago so uporabili 

belo tkanino iz nahrbtnika. Preden so začeli 

delo, smo jih opozorili, da naj bodo pozorni na 

število nog, tipalk, kril in druge značilnosti, ki 

jih ima izbrana žival. 

 

Z otroki iz skupine I smo si nato ogledali 

knjige (št. 40–46 v prilogi III). Izmed različnih 

obrisov talnih živali na slikovnih predlogah 

(slika 32) so si izbrali najljubšo in jo izdelali z 

različnimi predmeti (zamaški, perlice, gumbi, 

palčke ...). Preden so začeli delo, smo jih 

opozorili, da naj bodo pozorni na število nog, 

tipalk, kril in druge značilnosti, ki jih ima 

izbrana žival. 

4.2.10 Polstrukturirani intervjuji z vzgojitelji 

Po koncu izvedene empirične raziskave (po poznem potestu) smo opravili polstrukturirane 

intervjuje z vzgojitelji v skupinah N in I (vprašanja polstrukturiranega intervjuja so v prilogi 

IV). Intervjuji so bili izvedeni z vsako vzgojiteljico posebej v pedagoški sobi in niso bili 

časovno omejeni. V povprečju so potekali 15 minut. Z vprašanji in s podvprašanji smo želeli 

pridobiti njihovo mnenje o izvedenih dejavnostih in morebitnih opažanjih sprememb pri 

otrocih. Vzgojitelji so bili s potekom intervjuja predhodno seznanjeni. Zagotovljena jim je 

bila anonimnost.  

4.3 Obdelava podatkov 

Za analizo kvalitativnih intervjujev vzgojiteljev in obdelavo odgovorov otrok na odprta 

vprašanja smo kombinirali induktivni in deduktivni pristop. Vogrinc (2008) pravi, da pri 

uporabi deduktivnega pristopa raziskovalec vnaprej določi seznam kod in jih v analizi preuči. 

Kategorizacijo odgovorov in poskusno analizo teh odgovorov sta neodvisno izvedla dva 

raziskovalca. Seznam se določi na podlagi predhodnega poznavanja in literature. Pri uporabi 

induktivnega pristopa pa raziskovalec oblikuje kode med analizo zbranih podatkov. S tem 

postopkom smo razčlenili, pregledali, primerjali, konceptualizirali in kategorizirali podatke. 

Rezultat je seznam kod, ki smo jih razvrstili v kategorije (Vogrinc, 2008).  

Zbrane kvantitativne podatke smo obdelali s statističnim programom IBM SPSS 22. Uporabili 

smo osnovno deskriptivno in inferenčno statistiko. Pri obdelavi podatkov smo računali 

frekvence (f), odstotke (f %), povprečne vrednosti (M) in standardna odstopanja (SD). 

Normalnost porazdelitve smo preverili s Shapiro-Wilkovimi testi (p < 0,05) in nato statistično 

značilnost razlik med skupinami in meritvami preverili s pomočjo neparametričnih testov, tj. 
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Friedmanovega testa, Wilcoxonovega testa, Mann-Whitneyjevega U-testa. Pri statističnem 

sklepanju o pomembnosti statističnih razlik smo upoštevali tudi velikost učinka η
2
 (majhna 

0,01, srednja 0,06 in velika 0,14) (Hattie idr., 1996).  
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5 REZULTATI 

Rezultati so predstavljeni po sklopih – skupno 15 nalog. Prvi sklop nalog (skupno štiri 

naloge) se nanaša na spretnosti otrok: vonj, tip in opazovanje. Drugi sklop nalog (skupno pet 

nalog) se nanaša na znanje otrok. Tretji sklop nalog (skupno pet nalog) se na nanaša na odnos 

(stališča) otrok do živali in narave na splošno. Zadnji naloga je risba gozda. V vseh sklopih 

testnih nalog je naprej kratek opis testne naloge, nato pa sledijo predstavitev rezultatov v 

tabelarični ali grafični obliki, deskriptivna analiza, Friedmanov test, Wilcoxonov test ter 

velikost učinka eta (η
2
). 

5.1 Spretnosti 

5.1.1 Prepoznavanje vonjav 

Z nalogo smo želeli preveriti, katere vonjave otroci prepoznajo in jih pravilno poimenujejo 

(tabela 7). Otrokom smo v testu ponudili štiri različne vonjave: gozdno prst, mah, smolo 

smreke in gozdni med. Z zaprtimi očmi so povohali vsako stvar posebej, nato pa je sledilo 

vprašanje, kaj so zavohali v posamezni posodici.  

Iz tabele 7 lahko razberemo, da je pred izvedenimi dejavnostmi (T0) v vseh skupinah pravilno 

poimenovalo vonj prsti manj kot 10 % otrok. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) je v 

skupini, s katero smo izvedli dejavnosti v naravi, odstotek pravilnih poimenovanj narastel na 

29,2 %, medtem ko v skupini, s katero smo izvedli dejavnost v igralnici, nihče izmed otrok ni 

pravilno poimenoval te vonjave. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da je odstotek pravilnih 

odgovorov v skupini N padel na 18,8 %, medtem ko v drugih dveh skupinah ni nihče izmed 

otrok pravilno poimenoval vonjave. 

Vonja mahu pred izvedenimi dejavnostmi (T0) ni nihče izmed otrok v vseh skupinah pravilno 

prepoznal. Po izvedenih dejavnostih (T1) je občutneje prepoznavanja vonja mahu porastlo v 

skupini, ki je izvajala dejavnosti v gozdu (60,4 %), medtem ko se je v skupini, s katero smo 

dejavnosti izvedli v igralnici, odstotek pravilnih odgovorov povzpel na nekaj manj kot 10 %. 

Pri poznem testu (T2) se je odstotek pravilnih odgovorov v skupini N prepolovil, v drugih 

dveh skupinah pa ni nihče izmed otrok pravilno poimenoval vonja po mahu. 

Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je eksperimentalna skupina, s katero smo izvedli dejavnosti 

v naravi, v 20 % pravilno poimenovala vonj po smoli, medtem ko je v drugih dveh skupinah 

ta vonj pravilno poimenovalo manj kot 10 % otrok. Preizkus takoj po izvedenih dejavnostih 

(T1) je pokazal velik porast zlasti v skupini, ki je bila v gozdu; pri njej je odstotek pravilnih 
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odgovorov narastel za štirikrat (85 %), v skupini, s katero smo izvedli dejavnosti v igralnici, 

pa na 20 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal rahel upad pri prepoznavanju vonja po smoli v 

vseh treh skupinah: N (70 %), I (16 %) in K (5 %). 

Preizkus pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je v vseh skupinah pokazal visok odstotek (nad         

60 %) pravilnih odgovorov. Po izvedenih dejavnostih (T1) je prepoznavanje vonja po medu še 

narastlo; v skupini, s katero smo dejavnost izvedeli v naravi, in skupini, s katero smo 

dejavnost izvedeli v igralnici. Pri poznem testu (T2) pa se je pokazal rahel upad pravilnih 

odgovorov v skupini v N (90 %) in v I (80 %), medtem ko je v skupini K delež pravilnih 

odgovorov narastel za 20 %.  

Tabela 7: Frekvenca in delež pravilnih odgovorov v nalogi vonjave 

  T0 T1 T2 

Naloga Skupina (N) f f (%) f f (%) f f (%) 

Prst K (38) 1 2,6 * * 0 0 

N (48) 4 8,3 14 29,2 9 18,8 

I (43) 3 7,0 0 0 0 0 

Mah K (38) 0 0 * * 0 0 

N (48) 0 0 29 60,4 13 27,1 

I (43) 0 0 3 7,0 0 0 

Smola K (38) 3 7,9 * * 2 5,3 

N (48) 10 20,8 41 85,4 34 70,8 

I (43) 1 2,3 8 18,6 7 16,3 

Med K (38) 27 71,1 * * 34 89,5 

N (48) 30 62,5 47 97,9 44 91,7 

I (43) 34 79,1 42 97,7 34 79,1 

 *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino.  

Iz tabel 8 in 9 je razvidno, da se rezultati otrok v skupini N na predtestu (M = 0,92; SD = 

0,79), potestu (M = 2,73; SD = 0,76) in na poznem potestu (M = 2,08; SD = 0,79) statistično 

značilno razlikujejo, medtem ko se rezultati otrok iz skupine I na predtestu (M = 0,88; SD = 

0,50), potestu (M = 1,23; SD = 0,48), na poznem testu (M = 0,95; SD = 0,62) ter rezultati 

otrok iz skupine K na predtestu (M = 0,82; SD = 0,61) in poznem testu (M = 0,95; SD = 0,40) 

statistične značilno ne razlikujejo. Otroci iz skupine N so statistično značilno bolje reševali 

nalogo o vonju na potestu v primerjavi s predtestom; razlike so bile statistično značilne tudi v 

rezultatih med potestom in poznim potestom ter v rezultatih na predtestu in poznem potestu, 

kar je pokazal rezultat Wilcoxonovega testa, medtem ko statistično značilnih razlik v 

skupinah I in K ni bilo (tabela 10). Velikost učinka eta je bila pri rezultatih otrok iz skupine N 

velika med predtestom in potestom (η
2 

= 0,239) ter med predtestom in poznim testom (η
2 

= 



Š. Klofutar | Pomen neposrednih izkušenj z gozdnimi organizmi v zgodnjem naravoslovnem izobraževanju 

65 

 

0,1813), medtem ko je bila med potestom in poznim testom srednja (η
2 

= 0,0821). V skupini I 

je bila velikost učinka srednja med predtestom in potestom (η
2 

= 0,0695) ter med potestom in 

poznim testom (η
2 

= 0,0402), medtem ko je med predtestom in poznim testom velikost učinka 

zanemarljiva (η
2 

= 0,003). V skupini K je bila velikost učinka med poznim testom in 

predtestom majhna (η
2 

= 0,0173).  

Tabela 8: Deskriptivna analiza za vonj 

Skupina (N) Čas 

testiranja 

M SD 

 

N (N = 48) 

T0 0,92 0,79 

T1 2,73 0,76 

T2 2,08 0,79 

 

I (N = 43) 

T0 0,88 0,50 

T1 1,23 0,48 

T2 0,95 0,62 

 

K (N = 38) 

T0 0,82 0,61 

T1 * * 

T2 0,95 0,40 

 *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino.  

Tabela 9: Friedmanov test za vonj 

 

 

 

Tabela 10: Wilcoxonov test za vonj 

Skupina (N) Čas 

testiranja 

z P η
2
 

 

N (N = 48) 

T1–T0 –5,867 < 0,001 0,239  

T2–T0 –5,110 < 0,001  0,181 

T2–T1 –3,438 0,001 0,082 

 

I (N = 43) 

T1–T0 –2,995 0,003 0,069 

T2–T0 –0,626 0,532 0,003 

T2–T1 –2,276 0,023 0,040 

 

K (N = 38) 

T1–T0 * * * 

T2–T0 –1,147 0,251 0,017 

Skupina (N) Χ df P 

N (N = 48) 58,318 2 < 0,001 

I (N = 43) 9,388 2 0,009 
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T2–T1 * * * 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino.  

Neparametrični Mann-Whitneyjev U-test je pokazal, da med eksperimentalnima skupinama N 

(MeN = 1) in I (MeI = 1) ni statistično značilne razlike na predtestu (U = 1026,000; p = 0,957). 

Na potestu so razlike med eksperimentalnima skupinama N (MeN = 3) in I (MeI = 1) 

statistično značilne (U =151,500; < 0,001). Prav tako je med eksperimentalnima skupinama N 

(MeN = 2) in I (MeI = 1) statistično značilna razlika na poznem testu (U = 299,500; p < 0,001).  

Rezultati predtesta so pokazali, da so vonj po gozdni prsti najpogosteje zamenjevali z vonjem 

po travi. Vonj po mahu jim je bil najbolj tuj in zanj skoraj niso omenili druge alternative. 

Vonj po smoli so zelo pogosto zamenjevali z vonjem po začimbah in zeliščih. Vonj po medu 

pa so vsi pohvalili, češ, kako lepo diši, sicer pa so ga zamenjevali z vonjem po marmeladi, 

soku in po maslu.  

5.1.2 Prepoznavanje predmetov na podlagi otipa 

Z nalogo smo želeli preveriti, katere predmete iz narave otroci prepoznajo na podlagi otipa in 

jih pravilno poimenujejo (tabela 11). To smo preverili tako, da smo pred otroka postavili 

leseno pregrado z majhno odprtino, skozi katero je segel z roko. Nato smo mu v roko položili 

10 različnih stvari iz gozda (lubje, divji kostanj, domači kostanj, želod, smrekova vejica, 

kamen, žir, polžja hišica, ptičje pero, palčka) drugi za drugo in si zapisovali njegove 

odgovore. 

Iz tabele 11 lahko razberemo, da je pred izvedenimi dejavnostmi (T0) v vseh skupinah lubje 

na podlagi otipa pravilno poimenovalo približno 20 % otrok, v skupini N celo malenkost več. 

Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) se je pri obeh skupinah odstotek pravilnih poimenovanj 

podvojil. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da je odstotek pravilnih odgovorov upadel za manj 

kot 10 % pri skupinah N in I, medtem ko je v skupini K narastel za skupno 20 % v primerjavi 

s predtestom. 

Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je divji kostanj v skupini K in skupini I pravilno 

poimenovalo okoli 30 % otrok, medtem ko je v skupini N to naredila polovica otrok (52 %). 

Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) je pri obeh eksperimentalnih skupinah odstotek pravilnih 

poimenovanj narastel. Pozni preizkus (T2) je pokazal le na porast v skupini N za 10 %, 

medtem ko je v skupini I ostal nespremenjen. Opazen je tudi porast pravilnih odgovorov v 

skupini K v primerjavi s predtestom. 
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Preizkus pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je pokazal, da je v skupini K in skupini I pravi 

kostanj na podlagi otipa pravilno poimenovalo približno 20 % otrok, v skupini N pa dvakrat 

toliko (43,8 %). Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) se je pri obeh eksperimentalnih skupinah 

odstotek pravilnih poimenovanj podvojil. Pozni preizkus (T2) pa je pokazal, da je odstotek 

pravilnih odgovorov v skupinah N in I ostal skoraj nespremenjen, medtem ko je v skupini K 

narastel za 10 % v primerjavi s predtestom. 

Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je petina otrok v skupinah pravilno poimenovala želod na 

podlagi otipa. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) je v skupini N odstotek pravilnih 

poimenovanj narastel za štirikrat (83,3 %), v skupini I pa za trikrat (60,5 %). Pozni preizkus 

(T2) pa je pokazal, da se v skupinah N in I odstotek pravilnih odgovorov ni spremenil, 

medtem ko je v skupini K v primerjavi s predtestom narastel za 10 %.  

Preizkus pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je tokrat pokazal, da je v skupini K in skupini N 

smrekovo vejico na podlagi otipa pravilno poimenovala približno polovica otrok, v skupini I 

pa tretjina. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) se je odstotek pravilnih poimenovanj podvojil 

v skupini N, medtem ko je v skupini I ostal podoben. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da je 

odstotek pravilnih odgovorov v skupini N ostal nespremenjen, v skupini I pa je narastel za         

20 %. Delež pravilnih odgovorov v skupini K je ostal primerljiv s predtestom. 

Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) so otroci v vseh skupinah pravilno poimenovali kamen v 

več kot 80 %. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) je pri obeh eksperimentalnih skupinah 

odstotek pravilnih poimenovanj narastel še za 10 %. Delež pravilnih odgovorov na poznem 

preizkusu je ostal nespremenjen v vseh skupinah otrok.  

Preizkus pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je tokrat pokazal, da so otroci v vseh skupinah 

pravilno poimenovali žir na podlagi otipa v manj kot 10 %. Takoj po izvedenih dejavnostih 

(T1) je odstotek pravilnih poimenovanj izrazito narastel v skupini N, na 87,5 %, medtem ko je 

v skupini I ostal skoraj nespremenjen (11,6 %). Pozni preizkus (T2) je pokazal, da je odstotek 

pravilnih odgovorov v skupini N ostal nespremenjen, v skupini I pa je rahlo narastel. Delež 

pravilnih odgovorov v skupini K je ostal primerljiv s predtestom. 

Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je polovica otrok v skupinah pravilno poimenovala polžjo 

hišico. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) je odstotek pravilnih poimenovanj v skupini N 

narastel za 30 % in v skupini I za 20 %. Pozni preizkus (T2) pa je pokazal, da so v skupini N 

vsi otroci pravilno poimenovali polžjo hišico, medtem ko je v skupini I prišlo do rahlega 
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upada pravilnih odgovorov. Delež pravilnih odgovorov je v skupini K v primerjavi s 

predtestom narastel za 20 %. 

Preizkus pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je pokazal, da so v skupini K ptičje pero na 

podlagi otipa večinoma (78,9 %) pravilno poimenovali, nekoliko nižji odstotek (66,7 %) so 

dosegli otroci skupine N, najmanj (48,8 %) pa otroci skupine I. Takoj po izvedenih 

dejavnostih (T1) se je odstotek pravilnih poimenovanj v skupini N povzpel za 20 %, v skupini 

I pa za 30 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da je odstotek pravilnih odgovorov v vseh treh 

skupinah malenkost narastel. 

Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je leseno palčko na podlagi otipa v skupini K in skupini N 

pravilno poimenovalo več kot 90 % otrok, medtem ko v skupini I slabih 80 %. Takoj po 

izvedenih dejavnostih (T1) je odstotek pravilnih poimenovanj ostal skoraj nespremenjen v 

skupini N, v skupini I pa je narastel za 15 %. Pozni preizkus (T2) pa je pokazal, da so v vseh 

treh skupinah leseno palčko na podlagi otipa pravilno poimenovali v več kot 95 %. 

Tabela 11: Frekvenca in delež pravilnih odgovorov pri nalogi prepoznavanje stvari na podlagi 

otipa 

  T0 T1 T2 

Naloga Skupina (N) f f (%) f  f (%) f f (%) 

Lubje 

 

K (38) 8 21,1 * * 15 39,5 

N (48) 12 25,0 32 66,7 28 58,3 

I (43) 8 18,6 23 53,5 21 48,8 

TIP 

divji 

kostanj 

K (38) 12 31,6 * * 23 60,5 

N (48) 25 52,1 38 79,2 44 91,7 

I (43) 15 34,9 23 53,5 22 51,2 

TIP 

pravi 

kostanj 

K (38) 9 23,7 * * 14 36,8 

N (48) 21 43,8 44 91,7 46 95,8 

I (43) 10 23,3 18 41,9 19 44,2 

TIP 

želod 

K (38) 8 21,1 * * 13 34,2 

N (48) 11 22,9 40 83,3 41 85,4 

I (43) 7 16,3 26 60,5 24 55,8 
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TIP 

smrekova 

vejica 

K (38) 21 55,3 * * 23 60,5 

N (48) 26 54,2 45 93,8 45 93,8 

I (43) 15 34,9 17 39,5 26 60,5 

TIP 

kamen 

K (38) 36 94,7 * * 37 97,4 

N (48) 40 83,3 47 97,9 46 95,8 

I (43) 38 88,4 42 97,7 40 93,0 

TIP 

žir 

K (38) 1 2,6 * * 1 2,6 

N (48) 2 4,2 42 87,5 41 85,4 

I (43) 4 9,3 5 11,6 7 16,3 

TIP 

polžja 

hišica 

K (38) 19 50,0 * * 27 71,1 

N (48) 25 52,1 46 95,8 48 100,0 

I (43) 27 62,8 35 81,4 33 76,7 

TIP 

ptičje 

pero 

 

K (38) 30 78,9 * * 32 84,2 

N (48) 32 66,7 42 87,5 45 93,8 

I (43) 21 48,8 32 74,4 35 81,4 

TIP 

palčka 

K (38) 35 92,1 * * 37 97,4 

N (48) 45 93,8 47 97,9 48 100,0 

I (43) 34 79,1 41 95,3 42 97,7 

 *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Iz tabel 12 in 13 je razvidno, da se rezultati otrok v skupini N na predtestu (M = 4,98;                     

SD = 1,80), potestu (M = 8,81; SD = 1,38) in poznem potestu (M = 9,00; SD = 1,03) 

statistično značilno razlikujejo. Tudi rezultati otrok iz skupine I se na predtestu (M = 4,16; SD 

= 1,66), potestu (M = 6,09; SD = 0,48), na poznem testu (M = 0,95; SD = 0,62) statistično 

značilno razlikujejo, medtem ko se rezultati otrok iz skupine K na predtestu (M = 4,71; SD = 

1,81) in poznem testu (M = 5,84; SD = 1,84) statistično značilno ne razlikujejo. Otroci iz 

skupine N so statistično značilno bolje reševali nalogo o tipu na potestu v primerjavi s 

predtestom; razlike so bile statistično značilne tudi v rezultatih med poznim testom in 

predtestom, statističnih razlik pa ni bilo pri rezultatih na poznem testu in potestu, kar je 

pokazal Wilcoxonov test za tip. Statistično značilne razlike so bile tudi pri rezultatih otrok iz 
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skupine K (tabela 14). Velikost učinka je bila pri rezultatih otrok iz skupine N velika med 

predtestom in potestom (η
2 

= 0,2398) ter med predtestom in poznim testom (η
2 

= 0,2503), 

medtem ko med potestom in poznim testom vpliva ni bilo (η
2 

= 0,0061). V skupini I je bila 

velikost učinka velika med potestom in predtestom (η
2 

= 0,1997) ter med poznim testom in 

predtestom (η
2 

= 0,2057), medtem ko med poznim in potestom učinka ni bilo (η
2 

= 0,0032). V 

skupini K je bila velikost učinka eta med poznim testom in predtestom (η
2 
= 0,1795).  

Tabela 12: Deskriptivna analiza za tip 

TIP Čas 

testiranja 

M SD 

Skupina (N) 

 

N (N = 48) 

T0 4,98 1,80 

T1 8,81 1,38 

T2 9,00 1,03 

 

I (N = 43) 

T0 4,16 1,66 

T1 6,09 1,66 

T2 6,26 1,80 

 

K (N = 38) 

T0 4,71 1,81 

T1 * * 

T2 5,84 1,84 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Tabela 13: Friedmanov test za tip 

TIP χ df p 

Skupina (N) 

N (N = 48) 75,762 2 < 0,001  

I (N = 43) 42,000 2 < 0,001 

 

Tabela 14: Wilcoxonov test za tip 

TIP Čas 

testiranja 

z p η
2
 

Skupina (N) 

 

N (N = 48) 

T1–T0 –5,876 < 0,001 0,2398 

T2–T0 –6,003 < 0,001  0,2503 

T2–T1 –0,937 0,349 0,0061 

 

I (N = 43) 

T1–T0 –5,075 < 0,001 0,1997 

T2–T0 –5,151 < 0,001 0,2057 
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T2–T1 –0,647 0,518 0,0032 

 

K (N = 38) 

T1–T0 * * * 

T2–T0 –3,693 < 0,001 0,1795 

T2-T1 * * * 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Neparametrični Mann-Whitneyjev U-test je pokazal, da so med eksperimentalnima 

skupinama N (MeN = 5) in I (MeI = 4) statistično značilne razlike v zmožnostih otipa na 

predtestu                    (U = 740,000; p = 0,018). Na potestu so razlike med eksperimentalnima 

skupinama N               (MeN = 9) in I (MeI = 6) prav tako statistično značilne (U = 202,500; < 

0,001). Med eksperimentalnima skupinama N (MeN = 9) in I (MeI = 6) je statistično značilna 

razlika na poznem testu (U = 163,000; p < 0,001). 

Pri otipu lubja so otroci najpogosteje omenili, da so zatipali deblo ali les. Divji kostanj so 

zamenjevali z lešnikom, jajčkom in s kamnom. Pravi kostanj so v večini primerov 

zamenjevali z divjim kostanjem. Želod so najpogosteje zamenjevali z lešnikom, smrekovo 

vejico pa s storžem, z nečim, kar pika, s travo ali z rožmarinom. Pri otipu kamna in polžje 

hišice so bili pogosto prepričani, da držijo v rokah školjko. Žir so zamenjevali z majhnim 

kamenčkom ali s semenom. Ptičje pero so zamenjevali z zaveso, nekateri pa s kokoško.     

5.1.3 Prepoznavanje parov  

Z nalogo smo želeli preveriti specifične spretnosti opazovanja otrok pri iskanju ustreznega 

para: drevesnemu listu ali vejici pripadajoč plod, seme ali storž (tabela 15). To smo preverili 

tako, da smo na mizo razporedili fotografije šestih drevesnih listov in vejic: pravi kostanj, 

bukev, hrast, navadna smreka, javor in rdeči bor. Nato smo otrokom ponudili šest plodov, 

semen in storžev, vedno v istem vrstnem redu: storž navadne smreke, storž rdečega bora, plod 

pravega kostanja, želod, plod javorja iz dveh krilatih plodičev in žir. Vsakega otroka posebej 

smo povabili, da si je razstavljene fotografije drevesnih listov in vejic na mizi ogledal, nato pa 

smo mu v roke podali plod ali storž. Njegova naloga je bila, da poišče ustrezen par.  

Iz tabele 15 lahko razberemo, da je pred izvedenimi dejavnostmi (T0) par list pravega kostanja 

s semenom divjega kostanja pravilno poiskalo 20 % otrok v skupini N, medtem ko v skupini 

K in skupini I okoli 15 %. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) se je v skupini N odstotek 

pravilnih povezovanj parov štirikrat povečal, v skupini I pa je prišlo do manjšega upada 

pravilnih odgovorov. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da je odstotek pravilnih povezovanj 
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parov v skupini N upadel za slabih 20 %, v skupini I za 5 %, nespremenjen pa je ostal delež 

pravilnih odgovorov v skupini K. 

Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je par bukov list s žirom pravilno povezala četrtina otrok iz 

skupine N ter petina otrok iz skupine K in skupine I. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) je v 

skupini N delež pravilnih povezovanj parov narastel na 75 %, v skupini I pa je ostal skoraj 

nespremenjen. Pozni preizkus (T2) pa je pokazal upad v skupini N za 30 %, medtem ko je v 

skupini K in skupini I ostal skoraj nespremenjen.  

Preizkus pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je pokazal, da je v skupini K tretjina otrok 

pravilno povezala par list hrasta z želodom, medtem ko je bilo v skupinah N in I takih otrok 

samo 20 %. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) je v skupini N odstotek pravilnih povezav 

parov narastel na 75 %, v skupini I pa na 35 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da je odstotek 

pravilnih povezav parov v skupini N rahlo upadel in v skupini I prav tako, medtem ko je v 

skupini K ostal nespremenjen. 

Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je pravilno par smrekova vejica s smrekovim storžem v 

skupini N povezalo 39,6 % otrok, v skupini K 31,6 % in v skupini I 23,3 %. Takoj po 

izvedenih dejavnostih (T1) se je v skupini N odstotek pravilnih povezovanj v pare podvojil 

(68,8 %), v skupini I pa je ostal nespremenjen. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da je prišlo v 

skupini N do 20-odstotnega upada pravilnih povezav med pari, medtem ko je bil v skupini I 

upad 50-odstoten. V skupini K ni bilo sprememb.  

Preizkus pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je pokazal, da je v vseh treh skupinah pravilno 

povezala par list in plod javorja približno četrtina otrok. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) 

je odstotek pravilnih povezovanj med pari narastel v skupini N na skoraj 100 %, medtem ko je 

v skupini I narastel le za nekaj odstotkov. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da je odstotek 

pravilnih povezav med pari v skupini N upadel na 83,3 %, podobno v skupini I, le v kontrolni 

skupini pa je ostal nespremenjen. 

Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je par vejico s storžem rdečega bora v skupini K in skupini 

N pravilno povezalo okoli 30 %, medtem ko v skupini I okoli 20 %. Takoj po izvedenih 

dejavnostih (T1) se je v skupini N odstotek pravilnih povezav podvojil, v skupini I pa je 

narastel za manj kot 10 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da je prišlo do upada pravilnih 

povezav med pari v skupini N za 20 %, v skupini I za 15 % in v skupini K za 10 %. 
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Tabela 15: Frekvenca in delež pravilnih odgovorov pri nalogi »iskanje para« 

  T0 T1 T2 

Naloga Skupina (N)  f f (%) f  f (%) f f (%) 

Pravi 

kostanj 

K (38) 5 13,2 * * 5 13,2 

N (48) 10 20,8 40 83,3 32 66,7 

I (43) 7 16,3 4 9,3 2 4,7 

Bukev K (38) 9 23,7 * * 11 28,9 

N (48) 13 27,1 36 75,0 21 43,8 

I (43) 8 18,6 7 16,3 7 16,3 

Hrast K (38) 12 31,6 * * 12 31,6 

N (48) 10 20,8 36 75,0 27 56,3 

I (43) 9 20,9 15 34,9 10 23,3 

Smreka K (38) 12 31,6 * * 10 26,3 

N (48) 19 39,6 33 68,8 25 52,1 

I (43) 10 23,3 10 23,3 4 9,3 

Javor K (38) 10 26,3 * * 9 23,7 

N (48) 12 25,0 47 97,9 40 83,3 

I (43) 14 32,6 17 39,5 14 32,5 

Rdeči bor K (38) 13 34,2 * * 10 26,3 

N (48) 16 33,3 34 70,8 23 47,9 

I (43) 10 23,3 13 30,2 6 14,0 

 *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino.   

Iz tabel 16 in 17 je razvidno, da se rezultati otrok v skupini N na predtestu (M = 1,42;                    

SD = 1,15), potestu (M = 4,71; SD = 1,29) in poznem potestu (M = 3,50; SD = 1,44) 

statistično značilno razlikujejo. Rezultati otrok iz skupine I na predtestu (M = 1,02; SD = 

1,14), potestu (M = 1,54; SD = 1,20) in na poznem testu (M = 1,23; SD = 2,02) ter rezultati 

otrok iz skupine K na predtestu (M = 1,34; SD = 0,88) in poznem testu (M = 1,50; SD = 1,31) 

pa se statistično značilno ne razlikujejo. Otroci iz skupine N so statistično značilno bolje 

reševali nalogo o prepoznavanju parov na potestu v primerjavi s predtestom, razlike pa so bile 
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statistično značilne tudi v rezultatih med poznim testom in predtestom ter na poznem testu in 

potestu, kar je pokazal Wilcoxonov test za prepoznavanje parov. Rezultati otrok iz skupin I in 

K niso pokazali statistično značilnih razlik (tabela 18). Velikost učinka eta je bila pri 

rezultatih otrok iz skupine N velika med predtestom in potestom (η
2 

= 0,2318) ter med 

predtestom in poznim testom            (η
2 

= 0,2048), medtem ko je bila srednja med potestom in 

poznim testom (η
2 

= 0,1244). V skupini I je bila velikost učinka majhna med predtestom in 

potestom (η
2 

= 0,0281) ter med poznim testom in potestom (η
2 

= 0,0289), medtem ko med 

predtestom in poznim testom učinka eta ni bilo (η
2 

= 0,0002). V skupini K je bila velikost 

učinka majhna med predtestom in poznim testom (η
2 

= 0,0067).  

Tabela 16: Deskriptivna analiza za prepoznavanje parov 

Skupina (N) Čas 

testiranja 

M SD 

 

N (N = 48) 

T0 1,42 1,15 

T1 4,71 1,29 

T2 3,50 1,44 

 

I (N = 43) 

T0 1,02 1,14 

T1 1,54 1,20 

T2 1,23 2,02 

 

K (N = 38) 

T0 1,34 0,88 

T1 * * 

T2 1,50 1,31 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Tabela 17: Friedmanov test za prepoznavanje parov  

Skupina (N) Χ df p 

N (N = 48) 64,779 2 < 0,001  

I (N = 43) 3,288 2 0,193 

 

Tabela 18: Wilcoxonov test za prepoznavanje parov 

Skupina (N) Čas 

testiranja 

z p η
2
 

 

N (N = 48) 

T1–T0 –5,777 < 0,001 0,2318 

T2–T0 –5,430 < 0,001  0,2048 

T2–T1 –4,232 < 0,001 0,1244 

 T1–T0 –1,905 0,057 0,0281 
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I (N = 43) T2–T0 –0,175 0,861 0,0002 

T2–T1 –1,931 0,053 0,0289 

 

K (N = 38) 

T1–T0 * * * 

T2–T0 –0,711 0,477 0,0067 

T2–T1 * * * 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Neparametrični Mann-Whitneyjev U-test je pokazal, da med eksperimentalnima skupinama N 

(MeN = 1) in I (MeI = 1) niso statistično značilne razlike v tvorjenju parov na predtestu                  

(U = 814,000; p = 0,072). Na potestu so razlike med eksperimentalnima skupinama N                  

(MeN = 4) in I (MeI = 1) prav tako statistično značilne (U = 103,000; < 0,001). Med 

eksperimentalnima skupinama N (MeN = 3) in I (MeI = 1) je statistično značilna razlika na 

poznem testu (U = 163,000; p < 0,001).  

Otroci so pri nalogi iskanje para najpogosteje listu divjega kostanja kot pripadajoči plod 

pripisali plod pravega kostanja. Listu pravega kostanja so otroci pogosto pripisali kot par 

smrekov storž. Listu bukve so pripisali želod in plod javorja, listu hrasta pa žir. Za smreko in 

rdeči bor so se otroci pogosto pravilno odločili, da jima pripada storž, vendar so ju 

medsebojno zamenjevali. Listu javorja pa so pogosto napačno prisodili žir ali želod. 

5.1.4 Prepoznavanje podobnosti med naravnimi materiali  

Z nalogo smo želeli ugotoviti, kako natančno otroci opazujejo naravne materiale (tabela 19). 

To smo preverili tako, da smo na mizo razporedili 15 čaš z različnimi rastlinami: navadna 

smreka, sibirska smreka, rdeči bor, himalajski bor, grška jelka, orjaški klek, veičeva jelka, 

tisa, srebrna jelka, stožičasta smreka, omorika, rušje, virginjski brin, kanadska čuga, zelena 

duglazija. Nato smo otrokom ponudili pet testnih rastlin, ki so bile tudi med rastlinami na 

mizi: navadna smreka, rdeči bor, himalajski bor, orjaški klek in srebrna jelka.  

Iz tabele 19 lahko razberemo, da je pred izvedenimi dejavnostmi (T0) v skupini K par vejici 

navadne smreke pravilno izbralo približno 30 % otrok, v skupini N in skupini I pa 20 %. 

Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) se je v skupini N odstotek pravilnih parov podvojil (39,6 

%); v skupini I se je odstotek povečal za 30 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da je odstotek 

pravilnih parov v skupini N ostal nespremenjen, v skupini I je upadel za 5 %, medtem ko je 

pri kontrolni skupini narastel za 5 %. 
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Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je v skupini N par vejici rdečega bora pravilno izbralo         

43,8 % otrok, v skupini I 27,9 % in v skupini K 36,8 %. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) 

se je pri obeh eksperimentalnih skupinah odstotek pravilnih parov podvojil. Pozni preizkus 

(T2) je pokazal upad pravilnih parov v skupinah N (52,1 %) in I (41,9 %), v skupini K pa se je 

odstotek rahlo povečal (42,1 %).  

Preizkus pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je pokazal, da je v vseh treh skupinah par vejici 

himalajskega bora pravilno izbralo več kot 90 % otrok. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) se 

je pri obeh skupinah odstotek pravilnih parov povzpel čez 95 %. Pozni preizkus (T2) je 

pokazal, da so v vseh treh skupinah vsi otroci pravilno odgovorili. 

Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je v skupini N par orjaškemu kleku pravilno izbralo 43,8 % 

otrok, v skupini I 58,1 % in v skupini K 60,5 %. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) se je v 

skupini N odstotek pravilnih parov podvojil, v skupini I pa je narastel za 15 %. Pri poznem 

preizkusu (T2) se odstotek pravilnih parov v skupini N in I ni bistveno spremenil, medtem ko 

je v skupini K narastel za 20 %.  

Preizkus pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je pokazal, da je v eksperimentalni skupini N in 

eksperimentalni skupini I par vejici srebrna smreka pravilno izbralo več kot 80 % otrok, pri 

kontrolni skupini pa 71,1 %. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) je v skupini N odstotek 

pravilnih parov narastel na 100 %, v skupini I pa je ostal skoraj nespremenjen. Pozni preizkus 

(T2) je pokazal, da je odstotek pravilnih parov pri vseh treh skupinah narastel, v skupini N na 

100 %, pri kontrolni skupini in skupini I na 90 %. 

Tabela 19: Frekvenca in delež pravilnih odgovorov pri nalogi prepoznavanje podobnosti med 

naravnimi materiali 

  T0 T1 T2 

Naloga Skupina (N) f f (%) f f (%) f f (%) 

Navadna 

smreka 

K (38) 11 28,9 * * 13 34,2 

N (48) 10 20,8 19 39,6 19 39,6 

I (43) 8 18,6 22 51,2 19 44,2 

Rdeči bor K (38) 14 36,8 * * 16 42,1 

N (48) 21 43,8 39 81,3 25 52,1 

I (43) 12 27,9 21 48,8 18 41,9 
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Himalajski 

bor 

K (38) 35 92,1 * * 38 100,0 

N (48) 44 91,7 48 100,0 48 100,0 

I (43) 43 100,0 42 97,7 43 100,0 

Orjaški klek K (38) 23 60,5 * * 31 81,6 

N (48) 21 43,8 38 79,2 39 81,3 

I (43) 25 58,1 32 74,4 34 79,1 

Srebrna 

smreka 

K (38) 27 71,1 * * 34 89,5 

N (48) 40 83,3 48 100,0 48 100,0 

I (43) 37 86,0 36 83,7 39 90,7 

 *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Iz tabel 20 in 21 je razvidno, da se rezultati otrok v skupini N na predtestu (M = 2,83;                   

SD = 1,10), potestu (M = 4,00; SD = 0,51) in poznem potestu (M = 3,73; SD = 0,89) 

statistično značilno razlikujejo, medtem ko se rezultati otrok iz skupine I na predtestu (M = 

1,02;                   SD = 1,14), potestu (M = 1,54; SD = 1,20) in na poznem testu (M = 1,23; SD 

= 2,02) ter rezultati otrok iz skupine K na predtestu (M = 1,34; SD = 0,88) in poznem testu (M 

= 1,50; SD = 1,31) statistično značilno ne razlikujejo. Otroci iz skupine N so statistično 

značilno bolje reševali nalogo o prepoznavanju parov na potestu v primerjavi s predtestom ter 

med predtestom in poznim potestom. Statistično značilnih razlik ni bilo pri rezultatih otrok iz 

skupine K (tabela 22). Velikost učinka je bila pri rezultatih otrok iz skupine N velika med 

predtestom in potestom (η
2 

= 0,1655), srednja med predtestom in poznim testom (η
2 

= 

0,0963), majhna med potestom in poznim testom (η
2 

= 0,0221). V skupini I je velikost učinka 

srednja med predtestom in potestom (η
2 

= 0,0773) ter med predtestom in poznim testom (η
2 

= 

0,0826). V skupini K je bila velikost učinka majhna med poznim testom in predtestom (η
2 

= 

0,0328).  

Tabela 20: Deskriptivna analiza za opazovanje 

Skupina (N) Čas 

testiranja 

M SD 

 

N (N = 48) 

T0 2,83 1,10 

T1 4,00 0,51 

T2 3,73 0,89 
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I (N = 43) 

T0 2,91 0,97 

T1 3,56 0,96 

T2 3,56 0,88 

 

K (N = 38) 

T0 3,14 0,85 

T1 * * 

T2 3,47 0,89 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Tabela 21: Friedmanov test za opazovanje 

Skupina (N) Χ Df P 

N (N = 48) 30,759 2 < 0,001  

I (N = 43) 7,277 2 0,026 

 

Tabela 22: Wilcoxonov test za opazovanje 

Skupina (N) Čas 

testiranja 

z P η
2
 

 

N (N = 48) 

T1–T0 –4,882 < 0,001 0,1655 

T2–T0 –3,723 < 0,001  0,0963 

T2–T1 –1,782 0,075 0,0221 

 

I (N = 43) 

T1–T0 –3,157 0,002 0,0773 

T2–T0 –3,265 0,001 0,0826 

T2–T1 0,000 1,000 0,0 

 

K (N = 38) 

T1–T0 * * * 

T2–T0 –1,579 0,114 0,0328 

T2–T1 * * * 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Neparametrični Mann-Whitneyjev U-test je pokazal, da med eksperimentalnima skupinama N 

in I ni statistično značilnih razlik na predtestu (U = 1018,500; p = 0,911) in poznem testu              

(U = 914,500; p = 0,322), na potestu (U = 741,000; p = 0,011) pa je med eksperimentalnima 

skupinama N (MeN = 4) in I (MeI = 4) razlika statistično značilna.  

Rezultati so pokazali, da so otroci različno pogosto zamenjevali testne rastline. Pri iskanju 

kombinacije para navadne smreke so otroci pogosto naredili eno izmed treh zamenjav: grško 
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jelko, veičeva jelko in omoriko, medtem ko so pri iskanju kombinacije para rdečega bora 

večinoma zamenjevali z rušjem. Najmanj napačnih kombinacij so otroci naredili pri 

himalajskem boru. Orjaški klek so zamenjevali z virginijskim brinom, srebrno jelko pa z 

grško jelko. Rezultati raziskave so pokazali, da so si kombinacije rastlin, ki so jih otroci 

najpogosteje medsebojno zamenjevali, zelo podobne po obliki iglic, zlasti pri rdečem boru in 

orjaškem kleku.  

5.2 Znanje 

5.2.1 Poznavanje gozdnih rastlin 

Z nalogo smo želeli ugotoviti, katere gozdne rastline otroci poznajo. Postavili smo jim 

vprašanje odprtega tipa: »Katere gozdne rastline poznaš? Poimenuj jih.« Otroci slabo poznajo 

rastline. Najpogosteje so naštevali dele rastlin, kot so: plodovi, semena, listi in korenine. 

Redkeje so naštevali skupine, kot so: drevesa, grmi in rože. Omenjali so tudi gobe in vrste 

gob, ki pa niso rastline. V tabelah 23, 24 in 25 smo primerjali samo njihovo poznavanje 

gozdnih vrst rastlin, pri čemer so najpogosteje omenjali kostanj, borovnico in smreko.  

Iz tabel 23 in 24 je razvidno, da se rezultati otrok v skupini N na predtestu (M = 0,86;                    

SD = 0,97), potestu (M = 1,87; SD = 1,08) in poznem potestu (M = 1,56; SD = 1,03) 

statistično značilno razlikujejo. Rezultati otrok iz skupine I na predtestu (M = 0,37; SD = 

0,58), potestu (M = 0,60; SD = 0,85) in na poznem testu (M = 0,44; SD = 0,85) ter rezultati 

otrok iz skupine K na predtestu (M = 0,37; SD = 0,71) in poznem testu (M = 0,55; SD = 1,08) 

se statistično značilno ne razlikujejo. Otroci iz skupine N so nalogo o poznavanju gozdnih vrst 

rastlin na vseh primerjalnih testih reševali statistično značilno bolje po izvedenih dejavnostih 

(tabela 25). Velikost učinka je bila pri rezultatih otrok iz skupine N velika med predtestom in 

poznim testom (η
2 

= 0,417), med predtestom in potestom (η
2 

= 0,487) ter srednja med 

potestom in poznim testom (η
2 

= 0,068). V skupini I velikosti učinka ni med predtestom in 

poznim testom                     (η
2 

= 0,004). Med predtestom in potestom (η
2 

= 0,049) ter med 

potestom in poznim testom                  (η
2 

= 0,033) je velikost učinka majhna do srednja. V 

skupini K je tudi velikost učinka med testoma majhna (η
2 

= 0,022).  

Tabela 23: Deskriptivna analiza za poznavanje gozdnih vrst rastlin 

Skupina (N) Čas 

testiranja 

M SD 

 T0 0,86 0,97 
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N (N = 48) T1 1,87 1,08 

T2 1,56 1,03 

 

I (N = 43) 

T0 0,37 0,58 

T1 0,60 0,76 

T2 0,44 0,85 

 

K (N = 38) 

T0 0,37 0,71 

T1 * * 

T2 0,55 1,08 

 

Tabela 24: Friedmanov test za poznanje gozdnih vrst rastlin 

Skupina (N) Χ df p 

N (N = 48) 4,493 2 < 0,001 

I (N = 43) 2,646 2 0,266 

 

Tabela 25: Wilcoxonov test za poznavanje gozdnih vrst rastlin 

Skupina (N) Čas 

testiranja 

z p η
2
 

 

N (N = 48) 

T1–T0 –4,834 < 0,001 0,487 

T2–T0 –4,472 < 0,001 0,417 

T2–T1 –1,826 0,068 0,069 

 

I (N = 43) 

T1–T0 –1,535 0,125 0,049 

T2–T0 –0,418 0,676 0,004 

T2–T1 –1,251 0,211 0,033 

 

K (N = 38) 

T1–T0 * * * 

T2–T0 –1,022 0,307 0,022 

T2–T1 * * * 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Neparametrični Mann-Whitneyjev U-test je pokazal, da med eksperimentalnima skupinama N 

in I ni statistično značilnih razlik v poznavanju gozdnih vrst na predtestu (U = 883,500;                           

p = 0,171). Mann-Whitneyjev U-test je pokazal na statistično značilne razlike med 

eksperimentalnima skupinama na potestu (U = 1308,000; p < 0,001). Prav tako je med 
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eksperimentalnima skupinama statistično značilna razlika na poznem testu (U = 1327,500;                    

p < 0,001).  

5.2.2 Poznavanje talnih živali 

Z nalogo smo želeli ugotoviti znanje otrok o talnih živalih. Na odprto vprašanje, ali v gozdni 

prsti živijo živali in naj jih otroci poimenujejo, smo dobili odgovore, ki smo jih umestili v eno 

izmed naslednjih kategorij in podkategorij (tabeli 26 in 27).  

Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je velika večina otrok v skupini K in eksperimentalni 

skupini I pritrdilno odgovorila, da v gozdni prsti živijo živali, nekaj manj pa v skupini N. 

Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) se je odstotek pritrdilnih odgovorov otrok v skupini N 

povzpel na 100 %, v skupini I pa je ostal nespremenjen. Pozni preizkus (T2) je pokazal rahel 

upad pravilnih odgovorov v vseh treh skupinah.  

Tabela 26: Frekvenca in delež pritrdilnih odgovorov na vprašanje, ali v gozdni prsti živijo 

živali 

  T0 T1 T2 

Naloga Skupina (N) f f (%) f f (%) f f (%) 

Ali v 

gozdni 

prsti 

živijo 

živali? 

K (38) 36 94,7 * * 33 86,8 

N (48) 39 81,3 48 100,0 47 97,9 

I (43) 41 95,3 40 93,0 39 90,7 

 *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Iz tabele 27 lahko razberemo, da je pred izvedenimi dejavnostmi (T0) dobra četrtina otrok iz 

skupine N imenovala črva (s tem so mislili predvsem deževnika), v skupini K in skupini I pa 

je delež nekoliko nižji. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) je odstotek otrok, ki so imenovali 

črva, v skupini N upadel, v skupini I pa rahlo narastel. Pozni preizkus (T2) pa je pokazal 

porast v vseh treh skupinah.  

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je v skupini K 15 % otrok omenilo kolobarnike, v skupinah N 

in I pa okoli 5 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je kolobarnike v skupini N omenilo kar     

80 % otrok, odstotek otrok, ki so omenili kolobarnike, pa je narastel tudi v skupini I, in sicer  

na 20 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal še zmeraj visok delež otrok, ki so omenili 

kolobarnike, v skupini N (50 %), zelo rahel porast v skupini K (za 2 %) in majhen upad v 

skupini I (za približno 5 %). 
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Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da v skupini K nihče izmed otrok ni 

omenil polža, v skupini N okoli 5 % otrok, v skupini I pa okoli 10 %. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) je v skupini N odstotek otrok, ki so omenili polža, izrazito narastel, in sicer na 

več kot 80 %, v skupini I pa je upadel za polovico. Pozni preizkus (T2) je pokazal 20-odstotni 

upad otrok, ki so omenili polža, v skupini N, v skupini I pa je odstotek spet narastel na 10 %, 

medtem ko v skupini K ni nihče izmed otrok omenil polža. 

V preizkusu pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je le nekaj otrok omenilo pajka. Takoj po 

izvedenih dejavnostih (T1) je stanje v obeh eksperimentalnih skupinah ostalo podobno. Pozni 

preizkus (T2) pa je pokazal, da sta pajka imenovala le dva otroka iz skupine N. 

Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) ni nihče omenjal vrst iz skupine rakov. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) je rake imenovalo 18,8 % otrok iz skupine N, v skupini I pa jih ni omenil 

nihče. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da je izmed vseh treh skupin samo en otrok iz skupine 

N omenil raka.  

Preizkus pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je pokazal, da so samo trije otroci iz skupine N 

omenili stonogo. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) sta v eksperimentalni skupini N omenili 

stonogo dve tretjini otrok (68,8 %) in v eksperimentalni skupini I slaba četrtina (23,3 %). Na 

poznem preizkusu (T2) ni nihče izmed otrok v skupini I omenil stonoge, medtem ko so otroci 

iz skupine N stonogo še vedno omenjali (64,6 %).  

Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je desetina otrok iz skupine N omenila vsaj eno vrsto 

žuželke, v skupini I 20 % in v kontrolni skupin 30 %. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) je 

delež otrok v skupini N narastel na skoraj 50 %, v skupini I pa se je podvojil. Pozni preizkus 

(T2) je pokazal na porast števila odgovorov v skupini N, saj so vsi otroci našteli žuželke (100 

%); v skupini K in skupini I je delež občutno nižji. Med žuželkami so otroci najpogosteje 

omenjali mravlje, hrošče in splošen izraz žuželke.  

Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je le nekaj otrok omenilo vrste iz skupine plazilci. Takoj po 

izvedenih dejavnostih (T1) otroci v eksperimentalnih skupinah niso imenovali plazilcev. Pozni 

preizkus (T2) je pokazal, da je od vseh skupin samo en otrok v skupini I imenoval plazilca.  

Preizkus pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je pokazal, da je slaba tretjina otrok iz skupine N 

imenovala krta, v skupini I je to naredilo 41,9 % otrok in v skupini K polovica otrok. Takoj po 

izvedenih dejavnostih (T1) je delež otrok, ki so imenovali krta, v skupinah N in I padel. Pozni 

preizkus (T2) je pokazal nespremenjeno stanje v vseh treh skupinah. 
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Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je okoli desetina otrok v vseh treh skupinah omenila miš. 

Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) je v skupini N samo en otrok imenoval miš, v skupini I 

pa nihče. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da sta en otrok iz skupine K in en otrok iz skupine N 

omenila miš, v skupini I pa nihče.  

Preizkus pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je pokazal, da sta le dva otroka iz skupin N in I 

omenila ježa. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) je ježa omenilo 7 % otrok iz skupine I, v 

skupini N pa ga ni nihče omenil. Na poznem preizkusu (T2) sta ježa od vseh treh skupin 

omenila samo dva otroka iz skupine I. 

Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je le nekaj otrok omenilo druge vrste sesalcev, kot so zajci 

in veverice. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) je v skupini I omenil drugega sesalca samo 

še en otrok, medtem ko v skupini N tega ni naredil nihče. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da 

sta v skupini I dva otroka omenila drugega sesalca, v skupini K eden in v skupini N nihče. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je v skupini N drugo, kot so na primer zmaji, dinozavri in 

podobno, omenilo kar 10 % otrok iz skupine N, 7 % otrok iz skupine I in nihče izmed otrok iz 

skupine K. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v skupini I samo en otrok omenil zmaja, v 

skupini N pa nihče izmed otrok. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da sta v skupini I dva otroka 

omenila zmaja, v skupini K en otrok, v skupini N pa nihče izmed otrok. 

Pred izvedenimi dejavnostmi (T0) je le nekaj otrok odgovorilo, da ne znajo poimenovati 

nobene talne živali. Takoj po izvedenih dejavnostih (T1) v eksperimentalnih skupinah ni bilo 

več otroka, ki ne bi znal poimenovati vsaj ene talne živali. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da 

je v skupini I en otrok trdil, da ne zna imenovati nobene talne živali, v skupini K in skupini N 

pa ni bilo sprememb.  

Tabela 27: Frekvenca in delež odgovorov na vprašanje, katere živali živijo v gozdni prsti  

  T0 T1 T2 

Kategorija 

Podkategorija 

Skupina (N) f f (%) f f (%) f f (%) 

Črvi K (38) 8 21,1 * * 10 26,3 

N (48) 13 27,1 10 20,8 18 37,5 

I (43) 8 18,6 14 32,6 22 51,2 
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Kolobarniki K (38) 6 15,8 * * 7 18,4 

N (48) 3 6,3 38 79,2 25 52,1 

I (43) 3 7,0 8 18,6 5 11,6 

Mehkužci 

 

K (38) 0 0 * * 0 0 

N (48) 3 6,3 41 85,4 30 62,5 

I (43) 5 11,6 2 4,7 4 9,3 

Členonožci 

Pajki 

K (38) 1 2,6 * * 0 0 

N (48) 2 4,2 1 2,1 2 4,2 

I (43) 1 2,3 2 4,7 0 0 

Členonožci 

Raki 

K (38) 0 0 * * 0 0 

N (48) 0 0 9 18,8 1 2,1 

I (43) 0 0 0 0 0 0 

Členonožci 

Stonoge 

K (38) 0 0 * * 0 0 

N (48) 3 6,3 33 68,8 31 64,6 

I (43) 0 0 10 23,3 0 0 

Členonožci 

Žuželke 

K (38) 12 31,5 * * 7 18,4 

N (48) 5 10,4 23 47,9 48 100,0 

I (43) 9 20,9 19 44,2 8 18,6 

Plazilci K (38) 1 2,6 * * 0 0 

N (48) 3 6,3 0 0 0 0 

I (43) 0 0 0 0 1 2,3 

Sesalci 

Krt 

K (38) 19 50,0 * * 19 50,0 

N (48) 15 31,3 2 4,2 1 2,1 

I (43) 18 41,9 15 34,9 16 37,2 

Sesalci 

Miš 

K (38) 4 10,5 * * 1 2,6 

N (48) 4 8,3 1 2,1 1 2,1 

I (43) 3 7,0 0 0 0 0 

Sesalci K (38) 0 0 * * 0 0 
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Jež N (48) 2 4,2 0 0 0 0 

I (43) 2 4,7 3 7,0 2 4,7 

Sesalci 

Drugi 

K (38) 1 2,6 * * 1 2,6 

N (48) 2 4,2 0 0 0 0 

I (43) 1 2,3 1 2,3 2 4,7 

Drugo K (38) 0 0 * * 1 2,6 

N (48) 6 12,5 0 0 0 0 

I (43) 3 7,0 1 2,3 2 4,7 

Ne vem K (38) 4 10,5 * * 0 0 

N (48) 3 6,3 0 0 0 0 

I (43) 2 4,7 0 0 1 2,3 

 *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Iz tabel 28 in 29 je razvidno, da se rezultati otrok v skupini N na predtestu (M = 1,38;                             

SD = 1,21), potestu (M = 4,08; SD = 1,50) in poznem potestu (M = 3,00; SD = 1,61) 

statistično značilno razlikujejo, medtem ko se rezultati otrok iz skupine I na predtestu (M = 

1,49;                                 SD = 1,16), potestu (M = 2,58; SD = 1,80 ) in poznem testu (M = 

1,65; SD = 1,33) ter rezultati otrok iz skupine K na predtestu (M = 1,76; SD = 1,50) in 

poznem testu (M = 1,40; SD = 1,00) statistično značilno ne razlikujejo. Otroci iz skupine N so 

statistično značilno bolje reševali nalogo o poznavanju talnih živali na potestu v primerjavi s 

predtestom, med poznim testom in predtestom ter poznim testom in potestom, kar je pokazal 

Wilcoxonov test (tabela 30). Statistično značilnih razlik ni bilo pri rezultatih otrok iz skupin I 

in K. Velikost učinka je bila pri rezultatih otrok iz skupine N velika med predtestom in 

potestom (η
2 

= 0,2107), srednja med predtestom in poznim testom (η
2 

= 0,1247) ter med 

potestom in poznim testom (η
2 

= 0,0918). V skupini I je bila velikost učinka srednja med 

predtestom in potestom (η
2 

= 0,0875), med predtestom in poznim testom je bila velikost 

učinka zanemarljiva (η
2 

= 0,0025), medtem ko je bila med potestom in poznim testom majhna 

(η
2 

= 0,0732). V skupini K je bila velikost učinka med predtestom in poznim testom majhna 

(η
2 

= 0,0279).  
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Tabela 28: Deskriptivna analiza za poznavanje talnih živali 

ŠTEVILO 

VRST ŽIVALI 

Čas 

testiranja 

M SD 

Skupina (N) 

 

N (N = 48) 

T0 1,38 1,21 

T1 4,08 1,50 

T2 3,00 1,61 

 

I (N = 43) 

T0 1,49 1,16 

T1 2,58 1,80 

T2 1,65 1,33 

 

K (N = 38) 

T0 1,76 1,50 

T1 * * 

T2 1,40 1,00 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Tabela 29: Friedmanov test za poznavanje talnih živali 

ŠTEVILO 

VRST ŽIVALI 

χ df P 

Skupina (N) 

N (N = 48) 42,181 2 < 0,001  

I (N = 43) 11,609 2 0,003 

 

Tabela 30: Wilcoxonov test za poznavanje talnih živali 

ŠTEVILO 

VRST 

ŽIVALI 

Čas 

testiranja 

z p η
2
 

Skupina (N) 

 

N (N = 48) 

T1–T0 –5,508 < 0,001 0,210 

T2–T0 –4,238 < 0,001  0,124 

T2–T1 –3,635 < 0,001 0,091 

 

I (N = 43) 

T1–T0 –3,359 0,001 0,0875 

T2–T0 –0,573 0,567 0,0025 

T2–T1 –3,073 0,002 0,0732 

 T1–T0 * * * 
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K (N=38) T2–T0 –1,455 0,146 0,0279 

T2–T1 * * * 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino.  

Neparametrični Mann-Whitneyjev U-test je pokazal, da med eksperimentalnima skupinama N 

(MeN = 1) in I (MeI = 1) ni statistično značilnih razlik v poznavanju talnih živali na predtestu 

(U = 966,000; p = 0,585). Mann-Whitneyjev U-test je pokazal na statistično značilne razlike 

med eksperimentalnima skupinama N (MeN = 4) in I (MeI = 2) na potestu (U = 538,000;                             

< 0,001). Prav tako je med eksperimentalnima skupinama N (MeN = 3) in I (MeI = 1) 

statistično značilna razlika na poznem testu (U = 534,500; p < 0,001). 

Rezultati so pokazali, da so otroci najpogosteje kot talno žival omenjali krta. Po izvedenih 

dejavnostih je večina otrok naštela stonoge, strigalice, kolobarnike in polže. 

5.2.3 Poznavanje drevesnih živali 

Z nalogo smo želeli preveriti, kakšno je znanje otrok o živalih, ki živijo na drevesu. Na odprto 

vprašanje, katere živali živijo na drevesu, smo dobili odgovore, ki smo jih umestili v eno 

izmed kategorij in podkategorij (tabela 31).  

Iz tabele 31 lahko razberemo, da so pred izvedeno dejavnostjo (T0) 3 % otrok iz skupine K 

omenili polža, medtem ko ga ni omenil nihče iz skupin N in I. Takoj po izvedeni dejavnosti 

(T1) je v skupini N delež narastel na 31 %, v skupini I pa na 2 %. Pozni preizkus (T2) pa je 

pokazal upad v skupini N na 13 %, v skupini K in skupini I pa ni nihče omenil polža. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 5 % otrok iz skupine K ter 2 % iz skupin N in I 

poimenovalo mravlje. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v skupini N delež otrok drastično 

narastel, in sicer  na 50 %, medtem ko se stanje v skupini ni spremenilo od začetnega. Pozni 

preizkus (T2) je pokazal, da je v skupini K delež otrok rahlo narastel, in sicer za 2 %, v 

skupini N pa je upadel na 30 %, medtem ko v skupini I nihče izmed otrok ni omenil mravlje.  

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da v nobeni skupini ni nihče izmed otrok 

omenil hroščev, ki živijo na drevesu. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je to naredilo 2 % 

otrok iz skupine N in 7 % otrok iz skupine I. Pozni preizkus (T2) je pokazal nespremenjeno 

stanje v vseh treh skupinah. 

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da 3 % otrok iz skupine K ter nihče iz 

skupin N in I ni omenil pajkovcev. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v skupini N odstotek 
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otrok izrazito narastel, in sicer na 35 %, v skupini I pa ni nihče omenil pajkovcev. Pozni 

preizkus (T2) je pokazal porast v skupini N, in sicer na 50 %, v skupini K je stanje ostalo 

nespremenjeno, v skupini I pa je naraslo na 2 %. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je v skupini K 5 % otrok, v skupini N 6 % otrok in v skupini I 

2 % otrok omenilo druge členonožce. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v skupini N delež 

narastel za 2 %, v skupini I pa se ni spremenil. Pozni preizkus (T2) je pokazal rahel upad, in 

sicer za 2 %, v skupini K, v skupini N prav tako upad za 2 %, v skupini I pa ni nihče izmed 

otrok omenil drugih členonožcev. 

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je 3 % otrok iz skupine K in 5 % otrok 

iz skupine I omenilo plazilce. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) v skupini N nihče izmed 

otrok ni omenil plazilcev, v skupini I pa 2 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da sta 2 % otrok 

iz skupine I omenila plazilce, v skupini K in skupini N pa nihče izmed otrok.  

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je v skupini K 32 % otrok omenilo 

ptice, v skupini N 42 % in v skupini I 47 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v skupini N 

delež narastel na 63 %, v skupini I pa upadel na 30 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal upad v 

skupini N na 44 %, v skupini I na 33 % in rahel porast v skupini K, in sicer na 42 %. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je v skupini K 26 % otrok omenilo sove, v skupini N 23 % in 

v skupini I le 12 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) se odstotek otrok, ki so omenili sovo v 

skupini N in skupini I, skoraj ni spremenil. Pozni preizkus (T2) pa je pokazal, da je prišlo do 

upada samo v skupini K, in sicer na 13 %, v skupinah N in I pa je prišlo do minimalnih razlik.  

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je 5 % otrok iz skupine K omenilo 

vrabce, v skupini I 15 %, medtem ko v skupini N vrabcev ni omenil nihče izmed otrok. Takoj 

po izvedeni dejavnosti (T1) sta v skupini N vrabce omenila 2 % otrok, v skupini K in skupini I 

pa nihče. V poznem preizkusu (T2) vrabca ni omenil noben otrok.  

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 5 % otrok iz skupine K omenilo vrane, v skupini I 15 % in v 

skupini N nihče. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je odstotek omenjenih vran v skupini N 

narastel na 2 %, v skupini I pa vrane ni omenil nihče izmed otrok. V poznem preizkusu (T2) 

otroci v nobeni izmed skupin vran niso omenili. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 5 % otrok iz skupine N omenilo golobe, v skupini I sta 

golobe omenila 2 % otrok, v skupini K pa nihče. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je golobe 
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omenilo 6 % otrok iz skupine N in nihče izmed otrok iz skupine I. Pozni preizkus (T2) je 

pokazal, da sta v skupini N goloba omenila 2 % otrok, v skupini K in skupini I pa nihče.  

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je 8 % otrok iz skupine K poimenovalo 

druge ptice, 4 % otrok iz skupine N in 7 % otrok iz skupine I. Takoj po izvedeni dejavnosti 

(T1) se v skupini N delež otrok, ki so omenili druge ptice, ni spremenil, v skupini I pa je rahlo 

upadel, in sicer na 5 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da so v skupini K 3 % otrok omenili 

druge ptice, v skupini N je delež narastel na 10 %, v skupini I pa nihče izmed otrok ni omenil 

drugih ptic. 

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je okoli 70 % otrok iz skupine N 

omenilo veverice, v skupini I 65 % in v skupini K 76 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je 

bil odstotek otrok skoraj nespremenjen, v skupini I pa je rahlo upadel, in sicer na 54 %. Pozni 

preizkus (T2) je v skupini K pokazal nespremenjeno stanje, prav tako v skupini N, le v skupini 

I je prišlo do porasta, in sicer na 74 %. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je okoli 4 % otrok iz skupine N imenovalo opice, v skupini K    

3 % in v skupini I 7 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) v skupini N opice ni poimenoval 

nihče izmed otrok, v skupini I pa je stanje ostalo isto kot pred izvedbo dejavnosti. Pozni 

preizkus (T2) je pokazal, da je v skupinah K in I samo en otrok poimenoval opico kot žival, ki 

živi na drevesu, medtem ko v skupini N opice ni omenil nihče.  

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je iz skupine K in skupine N samo po 

en otrok poimenoval polha kot žival, ki živi na drevesu, medtem ko iz skupine I nihče. Takoj 

po izvedeni dejavnosti (T1) pa sta polha omenila otrok iz skupine N in otrok iz skupine I. V 

poznem preizkusu (T2) je v skupini N delež narastel na 6 %, v skupini I je ostal nespremenjen, 

medtem ko v skupini K polha ni omenil nihče izmed otrok. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) sta v skupini N dva otroka omenila lisico kot žival, ki živi na 

drevesu, ter eden iz skupine I, medtem ko v skupini K tega ni omenil nihče. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) je v skupini I omenil lisico eden izmed otrok, v skupini N pa nihče izmed 

otrok. Pozni preizkus (T2) pa je pokazal, da je po eden izmed otrok iz vseh treh skupin omenil 

lisico kot žival, ki živi na drevesu. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je v skupini K 11 % poimenovalo druge sesalce, ki jih nismo 

mogli uvrstiti v naštete kategorije, v skupinah N in I pa okoli 5 %. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) je v skupini I stanje ostalo nespremenjeno, v skupini N pa nihče izmed otrok 
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ni omenil sesalca, ki ga v kategorijah ni bilo. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da sta en otrok iz 

skupine K in en otrok iz skupine N omenila druge sesalce, v skupini I pa nihče izmed otrok.  

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) sta 2 % otrok iz skupine I omenila druge živali, ki živijo na 

drevesu, medtem ko v skupini K in skupini N ni nihče omenil drugih živali. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) sta druge živali omenila 2 % otrok iz skupine N in skupine I. Pozni preizkus 

(T2) pa je pokazal rahel porast, za 2 %, v skupini N in nespremenjeno stanje v skupini I. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) okoli 8 % otrok iz skupine N ni znalo poimenovati nobene 

drevesne živali, v skupini I 5 % in v skupini K 3 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je delež 

otrok v skupini N upadel na 2 %, v skupini I pa je rahlo narastel, in sicer na 7 %. V poznem 

preizkusu (T2) se v skupini N stanje ni spremenilo glede na stanje takoj po izvedeni 

dejavnosti, v skupini I je prišlo da rahlega upada, na 5 %, v skupini K pa do porasta, in sicer 

na 8 %.  

Tabela 31: Frekvenca in delež odgovorov na vprašanje, katere živali živijo na drevesu 

  T0 T1 T2 

Kategorija 

Podkategorija 

Skupina (N) F f (%) f f (%) f f (%) 

Mehkužci  

Polži 

K (38) 1 2,6 * * 0 0 

N (48) 0 0 15 31,1 6 12,5 

I (43) 0 0 1 2,3 0 0 

Členonožci 

Mravlje 

K (38) 2 5,3 * * 3 7,9 

N (48) 1 2,1 24 50,0 14 29,2 

I (43) 1 2,3 1 2,3 0 0 

Členonožci 

Hrošči 

K (38) 0 0 * * 0 0 

N (48) 0 0 1 2,1 1 2,1 

I (43) 0 0 3 7,0 0 0 

Členonožci 

Pajkovci 

K (38) 1 2,6 * * 1 2,6 

N (48) 0 0 17 35,4 24 50,0 

I (43) 0 0 0 0 1 2,3 

Členonožci K (38) 2 5,3 * * 1 2,6 
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Drugo N (48) 3 6,3 4 8,3 1 2,1 

I (43) 1 2,3 1 2,3 0 0 

Plazilci 

Plazilci 

K (38) 1 2,6 * * 0 0 

N (48) 0 0 0 0 0 0 

I (43) 2 4,7 1 2,3 1 2,3 

Ptice 

Ptice 

K (38) 12 31,6 * * 16 42,1 

N (48) 20 41,7 30 62,5 21 43,8 

I (43) 20 46,5 13 30,2 14 32,6 

Ptice 

Sove 

K (38) 10 26,3 * * 5 13,2 

N (48) 11 22,9 12 25,0 14 29,2 

I (43) 5 11,6 6 14,0 5 11,6 

Ptice 

Vrabci 

K (38) 1 2,6 * * 0 0 

N (48) 0 0 2 4,2 2 4,2 

I (43) 0 0 0 0 0 0 

Ptice 

Vrane 

K (38) 2 5,3 * * 0 0 

N (48) 0 0 1 2,1 0 0 

I (43) 6 14,0 0 0 0 0 

Ptice 

Golobi 

K (38) 0 0 * * 0 0 

N (48) 2 4,2 3 6,3 1 2,1 

I (43) 1 2,3 0 0 0 0 

Ptice 

Drugo 

K (38) 3 7,9 * * 1 2,6 

N (48) 2 4,2 2 4,2 5 10,4 

I (43) 3 7,0 2 4,7 0 0 

Sesalci 

 Veverice 

K (38) 29 76,3 * * 30 78,9 

N (48) 33 68,8 32 66,7 31 64,6 

I (43) 28 65,1 23 53,5 32 74,4 

Sesalci 

Opice 

K (38) 1 2,6 * * 1 2,6 

N (48) 2 4,2 0 0 0 0 
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I (43) 3 7,0 3 7,0 1 2,3 

Sesalci 

Polhi 

K (38) 1 2,6 * * 0 0 

N (48) 1 2,1 1 2,1 3 6,3 

I (43) 0 0 1 2,3 1 2,3 

Sesalci 

Lisice 

K (38) 0 0 * * 1 2,6 

N (48) 2 4,2 0 0 1 2,1 

I (43) 1 2,3 1 2,3 1 2,3 

Sesalci 

Drugo 

K (38) 4 10,5 * * 1 2,6 

N (48) 3 6,3 0 0 1 2,1 

I (43) 2 4,7 2 4,7 0 0 

Drugo K (38) 0 0 * * 0 0 

N (48) 0 0 1 2,1 2 4,2 

I (43) 1 2,3 1 2,3 1 2,3 

Ne vem K (38) 1 2,6 * * 3 7,9 

N (48) 4 8,3 1 2,1 1 2,1 

I (43) 2 4,7 3 7,0 2 4,7 

 *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Iz tabel 32 in 33 je razvidno, da se rezultati otrok v skupini N na predtestu (M = 2,12;                      

SD = 1,25), potestu (M = 3,20; SD = 1,44) in poznem potestu (M = 1,88; SD = 0,90) 

statistično značilno razlikujejo, medtem ko se rezultati otrok iz skupine I na predtestu (M = 

1,05;                               SD = 0,22), potestu (M = 1,60; SD = 0,68) in na poznem testu (M = 

1,95; SD = 0,89) ter rezultati otrok iz skupine K na predtestu (M = 1,29; SD = 0,46) in 

poznem testu (M = 2,29; SD = 1,38) statistično značilno ne razlikujejo. Otroci iz skupine N so 

statistično značilno bolje reševali nalogo o poznavanju živali, ki živijo na drevesu, na potestu 

v primerjavi s predtestom in med poznim testom in potestom, medtem ko med poznim testom 

in predtestom ni bilo očitnih razlik. Statistično značilnih razlik ni bilo pri rezultatih otrok iz 

skupin I in K (tabela 34). Velikost učinka eta je bila v skupini N velika med predtestom in 

potestom (η
2 

= 0,1892), majhna med predtestom in poznim testom (η
2 

= 0,0093) ter srednja 

med potestom in poznim testom                            (η
2 

= 0,0951). V skupini I je bila velikost 

učinka eta majhna med potestom in predtestom                       (η
2 

= 0,029475) ter med poznim 
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testom in potestom (η
2 

= 0,0546), srednja pa med poznim testom in predtestom (η
2 

= 0,0707). 

V skupini K je bila velikost učinka eta med poznim testom in predtestom velika (η
2 

= 0,1436).  

Tabela 32: Deskriptivna analiza za poznavanje živali, ki živijo na drevesu 

DREVESNE 

ŽIVALI 

Čas 

testiranja 

M SD 

Skupina (N) 

 

N (N = 48) 

T0 2,12 1,25 

T1 3,20 1,44 

T2 1,88 0,90 

 

I (N = 43) 

T0 1,05 0,22 

T1 1,60 0,68 

T2 1,95 0,89 

 

K (N = 38) 

T0 1,29 0,46 

T1 * * 

T2 2,29 1,38 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Tabela 33: Friedmanov test za poznavanje živali, ki živijo na drevesu 

DREVESNE 

ŽIVALI 

Χ df P 

Skupina (N) 

N (N = 48) 30,015 2 < 0,001 

I (N = 43) 14,000 2 0,001 

 

Tabela 34: Wilcoxonov test za poznavanje živali, ki živijo na drevesu 

DREVESNE 

ŽIVALI 

Čas 

testiranja 

z P η
2
 

Skupina (N) 

 

N (N = 48) 

T1–T0 –5,220 < 0,001 0,1892 

T2–T0 –1,155 0,248 0,0093 

T2–T1 3,700 < 0,001 0,0951 

 

I (N = 43) 

T1–T0 –1,949 0,051 0,0294 

T2–T0 –3,020 0,003 0,0707 

T2–T1 –2,653 0,008 0,0546 
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K (N = 38) 

T1–T0 * * * 

T2–T0 –3,304 0,001 0,1436 

T2–T1 * * * 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino.  

Neparametrični Mann-Whitneyjev U-test je pokazal, da med eksperimentalnima skupinama N 

(MeN = 2) in I (MeI = 1) ni statistično značilnih razlik v poznavanju drevesnih vrst živali na 

predtestu (U = 852,000; p = 0,636). Mann-Whitneyjev U-test je pokazal na statistično 

značilne razlike med eksperimentalnima skupinama N (MeN = 3) in I (MeI = 1) na potestu (U 

= 338,000; p < 0,001). Prav tako je med eksperimentalnima skupinama N (MeN = 2) in I (MeI 

= 1) statistično značilna razlika na poznem testu (U = 175,500; p < 0,001). 

Rezultati so pokazali, da so otroci najpogosteje omenjali veverico in ptice kot živali, ki živijo 

na drevesu. Po izvedeni dejavnosti pa so pogosto omenili še mravlje in pajke. 

5.2.4 Poznavanje delov rastlin 

Z nalogo (tabela 35) smo želeli preveriti, ali znajo otroci poimenovati dele rastline. Primerjali 

smo otroke v skupini kontrola (K), gozd (N) in igralnica (I). To smo preverili tako, da smo na 

mizo pred otroka položili črno-belo risbo rastline. Nato smo s prstom pokazali na del rastline 

(cvet, list, steblo, korenina, popek) in ga vprašali, ali mogoče ve, kako se ta del imenuje.  

Iz tabele 35 lahko razberemo, da je pred izvedeno dejavnostjo (T0) okoli 24 % otrok iz 

skupine K, 10 % otrok iz skupine N in 7 % otrok iz skupine I pravilno poimenovalo cvet – kot 

del rastline. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je delež pravilnih odgovorov v skupini N 

močno narastel, na 77 %, v skupini I pa na 72 %. Na poznem preizkusu (T2) je ostalo stanje v 

skupini K nespremenjeno. Delež pravilnih odgovorov pa je narasel v skupini N, na 94 %, in v 

skupini I, na 91 %.  

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je več kot 90 % v vseh treh skupinah pravilno poimenovalo 

list kot del rastline. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je odstotek otrok iz skupine N narastel 

na 100 %, v skupini I pa je rahlo upadel, in sicer na 90 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal 

podobno stanje, kot je bilo pred izvedeno dejavnostjo v vseh treh skupinah.  

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 26 % otrok iz skupine K, 10 % otrok iz skupine N 

in 14 % otrok iz skupine I pravilno poimenovalo steblo kot del rastline. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) je odstotek otrok iz skupine N močno narastel, na 94 %, podobno v skupini I, 
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na 75 %. Pozni preizkus (T2) pa je pokazal porast v skupini K, na 40 %, rahel upad v skupini 

N, na 88 %, in prav tako rahel upad v skupini I, na 65 %. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je okoli 55 % otrok iz skupine K, 48 % otrok iz skupine N in    

40 % otrok iz skupine I pravilno poimenovalo korenine kot del rastline. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) je v skupini N delež otrok narastel na 92 %, v skupini I pa na 54 %. Pozni 

preizkus (T2) je pokazal skoraj nespremenjeno stanje v skupini K in skupini I, medtem ko je v 

skupini N prišlo do rahlega upada, na 88 %. Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 

pokazal, da niti en otrok izmed vseh treh skupin ni pravilno poimenoval ploda kot dela 

rastline. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) sta 2 % otrok iz skupin G in I pravilno 

poimenovala plod. V poznem preizkusu (T2) pa spet nihče izmed otrok izmed vseh treh 

skupin ni pravilno poimenoval ploda. 

Tabela 35: Frekvenca in delež pravilnih odgovorov pri nalogi, da naj otroci naštejejo dele 

rastline 

  T0 T1 T2 

Deli rastlin Skupina (N) f f (%) f f (%) f f (%) 

Cvet K (38) 9 23,7 * * 9 23,7 

N (48) 5 10,4 37 77,1 45 93,8 

I (43) 3 7,0 31 72,1 39 90,7 

List K (38) 37 97,4 * * 35 92,1 

N (48) 44 91,7 48 100,0 47 97,9 

I (43) 43 100,0 38 88,4 42 97,7 

Steblo K (38) 10 26,3 * * 15 39,5 

N (48) 5 10,4 45 93,8 42 87,5 

I (43) 6 14,0 32 74,4 28 65,1 

Korenina K (38) 21 55,3 * * 20 52,6 

N (48) 23 47,9 44 91,7 42 87,5 

I (43) 17 39,5 23 53,5 23 53,5 

Plod K (38) 0 0 * * 0 0 

N (48) 0 0 1 2,1 0 0 



Š. Klofutar | Pomen neposrednih izkušenj z gozdnimi organizmi v zgodnjem naravoslovnem izobraževanju 

96 

 

I (43) 0 0 1 2,3 0 0 

 *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Iz tabel 36 in 37 je razvidno, da se rezultati otrok v skupini N na predtestu (M = 1,60;                                     

SD = 0,94), potestu (M = 3,65; SD = 0,76) in na poznem potestu (M = 3,67; SD = 0,72) 

statistično značilno razlikujejo. Tudi rezultati otrok iz skupine I na predtestu (M = 1,61;                          

SD = 0,82), potestu (M = 2,91; SD = 1,19) in na poznem testu (M = 3,07; SD = 0,96) se 

statistično značilno razlikujejo, medtem ko rezultati otrok iz skupine K na predtestu (M = 1,3; 

SD = 0,46) in poznem testu (M = 1,3; SD = 0,67) ne kažejo statistično značilnih razlik. Otroci 

iz skupine N so statistično značilno bolje reševali nalogo o poznavanju delov rastlin na 

potestu v primerjavi s predtestom, med poznim testom in predtestom, medtem ko med poznim 

testom in potestom ni bilo statistično značilnih razlik. Prav tako statistično značilnih razlik ni 

bilo pri rezultatih otrok iz skupine K (tabela 38). Velikost učinka eta je bila pri rezultatih 

otrok iz skupine N velika med predtestom in potestom (η
2 

= 0,238) ter med predtestom in 

poznim testom (η
2 

= 0,2455), medtem ko velikosti učinka eta ni bilo med potestom in poznim 

testom                      (η
2 

= 0,0002). V skupini I je bila velikost učinka eta velika med potestom 

in predtestom                                 (η
2 

= 0,1668) ter med poznim testom in predtestom (η
2 

= 

0,2336), medtem ko učinka eta ni bilo med poznim testom in potestom (η
2 

= 0,0081). V 

skupini K velikosti učinka eta ni bilo med poznim testom in predtestom (η
2 
= 0,0019).  

Tabela 36: Deskriptivna analiza za poznavanje delov rastlin 

VSI DELI 

SKUPAJ 

Čas 

testiranja 

M SD 

Skupina (N) 

 

N (N = 48) 

T0 1,60 0,94 

T1 3,65 0,76 

T2 3,67 0,72 

 

I (N = 43) 

T0 1,61 0,82 

T1 2,91 1,19 

T2 3,07 0,96 

 

K (N = 38) 

T0 1,3 0,46 

T1 * * 

T2 1,3 0,67 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 
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Tabela 37: Friedmanov test za poznavanje delov rastlin 

VSI DELI 

SKUPAJ 

χ df P 

Skupina (N) 

N (N = 48) 75,935 2 < 0,001  

I (N = 43) 46,716 2 < 0,001 

 

Tabela 38: Wilcoxonov test za poznavanje delov rastlin 

VSI DELI 

SKUPAJ 

Čas 

testiranja 

z P η
2
 

Skupina (N) 

 

N (N = 48) 

T1– T0 –5,854 < 0,001 0,238 

T2– T0 –5,946 < 0,001  0,2455 

T2– T1 –0,175 0,861 0,0002 

 

I (N = 43) 

T1– T0 –4,639 < 0,001 0,1668 

T2– T0 –5,489 < 0,001 0,2336 

T2– T1 –1,020 0,308 0,0081 

 

K (N = 38) 

T1– T0 * * * 

T2– T0 –0,375 0,707 0,0019 

T2– T1 * * * 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino.  

Neparametrični Mann-Whitneyjev U-test je pokazal, da med eksperimentalnima skupinama N 

(MeN = 1) in I (MeI = 1) ni statistično značilnih razlik v poznavanju delov rastlin na predtestu 

(U = 1031,000; p = 0,993). Mann-Whitneyjev U-test je pokazal na statistično značilne razlike 

med eksperimentalnima skupinama N (MeN = 4) in I (MeI = 3) na potestu (U = 664,500;                             

p < 0,001). Tudi na poznem testu so razlike med eksperimentalnima skupinama N (MeN = 4) 

in I (MeI = 3) statistično značilne (U = 630,000; p < 0,001). 

Rezultati so pokazali, da so otroci najpogosteje zamenjevali pojme deblo in steblo, roža in 

cvet, medtem ko jim je bil pojem plod popolnoma neznan. 

5.2.5 Ločevanje rastlin od drugih živih bitij 

Z nalogo (tabela 39) smo želeli preveriti, kakšne predstave imajo otroci o rastlinah. Primerjali 

smo otroke v skupinah kontrola (K), gozd (N) in igralnica (I). To smo preverili tako, da smo 

pripravili 12 različnih črno-belih sličic, na katerih so bili narisani: trava, smreka, grm, ptičje 
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pero, korenje, oblak, hrast, pšenica, korala, solata in mah. Nato smo pred otroka položili po 

eno sličico in ga vprašali, ali meni, da je na sličici rastlina. Odgovore smo si zapisali. Nalogo 

smo izvedli pred izvedbo dejavnosti (T0), takoj po dejavnosti (T1) in po petih tednih po 

izvedeni dejavnosti (T2).  

Iz tabele 39 lahko razberemo, da je pred izvedeno dejavnostjo (T0) okoli 71 % otrok iz 

skupine K, 71 % otrok iz skupine N in 58 % iz skupine I pravilno odgovorilo, da je trava 

rastlina. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je delež otrok iz skupine N narastel na 85 %, v 

skupini I pa na           74 %. V poznem preizkusu (T2) je v skupini K stanje ostalo skoraj 

nespremenjeno, v skupini N je narastlo na 94 %, v skupini I pa je rahlo upadlo, in sicer na 70 

%.  

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je okoli 47 % otrok iz skupine K, 50 % otrok iz skupine N in   

51 % otrok iz skupine I pravilno odgovorilo, da je smreka rastlina. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) je odstotek otrok iz skupine N narastel na 94 %, v skupini I pa rahlo upadel, in 

sicer na      47 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da se stanje v skupini K in skupini I ni 

spremenilo, v skupini N pa je naraslo, in sicer na 100 %. 

V preizkusu pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 58 % otrok iz skupine K, 52 % otrok iz skupine 

N in 51 % otrok iz skupine I pravilno odgovorilo, da je grm rastlina. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) je odstotek otrok iz skupine N narastel, in sicer na 94 %, v skupini I pa rahlo 

upadel, na 47 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da je delež otrok v skupini K rahlo narastel, 

na 63 %, v skupini N malenkost upadel, na 92 %, v skupini I pa je prišlo do porasta, na 65 %. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je okoli 92 % otrok iz skupine K, 79 % otrok iz skupine N in 

enak delež otrok iz skupine I pravilno odgovorilo, da ptičje pero ni rastlina. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) je v skupini N delež narastel, na 96 %, in v skupini I na 88 %. Pozni preizkus 

(T2) pa je pokazal rahel porast v skupini K, na 97 %, medtem ko je prišlo do rahlega upada v 

skupini N, na 94 %, in v skupini I, na 91 %.  

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je 42 % otrok iz skupine K, 46 % otrok 

iz skupine N in 37 % otrok iz skupine I pravilno odgovorilo, da je korenje rastlina. Takoj po 

izvedeni dejavnosti (T1) je delež otrok iz skupine N močno narastel, in sicer na 90 %, v 

skupini I pa na 56 %. V poznem preizkusu (T2) se stanje v skupini K ni spremenilo, v skupini 

N je rahlo upadlo, na 85 %, podobno v skupini I, na 42 %. 
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Pred izvedeno dejavnostjo (T0) so vsi otroci iz skupine K, 85 % otrok iz skupine N in 95 % 

otrok iz skupine I pravilno odgovorili, da oblak ni rastlina. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) 

je v obeh skupinah delež rahlo narastel, na 98 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal 

nespremenjeno stanje v skupini K, rahel upad v skupini N, na 96 %, in rahel porast v skupini 

I, na 100 %. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 53 % otrok iz skupine K, 56 % otrok iz skupine N in 56 % 

otrok iz skupine I pravilno odgovorilo, da je hrast rastlina. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) 

je delež otrok iz skupine N narastel na 98 %, v skupini I pa na 67 %. Pozni preizkus (T2) je 

pokazal porst v skupini K, na 68 %, rahel upad v skupini N, na 94 %, medtem ko se v skupini 

I delež ni spremenil.  

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 61 % otrok iz skupine K, 58 % otrok iz skupine N in 65 % 

otrok iz skupine I pravilno odgovorilo, da je pšenica rastlina. Takoj po izvedeni dejavnosti 

(T1) je v skupini N delež otrok močno narastel, na 96 %, v skupini I pa na 74 %. Pozni 

preizkus (T2) pa je pokazal skoraj nespremenjeno stanje v vseh treh skupinah. 

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da 45 % otrok iz skupine K, 35 % otrok iz 

skupine N in 44 % otrok iz skupine I ni pravilno odgovorilo, da je korala rastlina. Takoj po 

izvedeni dejavnosti (T1) je delež otrok iz skupine N upadel na 17 %, v skupini I pa je ostal 

nespremenjen. V poznem preizkusu (T2) je prišlo do upada v skupini K (na 34 %), v skupini 

N (na 13 %) ter v skupini I (na 42 %). 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 61 % otrok iz skupine K, 65 % otrok iz skupine N in 58 % 

otrok iz skupine I pravilno odgovorilo, da je solata rastlina. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) 

je v obeh skupinah delež otrok narastel, v skupini N na 92 %, v skupini I pa na 67 %. Pozni 

preizkus (T2) je pokazal rahel upad v skupini K, na 58 %, in v skupini I, na 56 %, medtem ko 

je stanje v skupini N ostalo nespremenjeno. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 42 % otrok iz skupine K, 48 % otrok iz skupine gozd in           

51 % otrok iz skupine I pravilno odgovorilo, da je mah rastlina. Takoj po izvedeni dejavnosti 

(T1) je delež otrok v obeh skupinah narastel, v skupini N na 79 % in v skupini I na 63 %. 

Pozni preizkus (T2) je pokazal porast v skupini K, na 53 %, rahel upad v skupini N, na 75 %, 

in nespremenjeno stanje v skupini I.  
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Tabela 39: Frekvenca in delež pravilnih odgovorov na vprašanje, ali je na sličici rastlina 

  T0 T1 T2 

Rastlina Skupina (N) f f (%) f f (%) f f (%) 

Trava K (38) 27 71,1 * * 26 68,4 

N (48) 34 70,8 41 85,4 45 93,8 

I (43) 25 58,1 32 74,4 30 69,8 

Smreka K (38) 18 47,4 * * 18 47,4 

N (48) 24 50,0 47 97,9 48 100,0 

I (43) 22 51,2 30 69,8 30 69,8 

Grm K (38) 22 57,9 * * 24 63,2 

N (48) 25 52,1 45 93,8 44 91,7 

I (43) 22 51,2 20 46,5 28 65,1 

Ptičje pero K (38) 35 92,1 * * 37 97,4 

N (48) 38 79,2 46 95,8 45 93,8 

I (43) 34 79,1 38 88,4 39 90,7 

Korenje K (38) 16 42,1 * * 16 42,1 

N (48) 22 45,8 43 89,6 41 85,4 

I (43) 16 37,2 24 55,8 18 41,9 

Oblak K (38) 38 100 * * 38 100,0 

N (48) 41 85,4 47 97,9 46 95,8 

I (43) 41 95,3 42 97,7 43 100,0 

Hrast K (38) 20 52,6 * * 26 68,4 

N (48) 27 56,3 47 97,9 45 93,8 

I (43) 24 55,8 29 67,4 29 67,4 

Pšenica K (38) 23 60,5 * * 25 65,8 

N (48) 28 58,3 46 95,8 45 93,8 

I (43) 28 65,1 32 74,4 32 74,4 
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Korala K (38) 17 44,7 * * 13 34,2 

N (48) 17 35,4 8 16,7 6 12,5 

I (43) 19 44,2 19 44,2 18 41,9 

Solata K (38) 23 60,5 * * 22 57,9 

N (48) 31 64,6 44 91,7 44 91,7 

I (43) 25 58,1 29 67,4 24 55,8 

Mah K (38) 16 42,1 * * 20 52,6 

N (48) 23 47,9 38 79,2 36 75,0 

I (43) 22 51,2 27 62,8 27 62,8 

 *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Iz tabel 40 in 41 je razvidno, da se rezultati otrok v skupini N na predtestu (M = 9,27;                                       

SD = 1,22), potestu (M = 9,42; SD = 1,37) in na poznem potestu (M = 6,46; SD = 2,01) 

statistično značilno razlikujejo, medtem ko se rezultati otrok iz skupine I na predtestu                               

(M = 7,40; SD = 2,47), potestu (M = 7,49; SD = 2,16 ) in na poznem testu (M = 6,47; SD = 

2,52) ter rezultati otrok iz skupine K na predtestu (M = 6,71; SD = 2,42) in poznem testu (M = 

6,97; SD = 2,19) statistično značilno ne razlikujejo. Otroci iz skupine N so statistično značilno 

bolje reševali nalogo o poznavanju, kaj je rastlina in kaj ni, na potestu v primerjavi s 

predtestom, med poznim testom in predtestom, medtem ko med poznim testom in potestom ni 

bilo statistično značilnih razlik. Prav tako ni bilo statistično značilnih razlik pri rezultatih 

otrok iz skupin I in K (tabela 42). Velikost učinka eta je bila pri rezultatih otrok iz skupine N 

velika med predtestom in potestom (η
2 

= 0,2287) ter med predtestom in poznim testom (η
2 

= 

0,2176), medtem ko je bila velikost učinka eta majhna med potestom in poznim testom (η
2 

= 

0,0063). V skupini I je bila velikost učinka eta majhna med potestom in predtestom (η
2 

= 

0,0351) ter med poznim testom in predtestom (η
2 
= 0,0266).  

Tabela 40: Deskriptivna analiza za poznavanje, kaj je in kaj ni rastlina 

RASTLINE Čas 

testiranja 

M SD 

Skupina (N) 

 

N (N = 48) 

T0 9,27 1,22 

T1 9,42 1,37 

T2 6,46 2,01 
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I (N = 43) 

T0 7,40 2,47 

T1 7,49 2,16 

T2 6,47 2,52 

 

K (N = 38) 

T0 6,71 2,42 

T1 * * 

T2 6,97 2,19 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Tabela 41: Friedmanov test za poznavanje, kaj je in kaj ni rastlina 

RASTLINE χ df P 

Skupina (N) 

N (N = 48) 65,394 2 < 0,001  

I (N = 43) 3,405 2 0,182 

 

Tabela 42: Wilcoxonov test za poznavanje, kaj je in kaj ni rastlina 

RASTLINE Čas 

testiranja 

Z p η
2
 

Skupina (N) 

 

N (N = 48) 

T1–T0 –5,739 < 0,001 0,2287 

T2–T0 –5,598 < 0,001 0,2176 

T2–T1 –0,952 0,341 0,0063 

 

I (N = 43) 

T1–T0 –2,128 0,33 0,0351 

T2–T0 –1,854 0,064 0,0266 

T2–T1 –0,153 0,879 0,0002 

 

K (N = 38) 

T1–T0 * * * 

T2–T0 –0,459 0,646 0,0028 

T2–T1 * * * 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino.  

Neparametrični Mann-Whitneyjev U-test je pokazal, da med eksperimentalnima skupinama 

(MeN = 7) in I (MeI = 7) razlika v razumevanju, kaj je rastlina in kaj ni, na predtestu ni 

statistično značilna (U = 680,500; p = 0,785). Na potestu je razlika med eksperimentalnima 

skupinama (MeN = 10) in I (MeI = 8) statistično značilna (U = 416,000; p < 0,001). Prav tako 

je Mann-Whitneyjev U-test pokazal na statistično značilne razlike med eksperimentalnima 

skupinama (MeN = 10) in I (MeI = 8) na poznem testu (U = 547,500; p < 0,001). 
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Rezultati so pokazali, da je pojem rastlina pri mlajših otrocih še sorazmerno nepoznan. Večina 

otrok je bila prepričana, da drevesa in zelenjava niso rastline. 

5.2.6 Predstave otrok o videzu gozdnega ekosistema 

Z nalogo (tabela 43) smo želeli preveriti, katere stvari se otrokom najbolj vtisnejo v spomin, 

kadar so v gozdu. Primerjali smo otroke v skupinah kontrola (K), gozd (N) in igralnica (I). To 

smo preverili tako, da smo otroka izolirali od drugih in ga prosili, da naj nariše vse, kar lahko 

vidimo ali srečamo v gozdu. Nato smo pred otroka položili list papirja in svinčnik. Ko je 

končal risanje, je risbo še opisal. Opise smo si zapisali in pozneje sta jih dva raziskovalca 

neodvisno kategorizirala. Elemente risb smo kategorizirali v naslednjih štiriindvajset 

kategorij: črv, deževnik, polž, železna kačica, ptič, veverica, medved, volk, lisica, srna, drevo, 

deblo, veja, list, kostanj, želod, žir, storž, roža ali rastlina, trava, zemlja, drugo (različno), 

druge živali, druga rastlina ali del nje. Nalogo smo izvedli pred izvedbo dejavnosti (T0), takoj 

po dejavnosti (T1) in po petih tednih po izvedeni dejavnosti (T2).  

Iz tabele 43 lahko razberemo, da pred izvedeno dejavnostjo (T0) ni nihče izmed otrok iz 

skupine K in skupine I narisal črva, v skupini N pa je to naredil en otrok. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) je delež otrok iz skupine N narastel na 12,5 %, v skupini I pa je ostal 

nespremenjen. Pozni preizkus (T2) pa je pokazal, da je v skupini K en otrok narisal črva, v 

skupini N je stanje ostalo skoraj nespremenjeno, z rahlim upadom, na 10 %, v skupini I pa je 

delež narastel na 7 %.  

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je okoli 2 % otrok iz skupine K in skupine I narisalo 

deževnika, v skupini N pa nihče. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je odstotek otrok, ki so 

narisali deževnika, v skupini N narastel, na 23 %, v skupini I pa je ostal nespremenjen. Pozni 

preizkus (T2) pa je pokazal skoraj nespremenjen delež v skupini N, medtem ko v skupini K in 

skupini I ni nihče narisal deževnika. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je v skupini K in skupini N narisal polža samo en otrok, 

medtem ko je v skupini I to naredilo 7 % otrok. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je polža 

narisalo skoraj 50 % otrok iz skupine N, v skupini I pa slabih 5 %. Pozni preizkus (T2) pa je 

pokazal, da v skupini K ni nihče narisal polža, v skupini I pa je prišlo do rahlega povišanja, na 

12 %, v skupini N je upadlo, in sicer za 10 %.  

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da izmed vseh treh skupin ni nihče izmed 

otrok narisal železne kačice. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v skupini N železno kačico 
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narisalo kar 25 % otrok, v skupini I pa tako kot pred dejavnostjo nihče. Pozni preizkus (T2) pa 

je v skupini N pokazal porast na skoraj 50 %, medtem ko v skupini K ni narisal železne kačice 

nihče, v skupini I pa je to naredil en otrok. 

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je v skupini K in skupini N okoli 6 % 

otrok narisalo ptiča, medtem ko ga je v skupini I narisal samo en otrok. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) je stanje v skupini I ostalo nespremenjeno, v skupini N pa je rahlo narastlo, na 

10 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal rahel upad v skupini N, na 6 %, tako kot je bilo stanje 

pred izvedeno dejavnostjo, medtem ko se je podvojil v skupini K, na 10 %, in skupini I, na 5 

%. 

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je 33 % otrok iz skupine N narisalo 

veverico, v skupini I 18 % in v skupini K 13 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je odstotek 

otrok, ki so narisali veverico, v skupini N očitno upadel, na 14 %, v skupini I pa je ostal 

nespremenjen. Pozni preizkus (T2) pa je pokazal rahel dvig v skupini K, na 21 %, in v skupini 

N, na 23 %, medtem ko je v skupini I upadel, na 7 %. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je okoli 8 % otrok v vseh treh skupinah narisalo medveda. 

Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v skupini N samo en otrok narisal medveda, v skupini I 

pa 9 %. Pozni preizkus (T2) pa je pokazal, da je samo en otrok iz skupine K narisal medveda, 

v skupini N ni narisal medveda nihče, medtem ko so v skupini I to naredili trije.  

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je okoli 8 % otrok iz skupine K in 

skupine N narisalo volka, v skupini I pa okoli 5 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) ni nihče 

iz skupin N in I narisal volka. V poznem preizkusu (T2) je delež otrok, ki so narisali volka, iz 

skupine I postal nespremenjen, medtem ko je v skupini K in skupini N upadel, in sicer na 

okoli 2 %. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je v skupinah N in I narisalo lisico okoli 8 %, medtem ko je v 

skupini K samo en otrok narisal lisico. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) v skupini N nihče ni 

narisal lisice, v skupini I pa se delež ni spremenil. Pozni preizkus (T2) pa je pokazal 

nespremenjeno stanje v skupini N, rahel dvig v skupini K, na 5 %, in rahel upad v skupini I, 

na 5 %. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je v skupini K okoli 3 % otrok narisalo srno, v skupini N 6 % 

in v skupini I 7 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) v skupini N ni nihče narisal srne, v 
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skupini I pa en otrok. Pozni preizkus (T2) je pokazal nespremenjeno stanje v skupini I, rahel 

dvig v skupini N, na 2 %, in rahel upad v skupini K, na 5 %.  

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je v skupini K in skupini N okoli 44 % otrok narisalo drevo, v 

skupini I pa okoli 20 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) se stanje v skupini N skoraj ni 

spremenilo, v skupini I pa je malenkost naraslo, na 26 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal rahel 

upad v skupini K, na 34 %, porast v skupini N, na 48 %, in v skupini I na 28 %.  

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je 13 % otrok iz skupine K narisalo 

deblo, medtem ko sta v skupinah N in I to naredila samo 2 %. Takoj po izvedeni dejavnosti 

(T1) se stanje v skupinah N in I ni spremenilo. Pozni preizkus (T2) je pokazal rahel porast v 

skupini I, na 5 %, upad v skupini K, na 3 %, in nespremenjeno stanje v skupini N. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) v skupini K in skupini I ni nihče narisal veje, v skupini N pa      

6 % od otrok. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) v skupini N ni nihče narisal veje, v skupini I 

pa eden izmed otrok. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da je v skupini N en otrok narisal vejo, v 

skupini K nihče in v skupini I 7 %. 

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je v skupini K 24 % otrok narisalo list, 

v skupini N 8 % otrok, v skupini I pa okoli 12 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v 

skupini N odstotek otrok, ki so narisali list, narastel, in sicer na 27 %, v skupini I pa je ostal 

nespremenjen. Pozni preizkus (T2) je pokazal 10-odstotni upad otrok, ki so narisali list, v 

skupini N, v skupini I je odstotek narastel, na 16 %, medtem ko je v skupini K upadel, na 11 

%. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je kostanj v skupinah N in I narisalo okoli 15 % otrok, v 

skupini K pa 8 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je delež otrok, ki so narisali kostanj, v 

skupini N narastel, na 21 %, v skupini I pa je upadel, in sicer na 2 %. Pozni preizkus (T2) je 

pokazal nespremenjeno stanje v skupini K, v skupini I ni nihče narisal kostanja, v skupini N 

pa podobno kot takoj po izvedeni dejavnosti, z majhnim upadom, na 19 %.  

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je okoli 4 % otrok iz skupin N in I 

narisalo želod, medtem ko v skupini K 8 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v skupini N 

prišlo do porasta, na 8 %, v skupini I pa se stanje ni spremenilo. Pozni preizkus (T2) je 

pokazal, da je v skupini N prišlo do rahlega upada, na 6 %, v skupini I ni nihče narisal želoda, 

v skupini K pa 8 %. 
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Pred izvedeno dejavnostjo (T0) v nobeni izmed vseh treh skupin ni nihče izmed otrok narisal 

žira. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v skupini N delež otrok, ki so narisali žir, narastel na 

23 %, v skupini I pa je stanje ostalo nespremenjeno. Pozni preizkus (T2) je pokazal upad v 

skupini N, na 6 %, medtem ko v skupini K in skupini I ni žira narisal nihče izmed otrok.  

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je v skupini N 15 % otrok narisalo 

storž, v skupini I 5 % in v skupini K 3 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v skupini N 

prišlo do upada, na 8 %, v skupini I pa ni nihče izmed otrok narisal storža. Pozni preizkus (T2) 

je pokazal rahel upad v skupini N, na 6 %, v skupini I ni nihče narisal storža, v skupini K pa 

je stanje ostalo isto kot pred izvedbo dejavnosti. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je v skupini K in skupini I približno 8 % otrok narisalo rožo 

ali rastlino, v skupini N pa okoli 4 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v skupini N to 

rahlo narastlo, na 6 %, v skupini I pa na 12 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal porast v skupini 

N, na 17 %, upad pri kontrolni skupini, na 3 %, enako stanje kot takoj po izvedbi dejavnosti v 

skupini I. 

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je v skupini K narisal travo samo eden 

izmed otrok, v skupinah N in I pa okoli 5 % otrok. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v 

skupini N samo eden izmed otrok narisal travo, v skupini I pa je stanje ostalo nespremenjeno. 

Pozni preizkus (T2) je pokazal, da je v skupini N delež rahlo narastel nazaj na stanje, kot je 

bilo pred izvedbo dejavnosti, v skupini I je še vedno ostal nespremenjen, medtem ko v skupini 

K nihče izmed otrok ni narisal trave. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) v skupini K in skupini N nihče ni narisal zemlje, medtem ko je 

bilo v skupini I takšnih otrok 12 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je odstotek otrok v 

skupini I upadel, na 2 %, v skupini N pa je ostal nespremenjen. Pozni preizkus (T2) je pokazal 

nespremenjeno stanje v vseh treh skupinah.  

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je okoli 5 % otrok iz skupine N in 8 % iz skupine K narisalo 

rastlino ali žival; tega ni naredil nihče iz skupine I, zato smo to uvrstili pod kategorijo drugo. 

Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) se delež otrok iz skupine N, ki so narisali nekaj, kar ni 

rastlina niti žival, ni spremenil, v skupini I pa je narastel, na 14 %. V poznem preizkusu (T2) 

je bil delež otrok, ki niso narisali rastline ali živali, v skupinah N in I 10-odstoten, medtem ko 

je v skupini K narastel skoraj na 20 %.  
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Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je 16 % otrok iz skupine K narisalo 

kakšno drugo žival izmed naštetih v kategoriji, v skupinah N in I pa okoli 24 %. Takoj po 

izvedeni dejavnosti (T1) je delež otrok, ki so narisali kakšno drugo žival, v skupini N narastel, 

na 46 %, v skupini I pa na 23 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal rahel upad v skupini N, na        

40 %, 10-odstotni porast v skupini I, medtem ko je v skupini K stanje ostalo nespremenjeno 

glede na začetno stanje pred izvedbo dejavnosti. 

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je v skupini K 11-odstotni delež otrok, 

ki so narisali drugo rastlino ali del nje, v skupini N okoli 21 %, v skupini I pa okoli 9 %. 

Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v skupini N odstotek otrok, ki so narisali rastlino ali njen 

del, narastel s 5 % na 25 %, v skupini I pa na 14 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal 10-odstotni 

upad otrok, ki so v skupini N narisali rastlino ali njen del, na 17 %, v skupini I ni nihče izmed 

otrok narisal druge rastline ali njenega dela, v skupini K pa se je stanje razpolovilo, in sicer na 

5 %. 

Tabela 43: Frekvenca in delež stvari, narisanih na risbi 

  T0 T1 T2 

Žival/Rastli-

na/Del rastline 

Skupina (N) f f (%) f f (%) F f (%) 

Črv 

 

K (38) 0 0 * * 1 2,6 

N (48) 1 2,1 6 12,5 5 10,4 

I (43) 0 0 0 0 3 7,0 

Deževnik K (38) 1 2,6 * * 0 0 

N (48) 0 0 11 22,9 10 20,8 

I (43) 1 2,3 1 2,3 0 0 

Polž K (38) 1 2,6 * * 0 0 

N (48) 1 2,1 23 47,9 15 31,3 

I (43) 3 7,0 2 4,7 5 11,6 

Železna kačica K (38) 0 0 * * 0 0 

N (48) 0 0 12 25,0 21 43,8 

I (43) 0 0 0 0 1 2,3 
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Ptič K (38) 2 5,3 * * 4 10,5 

N (48) 3 6,3 5 10,4 3 6,3 

I (43) 1 2,3 1 2,3 2 4,7 

Veverica K (38) 5 13,2 * * 8 21,1 

N (48) 16 33,3 7 14,6 11 22,9 

I (43) 8 18,6 8 18,6 3 7,0 

Medved K (38) 3 7,9 * * 1 2,6 

N (48) 4 8,3 1 2,1 0 0 

I (43) 3 7,0 4 9,3 3 7,0 

Volk K (38) 3 7,9 * * 1 2,6 

N (48) 4 8,3 0 0 1 2,1 

I (43) 2 4,7 0 0 2 4,7 

Lisica K (38) 1 2,6 * * 2 5,3 

N (48) 4 8,3 0 0 0 00 

I (43) 3 7,0 3 7,0 2 4,7 

Srna K (38) 1 2,6 * * 2 5,3 

N (48) 3 6,3 0 0 1 2,1 

I (43) 3 7,0 1 2,31 1 2,3 

Drevo K (38) 16 42,1 * * 13 34,2 

N (48) 23 47,9 20 41,7 23 47,9 

I (43) 8 18,6 11 25,6 12 27,9 

Deblo K (38) 5 13,2 * * 1 2,6 

N (48) 1 2,1 1 2,1 1 2,1 

I (43) 1 2,3 1 2,3 2 4,7 

Veja K (38) 0 0 * * 0 0 

N (48) 3 6,3 0 0 1 2,1 

I (43) 0 0 1 2,3 3 7,0 

Listi K (38) 9 23,7 * * 4 10,5 
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N (48) 4 8,3 13 27,1 7 14,6 

I (43) 5 11,6 5 11,6 7 16,3 

Kostanj K (38) 3 7,9 * * 3 7,9 

N (48) 7 14,6 10 20,8 9 18,8 

I (43) 7 16,3 1 2,3 0 0 

Želod K (38) 3 7,9 * * 3 7,9 

N (48) 2 4,2 4 8,3 3 6,3 

I (43) 2 4,7 2 4,7 0 0 

Žir K (38) 0 0 * * 0 0 

N (48) 0 0 11 22,9 3 6,3 

I (43) 0 0 0 0 0 0 

Storž K (38) 1 2,6 * * 1 2,6 

N (48) 7 14,6 4 8,3 3 6,3 

I (43) 2 4,7 0 0 0 0 

Roža, rastlina K (38) 3 7,9 * * 1 2,6 

N (48) 2 4,2 3 6,3 8 16,7 

I (43) 3 7,0 5 11,6 5 11,6 

Trava K (38) 1 2,6 * * 0 0 

N (48) 2 4,2 1 2,1 2 4,2 

I (43) 2 4,7 2 4,7 2 4,7 

Zemlja K (38) 0 0 * * 0 0 

N (48) 0 0 0 0 0 0 

I (43) 5 11,6 1 2,3 1 2,3 

Drugo 

(različno) 

K (38) 3 7,9 * * 7 18,4 

N (48) 2 4,2 2 4,2 5 10,4 

I (43) 0 0 6 14,0 5 11,6 

Drugo (žival) K (38) 6 15,8 * * 6 15,8 

N (48) 12 25,0 22 45,8 19 39,6 
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I (43) 10 23,3 10 23,3 14 32,6 

Drugo 

(rastlina) 

K (38) 4 10,5 * * 2 5,3 

N (48) 10 20,8 12 25,0 8 16,7 

I (43) 4 9,3 6 14,0 0 0 

 *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Iz tabel 44 in 45 je razvidno, da se rezultati otrok v skupini N na predtestu (M = 2,60;                   

SD = 1,67), potestu (M = 3,77; SD = 1,98) in poznem potestu (M = 3,40; SD = 1,53) 

statistično značilno razlikujejo, medtem ko se rezultati otrok iz skupine I na predtestu (M = 

1,70;                               SD = 0,83), potestu (M = 1,72; SD = 1,24) in na poznem testu (M = 

1,65 ; SD = 1,15) ter rezultati otrok iz skupine K na predtestu (M = 2,08; SD = 1,55) in 

poznem testu (M = 1,53; SD = 1,39) statistično značilno ne razlikujejo. Otroci iz skupine N so 

statistično značilno bolje reševali nalogo, v kateri so narisali vse, kar lahko vidiš ali srečaš v 

gozdu; na potestu v primerjavi s predtestom statistično značilnih razlik ni bilo med poznim 

testom in predtestom ter med poznim testom in potestom. Prav tako statistično značilnih 

razlik ni bilo pri rezultatih otrok iz skupin I in K (tabela 46). Velikost učinka eta je bila v 

skupini N srednja med predtestom in potestom (η
2 

= 0,1008) ter med predtestom in poznim 

testom (η
2 

= 0,0614), medtem ko je bila velikost učinka eta majhna med potestom in poznim 

testom (η
2 

= 0,0095). V skupini I učinka eta ni bilo med potestom in predtestom (η
2 

= 0,0001), 

med poznim testom in predtestom (η
2 

= 0,0002) ter med poznim testom in potestom (η
2 

= 

0,0007). V skupini K je bila velikost učinka eta srednja med poznim testom in predtestom (η
2 

= 0,1208).  

Tabela 44: Deskriptivna analiza risbe 

RISBA Čas 

testiranja 

M SD 

Skupina (N) 

 

N (N = 48) 

T0 2,60 1,67 

T1 3,77 1,98 

T2 3,40 1,53 

 

I (N = 43) 

T0 1,70 0,83 

T1 1,72 1,24 

T2 1,65 1,15 

 T0 2,08 1,55 
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K (N = 38) T1 * * 

T2 1,53 1,39 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Tabela 45: Friedmanov test risbe 

RISBA χ Df p 

Skupina (N) 

N (N = 48) 11,896 2 0,003 

I (N = 43) 1,366 2 0,505 

 

Tabela 46: Wilcoxonov test risbe 

RISBA Čas 

testiranja 

z p η
2
 

Skupina (N) 

 

N (N = 48) 

T1–T0 –3,809 < 0,001 0,1008 

T2–T0 –2,973 0,003 0,0614 

T2–T1 –1,169 0,242 0,0095 

 

I (N = 43) 

T1–T0 –0,125 0,901 0,0001 

T2–T0 –0,151 0,607 0,0002 

T2–T1 –0,295 0,768 0,0007 

 

K (N = 38) 

T1–T0 * * * 

T2–T0 –3,030 0,042 0,1208 

T2–T1 * * * 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino.  

Neparametrični Mann-Whitneyjev U-test je pokazal, da je med eksperimentalnima skupinama 

N (MeN = 2,5) in I (MeI = 2) statistično značilna razlika v risbi na predtestu (U = 680,500;                        

p = 0,004). Mann-Whitneyjev U-test je pokazal tudi na statistično značilne razlike med 

eksperimentalnima skupinama N (MeN = 4) in I (MeI = 2) na potestu (U = 384,500; p < 

0,001). Tudi na poznem testu so razlike med eksperimentalnima skupinama N (MeN = 3,5) in 

I                           (MeI = 1) statistično značilne (U = 374,500; p < 0,001). 

Število narisanih različnih vrst živali je po dejavnostih narastlo predvsem zaradi talnih živali, 

ki so jih otroci vključili v risbo. 
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5.3 Odnos 

V naslednjih štirih podpoglavjih obravnavamo odnos otrok do gozda in gozdnih organizmov. 

Rezultate v prvih treh podpoglavjih obravnavamo kvalitativno in kvantitativno ter samo na 

ravni deskriptivne statistike. Z vprašanji odprtega tipa smo želeli pridobiti bolj poglobljen 

vpogled v otrokove predstave in doživljanje gozda, dreves in talnih živali. Zadnje 

podpoglavje obravnava otrokovo vedenje v gozdu. Z osmimi trditvami celovito obravnavamo 

njihov odnos do gozda in gozdnih organizmov. Rezultate zadnjega podpoglavja smo uporabili 

za preverjanje hipoteze o odnosu predšolskih otrok do gozda in gozdnih organizmov.  

5.3.1 Splošen odnos otrok do gozda 

Z nalogo (tabeli 47 in 48) smo želeli ugotoviti, kakšen je odnos otrok do gozda. Postavili smo 

jim vprašanje, ali imajo radi gozd (tabela 47) in zakaj da oz. ne (tabela 48). Odgovore, zbrane 

v tabeli 48, smo si zapisali in pozneje sta jih dva raziskovalca neodvisno kategorizirala. Na 

odprto vprašanje, zakaj imaš rad gozd, smo dobili odgovore, ki smo jih umestili v eno izmed 

naslednjih šest kategorij: prisotnost živali, rastlin, gliv, oseb, aktivnosti in drugo. Nalogo smo 

izvedli pred izvedbo dejavnosti (T0), takoj po dejavnosti (T1) in po petih tednih po izvedeni 

dejavnosti (T2).  

Iz tabele 47 lahko razberemo, da so pred izvedeno dejavnostjo (T0) otroci v vseh treh 

skupinah potrdili, da imajo gozd radi, z več kot 90 % pritrdilnih odgovorov. Takoj po 

izvedeni dejavnosti (T1) je v skupini N odstotek narastel, na 100 %, v skupini I pa se odstotek 

ni spremenil. Pozni preizkus (T2) je pokazal, da je prišlo do rahlega upada v vseh treh 

skupinah.  

Tabela 47: Frekvenca in delež pritrdilnih odgovorov na vprašanje, ali imaš rad/-a gozd 

  T0 T1 T2 

NALOGA Skupina (N) f f (%) f f (%) f f (%) 

Ali imaš 

rad/-a 

gozd? 

 

K (38) 37 97,4 * * 33 86,8 

N (48) 46 95,8 48 100,0 46 95,8 

I (43) 40 93,0 40 93,0 40 93,0 

 *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Utemeljitve otrok smo kategorizirali v šest kategorij in jih deskriptivno analizirali (tabela 48). 

Lahko razberemo, da je pred izvedeno dejavnostjo (T0) v skupini K in skupini N več kot 30 % 
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otrok kot razlog, zakaj imajo radi gozd, navedlo prisotnost živali, v skupini I pa več kot 45 %. 

Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je odstotek v skupini N narastel za slabih 15 %, v skupini I 

pa upadel za dobrih 5 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal 10-odstotni upad v skupini K ter 

nespremenjeno stanje v skupinah N in I. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je v skupini N kar 50 % otrok kot razlog, zakaj imajo radi 

gozd, navedlo prisotnost rastlin, v skupinah K in N pa 40 %. Takoj po izvedeni dejavnosti 

(T1) je pri obeh skupinah odstotek narastel, v skupini N za 15 % v skupini I pa za 10 %. Pozni 

preizkus (T2) je pokazal upad pri vseh treh skupinah, v skupini K za 5 %, v skupini N za 10 % 

in v skupini I za 15 %.  

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je v skupini K pokazal, da je 21,1 % otrok navedlo 

kot razlog, zakaj imajo radi gozd, prisotnost gliv, v skupini N okoli 10 % in skupini igralnica 

samo 7 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je pri obeh skupinah odstotek razpolovil. Pozni 

preizkus (T2) pa je pri vseh skupinah bolj ali manj nespremenjen. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je v skupini K 15,8 % otrok navedlo razlog, zakaj imajo radi 

gozd, prisotnost oseb, v skupinah N in I pa okoli 10 %. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) se v 

skupini N odstotek ni spremenil, v skupini I pa se je razpolovil. Pozni preizkus (T2) je pokazal 

upad v skupini K za polovico, rahel dvig v skupini I in skoraj nespremenjeno stanje v skupini 

N.  

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je v vseh treh skupinah kar 30 % otrok 

kot razlog, zakaj imajo radi gozd, navedlo prisotnost aktivnosti. Takoj po izvedeni dejavnosti 

(T1) se je v skupini N odstotek podvojil, v skupini I pa je narastel za 10 %. Pozni preizkus 

(T2) je v skupinah N in I bolj ali manj nespremenjen, v skupini K pa je narasel za 15 %. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je v skupini K in skupini N kar 30 % otrok kot razlog, zakaj 

imajo radi gozd, navedlo, da zaradi drugih razlogov, kot smo jih navedli zgoraj (ne prisotnosti 

živali, rastlin, gliv, oseb ali aktivnosti), v skupini I pa okoli 20 %. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) je v obeh skupinah odstotek padel na okoli 5 %. Pozni preizkus (T2) je v vseh 

treh skupinah pokazal nespremenjeno stanje. 
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 Tabela 48: Frekvenca in delež odgovorov na vprašanje, ali imaš rad/-a gozd in zakaj da oz. ne 

  T0 T1 T2 

Kategorije Skupina 

(N) 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Prisotnost živali K (38) 12 31,6 * * 9 23,7 

N (48) 15 31,3 22 45,8 21 43,8 

I (43) 20 46,5 17 39,5 17 39,5 

Prisotnost rastlin K (38) 15 39,5 * * 13 34,2 

N (48) 24 50,0 36 75,0 31 64,6 

I (43) 17 39,5 21 48,8 15 34,9 

Glive K (38) 8 21,1 * * 6 15,8 

N (48) 6 12,5 3 6,3 4 8,3 

I (43) 3 7,0 2 4,7 2 4,7 

Osebe K (38) 6 15,8 * * 3 7,9 

N (48) 4 8,3 4 8,3 3 6,3 

I (43) 5 11,6 2 4,7 5 11,6 

Aktivnosti K (38) 12 31,6 * * 18 47,7 

N (48) 15 31,3 29 60,4 29 60,4 

I (43) 12 27,9 17 39,5 14 32,6 

Drugo K (38) 11 28,9 * * 9 23,7 

N (48) 15 31,3 3 6,3 3 6,3 

I (43) 8 18,6 2 4,7 4 9,3 

  *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

Rezultati so pokazali, da imajo otroci radi gozd, na prvem mestu zaradi prisotnosti rastlin, 

sledi prisotnost živali in zaradi aktivnosti, ki jih lahko tam počnejo.  

5.3.2 Odnos otrok do talnih živali 

Z nalogo (tabela 49) smo želeli ugotoviti, kakšen je odnos otrok do talnih živali. Vprašali smo 

jih, ali bi si želeli prijeti talno žival. Nalogo smo izvedli pred izvedbo dejavnosti (T0), takoj po 

dejavnosti (T1) in po petih tednih po izvedeni dejavnosti (T2).  
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Iz tabele 49 lahko razberemo, da je pred izvedeno dejavnostjo (T0) več kot polovica otrok v 

vseh treh skupinah odgovorila pritrdilno na vprašanje, in sicer z največjim deležem v skupini I 

(83,7 %), sledita skupina K (76,3 %) in skupina N (62,5 %). Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) 

je delež otrok, ki si želijo prijeti talno žival, v skupini N narastel za 30 %, v skupini I pa rahlo 

upadel, za 10 %. V poznem preizkusu (T2) se je v skupini K delež otrok, ki si želijo prijeti 

talno žival, prepolovil, v skupini I je upadel za 60 %, medtem ko je v skupini N delež otrok 

ostal skoraj nespremenjen.  

Tabela 49: Frekvenca in delež pritrdilnih odgovorov na vprašanje, ali bi si želel/-a prijeti talno 

žival 

  T0 T1 T2 

NALOGA Skupina (N) f f (%) f f (%) f f (%) 

Ali bi si 

želel/-a 

prijeti 

talno 

žival? 

K (38) 29 76,3 * * 12 31,6 

N (48) 30 62,5 44 91,7 42 87,5 

I (43) 36 83,7 33 76,7 8 18,6 

 *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

5.3.3 Odnos otrok do dreves 

Z nalogo smo želeli preveriti, kakšen odnos imajo otroci do dreves. Primerjali smo otroke v 

skupinah kontrola (K), gozd (N) in igralnica (I). To smo preverili tako, da smo jih vprašali, ali 

menijo, da je treba drevesa žagati in zakaj da oz. ne. Odgovore, zbrane v tabeli 50, smo si 

zapisali in pozneje sta jih dva raziskovalca neodvisno kategorizirala. Na odprto vprašanje smo 

dobili odgovore, ki smo jih umestili v eno izmed devet kategorij, in jih deskriptivno 

analizirali. Od devetih kategorij se jih pet nanaša na odgovor, da dreves ni treba žagati. 

Zadnje tri kategorije pa se nanašajo na odgovor, da je drevesa treba žagati. Zadnja kategorija 

so neopredeljeni odgovori. Nalogo smo izvedli pred izvedbo dejavnosti (T0), takoj po 

dejavnosti (T1) in po petih tednih po izvedeni dejavnosti (T2). Iz tabele 50 lahko razberemo, 

da je pred izvedeno dejavnostjo (T0) približno polovica otrok v skupini N odgovorila 

pritrdilno na vprašanje, medtem ko je delež pritrdilnih odgovorov v skupini K in skupini I 

okoli 25-odstoten. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je delež otrok, ki si ne želijo, da 

požagajo drevesa, upadel za 10 % v skupini N, v skupini I pa je ostal skoraj nespremenjen. V 

poznem preizkusu (T2) je delež pritrdilnih odgovorov v skupini N spet narastel na frekvenco 
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pred izvedenimi dejavnostmi. Podoben pojav manjšega nihanja v odnosu smo zasledili v 

skupini I.  

Tabela 50: Frekvenca in delež pritrdilnih odgovorov na vprašanje, ali meniš, da je treba 

drevesa žagati 

  T0 T1 T2 

NALOGA Skupina (N) f f (%) f f (%) f f (%) 

Ali meniš, da je 

treba drevesa 

žagati? 

K (38) 10 26,3 * * 12 31,6 

N (48) 22 45,8 17 35,4 21 43,8 

I (43) 12 27,9 10 23,3 14 32,6 

 *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino.  

Iz tabele 51 lahko razberemo, da je pred izvedeno dejavnostjo (T0) 16 % otrok iz skupine K,    

13 % otrok iz skupine N in 19 % otrok iz skupine I odgovorilo, da dreves ni treba žagati, ker 

to ni lepo, ker umrejo in ker ne rastejo več. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je delež otrok v 

skupini N in v skupini I rahlo upadel, za 2–4 %. V poznem preizkus (T2) pa je delež v skupini 

I narastel za 10 %, v skupini N za 5 %, v skupini K pa je ostal nespremenjen.  

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 11 % otrok iz skupine K, 15 % otrok iz skupine N in 21 % 

otrok iz skupine I odgovorilo, da ne vedo, ali je treba drevesa žagati, nekateri pa so odgovorili 

s kratkim zato. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je odstotek otrok v skupini N narastel za 4 

%, v skupini I pa upadel za 7 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal rahel porast v skupini N, za 4 

%, v skupini I za 2 %, v skupini K pa je ostal nespremenjen.  

V preizkusu pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 13 % otrok iz skupine K in enak delež otrok iz 

skupine N ter 16 % otrok iz skupine I odgovorilo, da dreves ni treba žagati, ker so lepa, ker so 

živo bitje in ker rastejo. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je odstotek otrok v skupini N in 

skupini I narastel, na 21 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal upad v vseh treh skupinah: v 

skupini K za 2 %, v skupini N za 12 %, v skupini I za 16 %. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 11 % otrok iz skupine K, 6 % otrok iz skupine N in 7 % 

otrok iz skupine I odgovorilo, da je drevesa treba žagati, ker potrebujemo drva, da zakurimo 

ogenj, potrebujemo jih za gradnjo lesenih hiš. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v skupini 

N delež narastel na 13 %, v skupini I pa na 19 %. Pozni preizkus (T2) pa je pokazal upad na 9 

% v skupini I in 7 % v skupini K ter rahel porast, za 2 %, v skupini N.  
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Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je 13 % otrok iz skupine K, 25 % otrok 

iz skupine N in 7 % otrok iz skupine I odgovorilo, da dreves ni treba žagati, ker lahko padejo 

na človeka. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v skupini N delež upadel za 10 %, v skupini I 

pa je ostal nespremenjen. V poznem preizkusu (T2) je delež otrok v skupini N narastel na 21 

%, v skupini I na 14 %, v skupini K pa je rahlo upadel, za 2 %. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 8 % otrok iz skupine K, 4 % in skupine N in 9 % otrok iz 

skupine I odgovorilo, da dreves ni treba žagati, ker potem živali nimajo doma. Takoj po 

izvedeni dejavnosti (T1) se je delež otrok v skupini N podvojil, medtem ko je v skupini I ostal 

nespremenjen. Pozni preizkus (T2) pa je v skupini N pokazal upad na prvotni delež, v skupini 

I je narastel na 19 %, v skupini K pa na 24 %. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 24 % otrok v skupini K, 4 % otrok v skupini N in 5 % otrok 

v skupini I odgovorilo, da je drevesa treba žagati, ker so bolna in stara. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) je delež otrok iz skupine N ostal nespremenjen, v skupini I pa je narastel, na     

16 %. Pozni preizkus (T2) pa je pokazal, da je v skupini N delež narastel na 8 %, v skupini I 

pa upadel na 9 %, medtem ko je v skupini K ostal nespremenjen.  

V preizkusu pred izvedeno dejavnostjo (T0) so 3 % otrok iz skupine K in 8 % otrok iz skupine 

N odgovorili, da dreves ni treba žagati, ker nam dajejo kisik. Tako ni odgovoril nihče iz 

skupine I. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je delež otrok iz skupine N narastel na 10 %, v 

skupini I pa na 4 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal rahel porast v skupini K, za 2 %, in za 6 % 

v skupini N, medtem ko je bil v skupini I spet 0 %. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) ni nihče iz skupine K odgovoril, da dreves ni treba žagati, ker 

nam dajejo senco. Da to ni potrebno, so odgovorili 4 % otrok iz skupin N in I. Takoj po 

izvedeni dejavnosti (T1) je delež v skupini N ostal nespremenjen, v skupini I pa se je 

razpolovil. Pozni preizkus (T2) je pokazal upad v skupini N, na 2 %, in porast v skupini I, na 5 

%, medtem ko je bilo v skupini K enako stanje kot pred izvedeno dejavnostjo. 
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Tabela 51: Frekvenca in delež odgovorov na vprašanje, ali meniš, da je treba drevesa žagati in 

zakaj da oz. ne 

  T0 T1 T2 

NALOGA Skupina 

(N) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

Tako vedenje ni lepo, 

ker umrejo, ne rastejo 

več. 

K (38) 6 15,8 * * 6 15,8 

N (48) 6 12,5 5 10,4 7 14,6 

I (43) 8 18,6 6 14,0 11 25,6 

Ne vem. K (38) 4 10,5 * * 4 10,5 

N (48) 7 14,6 9 18,8 11 22,9 

I (43) 9 20,9 6 14,0 7 16,3 

Ker so lepa, živo bitje, 

raste. 

K (38) 5 13,2 * * 4 10,5 

N (48) 6 12,5 10 20,8 4 8,3 

I (43) 7 16,3 9 20,9 2 4,7 

Uporaba za drva, 

ogenj, lesena hiša. 

K (38) 4 10,5 * * 1 2,6 

N (48) 3 6,3 6 12,5 7 14,6 

I (43) 3 7,0 8 18,6 4 9,3 

Varnost, lahko pade 

na človeka. 

K (38) 5 13,2 * * 4 10,5 

N (48) 12 25,0 7 14,6 10 20,8 

I (43) 3 7,0 3 7,0 6 14,0 

Živali izgubijo dom. K (38) 3 7,9 * * 9 23,7 

N (48) 2 4,2 4 8,3 2 4,2 

I (43) 4 9,3 4 9,3 8 18,6 

Drevesa so 

bolna ali stara. 

K (38) 9 23,7 * * 9 23,7 

N (48) 2 4,2 2 4,2 4 8,3 

I (43) 2 4,7 7 16,3 4 9,3 

Drevesa nam 

dajejo kisik. 

K (38) 1 2,6 * * 2 5,3 

N (48) 4 8,3 5 10,4 8 16,7 
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I (43) 0 0 2 4,7 0 0 

Drevesa nam 

dajejo senco. 

K (38) 0 0 * * 0 0 

N (48) 2 4,2 2 4,2 1 2,1 

I (43) 2 4,7 1 2,3 2 4,7 

 *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. 

5.3.4 Vedenje otrok v gozdu 

Z nalogo (tabela 52) smo želeli ugotoviti, kakšen je odnos otrok do narave. Vprašali smo jih, 

kaj radi počnejo v gozdu. Nato smo jim prebrali osem trditev, na katere so lahko odgovorili z 

da ali ne. Nalogo smo izvedli kot preizkus pred izvedbo dejavnosti (T0), takoj po dejavnosti 

(T1) in po petih tednih po izvedeni dejavnosti (T2).  

Iz tabele 52 lahko razberemo, da je pred izvedeno dejavnostjo (T0) 18 % otrok iz skupine K,    

25 % otrok iz skupine N in 35 % otrok iz skupine I odgovorilo, da ne brcajo v debla dreves. 

Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je delež otrok v skupini N narastel na 77 %, v skupini I pa 

na 74 %. V poznem preizkusu (T2) je delež v skupini N narastel na skoraj 90 %, v skupini I pa 

na 86 %, v skupini I pa je rahlo upadel, na 11 %.  

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 82 % otrok iz skupine K, 81 % otrok iz skupine N in 74 % 

otrok iz skupine I odgovorilo, da radi nabirajo drevesne storže po tleh. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) je odstotek otrok v skupini N upadel za 5 %, v skupini I pa narastel za 10 %. 

Pozni preizkus (T2) je v skupini N pokazal porast, na 92 %, v skupini I upad, na 65 %, v 

skupini K pa upad, na 24 %.  

Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je 18 % otrok iz skupine K, 19 % otrok 

iz skupine N in 14 % otrok iz skupine I odgovorilo, da radi opazujejo drevesne liste. Takoj po 

izvedeni dejavnosti (T1) je odstotek otrok v skupini N močno narastel, na 83 %, v skupini I pa 

na 91 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal upad v skupini N, na 71 %, v skupini I na 86 %, v 

skupini K pa ni bilo sprememb. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 29 % otrok iz skupine K, 38 % otrok iz skupine N in 44 % 

otrok iz skupine I odgovorilo, da ne lomijo drevesnih vej. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je 

v skupini N delež narastel na 83 %, v skupini I pa na 74 %. Pozni preizkus (T2) je pokazal 

porast na 96 % v skupini N, upad na 67 % v skupini I in upad na 16 % v skupini K.  
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Preizkus pred izvedeno dejavnostjo (T0) je pokazal, da je 34 % otrok iz skupine K, 19 % otrok 

iz skupine N in 21 % otrok iz skupine I odgovorilo, da v gozdu radi izdelujejo hiške in bivake. 

Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) je v skupini N delež narastel na 71 %, v skupini I pa na             

67 %. V poznem preizkusu (T2) je delež otrok v skupini N narastel na 79 %, v skupini K na      

61 %, v skupini I pa je upadel na 61 %. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 8 % otrok iz skupine K, 19 % iz skupine N in 16 % otrok iz 

skupine I odgovorilo, da radi poslušajo šumenje drevesnih listov v vetru. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) je delež otrok v skupini N močno narastel, na 85 %, v skupini I pa na 77 %. 

Pozni preizkus (T2) je pokazal rahel upad v skupini N, na 73 %, v skupini I na 67 %, v skupini 

K pa porast, na 79 %. 

Pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 34 % otrok v skupini K, 23 % otrok v skupini N in 16 % 

otrok v skupini I odgovorilo, da radi sedijo pod drevesom. Takoj po izvedeni dejavnosti (T1) 

je delež otrok iz skupine N močno narastel, na 71 %, v skupini I pa na 56 %. Pozni preizkus 

(T2) je pokazal, da je v skupini N delež rahlo upadel, na 69 %, v skupini I rahlo narastel, na 58 

%, v skupini K pa je narastel skoraj za 30 %.  

V preizkusu pred izvedeno dejavnostjo (T0) je 32 % otrok iz skupine K, 29 % otrok iz skupine 

N in 21% otrok iz skupine I odgovorilo, da se v gozdu ne dolgočasijo. Takoj po izvedeni 

dejavnosti (T1) je delež otrok iz skupine N močno narastel, na 85 %, v skupini I pa na 84 %. 

Pozni preizkus (T2) je pokazal porast v skupini N, na 94 %, v skupini I na 93 % in rahel upad 

v skupini K, na 29 %. 

Tabela 52: Frekvenca in delež pozitivnih odgovorov do narave pri nalogi, kaj rad/-a počneš v 

gozdu 

  T0 T1 T2 

NALOGA Skupina 

(N) 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Brcam v debla dreves. 

(ne) 

K (38) 7 18,4 * * 4 10,5 

N (48) 12 25,0 37 77,1 42 87,5 

I (43) 15 34,9 32 74,4 37 86,0 

Nabiram drevesne 

strože po tleh. (da) 

K (38) 31 81,6 * * 9 23,7 

N (48) 39 81,3 36 75,0 44 91,7 

I (43) 32 74,4 36 83,7 28 65,1 

Opazujem drevesne 

liste. (da) 

K (38) 7 18,4 * * 7 18,4 

N (48) 9 18,8 40 83,3 34 70,8 

I (43) 6 14,0 39 90,7 37 86,0 

Lomim drevesne veje. 

(ne) 

K (38) 11 28,9 * * 6 15,8 

N (48) 18 37,5 40 83,3 46 95,8 
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I (43) 19 44,2 32 74,4 29 67,4 

V gozdu rad/-a 

izdelujem hiške in 

bivake. (da) 

K (38) 13 34,2 * * 23 60,5 

N (48) 9 18,8 34 70,8 38 79,2 

I (43) 9 20,9 29 67,4 26 60,5 

Poslušam šumenje 

drevesnih listov v 

vetru. (da) 

K (38) 3 7,9 * * 30 78,9 

N (48) 9 18,8 41 85,4 35 72,9 

I (43) 7 16,3 33 76,7 29 67,4 

Sedim pod drevesom. 

(da) 

K (38) 13 34,2 * * 23 60,5 

N (48) 11 22,9 34 70,8 33 68,8 

I (43) 7 16,3 24 55,8 25 58,1 

V gozdu se 

dolgočasim. (ne) 

K (38) 12 31,6 * * 11 28,9 

N (48) 14 29,2 41 85,4 45 93,8 

I (43) 9 20,9 36 83,7 40 93,0 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino. **Odgovor da ali ne v oklepaju opisuje način 

točkovanja do narave prijaznega vedenja. 

Za osem trditev, predstavljenih v tabeli 52, smo izračunali skupno oceno do narave prijaznega 

vedenja (maksimalno osem točk). Iz tabel 53 in 54 je razvidno, da se rezultati otrok v skupini 

N na predtestu (M = 2,52; SD = 1,35), potestu (M = 6,31; SD = 1,50) in na poznem potestu              

(M = 5,77; SD = 1,21) ter rezultati otrok iz skupine I na predtestu (M = 2,42; SD = 1,24), 

potestu (M = 6,10; SD = 1,52) in na poznem testu (M = 5,53; SD = 1,40) statistično 

pomembno razlikujejo, medtem ko se rezultati otrok iz skupine K na predtestu (M = 2,55; SD 

=1,27) in poznem testu (M = 2,97; SD = 1,20) statistično značilno ne razlikujejo. Otroci iz 

skupine N in iz skupine I imajo statistično značilno pozitivnejši odnos do narave na potestu v 

primerjavi s predtestom, med poznim testom in predtestom, medtem ko med poznim testom in 

potestom ni bilo statistično značilnih razlik. Statistično značilnih razlik ni bilo pri rezultatih 

otrok iz skupine K (tabela 55).  

Velikost učinka eta je bila pri rezultatih otrok iz skupine N velika med predtestom in potestom 

(η
2 

= 0,2382) ter med predtestom in poznim testom (η
2 

= 0,2284), medtem ko je bila majhna 

med potestom in poznim testom (η
2 

= 0,0422). V skupini I je bila velikost učinka eta prav tako 

velika med potestom in predtestom (η
2 

= 0,2159) ter med poznim testom in predtestom                          

(η
2 

= 0,2164), medtem ko je bila majhna med poznim testom in potestom (η
2 

= 0,0359). V 

skupini K je bila velikost učinka eta majhna med poznim testom in predtestom (η
2 

= 0,0243).  

Tabela 53: Deskriptivna analiza za odnos 

ODNOS Čas 

testiranja 

M SD 

Skupina (N) 

 

N (N = 48) 

T0 2,52 1,35 

T1 6,31 1,50 
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T2 5,77 1,21 

 

I (N = 43) 

T0 2,42 1,24 

T1 6,10 1,52 

T2 5,53 1,40 

 

K (N = 38) 

T0 2,55 1,27 

T1 * * 

T2 2,97 1,20 

 *Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino.  

Tabela 54: Friedmanov test za odnos 

 

 

 

Tabela 55: Wilcoxonov test za odnos 

ODNOS Čas 

testiranja 

z p η
2
 

Skupina (N) 

 

N (N = 48) 

T1–T0 –5,857 < 

0,001 

0,2382 

T2–T0 –5,735 < 

0,001 

0,2284 

T2–T1 –2,466 0,014 0,0422 

 

I (N = 43) 

T1–T0 –5,278 < 

0,001 

0,2159 

T2–T0 –5,283 < 

0,001 

0,2164 

T2–T1 –2,151 0,031 0,0359 

 

K (N = 38) 

T1–T0 * * * 

T2–T0 –1,377 0,169 0,0243 

T2–T1 * * * 

*Izvedena samo T0 in T2 s kontrolno skupino.  

Neparametrični Mann-Whitneyjev U-test je pokazal, da med eksperimentalnima skupinama N 

(MeN = 2) in I (MeI = 2) ni statistično značilnih razlik v odnosu na predtestu (U = 1135,500;      

p = 0,838). Prav tako med eksperimentalnima skupinama N (MeN = 7) in I (MeI = 6) ni 

statistično značilnih razlik v odnosu na potestu (U = 923,000; p = 0,372). Neparametrični 

ODNOS χ df p 

Skupina (N) 

N (N = 48) 70,213 2 < 0,001 

I (N = 43) 49,190 2 < 0,001 
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Mann-Whitneyjev U-test je tudi pokazal, da med eksperimentalnima skupinama N (MeN = 6) 

in I                  (MeI = 6) ni statistično značilnih razlik v odnosu na poznem testu (U = 

933,500; p = 0,417).  

5.4 Mnenja vzgojiteljev o izvedbi dejavnosti za predšolske otroke v eksperimentalnih 

skupinah 

V nadaljevanju analiziramo intervjuje z vzgojiteljicami iz eksperimentalnih skupin N in I. Z 

intervjuji smo želeli pridobiti njihov pogled na izvedene dejavnosti in učinke teh dejavnosti na 

sodelujoče predšolske otroke. Odgovore vzgojiteljic smo tematsko analizirali in kategorizirali. 

Odgovori treh vzgojiteljic skupine N so označeni z V 1, V 2 in V 3, odgovori vzgojiteljic iz 

skupin I pa z V 4, V 5 in V 6. 

5.4.1 Vpliv dejavnosti v naravi na vzgojno-izobraževalno delo vzgojiteljev 

5.4.1.1 Izvedba dejavnosti 

Vzgojiteljice so poudarile, da so bile dejavnosti v naravi skrbno načrtovane. Navajamo pogled 

vzgojiteljice V 1 na pomen načrtovanja dejavnosti v naravi: 

»Čeprav smo bili na začetku uvajanja otrok v novo skupino, je bil odziv otrok odličen. 

Obogatilo je moj vsak dan. Razmišljati sem začela drugače in se načrtno pripravljati, 

tudi ko gremo na sprehod. Dejavnosti so bile strukturirano pripravljene. Zdaj tudi 

sama podajam vsebine na tak način.« (V 1) 

Njihova udeležba pri izvedbi dejavnosti v naravi jih je ponovno opomnila na pomen in 

prednosti neposrednih izkušenj ter načrtnega spodbujanja otrok k opazovanju z različnimi 

čutili. 

»Pomembnost neposredne izkušnje, ko sem opazovala otroke, mi je dala misliti, da se 

moramo vrniti nazaj v gozd. Navdušil me je njihov interes, da sami delajo.« (V 2) 

»Ko sem vas opazovala pri delu, sem opazila, kako ste otroke opozarjali na 

pomembnost drobnih stvari. In kako z veseljem so iskali podrobnosti in razlike. Sama 

sem na to že pozabila.« (V 3) 

»Opazovali smo ginko, kako se spreminja, vendar drobnih stvari do zdaj nismo 

opazovali in vi ste nas spodbudili.« ( V2) 
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Vzgojiteljice so posebej poudarile tudi organiziran časovni potek dejavnosti in zaključke, ki 

so vedno vsebovali vsebinske povzetke.  

»Vsa področja kurikuluma lahko izvajaš v naravi. Všeč mi je bilo, da ste na koncu 

zmeraj naredili povzetek, zakaj nekaj počnemo. Ko delamo, namreč delamo zelo 

razpršeno, zato je povzetek zelo nujen in smiseln. Dejavnosti so bile dobro časovno 

opredeljene.« (V 3) 

Vzgojiteljice, ki so prisostvovale dejavnostim v igralnici, so bile navdušene nad izvedbo.  

»Tisto, kar vidiš, da pri otrocih vzbudi čudenje, bi rad tudi sam izvajal. Tudi vaje na 

začetku in koncu dejavnosti so bile zame nekaj novega; začudena sem bila, kako so 

otroci sodelovali; vsakič so bili boljši.« (V 4) 

»Zelo me je zanimalo, kako boste dejavnosti, ki se tako navezujejo na naravo, izvedli 

znotraj igralnice brez naravnih materialov. Moram priznati, da sem bila prijetno 

presenečena.« (V 5) 

»Nič ne bi dodala, tvoji postopki so čudoviti, otroke si držala in motivirala, sicer bolj 

zahtevno, vendar ne predolgo.« (V 6) 

5.4.1.2 Učila in učni pripomočki 

Vzgojiteljice so pohvalile tudi učila in učne pripomočke, ki smo jih uporabili med izvajanjem 

dejavnosti. Pomembno se jim zdi, da imajo vsi otroci na voljo svoje pripomočke za 

naravoslovno raziskovanje. Vzgojiteljici V 2 je v spominu ostala doma izdelana igra 

»spomin«, pri kateri uporabljamo svoj vid ali voh. Omenile so jedilno žlico, ki smo jo 

uporabljali za raziskovanje gozdne prsti in iskanje talnih živali. To je preprost in zelo 

uporaben pripomoček v naravoslovju. Vzgojiteljice menijo, da jih je izvedba opogumila za 

izvajanje dejavnosti v naravi, v kateri res ne potrebuješ posebne opreme, ampak vsakdanje 

pripomočke, ki jih imamo na voljo doma. Pri delu smo pri vseh skupinah ves čas uporabljali 

črno okroglo skrojeno platno, ki smo ga imenovali raziskovalna miza.  

»Da ste zagotovili lastna sredstva, pripomočke vsakemu otroku. Presenečena sem bila, 

da so vsi zmogli izvesti individualno nalogo, ki so jo dobili, tudi najmlajši.« (V 1) 

»Nikoli še nisem videla igre spomin, pri kateri bi imeli predmete tako fizično prisotne. 

Škoda, da teh škatel niste imeli več.« (V 2) 
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»Nikoli ne bi pomislila, da je lahko jedilna žlica tako uporabna. Otroci si jo vtaknejo v 

žep in že imajo s seboj, ko gremo na sprehod, odličen pripomoček za raziskovanje. To 

bomo zdaj uporabljali.« (V 3) 

»Z uporabo vaše raziskovalne mize otroke osredotočiš – kot da jih prilepiš okrog mize 

in jim lažje predaš znanje.« (V 4) 

Za izvedbo dejavnosti o spoznavanju talnih živali v igralnici smo uporabili iz blaga izdelan 

stenski model podzemnih rovov, na katere smo z ježki pritrdili talne živali. Izdelano učilo je 

poudarila vzgojiteljica V 5: 

»Super in zelo nazoren je bil stenski model talnih živali. Še enkrat hvala, da ste ga 

pustili razstavljenega na hodniku v vrtcu, da so si ga lahko ogledale še druge 

skupine.« (V 5) 

Vzgojiteljica V 6 je poudarila dejavnost, v kateri smo otroke prosili, da naj si izberejo kartico 

z obrisom talne živali. Ponudili smo jim različne materiale in jih prosili, da naj iz njih na črni 

kartonasti podlogi sestavijo izbrano talno žival.  

»Pri sestavljanju talnih živali na črni podlogi sem se zavedela, da lahko na ta način 

prihranimo liste, poleg tega pa uporabimo veliko nestrukturiranega materiala. 

Opazila sem, da otroci niso imeli težav, ker njihov izdelek ni bil trajen. Ves material so 

lahko neštetokrat uporabili.« (V 6) 

5.4.2 Pomen začetnega naravoslovja 

Večina vzgojiteljic meni, da je uvajanje začetnega naravoslovja zanje ena najpomembnejših 

nalog. Vse so bile v otroštvu zelo povezane z naravo v smislu, da so bile tabornice, skavtinje 

ali planinke. Pri svojem naravoslovnem delu pravijo, da dajejo poudarek predvsem učenju v 

naravi, na prostem, da otroci sami raziskujejo.  

»Predvsem poudarek na izkustvenem pristopu, ne da jim ti govoriš, kaj naj delajo in 

kaj naj gledajo.« (V 4) 

»Poudarek je na gibanju in naravi, predvsem odnosu do narave. To v bistvu ni ravno 

naravoslovje. Mislim, da pozitiven odnos do narave vodi v spoznavanje narave.« (V 3) 

»Pomembnejši so stik z naravo, matematika in gibanje.« (V 5)  
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»V prvem planu pri meni nikoli ni bilo prav naravoslovje, bolj gibanje in naključno 

opazovanje.« (V 1) 

»V naravi opazujemo, poslušamo. Bi bilo pa lahko bolj sistematično, če bi šla s ciljem 

v naravo. Če bi vnaprej načrtovala. Sicer pa spodbujam opazovanje in pogovor.« (V 

6) 

5.4.3 Omejitve pri uvajanju naravoslovja v vrtcu 

Vzgojiteljice kot glavno omejitev navajajo pomanjkanje naravoslovnega znanja, zato si 

pomagajo z branjem literature. Nekatere so omenile tudi varnost in pomanjkanje 

pripomočkov. 

»Znanja nimaš nikoli dovolj. Kar tebe zanima, to jim boš dobro razložil. Vi ste bili ena 

dobra spodbuda. Recimo, mokric je res veliko okrog nas.« (V 3) 

»Ovira je neznanje nas, vzgojiteljic.« (V 4) 

»Gotovo neznanje, zlasti zato, ker to ni moje področje.« (V 5) 

»Znanje naravoslovja, tu sem šibka. Povem otrokom, da ne vem, hodim v knjižnico in 

potem skupaj raziščemo.« (V 6) 

»Me, vzgojiteljice, nimamo dovolj znanja. Enkrat sem se sama pripravila in preučila 

travniške rastline. Zdaj, ko sem videla, kako delate, mislim, da ni omejitev. Z dobro 

organizacijo in znanjem. Izogibale smo se skupni obliki dela, vendar smo videle, da so 

pri vas, čeprav dejavnosti niso bile kratke, otroci ob vaši motivaciji zdržali da konca, 

pa čeprav je bila skupina starosto zelo heterogena.« (V 1) 

5.4.4 Opažene spremembe pri predšolskih otrocih, ki so sodelovali pri dejavnostih  

Vse vzgojiteljice so opazile, da so otroci izboljšali spretnosti natančnega opazovanja. Postali 

so pozornejši na drobne razlike in podobnosti. Pogosteje jim prinašajo različne gozdne 

plodove in semena. Raziskujejo talne živali in znajo rokovati z njimi. Poudarile pa so, da so si 

otroci zapomnili tudi izvajalko dejavnosti.  

»Kar naprej hodijo k meni in mi nekaj kažejo. Nosijo plodove, talne živali, obgrizene 

storže, kažejo helikopterčke, veje in iglice od smreke ... Ves čas pa me tudi 

sprašujejo.« (V 1) 
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»Nisem opazila, da bi imeli več znanja, vendar opazovati zdaj znajo drobne stvari.«               

(V 2) 

»Vedno so bili veseli, ko so vas videli, in velikokrat sprašujejo, kdaj boste spet prišli.« 

(V 3) 

»Odkar so bili z vami, so postali pozornejši na vse podrobnosti.« (V 4) 

»Veliko so si zapomnili; ko gremo na sprehod, primerjajo liste dreves, veje, iglice ... 

Zelo vas imajo radi, ste topla oseba in delate z ljubeznijo. Veliko so pridobili.« (V 6)  

»Vas so si zelo zapomnili. Verjetno bi odnesli še več, če bi mi to spodbujali. Veliko pa 

prinašajo plodove, liste, vejice ... Seveda, primerjali so liste, iskali sledi in se 

spominjali.« (V 5) 

Vzgojiteljice so poudarile tudi, da so se otroci po končanih dejavnostih o tem še večkrat 

pogovarjali in podoživljali dogodke.  

»Pogovarjali so se o vevericah, kdo ima prav, kdo je jedel storž, veverica ali miš. 

Jezili so se drug na drugega in vpili, da vas bodo vprašali, ko spet pridete.« (V 1) 

»Velikokrat so se spominjali in zmeraj so veseli, ko vidijo vas.« (V 2) 

»Velikokrat omenjajo dejavnosti in tudi vas. Ko vas vidijo, da pridete v vrtec, me takoj 

sprašujejo, zakaj ste prišli, in pričakujejo, da bomo imeli spet eno luštno dejavnost.«     

(V 3) 

»Takrat, ko ste izvajali, so komaj čakali, potem pa vedno manj. Res pa je, da opazijo 

zaradi vas zdaj tudi majhne stvari.« (V 4) 

Poleg tega so vzgojiteljice poudarile tudi, da so jim starši otrok omenili, da so otroci tudi 

doma opisovali dejavnosti, ki smo jih izvedli.  

»Starši so bili zelo veseli, ker smo imeli dejavnosti v gozdu. Govorili so, kako jim 

otroci doma pripovedujejo, kaj vse smo počeli.« (V 1) 

»Na govorilnih urah so starši povedali, da so otroci zelo navdušeni nad dejavnostmi.« 

(V 2) 

»Največ so doma govorili o talnih živalih.« (V 3) 



Š. Klofutar | Pomen neposrednih izkušenj z gozdnimi organizmi v zgodnjem naravoslovnem izobraževanju 

128 

 

»Starši so pozabili, da so podpisali, in potem so me spraševali, kdo je Špela, o kateri 

otroci ves čas govorijo.« (V 4) 

»Da, otroci so bili veseli dela z vami in so staršem o tem povedali.« (V 5) 

5.4.5 Splošna ocena dejavnosti  

Vzgojiteljice sporočajo, da želijo v Kurikulumu za vrtce čim bolj konkretno zapisane 

dejavnosti iz začetnega naravoslovja, dodatna izobraževanja na temo naravoslovja in pomoč 

zunanjih strokovnih sodelavcev. Poudarile so, da je izjemnega pomena, kakšna je oseba, ki 

dejavnosti izvaja.  

»Najprej bi vas pohvalila, toliko predpriprav, tako strukturirano, prehod iz ene 

dejavnosti v drugo, verjetno imate nešteto izkušenj. Me, vzgojiteljice, včasih ne vemo, 

kako bi v naravi predstavile živo in neživo naravo. Zato bi bilo fino, če bi imele v 

kurikulumu konkretne dejavnosti za uresničitev ciljev.« (V 1) 

»Navdušena sem bila in vesela. Cela vaša pojava me je navdušila in mi dala 

inspiracijo, da delam na široko in ne več na ozko. Vesela pa bi bila kakšnega 

izobraževanja o začetnem naravoslovju ali pa delavnice.« (V 2) 

»Od vas sem dobila spodbudo in motivacijo, da se bolj posvetim naravoslovju oz. 

naravi. Videla sem, da te narava povzdigne, in ko greš v gozd, se nikoli ne vrneš slabe 

volje.« (V 3) 

»Začarali ste otroke; ko vas vidijo, so zelo veseli. Z vami so preživeli zelo lepe 

trenutke. Jaz pa bi bila z veseljem na vašem izobraževanju.« (V 4) 

»Hvaležna sem vam, da ste vključili našo skupino. Vsi smo se veliko naučili. Upam, da 

boste pripravili kakšno izobraževanje.« (V 5) 

»Zelo sem vesela in si želim z vami še sodelovati. Ste zunanja sodelavka, ki se 

angažira, ima ideje in veliko znanja.« (V 6) 
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6 RAZPRAVA 

Razpravo smo razdelili na štiri sklope, v katerih ločeno odgovarjamo na postavljene hipoteze, 

sledi sklop, v katerem posebej povzemamo in razpravljamo o mnenjih vzgojiteljic, ter sklop s 

povzetkom razprave.  

6.1 Znanje 

Med odraščanjem predšolski otroci gradijo svoje razumevanje bioloških pojavov v neposredni 

interakciji z okoljem (Reiss in Tunnicliffe, 2001). Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali 

izpostavljenost otrok različnim tipom izkušenj (neposrednim ali simbolnim) oziroma 

dejavnostim, namenjenim spoznavanju gozdnih organizmov, vpliva na otrokovo pridobivanje 

znanja. Zastavili smo si prvo hipotezo, v kateri predpostavljamo, da bodo predšolski otroci, ki 

bodo spoznavali gozdne organizme z neposredno izkušnjo v gozdnem okolju, dosegli 

statistično pomembno boljše naravoslovno znanje v primerjavi s predšolskimi otroki, ki bodo 

spoznavali organizme s simbolnimi izkušnjami v igralnici.  

Odrasli in otroci imajo pogosto predstave o naravi, ki nimajo ustrezne znanstvene osnove. 

Krnel (2007) je navedel številne raziskave, ki potrjujejo, da vzorec razlikovanja med živalmi 

in rastlinami kaže razkorak v pojmovanju lastnosti živega med rastlinami in živalmi. Ena 

izmed osrednjih tem pri opredeljevanju živega v predšolskem obdobju je odzivnost živih bitij 

(Torkar, 2016; Tunnicliffe, 2001). Delno naj bi bil kriv otroški antropomorfen pogled na to, 

kaj je živo, znotraj katerega živali bolj ustrezajo pripisovanim lastnostim živega kot pa 

rastline (Barman idr., 2006). Podobno sta R. Stavy in N. Wax (1989) v svoji raziskavi 

ugotovili, da je polovica otrok napačno uvrstila dane primere rastlin, medtem ko so živali 

skoraj v celoti pravilno razvrstili med živa bitja. Tudi rastline so del vsakodnevnega življenja 

otrok, čeprav jih veliko izmed njih ne prepoznava kot živih bitij. Z nalogo o poznavanju 

zgradbe oziroma delov rastlin smo ugotovili, da se rezultati otrok iz skupine N in iz skupine I 

na pred-, po- in poznem testu statistično značilno razlikujejo. V skupini K statistično 

pomembnih razlik ni bilo. Najočitnejša je bila razlika pri cvetu in steblu (skupina N) oziroma 

pri steblu (skupina N). Otroci so pogosto zamenjevali pojme deblo in steblo, roža in cvet, 

medtem ko jim je bil pojem plod popolnoma neznan. Podobno pomanjkljivo razumevanje 

zgradbe rastlin zaznavajo tudi druge raziskave (Anderson idr., 2014; Gatt idr., 2007; Piciga in 

Japelj Pavešić, 1994; Reiss in Tunnicliffe, 2001). Otroci se nagibajo k uporabi osnovnih ali 

vsakdanjih izrazov pri prepoznavanju rastlin zaradi pomanjkanja znanja o rastlinah in 
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nepoznavanja znanstvenih izrazov, povezanih z rastlinstvom (Reiss in Tunnicliffe, 2001; Gatt 

idr., 2007).  

Rezultati otrok med skupinami so se statistično značilno razlikovali pri nalogi o poznavanju 

raznolikosti gozdnih vrst rastlin. Otroke smo prosili, da naj naštejejo vrste rastlin v gozdu. V 

eksperimentalni skupini, ki je delovala v gozdu, se je poznavanje vrst gozdnih rastlin 

izboljšalo. Otroci so večkrat naštevali dele rastlin, kot so: plodovi, semena, listi in korenine, 

ali pa skupine rastlin, kot so drevesa in grmovja. Velikokrat so med rastline uvrščali tudi 

gobe. Tudi predhodne raziskave o poznavanju raznolikosti rastlin so pokazale, da imajo otroci 

v predšolskem obdobju manj znanja o rastlinah v primerjavi s poznavanjem živalskega sveta 

(Boulter idr., 2003; Reiss in Tunnicliffe, 2001; Gatt idr. 2007). J. Comeau idr. (2019) 

opozarjajo, da imajo otroci poenostavljen miselni model za rastline. Posledica je zmanjšana 

sposobnost videnja in razlikovanja med rastlinami ter ne nazadnje rastlinska slepota. Zato 

priporoča intenzivnejše izobraževanje o rastlinah že v predšolskem obdobju. Veliko vrednost 

pa pripisuje tudi izobraževanju vzgojiteljev in učiteljev pri zmanjševanju rastlinske slepote pri 

otrocih, ki običajno vodi tudi v rastlinsko slepoto v odraslem obdobju. Wyner in J. H. Doherty 

(2019) ugotavljata zelo slabo poznavanje najpogostejših drevesnih vrst pri učencih, starih 11–

14 let. Opozarjata, da učenci niso opazili ključnih lastnosti dreves, kot sta razporeditev in 

oblika listov. Slabo poznajo tudi botanično besedišče. Kot ključni razlog za slabo poznavanje 

drevesnih vrst pa navajata pomanjkanje predhodnih izkušenj in znanja. Podobno Bruschi idr. 

(2019) opažajo pomanjkanje poznavanja zdravilnih rastlin pri otrocih, starih 6–10 let. 

Ugotavljajo, da mora uspešen model pridobivanja znanja o rastlinah temeljiti na konkretnih 

izkušnjah, ki pa jih je v današnjem svetu precej manj.  

Rezultati naše raziskave so pokazali, da so otroci z neposredno izkušnjo v naravi pridobili 

boljše, natančnejše predstave o rastlinah in njenih delih kot pa tisti, ki so bili deležni simbolne 

izkušnje. Izkazalo se je, da imajo otroci še vedno veliko težav pri prepoznavanju gozdnih 

rastlinskih vrst. Na podlagi teh ugotovitev sklepamo, da je treba otrokom v predšolskem 

obdobju omogočiti čim več neposrednih izkušenj z rastlinami, pri čemer bi jih prepoznavali 

kot bistveni del žive narave. V tem pogledu so izhodišča za uspešno implementacijo že 

podana v Kurikulumu za vrtce (1999), v katerem je načelo aktivnega učenja opisano kot skrb 

za zagotavljanje spodbudnega učnega okolja. Poleg tega omogoča izhajanje iz 

vzgojiteljičinega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja ter iz lastnih otrokovih spodbud, 

kar je bilo uveljavljeno tudi pri izvajanju dejavnosti v naši raziskavi. V ospredju učenja 

predšolskih otrok sta razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih ter navajanje otroka na 
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uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov. Na področju narava je 

poudarek na pridobivanju izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi. Otrok naj bi spoznaval 

živali, rastline, predmete in pojave okrog sebe. S tem, ko jih spoznava in spoštuje ter ob njih 

uživa, goji zanimanje za njihove življenjske pogoje. Veseli se srečanja z njimi, je do njih 

obziren in jih neguje v svojem okolju. 

Predšolski otroci začnejo pridobivati izkušnje o živalih v neposredni okolici svojega doma, v 

vrtcu, šoli, živalskih vrtovih in v medijih (Torkar in Mavrič, 2016). S. D. Tunnicliffe (2011) 

ugotavlja, da so ravno formalne vzgojno-izobraževalne ustanove tiste, v katerih lahko znanje 

o živalih bolj poglobijo in razširijo. Sicer pa otroci vsakodnevno vstopajo v različne odnose z 

živalmi – lahko so v neposrednem stiku s hišnimi in z domačimi živalmi, s prostoživečimi in z 

eksotičnimi živalmi na obiskih v prirodoslovnem muzeju, živalskem vrtu in naravnih parkih 

(Tunnicliffe in Reiss, 1999). Izkušnje in znanje o živalih in njihovem življenjskem okolju so 

izjemnega pomena za poučevanje o biotski pestrosti (van Weelie in Wals, 2002; Torkar, 2016; 

Torkar, 2017; Torkar in Mavrič, 2016; Longbottom in Slaughter, 2019; Kadijevic, 2017).    

V vsakdanjem življenju se predšolski otroci pogosto srečujejo z drobnimi živalmi, kot so talne 

živali v gozdu, žal pa jih imajo redko priložnost podrobneje spoznati in raziskati. Zato smo v 

raziskavi želeli, da predšolski otroci spoznajo nekatere talne živali in njihov način življenja. Iz 

odgovorov otrok na predtestu je razvidno, da večina otrok ni poznala raznolikosti talnih živali 

v gozdu. Po opravljenih dejavnostih, v sklopu katerih so otroci v gozdu brskali po podrasti in 

iskali talne živali, pa je bil opazen statistično značilen napredek v znanju v skupini N. V 

skupini I in skupini K ni bilo statistično značilnih sprememb. Skupina I je namreč talne živali 

v gozdu spoznavala v igralnici s simbolno izkušnjo: z videoposnetkov, s knjigami in stenskim 

modelom, kar ni bistveno vplivalo na njihovo znanje. Otroci vseh treh skupin so v predtestu 

najpogosteje omenjali krta kot talno žival v gozdu. Po izvedenih dejavnostih pa je večina 

otrok iz skupine N naštela tudi stonoge, strigalice, deževnike in polže. Zanimivo je bilo tudi 

opazovati, da so otroci na testiranju po izvedenih dejavnostih pokazali veliko zanimanja za 

talne živali. Kar »oživeli« so med pripovedovanjem o njih. Shepardson (2002) ugotavlja, da 

so žuželke priljubljena skupina živali, še zlasti v predšolskem obdobju, zato je ta otroški 

interes treba izkoristiti. Avtor poudari, da je najprimernejše raziskovanje žuželk v njihovem 

okolju, kar je tudi gozdna podrast. S tem spoznajo hranjenje, odnose med organizmi, habitate 

in prilagoditve žuželk.  
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Otroke smo tudi spraševali, katere živali živijo na drevesu. Ugotovili smo, da se rezultati 

otrok iz skupine N v predtestu, potestu in poznem testu statistično pomembno razlikujejo. V 

skupinah I in K razlike niso bile statistično značilne. V vseh treh skupinah je skoraj polovica 

otrok na predtestu omenjala veverico in različne ptice, ki živijo na drevesu, medtem ko so 

rezultati v skupini N na potestu pokazali, da so otroci omenjali tudi žuželke, kar je verjetno 

posledica intervencije z neposredno izkušnjo. Podobno je Tomažič (2011a) v svoji raziskavi 

ugotovil, da je izobraževanje najučinkovitejše, kadar učenci razvijajo znanje, spretnosti in 

odnos z neposredno izkušnje. Poudaril je, da učenci razumejo živo šele po neposrednem stiku 

z živalmi. Tudi številne druge raziskave so potrdile pozitivne učinke neposrednega stika 

oziroma izkušnje z živalmi, predvsem na otrokovo znanje in odnos do živali (Lock in 

Aldermann, 1996; Yore in Boyer, 1997; Prokop idr., 2009; Prokop in Tunnicliffe, 2008; 

Torkar idr., 2004; White idr., 2018). V raziskavi Birds in the playground (White idr., 2018) so 

otroci sodelovali v projektu opazovanja in hranjenja ptic ter ugotovili, da je dejavnost znatno 

izboljšala njihove sposobnosti prepoznavanja ptic.   

Otroke smo tudi prosili, da narišejo organizme, ki jih lahko srečamo v gozdu. Otroške risbe so 

pogosto uporabljen raziskovalni pristop za spoznavanje otrokovih naravoslovnih predstav 

(npr. Ahi in Atasoy, 2019; Barraza, 1999; Dai, 2017; Sampaio idr., 2018; Rybska idr., 2014a; 

Torkar idr., 2019; Gnidovec in Torkar, 2019; Tunnicliffe, 2011). Otroci v obeh 

eksperimentalnih skupinah so narisali več različnih vrst gozdnih živali in rastlin po končanih 

dejavnostih v gozdu ali igralnici, predvsem več talnih živali (npr. železne kačice, deževnike in 

polže). Najpogosteje narisana žival je bila veverica, rastlina pa drevo. Največji napredek v 

poznavanju gozdnih organizmov so pokazali otroci iz eksperimentalne skupine N. V skupini 

K razlike v risbah niso bile statistično značilne. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi v 

primerljivih raziskavah. Sampaio idr. (2018) ugotavljajo, da so od šest- do enajstletni otroci iz 

urbanih okolij v Braziliji, ki so že bili v stiku z gozdnimi ekosistemi, na risbah upodobili več 

različnih prostoživečih vrst živali kot otroci brez te izkušnje. Drissner idr. (2014) so ugotovili, 

da lahko že krajši (poldnevni) program okoljskega izobraževanja vpliva na otrokovo 

poznavanje raznolikosti drobnih živali v ekosistemih, kar potrjujejo tudi izsledki naše 

raziskave. Kamesch (2019) v svoji doktorski disertaciji ugotavlja, da že krajša (90-minutna) 

izkušnja na terenu pripomore, da otroci dobijo jasnejše predstave o ekosistemu in da bolje 

razumejo dogajanje v ekosistemih. Mogoča razlaga za opisane izsledke je, da neposredne 

izkušnje in raziskovanje v ekosistemu ponuja učečim se zelo konkretno izhodišče, na katerem 
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lahko zgradijo svoje razumevanje abstraktnejših odnosov in procesov, ki se dogajajo v 

ekosistemu (Assaraf in Orion, 2009). 

Rezultati naše raziskave torej potrjujejo prvo hipotezo. Skupina otrok, ki je bila deležna 

neposrednih izkušenj v gozdnem okolju, je dosegla statistično značilno boljše naravoslovno 

znanje o gozdnih organizmih kot druga, tj. eksperimentalna skupina (I) in kontrolna skupina 

(K). Predvsem to velja za znanje o gozdnih živalih.  

6.2 Spretnosti 

Cilj naše raziskave je bil ugotoviti, kako lahko z različnimi vzgojno-izobraževalnimi 

dejavnostmi, namenjenimi spoznavanju gozdnih organizmov, razvijamo otrokove spretnosti 

opazovanja. Postavili smo si drugo hipotezo, da bodo predšolski otroci, ki bodo spoznavali 

gozdne organizme z neposredno izkušnje v gozdnem okolju, pokazali statistično pomembno 

boljše naravoslovne spretnosti opazovanja in razlikovanja organizmov v primerjavi s 

predšolskimi otroki, ki bodo spoznavali gozdne organizme s simbolnimi izkušnjami v 

igralnici. 

Oba vzgojno-izobraževalna programa, ki smo ju izvedli z eksperimentalno skupino N 

(narava) in I (igralnica), sta pokazala, da so se spretnosti naravoslovnega opazovanja 

predšolskih otrok občutno izboljšale pri zastavljenih nalogah. V skupini K (kontrola) pa 

očitnih sprememb pri nobeni nalogi ni bilo. Napredek otrok smo preverjali s štirimi nalogami. 

Glede na dobljene rezultate želimo poudariti predvsem dve spodbudni ugotovitvi za 

poučevanje začetnega naravoslovja. Prvič, da lahko že kratkoročne dejavnosti (enotedenske) 

pomembno vplivajo na spretnosti naravoslovnega opazovanja. Obstaja kar nekaj raziskav, ki 

prav tako poročajo o pozitivnih vplivih krajših okoljskih in naravoslovnih izobraževanj na 

razvoj otrokovih sposobnosti opazovanja (Fančovičová in Prokop, 2010; Schönfelder in 

Bogner, 2017; Klemm in Neuhaus, 2017).  

Naše ugotovitve potrjujejo začetno drugo hipotezo, da so neposredne izkušnje v naravnem 

okolju učinkovitejše od simbolnih izkušenj, pridobljenih v igralnici. Pomen in pozitiven vpliv 

izobraževanja na prostem, ki vključuje neposredne izkušnje, so poudarile in potrdile tudi že 

številne predhodne raziskave (Soga idr., 2018; White idr., 2018; Kharod in Arreguin - 

Anderson, 2018; Kos idr., 2015; Dai, 2017), a s pravilnim pedagoškim pristopom lahko tudi 

simbolne izkušnje (npr. z uporabo knjig, videoposnetkov in didaktičnih iger) prispevajo k 

pridobivanju kompetenc, potrebnih za razvoj naravoslovnih spretnosti opazovanja (Kissi in 
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Dreesmann, 2017; Fleer in Hoban, 2012; Fridberg idr., 2018; Fokides in Zachristou, 2020). 

Simbolne izkušnje z gozdnimi organizmi lahko prispevajo k razvoju naravoslovnih spretnosti 

opazovanja. Visokokakovostna učna okolja lahko torej zagotavljajo priložnosti in spodbudo 

za otrokovo učenje in razvoj (Tonge idr., 2019).  

Ugotovili smo, da so sodelujoči otroci najbolj izboljšali svoje spretnosti naravoslovnega 

opazovanja pri nalogi, pri kateri so morali s tipom prepoznati deset skritih predmetov iz 

gozda. Z nalogo prepoznavanje stvari na podlagi otipa smo ugotovili, da se rezultati otrok iz 

skupine N in skupine I v pred-, po- in poznem testu statistično značilno razlikujejo. Od 

desetih predmetov iz gozda je bila najočitnejša razlika med deležem pravilnih odgovorov 

otrok iz skupine N glede na pred- in potest pri prepoznavanju žira in želoda, medtem ko v 

skupini I samo pri prepoznavanju želoda. Tudi kontrolna skupina K je izboljšala rezultat pri 

tej nalogi. Verjetno že izpolnjevanje naloge v manjši meri prispeva k razvoju te veščine. 

Podobno smo opazili tudi pri prepoznavanju tipičnih vonjav iz gozda, pri čemer so bili 

najučinkovitejši otroci iz skupine N. Z nalogo prepoznavanje vonja smo ugotovili, da se 

rezultati otrok iz skupine N v predtestu, potestu in v poznem testu statistično značilno 

razlikujejo. Izmed štirih različnih vonjav je bila najočitnejša razlika med deležem pravilnih 

odgovorov otrok iz skupine N glede na pred- in potest pri prepoznavanju mahu in smole z 

vohanjem. Ta skupina je bila verjetno učinkovitejša, ker je imela med dejavnostmi v gozdu 

možnost uporabljati več čutov pri spoznavanju, kar je značilno za predšolske otroke, ki pri 

doživljanju okolja uporabljajo različna čutila (Johnston, 2011, 2013).  

Skupina N je bila najuspešnejša in spretnejša pri nalogi, pri kateri so usklajevali pare 

drevesnih listov in vejic s pripadajočimi semeni oziroma plodovi. Z nalogo smo ugotovili, da 

se rezultati otrok iz skupine N v predtestu, potestu in poznem testu statistično značilno 

razlikujejo. Izmed šestih parov je bila najočitnejša razlika med deležem pravilnih odgovorov 

otrok iz skupine N glede na pred- in potest pri paru javor in plod javorja. 

V dejavnosti spoznavanja drevesnih vrst smo otrokom iz skupine N predstavili različne oblike 

drevesnih listov in vejic. Javorjev list smo npr. primerjali s človeško dlanjo in prsti. Preden so 

odšli nabirat liste, smo jih opozorili, da naj bodo pozorni na obliko listov ali iglic ter na obliko 

njihovih robov. Želeli smo namreč, da otroci ne bi samo intuitivno opazovali, ampak bi v 

svojem opazovanju naredili korak bližje k znanstvenemu opazovanju. C. Eberbach in Crowley 

(2009) sta ugotovila, da so za obdelavo informacije, ki jo pridobimo s spretnostjo opazovanja, 

potrebni znanje, ustrezni pripomočki in izkušnje. Izkazalo se je, da so otroci iz obeh 
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eksperimentalnih skupin na predtestu risali vse drevesne liste okrogle ali jajčaste oblike, na 

potestu in poznem testu pa so risali tudi druge oblike drevesnih listov, kot so npr. list hrasta in 

javorja.  

V četrti nalogi so otroci iskali ustrezne pare petih drevesnih vejic med ponujenimi petnajstimi. 

Z nalogo smo ugotovili, da se rezultati otrok iz skupine N v predtestu, potestu in v poznem 

testu statistično značilno razlikujejo. Izmed petih parov je bila najočitnejša razlika med 

deležem pravilnih odgovorov otrok iz skupine N glede na predtest in potest pri iskanju para 

rdečemu boru in orjaškemu kleku, medtem ko so bile razlike v skupini I opaznejše pri navadni 

smreki. Otroci so bili pri tej nalogi zelo uspešni že pred izvedbo dejavnosti, zato je bila 

njihova spretnost zmerno izboljšana po izvedbi dejavnosti v obeh skupinah. Podobne rezultate 

so dobili M. Kos idr. (2015), pri čemer so 5 in 6 let stari otroci večinoma že izbirali pravilne 

pare rastlin, mlajši pa ne. V omenjeni raziskavi so analizirali tudi zamenjave med rastlinami 

in izkazalo se je, da je barva tista spremenljivka, ki ji otroci pri opazovanju dajejo največji 

poudarek.  

V Kurikulumu za vrtce (1999) je narava opredeljena kot posebno področje, ki vključuje 

razvoj otrokovih sposobnosti za dejavno vključevanje v fizično in družbeno okolje ter 

ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. Poudarek je na postopnem 

razvijanju naravoslovnih postopkov, s katerimi otroci usvajajo naravoslovne pojme (Tomkins 

in Tunncliffe, 2007). Opazovanje je prva naravoslovna spretnost in temeljna kognitivna 

sposobnost v otrokovem zgodnjem razvoju (Millar, 1994; Johnston, 2009; Kos in Jerman, 

2015). V naravoslovju je opazovanje načrtna in usmerjena dejavnost (Krnel, 2001). Vključuje 

uporabo vseh čutil pri prepoznavanju podobnosti in razlik med objekti, zaporedij v dogodkih 

v okolju, vzorcih in pojavih v objektih in ne nazadnje interpretacijo rezultatov (Harlen, 1993; 

Millar, 1992; Johnston, 2009; Krnel, 2001; Kos in Jerman, 2015). Da bi dosegli razvoj 

opazovalnih sposobnosti pri otrocih, jih moramo spodbujati k uporabi vseh čutil, jim ponuditi 

možnosti in priložnosti za opazovanje s poudarkom tudi na podrobnostih in ne samo na 

očitnih lastnostih (Harlen, 1992). Če jim namreč tovrstna opazovanja zagotovimo že v 

predšolskem obdobju, je to gotovo dobra popotnica za boljše postavljanje hipotez v poznejših 

fazah formalnega učenja in raziskovanja (Tomkins in Tunnicliffe, 2001). 

Ker se je v raziskavi izkazalo, da neposredne izkušnje v gozdnem okolju in simbolne izkušnje 

v igralnici pozitivno vplivajo na razvoj naravoslovnih spretnosti opazovanja, je pomembno v 

pedagoški praksi zagotavljati, da otrokom nudimo čim več možnosti stika z naravo in 
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naravnimi objekti, ki s svojo raznolikostjo spodbujajo h kompleksnejšemu opazovanju, ter da 

jim nudimo tudi pestro in kakovostno ponudbo naravoslovnih knjig, revij, videoposnetkov itn. 

Običajno otroci posvečajo največ pozornosti očitnim lastnostim in dajejo prednost eni 

opazovani spremenljivki. Izkazalo se je, da je smiselno otroke spodbujati k opazovanju 

detajlov in različnih spremenljivk. Vzgojiteljice, ki so bile v raziskavi intervjuvane, so 

poudarile tudi, da so med izvedbo naših dejavnosti zaznale razliko med običajnim 

(naključnim) načinom opazovanja in načrtnim opazovanjem, ki ga uvrščamo med 

naravoslovne postopke. Pri otrocih so opazile dolgoročnejše pozitivne spremembe: otroci so 

postali natančnejši opazovalci – po izvedbi naših dejavnosti opazijo drobne stvari, razlike in 

podobnosti. To jim sporočajo tudi njihovi starši. Podobno potrjuje tudi raziskava 

Yurumezoglu in Oztas Cin (2019), v kateri so sledili spremembam pri načrtnem 

preoblikovanju otrokovega naključnega opazovanja v znanstveno opazovanje. Ugotovili so, 

da so otroci razvili določene nove veščine. Celoto so namreč razbili na njene dele, ki so jih 

podrobno opazovali in o njih sistematično zbrali podatke. Gotovo je pozitivna izkušnja 

opazovanja in posledično boljše predstave način, s katerim bi preprečili ali zmanjšali 

morebitne napačne (alternativne) predstave, ki običajno postanejo ovira pri razvoju 

naravoslovnega znanja in sposobnosti opazovanja.  

6.3 Odnos 

Cilj naše raziskave je bil ugotoviti, ali izpostavljenost otrok različnim izkušnjam z gozdnimi 

organizmi – neposrednim v gozdu ali simbolnim v igralnici – lahko pozitivno vpliva na 

otrokov odnos do varovanja gozdnih organizmov. A. van der Berg idr. (2020) namreč v svoji 

raziskavi ugotavljajo, da so otroci, deležni neposrednih izkušenj, čutili globoko povezanost z 

naravo in njihov odnos do narave je postal pozitivnejši. Zastavili smo si tretjo hipotezo, ki 

pravi, da bodo predšolski otroci, ki bodo spoznavali gozdne organizme z neposredno izkušnjo 

v gozdnem okolju, pokazali statistično pomembne razlike v odnosu do varovanja gozdnih 

organizmov in gozda v primerjavi s predšolskimi otroki, ki bodo spoznavali gozdne 

organizme s simbolnimi izkušnjami v igralnici.  

Otrokom smo postavili odprto vprašanje, ali imajo radi gozd in zakaj. Rezultati raziskave so 

pokazali, da jih je že pred izvedbo dejavnosti več kot 90 % menilo, da imajo zelo radi gozd, 

zato se odnos do gozda tudi ni statistično značilno spremenil po izvedbi dejavnosti. Razlogi za 

pozitiven odnos do gozda, ki so jih navedli otroci, so bili prisotnost gozdnih rastlin in živali 

ter dejavnosti, ki jih v gozdu lahko izvajamo. Tillmann idr. (2019) so v svoji raziskavi 
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ugotavljali, kako podeželski otroci v Kanadi dojemajo svojo povezanost z naravo in kaj jim 

narava pomeni. Navajajo, da otroci naravo na prvem mestu povezujejo z različnimi fizičnimi 

dejavnostmi (npr. hoja, plezanje po drevesih …), nato z naravnimi elementi (npr. les, listje 

dreves, kamen) in navezanostjo na lokacijo (na katero se odpravimo in je zunaj mesta). Poleg 

tega navajajo, da otroci pripisujejo velik pomen počutju ob doživljanju narave, ki je rezultat 

veliko njihovih aktivnosti in izkušenj (plavanje v jezeru, hoja po gozdu, plezanje po drevesih). 

Podobno tudi Torkar idr. (2014) ugotavljajo, da slovenski srednješolci z več neposrednimi 

izkušnjami v gozdu na pravem mestu poudarjajo pomen gozda kot prostora za rekreacijo.  

Zanimalo nas je tudi, kakšen odnos imajo predšolski otroci do talnih živali in ali se bo ta 

spremenil po izvedbi dejavnosti. V dejavnostih so otroci lahko neposredno spoznavali talne 

živali v gozdu (skupina N) ali s knjigami, z videoposnetki in s stenskim modelom (skupina I). 

Ugotovili smo, da so si vsi otroci zelo željni neposredno spoznavati talne živali, ker jih 

zanimajo njihove lastnosti (ali je žival mehka, topla, sluzasta, žgečkljiva) in ker imajo na 

splošno radi živali. Njihov pozitiven odnos se je po izvedbi dejavnosti še povečal v skupini N, 

ki je bila deležna neposredne izkušnje; živali so lahko prijeli v roke in jih spoznavali. 

Podobno ugotavljata tudi Hummel in Randler (2012) v raziskavi, v kateri so z izkustvenim 

učenjem z določenimi vrstami živali (miš, polž, mokrica) pozitivno vplivali na njihov odnos 

do živali oziroma zmanjšali negativna čustva (gnus in strah) do njih. Tudi Tomažič (2011a) je 

v svoji raziskavi potrdil pozitiven vpliv neposrednih izkušenj z živalmi na stališča otrok. 

Kubiatko (2012) je raziskoval percepcijo živali pri predšolskih otrocih glede na njihov videz 

in strah pred njimi. Ugotovil je, da otroci delijo živali na dobre in slabe. Ta delitev je bila 

podprta z oceno strahu pred živalmi oziroma ocenjevanja živali po videzu. Kubiatko (2012) in 

Tomažič (2011b) pripisujeta velik pomen vplivu staršev, učiteljev, medijev in velikokrat 

habitatom ter načinu prebivanja teh živali. Menimo tudi, da smo s svojim zgledom in z 

rokovanjem s talnimi živalmi dosegli, da otroci niso dojemali živali kot nevarne, zato jih 

lahko tudi sami primejo v roke. To so potrdili tudi nekateri intervjuvani vzgojitelji, ki opažajo, 

da znajo otroci, ki so sodelovali v dejavnostih v gozdu, zdaj bolje rokovati s talnimi živalmi. 

Na velik pomen zgleda vzgojitelja pri delu z živalmi opozarja Torkar (2015), ki ugotavlja, da 

so vzgojitelji s predsodki do živali tudi manj pripravljeni vključevati živali v pedagoško delo.  

Zanimalo nas je tudi, kako se bodo otroci odzvali na videoposnetek, v katerem gozdar žaga 

drevo. V vseh treh skupinah je na predtestu približno 30 % otrok odgovorilo, da jim je bilo 

lepo videti, da gozdar žaga drevo. Po izvedenih dejavnostih se je delež teh otrok zmanjšal. 

Nekateri otroci so svoj odnos pokazali že z obrazno mimiko in vzklikanjem. Tisti otroci, ki so 
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odgovorili, da jim ni bilo všeč gozdarjevo žaganje drevesa, so dejanje opisovali kot grdo, 

žalostno, nesramno do dreves, da so jih ubili itn. Nekateri izmed njih so povedali, da jih je 

bilo strah ali pa da je bilo drevo najverjetneje bolno. Slaba stran te naloge je bila, da so na 

vprašanje o počutju ob gledanju posnetka nekateri izmed otrok govorili o svojem trenutnem 

počutju ali pa o navdušenju nad gozdarjem, ne pa o počutju drevesa.  

Raziskovali smo tudi, kakšen odnos imajo otroci do dreves. Otroci iz vseh treh skupin (N, I in 

K) so večinoma odgovorili, da dreves ni treba žagati. Med razlogi, zakaj so se tako odločili, 

so prevladovali, da je drevo živo bitje, ki raste in nam daje kisik, ter da jih skrbi, da bi živali 

ostale brez doma. Podobno sta Bonnett in J. Williams (1998) ugotovila, da so predšolskim 

otrokom drevesa pomembna, ker živalim zagotavljajo hrano, zavetišče in kisik. Živali in 

ljudje potrebujejo rastline kot hrano ali prostor za prebivanje. Izražali so močno empatijo in 

zaščito do živali in dreves. Pokazali so tudi izrazito moralno komponento znotraj svojega 

odnosa do narave, zlasti v smislu, da si živali in rastline zaslužijo enako obravnavo kot ljudje.  

Zadnja naloga se je nanašala na osem otrokovih vedenj v naravi. Šest je bilo takšnih, ki so 

odražala pozitivni odnos oziroma vedenje do narave (npr. rad/-a nabiram storže), ter dve 

aktivnosti negativni odnos do narave (npr. rad/-a lomim veje). Rezultati so pokazali, da so 

otroci iz obeh eksperimentalnih skupin (N in I) pokazali statistično značilno pozitivnejši 

odnos oziroma vedenje do narave po izvedenih dejavnostih. Najbolj so v odnosu napredovali 

otroci v eksperimentalni skupini N. Predvsem se je več otrok na potestu odločilo, da v gozdu 

radi opazujejo drevesne liste, izdelujejo hiške in poslušajo šumenje drevesnih listov, kot da bi 

lomili veje ali brcali v drevesna debla. Med eksperimentalnima skupinama pa razlike na testih 

niso statistično značilne. 

Rezultati raziskave pa zavračajo tretjo hipotezo, ker razlike v odnosu do gozdnih organizmov 

v eksperimentalnih skupinah po izvedenih dejavnostih niso bile statistično značilne. Otroci 

obeh eksperimentalnih skupin so po dejavnostih pokazali pozitivnejši odnos do gozdnih 

organizmov in gozda, zato menimo, da bi bilo otrokom nujno ponuditi čim več možnosti za 

aktivno učenje, saj lahko takrat udejanjijo svojo željo po doživljanju narave. 

6.4 Trajnost naučenega 

Želeli smo preveriti tudi četrto hipotezo, tj. da bo neposredno učenje v gozdu statistično 

pomembneje vplivalo na trajnost naučenega o gozdnih organizmih v primerjavi s simbolnim 

učenjem v igralnici. Primerjali smo naučeno po petih tednih od izvedbe dejavnosti. 
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Skupina otrok, ki je bila deležna neposrednih izkušenj v gozdnem okolju, je dosegala 

najboljše rezultate in trajnost naučenega znanja o gozdnih organizmih v primerjavi z drugo 

eksperimentalno skupino (I) in s kontrolno skupino (K). Izsledki raziskave torej potrjujejo, da 

je trajnost naučenega znanja pri izkušenjskem učenju z organizmi večja kot pri pouku brez 

konkretnih izkušenj (Tomažič, 2009). 

Eksperimentalna skupina N je tudi po petih tednih od izvedbe dejavnosti ohranila visoko 

raven pridobljenih naravoslovnih spretnosti, kar tudi potrjuje četrto hipotezo. Poudariti pa je 

treba, da je bila trajnost pridobljenih spretnosti opazna tudi pri nekaterih nalogah v 

eksperimentalni skupini I.  

6.5 Mnenja vzgojiteljic 

Ob koncu razprave želimo tudi strniti razmišljanja intervjuvanih vzgojiteljic, ki so bile 

prisotne ob izvajanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Poudarjajo nekatere pomembne 

vidike in smernice za naravoslovno izobraževanje v predšolskem obdobju. Intervjuvane 

vzgojiteljice navajajo: 

 da je uvajanje začetnega naravoslovja pomembno; 

 da je dejavnosti v naravi treba skrbno načrtovati;  

 da neposrednih izkušenj ne moremo popolnoma nadomestiti; 

 da je treba otroke načrtno spodbujati k opazovanju z različnimi čutili; 

 da za izvajanje dejavnosti iz naravoslovja ne potrebuješ posebne opreme;  

 da so v raziskavi otroci izboljšali spretnosti natančnega opazovanja; 

 da so se otroci naučili rokovati s talnimi živalmi; 

 da je ena izmed glavnih omejitev pomanjkanje naravoslovnega znanja vzgojiteljev; 

 da si želijo v kurikulumu čim bolj konkretno zapisane naravoslovne dejavnosti; 

 da si po videnem želijo dodatna naravoslovna izobraževanja; 

 da si želijo pomoč zunanjih strokovnih sodelavcev; 

 da so osebnostne lastnosti pedagoga izjemno pomembne za uspešno naravoslovno 

izobraževanje. 

Mnenja sodelujočih vzgojiteljic so skladna s priporočili stroke s področja naravoslovnega 

izobraževanja in predšolske pedagogike. Poudarjajo pomen dodatnih izobraževanj, čemur bi 
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bilo treba v prihodnje nameniti več pozornosti. Poudarjajo tudi pomen sodelovanja vrtcev z 

lokalnim okoljem, predvsem s strokovnjaki, ki bi jih dodatno opolnomočili z naravoslovnim 

znanjem in izkušnjami. Spoznavanje in razumevanje narave ter izoblikovanje pozitivnega 

odnosa do nje so splošni cilji vzgoje in izobraževanja (Verčkovnik, 1995; Krek in Metljak, 

2011). V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, kako naj predšolski otroci prevzamejo 

odnos vzgojiteljev, staršev in drugih oseb do narave in raziskovanja. Omogočeno naj jim bo, 

da doživljajo naravo v naravi, da iz narave prinašajo predmete in organizme, ki jih nato 

opazujejo, skrbijo zanje in jih vračajo nazaj v naravo. Ves čas naj vzgojitelji z lastnim 

zgledom otroka navajajo na varno in spoštljivo ravnanje z organizmi. Otroke je torej treba 

spodbujati, da se spoznavajo z naravo, in jim zagotoviti raznolike izkušnje. Selby (2017) 

poudarja pomen čustvene naklonjenosti do narave in multisenzoričnega učenja, ki pomagata 

otroku vzpostaviti povezavo s prostorom. Pomembno je tudi negovanje otrokovega občutka 

radovednosti in veselja, kar je pomembno pri spodbujanju etične skrbi za planet. Vse to kaže 

na pravilne usmeritve v začrtanem vzgojno-izobraževalnem programu za predšolsko obdobje 

v Sloveniji, ki jih moramo tudi v prihodnje skrbno udejanjati. 

 

7 SKLEPI 

V doktorski disertaciji smo želeli raziskati pomen neposrednih in simbolnih izkušenj z 

gozdnimi organizmi na zgodnje poučevanje naravoslovja. Zanimalo nas je, katero 

naravoslovno znanje, spretnosti in stališča do narave lahko otroci pridobijo ob dejavnostih, ki 

temeljijo na neposrednih izkušnjah v naravi, ter kako se to znanje razlikuje od tistega, ki je 

pridobljeno izključno s simbolnimi izkušnjami o naravi. V tabeli 56 so predstavljeni odgovori 

na zastavljene hipoteze, ki so bile osnovno vodilo raziskave. Rezultate na kratko povzemamo 

in podajamo nekaj priporočil za nadaljnji razvoj naravoslovnega izobraževanja v predšolskem 

obdobju. 

Tabela 56: Pregled potrjenosti zastavljenih hipotez 

 Hipoteza Veljavnost 

1. Predšolski otroci, ki bodo spoznavali gozdne organizme z neposredno 

izkušnjo v gozdnem okolju, bodo dosegli statistično pomembno boljše 

naravoslovno znanje v primerjavi s predšolskimi otroki, ki bodo 

spoznavali organizme s simbolnimi izkušnjami v igralnici. 

Potrjena. 
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2. Predšolski otroci, ki bodo spoznavali gozdne organizme z neposredno 

izkušnjo v gozdnem okolju, bodo pokazali statistično pomembno boljše 

naravoslovne spretnosti opazovanja in razlikovanja organizmov v 

primerjavi s predšolskimi otroki, ki bodo spoznavali gozdne organizme 

s simbolnimi izkušnjami v igralnici. 

Potrjena. 

3. Predšolski otroci, ki bodo spoznavali gozdne organizme z neposredno 

izkušnjo v gozdnem okolju, bodo pokazali statistično pomembne 

razlike v odnosu do varovanja gozdnih organizmov in gozda v 

primerjavi s predšolskimi otroki, ki bodo spoznavali gozdne organizme 

s simbolnimi izkušnjami v igralnici. 

Zavrnjena. 

4. Neposredno učenje v gozdu bo statistično pomembno vplivalo na 

trajnost naučenega o gozdnih organizmih v primerjavi s simbolnim 

učenjem v igralnici. 

Potrjena. 

 

Ugotovili smo, da sta oba vzgojno-izobraževalna programa, ki smo ju izvedli z 

eksperimentalnima skupinama N (narava) in I (igralnica), omogočila razvoj naravoslovnega 

znanja predšolskih otrok. Otroci iz skupine N so pokazali največji napredek v naravoslovnem 

znanju. Rezultat govori v prid izvajanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v naravnem 

okolju. Ugotovili smo, da je pri mlajših otrocih pojem rastlina še sorazmerno nepoznan 

oziroma slabo definiran. Otroci imajo opazno manj znanja o gozdnih rastlinah kot o živalih. 

Vzrok je lahko rastlinska slepota. Kljub temu so rezultati raziskave spodbudni, saj lahko 

dejavnosti v naravi prispevajo k boljšemu poznavanju vrstne pestrosti gozdnih rastlin. 

Ugotovili smo, da so otroci z neposredno izkušnjo v naravi pridobili boljše predstave o vrstni 

pestrosti rastlin in njihovi zgradbi kot tisti, ki so bili deležni simbolne izkušnje. Zato 

priporočamo še intenzivnejše izobraževanje o rastlinah že v predšolskem obdobju, ki naj vsaj 

deloma poteka na prostem. Uspešen pristop pridobivanja znanja o rastlinah mora temeljiti na 

konkretnih izkušnjah, s katerimi bi rastline spoznavali kot bistveni del žive narave. Ugotovili 

smo tudi, da večina otrok pred raziskavo ni poznala raznolikosti talnih živali v gozdu. Slabe 

so bile tudi njihove predstave o vrstni pestrosti drevesnih živali. Po opravljenih dejavnostih v 

gozdu in igralnici je bil opazen napredek v njihovem poznavanju vrstne pestrosti talnih in 

drevesnih živali. Napredek v znanju je bil statistično značilen v eksperimentalni skupini N in 

eksperimentalni skupini I, pri čemer je bilo znanje najboljše v eksperimentalni skupini N, ki je 

delovala v gozdu. Otrokovo poznavanje vrstne pestrosti v gozdu smo raziskovali tudi z risbo, 

ki se je izkazala kot učinkovita metoda zbiranja informacij o vrstni pestrosti. Najpogosteje 

narisana žival je bila veverica, rastlina pa drevo. Spet smo ugotovili, da je bil največji 

napredek v poznavanju gozdnih organizmov v eksperimentalni skupini N. 
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Ugotovili smo, da sta oba vzgojno-izobraževalna programa, ki smo ju izvedli z 

eksperimentalnima skupinama N (narava) in I (igralnica), omogočila razvoj spretnosti 

naravoslovnega opazovanja predšolskih otrok. Ugotavljamo, da so neposredne izkušnje v 

naravnem okolju učinkovitejše od simbolnih izkušenj o naravi, pridobljenih v igralnici. S 

pravilnim pedagoškim pristopom pa lahko tudi simbolne izkušnje prispevajo k pridobivanju 

naravoslovnih spretnosti opazovanja. Ker se je v raziskavi izkazalo, da neposredne izkušnje v 

gozdnem okolju in simbolne izkušnje v igralnici pozitivno vplivajo na razvoj naravoslovnih 

spretnosti opazovanja, je pomembno v pedagoški praksi zagotoviti, da otrokom nudimo čim 

več možnosti stika z naravo in naravnimi objekti, ki s svojo raznolikostjo spodbujajo h 

kompleksnejšemu znanstvenemu opazovanju. Omogočimo jim tudi pestro in kakovostno 

ponudbo naravoslovnih knjig, revij, videoposnetkov itn.  

Intervjuvane vzgojiteljice so tudi poudarile, da so med izvedbo naših dejavnosti zaznale 

razliko med običajnim (intuitivnim) načinom opazovanja in načrtnim (znanstvenim) 

opazovanjem, ki ga uvrščamo med naravoslovne postopke. Pri otrocih so opazile 

dolgoročnejše pozitivne spremembe: otroci so postali natančnejši opazovalci, ki po izvedbi 

dejavnosti opazijo drobne stvari, razlike in podobnosti med naravoslovnimi predmeti.  

Ugotovili smo tudi, da ima večina otrok rada gozd, zato se odnos do gozda tudi ni bistveno 

spremenil po izvedbi dejavnosti. Omenili bi, da je tretja hipoteza, ki govori o spreminjanju 

odnosa otrok do gozda in gozdnih organizmov, edina, ki jo zavračamo, saj se med 

eksperimentalnima skupinama ni pokazala statistično značilna razlika. Poudariti pa je treba, 

da so dejavnosti v naravi in igralnici pozitivno vplivale na njihov razvoj odnosa do gozda in 

gozdnih organizmov. Zanimal nas je tudi odnos otrok do podiranja dreves, ki smo ga 

preverjali z videoposnetkom, na katerem je prikazan gozdar, ki žaga drevo. Odnos do 

prikazanega videoposnetka se ni bistveno spremenil; večina otrok je prepričana, da dreves ni 

treba žagati. Med razlogi, zakaj so se tako odločili, so prevladovali, da je drevo živo bitje, ki 

raste in nam daje kisik, ter da jih skrbi, da bi živali ostale brez doma.  

Predšolskim otrokom je nujno treba ponuditi čim več možnosti za aktivno učenje, saj lahko 

takrat udejanjijo svojo željo po raziskovanju in doživljanju okolice. Izkazalo se je, da lahko že 

kratkoročni (enotedenski) programi dejavnosti pomembno vplivajo na spretnosti 

naravoslovnega opazovanja in naravoslovno znanje. Naša raziskava dokazuje, da lahko 

neposredno izkušnjo v naravi nadgradimo s kakovostnimi simbolnimi izkušnjami, kot so: 

dokumentarni filmi, knjige, revije, didaktične igre itn. 
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V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno raziskati vplive vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, s 

čimer bi kombinirali neposredne in simbolne izkušnje z naravo. Bolj bi bilo treba poudariti 

tudi pomen neposrednih izkušenj z naravo, ki jih otroci pridobivajo v družinskem okolju in 

neformalnih izobraževalnih programih. V ta namen smo začeli tudi pilotni projekt 

Naravoslovni nahrbtnik (Klofutar idr., 2020), v katerem načrtno spodbujamo povezovanje 

vrtcev in staršev predšolskih otrok pri naravoslovnem izobraževanju.  
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9 PRILOGE 

9.1 Priloga I: Izjava staršev 

Spoštovani starši! 

Moje ime je Špela Klofutar. Pripravljam doktorsko disertacijo na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani z naslovom »Pomen neposrednih izkušenj z gozdnimi organizmi v zgodnjem 

naravoslovnem izobraževanju«. 

Za raziskovalni del doktorske disertacije smo pripravili nekaj dejavnosti, ki jih bodo otroci 

opravljali v igralnici in naravi. Dejavnosti so preproste in zabavne, tako da jih bo Vaš otrok 

opravil z veseljem in predvsem brez velikega napora. 

Vsak otrok bo v raziskavi imenovan samo s šifro.   

Želim si, da bi pri teh vajah sodeloval tudi Vaš otrok, zato Vas prosim za dovoljenje. Če se 

strinjate, da je Vaš otrok vključen v raziskavo, prosim, izpolnite in podpišite spodaj napisano 

izjavo ter jo skupaj z izpolnjenim vprašalnikom oddajte vzgojiteljici. 

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 

S spoštovanjem  

mag. Špela Klofutar 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IZJAVA 

Podpisani ___________________________ dovoljujem, da moj otrok _________________________, 

                     (priimek in ime roditelja)                                                           (priimek in ime otroka) 

rojen ________________, lahko sodeluje v raziskavi, katere rezultati bodo uporabljeni v doktorski 

disertaciji. 

 

Podpis staršev: 
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9.2 Priloga II: Testni obrazec 

VRTEC, enota, oddelek   

SKUPINA  

ŠIFRA OTROKA  

STAROST OTROKA (v letih 

in mesecih, okvirno) 

 

SPOL (obkrožite)  ženski                  moški 

LOKACIJA IZVEDBE 

DEJAVNOSTI (obkrožite) 

 v naravi               v igralnici                      kontrola 

INTERVJU (obkrožite) pred začetkom    takoj po zaključku    5 tednov po 

zaključku 

ČAS INTERVJUJA:  

DATUM INTERVJUJA:  

  

Zap. 

št. 

VPRAŠANJE OPOMBE 

1. 

 

Na mizi imamo štiri okrogle škatle z različnimi dišečimi 

vsebinami. Zamiži in povej, ali prepoznaš vonj, ter ga poimenuj. 

Ocenjevalec obkljuka odgovor. 

 

 

 

 

 

škatla št. 1 
gozdna prst 

 

škatla št. 2 
mah 

 

škatla št. 3 

smrekove iglice 

 

škatla št. 4 
med 
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2. Sezi z roko skozi pregrado; na drugi strani stoji škatla z 

različnimi predmeti. Vzemi en predmet v roke. Kaj misliš, da 

imaš v roki? Poimenuj. Ocenjevalec obkljuka pravilen odgovor. 

 

 

 

3. Na mizi so razporejeni plastificirani drevesni listi, poleg katerih 

stoji košarica s plodovi, semeni in s storži. Iz košarice vzemi plod, 

seme ali storž in ga položi poleg drevesnega lista, za katerega 

meniš, da pripada isti vrsti drevesa. Otroku pokažemo en primer, 

npr. vzame seme divjega kostanja iz košarice in ga položi poleg 

drevesnega lista divjega kostanja. Ocenjevalec poveže vse pare, ki jih 

otrok tvori, tudi napačne pare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

divji kostanj 

pravi kostanj 

bukev 

hrast 

smreka 

javor 

seme divjega kostanja 

plod pravega kostanja 

žir 

pokovec ali krilca 

želod 

storž 

rdeči bor 
storž rdečega bora 

lubje 

divji 

kostanj 

pravi 

kostanj 

želod 

žir 

kamen 

smrekova 

vejica 

polžja 

hišica 

ptičje 

pero 

palčka 
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4. Na mizi si naprej dobro oglej 15 vejic različnih vrst svežih rastlin, 

ki so razporejene v kozarcih, napolnjenih z vodo. Nato boš pri 

meni dobil kozarček s testno rastlino (5). Natančno opazuj, 

primerjaj in nato izberi rastlino, za katero meniš, da je enaka 

tisti, ki jo držiš v roki. Ocenjevalec obkljuka odgovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ali imaš rad/-a gozd? Zakaj da/ne? 

Ocenjevalec obkroži odgovor in zapiše njihovo utemeljitev. 

 

        DA        NE 

 

 

6. Katere gozdne rastline poznaš? Imenuj jih. Ocenjevalec avtentično 

zapiše vse odgovore. 

 

 

 

7. Ko pridemo v gozd, je na tleh zemeljska skorja (zemlja), ki ji 

pravimo prst. Ali v njej živijo živali? Katere živali živijo v gozdni 

prsti? Poimenuj jih. Ocenjevalec obkroži odgovor in si zapiše 

odgovore. 

  

        DA        NE 

 

 

8. Ali bi si želel/-a prijeti talno žival? Zakaj? 

Ocenjevalec obkroži odgovor in zapiše utemeljitev. 

        DA        NE 

 

 

 

9. Katere živali živijo na drevesu? Poimenuj jih. Ocenjevalec si 

zapiše odgovore. 

 

 

 

 

1 – 
navadna 
smreka 2 – 

sibirska 
smreka 

 

3 – 
rdeči 
bor 

 

5 – 
grška 
jelka 

6 – 

orjaški 

klek 

7 – veičeva 

jelka 

9 – srebrna 

jelka 

10 – stožičasta 

smreka 

8 – 

tisa 

12 – 
rušje 

13 – 
virginjski 

brin 
14 – 

kanadska 
čuga  

 

11 –
omorika 

15 – 
zelena 

duglazija 
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10. Kaj izmed navedenega rad/-a počneš v gozdu? Ocenjevalec 

obkroži odgovor. 

Brcam v debla dreves. DA         

NE  

Nabiram drevesne strože po tleh. DA         

NE 

Opazujem drevesne liste. DA         

NE 

Lomim drevesne veje. DA         

NE 

V gozdu rad/-a izdelujem hiške in bivake. DA         

NE 

Poslušam šumenje drevesnih listov v vetru. DA         

NE 

Sedim pod drevesom. DA         

NE 

V gozdu se dolgočasim. DA         

NE 
 

 

11. Na sliki je rastlina. Ali mogoče veš, kako se imenuje ta del 

rastline? Najprej pokažemo na cvet, list, steblo, korenino in plod. 

Ocenjevalec zapiše odgovore in dopiše ideje otrok pod »drugo«. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Pokazala ti bom sličice. Povedala ti bom, kaj je na sliki. Na 

primer: »Na sliki je PIŠKOT. Vprašala te bom: »Ali je PIŠKOT 

rastlina?« Ocenjevalec obkljuka odgovor, pri katerem se otroci 

odločijo za rastlino ali del nje. 

 trava    smreka     grm     ptičje pero   korenje    oblak      

 

  hrast    pšenica     korala    solata     mah    

 

13. Skupaj si bova ogledala KRATEK film. 

https://www.youtube.com/watch?v=RR5yxL3Il7w 

Kako si se počutil/-a ob gledanju posnetka? Ocenjevalec avtentično 

 

1. cvet 3. steblo 2. list 

4. korenine 5. plod 

Drugo: 

https://www.youtube.com/watch?v=RR5yxL3Il7w
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zapiše odgovore. 

 

 

14. Ali meniš, da je drevesa treba žagati? Zakaj da/ne? 

Ocenjevalec obkroži odgovor in zapiše odgovore. 

 

         DA        NE 

 

 

15. Nariši, kaj lahko vidimo (srečamo) v gozdu. Opiši risbo. 

S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, kakšne predstave (znanje) 

imajo otroci o gozdu in kakšno je njihovo predznanje. Ko otrok nariše 

risbo, ga prosimo, da naj nam opiše vse podrobnosti, ki jih na risbi 

zabeležimo (zapišemo). 

 

9.3 Priloga III: Seznam knjig, videoposnetkov in fotografij, uporabljenih pri 

dejavnostih, izvedenih v igralnici   

 

1. dan 

in  

2. dan 

KNJIGE 1.  Znanost v infografikah. Rastline; Science in infographics  

2.  Rastline; Plants  

3.  Evropske rastline. Zelišča in steblike  

4.  Rastlinski svet Evrope [ilustrirana enciklopedija]  

5.  Rastlinstvo življenjskih okolij v Sloveniji: z navodili za 

pripravo herbarija  

6.  100 travniških rastlin: vodnik za mlade raziskovalce in 

ljubitelje narave  

7.  Povej mi – kaj o rastlinah  

8.  Življenje rastlin; Plant life  

9.  Narava vsak mesec drugačna 

VIDEO 10. David Attenborough's Kingdom of Plants: Introduction 

(https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-iba-1&hsimp=yhs-

1&hspart=iba&p=kingdom+of+plants+David+A#id=1&vid=8096866b6b

5678ee20e7ab768890a87b&action=view) 

11. https://www.youtube.com/watch?v=xvH5EMz0_JQ 
12. https://www.youtube.com/watch?v=8EOaQt_TAxY  
13. Parts Of A Plant | The Dr. Binocs Show | Learn Videos For 

Kids 

14. Learn about the Parts Of A Plant with Dr. Binocs.  

(https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-iba-1&hsimp=yhs-

1&hspart=iba&p=The+Dr.+Binocs+Show+parts+of+plant+carton#id=1&

vid=20f2220d6cc0f62dee0d80474877ee3c&action=click) 

15. Kateri so deli rastline? (moj posnetek) 

16. Opazovanje rastline (moj posnetek) 

17. Poišči vsiljivca (moj posnetek) 

FOTOGRA-

FIJE 

18. Kaj je je rastlina? (priloga IV) 

https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-iba-1&hsimp=yhs-1&hspart=iba&p=kingdom+of+plants+David+A#id=1&vid=8096866b6b5678ee20e7ab768890a87b&action=view
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-iba-1&hsimp=yhs-1&hspart=iba&p=kingdom+of+plants+David+A#id=1&vid=8096866b6b5678ee20e7ab768890a87b&action=view
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-iba-1&hsimp=yhs-1&hspart=iba&p=kingdom+of+plants+David+A#id=1&vid=8096866b6b5678ee20e7ab768890a87b&action=view
https://www.youtube.com/watch?v=xvH5EMz0_JQ
https://www.youtube.com/watch?v=8EOaQt_TAxY
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-iba-1&hsimp=yhs-1&hspart=iba&p=The+Dr.+Binocs+Show+parts+of+plant+carton#id=1&vid=20f2220d6cc0f62dee0d80474877ee3c&action=click
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-iba-1&hsimp=yhs-1&hspart=iba&p=The+Dr.+Binocs+Show+parts+of+plant+carton#id=1&vid=20f2220d6cc0f62dee0d80474877ee3c&action=click
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-iba-1&hsimp=yhs-1&hspart=iba&p=The+Dr.+Binocs+Show+parts+of+plant+carton#id=1&vid=20f2220d6cc0f62dee0d80474877ee3c&action=click
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3. dan 

KNJIGE 19. Moje prve pozimi zelene rastline: preprost določevalni ključ 

20. Moji prvi listavci: preprost določevalni ključ   

21. Gozdovi in drevesa. Des fôrets et des arbres   

22. Vodnik po botaniki. Atlas básico de botánica  

23. Poišči 50 dreves [kako prepoznaš 50 vrst]; Spot 50 trees  

24. Nature anatomy 

25. Wohllebnov vodnik po gozdu, Prepoznavanje živali in rastlin  

– odkrivanje ekosistema 

VIDEO 26. Curious George: Curious About Trees 

(https://www.youtube.com/watch?v=PqWnno9bmLQ) 

27. Ali poznaš te drevesne vrste? 
https://www.youtube.com/watch?v=jJjtPwnsuwA  

28.  Leaves by David Ezra Stein 

(https://www.youtube.com/watch?v=n5Ow-WJH9QE) 

29. Moj žepni herbarij (http://www.pocketherbarium.com/Zepni-

herbarij) 

FOTOGRA-

FIJE 

30. Oblike drevesnih listov (priloga VI), Drevesni plodovi in 

semena (priloga VII) 

 

4. dan 

KNJIGE 31. Leksikon ZEMLJE  

32. Zemlja skozi vprašanja in odgovore: odkrivaj povezave 

33. Slikovni slovar ZEMLJE 

34. E-raziskovalec Zemlja, sodobna ilustrirana encikopedija s 

spletnimi povezavami 

VIDEO 35. How Soil Formation is Controlled by the Weathering of Rock 

(https://www.youtube.com/watch?v=x7pmsCL6Ytc) 

36. Layers Of Soil – The Dr. Binocs Show | Best Learning 

Videos For Kids | Peekaboo Kidz  

(https://www.youtube.com/watch?v=bgqea0E2eAY) 

37. Sejanje gozdne prsti (moj posnetek) 

38. Razvrščanje plasti gozdne prsti s prstom (moj posnetek) 

FOTOGRA-

FIJE 

39. Plasti prsti (priloga VIII) 

 

5. dan 

KNJIGE 40. Moje prve dvoživke   

41. Moji prvi metulji: preprost določevalni ključ  

42. Herbert: Herberto 

43. Moji prvi kopenski polži 

44. Določevalni ključi Žuželke 

45. Nazorni PRIROČNIK o čudoviti naravi SVET NARAVE 

46. Živalstvo 

VIDEO 47. Invertebrates | The Dr. Binocs Show | Learn Videos For Kids 

(https://www.youtube.com/watch?v=Sr_T4skBYNo) 

48. Children Learn About The Centipede 

(https://www.youtube.com/watch?v=zbf8VA5wXcc) 

49. Children Learn About The Millipede 

(https://www.youtube.com/watch?v=pgwTw01KDCA) 

https://www.youtube.com/watch?v=jJjtPwnsuwA
https://www.youtube.com/watch?v=n5Ow-WJH9QE
http://www.pocketherbarium.com/Zepni-herbarij
http://www.pocketherbarium.com/Zepni-herbarij
https://www.youtube.com/watch?v=x7pmsCL6Ytc
https://www.youtube.com/watch?v=bgqea0E2eAY
https://www.youtube.com/watch?v=Sr_T4skBYNo
https://www.youtube.com/watch?v=zbf8VA5wXcc
https://www.youtube.com/watch?v=pgwTw01KDCA
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50. Snails For Kids 

(https://www.youtube.com/watch?v=pLCtVGB1mFw) 

51. Children Learn About The Earwig 

(https://www.youtube.com/watch?v=95BgMEsYtdY) 

52. Woodlice For Kids  

(https://www.youtube.com/watch?v=JjX2pO6irGg) 

53.  Beatles For Kids 

(https://www.youtube.com/watch?v=60N9W5uxgu8) 

FOTOGRA-

FIJE 

54. Obrisi drobnih talnih živali (priloga IX) 

55. Fotografija 

(https://msodanoillustration.com/illustration-2/#jp-carousel-1330) 

 

9.4 Priloga IV: Polstrukturirani intervju za vzgojiteljice  

Zap. 

št. 

Vprašanja 

1 Ali so imele izvedene dejavnosti vpliv na vaše vzgojno-izobraževalno delo? Ali ste 

ob dejavnostih dobili navdih ali idejo? 

2 Ali vas je ob izvajanju dejavnosti kar koli presenetilo? 

3 Ali bi pri izvedenih dejavnostih kaj spremenili, dodali? 

4 Kako pomembno je za vas uvajanje začetnega naravoslovja v vrtcu v primerjavi z 

drugimi področji Kurikuluma za vrtce?  

Čemu dajete največji poudarek pri svojem delu na področju narave? 

5 Ali se srečujete s kakšnimi omejitvami in z zadregami pri izvajanju naravoslovnih 

vsebin v vrtcu? 

6 Ali opažate kakšne spremembe pri otrocih, ki so sodelovali v dejavnostih (npr. v 

odnosu do naravoslovja, znanju, v opazovanju narave …)? Katere? Jih lahko opišete? 

7 Ali so se otroci po končanih dejavnostih še kdaj pogovarjali o teh dejavnostih? 

8 Ali ste kdaj v pogovoru s starši ugotovili, da so se o dejavnostih pogovarjali doma? 

9 Ali bi mi želeli sporočiti še kaj o izvedenih dejavnostih? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pLCtVGB1mFw
https://www.youtube.com/watch?v=95BgMEsYtdY
https://www.youtube.com/watch?v=JjX2pO6irGg
https://www.youtube.com/watch?v=60N9W5uxgu8
https://msodanoillustration.com/illustration-2/#jp-carousel-1330
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9.5 Priloga V: Zbirka fotografij: Kaj je/ni rastlina? 
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Š. Klofutar | Pomen neposrednih izkušenj z gozdnimi organizmi v zgodnjem naravoslovnem izobraževanju 

190 
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9.6 Priloga VI: Oblike drevesnih listov 
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9.7 Priloga VII: Drevesni plodovi in semena 
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9.8 Priloga VIII: Plasti prsti 
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9.9 Priloga IX: Obrisi drobnih talnih živali 

 

 

9.10 Priloga X: Stenska maketa talnih živali 
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9.11 Priloga XI: Seznam uporabljenih pripomočkov za skupini N in I 

DAN DEJAVNOST PRIPOMOČKI – NARAVA PRIPOMOČKI –

IGRALNICA 

1. 

dan, 

prvi 

del 

Spoznavanje 

žive in nežive 

narave 

Dve zložljivi 

škatli, 

označeni s 

črno-belo 

risbo rastline, 

belo platno 

 

Film, 28 fotografij na tablici, 

knjige 

1. 

dan, 

drugi 

del 

Spoznavanje 

delov rastlin 

Belo platno 

 

Film, knjige 

2. 

dan, 

prvi 

del 

Spodbujanje 

opazovalnih 

dejavnosti 

Belo platno 

 

Film, knjige, 

lesene ploščice 

z gozdnimi 

rastlinami 

 

2. 

dan, 

drugi 

del 

Opazovanje 

drobnih 

lastnosti 

rastlin 

Slano testo, 

vezana 

plošča in 

lesene palčke 

 

Ploščice iz das 

mase z 

odtisnjenimi 

rastlinami, 

lesene barvice 

 

3. 

dan, 

prvi 

del 

Spoznavanje 

drevesnih vrst 

 Risanka, 

tablica z 

narisanimi 

drevesnimi listi 

in vejicami, 

knjiga, plastificirane ploščice, 

polovička drevesnega lista 

3. 

dan, 

drugi 

del 

Spoznavanje 

drevesnih 

plodov in 

semen 

Igra 

spo

min 

– 

vid, 

igra spomin – voh 

  

Družabne igre 

Der Natur auf 

der Spur 
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4. 

dan, 

prvi 

del 

Spoznavanje 

gozdne prsti 

Kartonski 

pladenj, 

velika jedilna 

žlica, 

prerezana 

plastenka 

 

Film, različen umetni 

material, škatla iz 

pleksi stekla, 

knjiga 

 

4. 

dan, 

drugi 

del 

Ločevanje 

plasti v gozdni 

prsti 

Velika 

jedilna žlica, 

prerezana 

plastenka, 

dve različni 

siti 

 

Film  

5. 

dan, 

prvi 

del 

Spoznavanje 

drobnih talnih 

živali 

Posodica z 

lečo, velika 

žlica 

 

Risanka, 

stenski model 

za raziskovanje 

talnih živali 

 

5. 

dan, 

drugi 

del 

Zloženka talne 

živali iz 

naravnih 

materialov 

Belo platno  Črn karton, 

različni umetni 

materiali 

(zamaški, perle, 

gumbi, palčke 

...), kartice z obrisi živali 

 

Vseh 

pet 

dni 

Pri vseh 

dejavnostih 

Črno platno – 

raziskovalna 

miza, 

podloge za 

sedenje 

Črno platno – 

raziskovalna 

miza, podloge 

za sedenje 

 

 

 

 


