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POVZETEK 

 

Diplomska naloga vsebuje teoretični, empirični in praktični del.  

 

Teoretični del obravnava naravoslovje v predšolskem okolju in načrtovanje 

naravoslovnih dejavnosti. V nadaljevanju sledi delitev rastlin, značilnosti in 

razmnoževanje iglavcev.  V tem delu so predstavljene in opisane nekatere drevesne 

vrste.  

 

Empirični del prikazuje odgovore otrok na vprašanja o iglavcih in potek raziskave, ki 

je bila izvedena s pomočjo stotih otrok, starih od 5 do 6 let pred izvedbo dejavnosti. 

 

Praktični del vsebuje primere dejavnosti, preko katerih so otroci prihajali do novih 

spoznanj o iglavcih. Sledijo rezultati raziskave, ki je bila izvedena po dejavnostih 

otrok, ki so z aktivnim spoznavanjem pridobili novo znanje o iglavcih.  
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ABSTRACT 

 

This diploma paper includes theoretical, empirical and practical part. 

 

The theoretical part is about science in the pre-school period and about the planning of 

activities including natural sciences. What follows are the division of plants, 

characteristic and the propagation of conifers. In this part are also presentations and 

descriptions of some tree species.  

 

The empirical part points out the children’s answers to the questions about the conifers 

and there is also the course of the research, which had been carried out with the help of 

one hundred children aged 5 and 6, before the activity started. 

 

The practical part includes some examples of the activities through which children come 

to new findings about the conifers. What follows are the results of the research, which 

was made after the children's activities. These contain a lot of active learning in order to 

give them some new knowledge about the conifers. 
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1 UVOD 

 

»Griči so vedno lepši kakor kamnite stavbe,  

veste. Življenje v mestu je umetno življenje. 

Veliko ljudi le redko začuti pod nogami pravo 

prst, le redko vidi rasti rastlino – razen v 

cvetličnem lončku – ali se dovolj oddalji iz  

dosega uličnih svetilk, da bi začutili čar 

nočnega neba, posejanega z zvezdami.« 

 

TATANGA MANI ali HODEČI BIZON, Kamniti Indijanec  

 

 

Iz leta v leto je vedno večje zanimanje za rastlinski svet, saj se ljudje zavedamo, da brez 

rastlin ni življenja. Prizadevamo si, da bi imeli v mestih čim več zelenih površin, parkov, 

nasadov. Del narave si poskušamo pričarati tudi sami. Hiše in stanovanja si krasimo s 

cvetjem, obdelujemo vrtove in skrbimo za sleherni košček zemlje, ki nas obdaja. Mesta in 

kraji si urejajo parke in nasade, v katerih ljudje najdejo počitek in oddih ter se v njih 

telesno in duševno sproščajo. Čedalje več ljudi rastline opazuje v naravi na sprehodih, 

izletih, letovanjih. 

 

Iglavci zavzemajo med rastlinami posebno mesto. Iglasto grmovje in drevje je večinoma 

vedno zeleno, zato daje v vsakem letnem času značilno podobo gozdovom, parkom, 

nasadom in vrtovom. Prečudovite so jesenske barve macesnov, prostranost in šumenje 

smrekovih gozdov ter pestrost in slikovitost pinij in cipres ob morju. 

 

Gozd je zame poseben kraj, zato rad zahajam vanj. Tam se najprej nadiham svežega 

zraka, uživam v zvokih ptičjega petja in šelestenja listov, občudujem pisano paleto barv 

in oblik dreves ter grmov. Še posebej rad občudujem in raziskujem iglasta drevesa. To 

svoje veselje in navdušenje nad iglavci sem želel prenesti tudi na moje otroke v vrtcu. 

Zelo pomembno se mi zdi, da otroke naučim opazovati in spoznavati naravo v vsej njeni 

veličini. Ko bodo odrasli, bodo tako bolj znali ceniti naravo in njene dobrine. Spoštovali 

jo bodo in ji dajali pravo vrednost. 

 

Vsako leto se v jesenskem času v vrtcu veliko pogovarjamo o značilnostih jeseni in med 

drugim omenjamo, da drevesa izgubijo liste, od iglavcev pa največkrat omenimo 
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macesen, ker tudi ta odvrže iglice. Drugim iglavcem pa ne posvečamo velike pozornosti 

in se ne pogovarjamo o njihovih značilnostih. Prav zaradi tega sem se odločil, da svojim 

otrokom bolj približam še ostale iglavce.  

 

S pomočjo vprašalnika, ki je vseboval deset vprašanj, sem želel preveriti, kaj 5- do 6-letni 

otroci vedo o iglavcih. Na osnovi njihovih odgovorov sem pripravil različne dejavnosti, 

katerih namen je bil, da otroci svoje predstave in znanje o iglavcih izboljšajo. Omogočil 

sem jim, da so raziskovali in z vsemi čuti spoznavali iglavce. Po opravljenih dejavnostih 

sem jim ista vprašanja zastavil še enkrat in tako preveril, koliko so se naučili. Rezultate 

sem predstavil s pomočjo grafov. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 NARAVOSLOVJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

V Kurikulumu za vrtce piše, da je narava področje, v okviru katerega razvijamo otroške 

sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter 

ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. Otroci v vrtcu in zunaj 

njega aktivno raziskujejo pojave, ki jih zanimajo. Raziskovanje je zanimivo in 

razburljivo; odpira vrata vedno novih, zanimivih problemov (Kurikulum, 2004). 

 

Otroci in ljudje naravo razumemo večplastno. Razumemo jo čustveno (nekaj nas privlači, 

nekaj odbija), razumsko (pojavi, zakonitosti), mitično (želje), umetniško. Radovednost pa 

je ena izmed osnovnih človekovih lastnosti, ki nas žene k raziskovanju narave (Novak, 

2003). 

 

Dr. Krnel pravi, da moramo pri raziskovanju otroka spodbujati, da raziskuje z vsemi čutili 

(Krnel, 2005). Otroci se želijo vsega dotakniti. Spodbujati jih moramo k opazovanju in jih 

naučiti, da bodo znali prisluhniti tudi zvokom narave. Le če bodo raziskovali z vsemi 

čutili, se bodo veliko naučili.  

 

Odnos do narave in raziskovanja majhni otroci prevzamejo najprej od svojih staršev in 

vzgojiteljev. Odrasli se lotijo raziskovanja, kadar želijo izvedeti kaj novega. Pri tem 

postavljajo vprašanja, z otroki delijo svoje občutke, se odzivajo na razpoloženje otrok in 

njihove interese ter tako prenašajo navdušenje nad raziskovanjem na njih.  

 

Naravoslovje je v Kurikulu za vrtce opredeljeno v področju dejavnosti narave. Posebej 

želimo izpostaviti opredelitev področja narava, ki je zapisana takole: »Narava je posebno 

področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v 

obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega 

okolja in navad …« (Kurikulum za vrtce, Ministrstvo za šolstvo in šport, 1999, str. 55). 

 

Otrok bo najprej potešil svojo radovednost v naravnem okolju, ki ga obdaja, to je v bližini 

njegovega doma – vrt, park, travnik, njiva, potok, reka, gozd, soseska. 
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Otrok kaže svoje najzgodnejše zanimanje za okolje in dogodke tako, da opazuje 

kamenčke, mravlje, deževnike, metulje, ptice, cvetlice, drevesa – skratka vse, kar ga 

obdaja. 

Svojo radovednost skuša potešiti tako, da želi žival ali rastlino prijeti, otipati, povonjati 

… Hrepeni po zadoščenju čutnih zaznav, kot so vid, tip, okus in sluh. Posledica 

radovednega seznanjanja ali raziskovanja so čutne zaznave, kot so bolečina, toplota in 

mraz. Ta spoznanja otrok pridobiva z izkušnjo: pik, padec, udarec – bolečina; topel 

kamen, vroč predmet – toplina, opeklina; kepa snega, sladoled, led – mraz. 

 

Poleg navedenih čutnih spoznanj otrok v prvem starostnem obdobju (od 1. do 3. leta) uri 

in izpopolnjuje ravnotežje svojega telesa, hojo, spretnosti, fino motoriko, izgovorjavo, 

besedišče, govor … V tem starostnem obdobju otrok pridobiva tudi na socialno-

emocionalnem področju. Začne se oblikovati odnos, povezan z razmerjem med starši, 

okolico, vzgojiteljem in otrokom. Ta proces se nadaljuje tudi v drugem starostnem 

obdobju (od 3. do 6. leta). Biti mora uravnovešen, izpolnjen in nenehno ga moramo 

dograjevati tako, da sledimo otrokovim pobudam in radovednosti v sporočilnem smislu 

otroka »Ne hodi pred mano, ne hodi za mano, ampak bodi mi ob strani«. 

 

Prav v predšolskem starostnem obdobju se postavljajo temelji posameznega otroka, ki 

bodo vplivali na proces učenja in vzgoje v višjih starostnih obdobjih otroka/mladostnika. 

Proces učenja vključuje vztrajnost in potrpežljivost, ne pa hitenja in površnosti. Ne 

smemo pozabiti, da so odrasli s svojim odnosom, aktivnostjo, zgledom otrokom vedenjski 

in učni vzor. S tem se strinja tudi Thomson, ko pravi, da »otrok sledi našemu zgledu in 

tako se nauči imeti rad zemljo in jo spoštovati. Ni nam treba na dolgo in široko razlagati, 

za kaj pripravljamo kompostni kup ali zakaj zbiramo star papir. Ko nas bo videl, da to 

počnemo, bo instinktivno vedel, da je to prav« (Thomson, 1995, str. 247). 

 

Naloga staršev, vzgojiteljev in drugih soudeležencev je spodbujati radovednost, ker je to 

pozitivna lastnost za ustvarjanje oz. akcijski odnos do okolja, v katerem živi otrok. 

 

Starši in vzgojitelji moramo poiskati ustrezen način in pomembne interakcije z otrokom. 

Prav narava je lahko prava pot v tem skupnem spoznavanju naravnih zakonitosti, ki bo 

otroka in nas ves čas prijetno vznemirjala in razveseljevala. Naša naloga je, da skupaj z 
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otrokom poskušamo izzvati občutke zadovoljstva ob zaznavanju pestrosti in raznolikosti 

neživega in živega dela narave, in to predvsem ob iskanju vzorčnih zvez med že znanimi 

posebnostmi in pojavi, ki jih predšolski otrok ob pravilnih postopkih lahko dojema, 

odkriva in pri tem uživa. 

Za uspešnost tega postopka ali poteka naloge je treba spremljati otrokov razvoj in učenje 

ter značilnosti njegovega mišljenja. 

 

Ena od značilnosti otrokovega mišljenja na predoperativni stopnji, kot to opisuje Piaget, 

je tudi nezmožnost razlikovanja med subjektivnim in objektivnim, ki je prepoznavna v 

nekaterih specifičnih oblikah razumevanja sveta, kot sta animizem (značilnost mišljenja v 

zgodnjem otroštvu, ko otrok značilnosti prepisuje neživim stvarem in predmetom) in 

artificializem (način mišljenja, pri katerem otrok razlaga, kot da so različni naravni pojavi 

rezultat človekove dejavnosti – verjame, da naravne dogodke povzroča človek). 

 

Za animistično in artificialistično razumevanje sveta so značilni (Piaget, 1929): 

 

• finalizem, ko otrok v svojo razlago vgradi namen, torej v opredelitev vključi 

narejeno za: predkavzalnost, ki se kaže v nezmožnosti razlikovanja med fizičnim 

in psihičnim svetom, ko otroka najprej zanima odgovor na vprašanje zakaj, potem 

ga zanima namen in šele nato odgovor na vprašanje kako; 

• moralna nujnost, ko otrok v razlago vgradi načelo narediti dobro za vse ljudi« 

(Marjanovič 2004, cit. po Katalinič (et al.), 2007, str. 7). 

Še posebej moramo biti starši in vzgojitelji pozorni na občutja in spoznanja otrok. 

Občutje je lahko ugodno ali neugodno. Pomembno je, da otrok zna povedati, kaj občuti. 

Pri tem mu moramo pomagati starši in vzgojitelji.  

 

V predšolskem obdobju naj otrok spoznava naravno okolje v čim prijetnejšem ozračju z 

namenom privzgajanja naravnega življenjskega ritma v sožitju z naravo. Čas privzgajanja 

naravnega življenjskega ritma začne teči v predšolskem obdobju in teče z nadgradnjo vse 

življenje. Učenje v vrtcu poteka v naravnem, avtentičnem okolju (povzeto po Katalinič (et 

al.), 2007, str. 7–8). 

 



Zaletelj, S. (2012). Spoznavanje iglavcev s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Pedagoška fakulteta. 
Ljubljana. 
 

  
6 

 

  

»Otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvojem lastnih 

miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem. Dejavnosti v okolju in na okolje vodijo k 

oblikovanju miselnih operacij, pa tudi k oblikovanju temeljnih pojmov, kot so prosti čas, 

gibanje in sile, predmet in snov pojem živega k spoznavanju odnosov med bitji ter 

okoljem, v katerem živijo. Tako je spoznavanje okolja hkrati cilj in proces, postopoma se 

oblikujejo pojmi in razvija se mišljenje« (Krnel 2001, cit. po Katalinič (et al.), 2007, str. 

8). 

 

 

2.2 NARAVNO IN GRAJENO OKOLJE 

 

V Sloveniji živi večina otrok v mestih in predmestjih, le manjši del jih živi na podeželju. 

Grajeno okolje je otroku najbližje, tu preživi največ časa, ker je to njegov dom. Veliko 

časa pa otrok preživi tudi v vrtcu in šoli. 

 

Ko mu je to okolje dobo poznano, postane zanj premajhno. Njegova radovednost ga žene 

k novim spoznanjem, odkritjem znanih in manj znanih vsebin v naravi. Te otrokove 

radovednosti ne smemo zavirati, nasprotno, izkoristiti moramo vsa otrokova vprašanja, ki 

jih postavlja. To je čas za učenje v naravnem okolju. 

 

Otroku moramo na njemu primeren način razložiti, da sta naravno in grajeno okolje med 

seboj povezana. Povemo mu tudi, zakaj človek posega v naravo in kakšne koristi ima od 

nje.  

 

 

2.3 NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI 

 

Načrtovanje dejavnosti (Kroflič idr. 2001, cit. po Katalinič (et al.), 2007, str. 14) za 

področje predšolskih otrok je eden od najpomembnejših didaktičnih korakov. Ti koraki 

so: 

• upoštevanje starostne in razvojne stopnje otrok, 

• globalni strateški cilji, 

• načrtovanje različnih vsebinskih področij,  
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• zagotoviti temelje za strokovno ustrezno ravnanje z otroki. 

Otroku v predšolskem razvojnem obdobju mora biti omogočeno, da na podlagi svojih 

sposobnosti začne odkrivati, doživljati in spoznavati okolje z razvojem lastnih miselnih 

sposobnosti in osebnostnim razvojem. 

Otrokove dejavnosti v naravi, domu ali v vrtcu, skratka v njegovem življenjskem okolju, 

privedejo k oblikovanju miselnih operacij in nato k oblikovanju osnovnih pojmov, kot so 

na primer: prostor, čas, premikanje, gibanje, predmeti, snovi, odnosi med predmeti, 

odnosi med živim in neživim okoljem. To so za otroka »življenjske opazovalne vaje«, ves 

proces pa je njegov (najzahtevnejši) cilj. 

 

Leavers (Leavers 1997, cit. po Domicelj, 2007, str. 5) zagovarja, da je potrebno pri 

načrtovanju in zlasti pri izvedbi dejavnosti paziti na čustveno počutje otroka in njihovo 

vpletenost v dejavnost. Saj ravno ta dva pokazatelja vplivata na kakovost predšolskega 

programa. 

 

Da je čustveno področje otrok dobro, lahko sklepamo, kadar so otroci sproščeni, ravnajo 

spontano, kažejo vitalnost in samozaupanje. Ključni pojmi, ki jih povezujemo z 

otrokovim dobrim počutjem, so: občutek varnosti; občutek, da so upoštevane njegove 

individualne želje, nagnjenja, potrebe; občutek, da je razumljen in sprejet; občutek, da 

zanj skrbimo, da ga imamo radi. Tem občutkom dodaja Leavers še eno dimenzijo, namreč 

otrokovo dobro počutje v procesu učenja.  

 

Vpletenost otroka v dejavnost lahko prepoznamo po otrokovi zbranosti in vztrajnosti. Ena 

izmed prevladujočih značilnosti vpletenosti je motivacija. Vpleten otrok je očaran in je 

popolnoma zatopljen v dejavnost, čas za otroka hitro teče. Odprt in dovzeten je za 

relativne dražljaje, sprošča veliko energije ter doživlja občutek zadovoljstva. Izvor tega 

občutka je otrokova prirojena želja, da bi bolje razumel svet. Leavers pravi, da o tovrstni 

vpletenosti lahko govorimo le, kadar izvira iz želje oziroma potrebe po raziskovanju in 

odkrivanju  

 

Dobro počutje otrok in vpletenosti otrok sta najtesneje povezana s »stilom« odraslega oz. 

vzgojitelja. Laevers izpostavi v »stilu« odraslega, ki omogoča dobro počutje in vpletenost 
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otrok, naslednje elemente: spodbujanje otrok, omogočanje in spodbujanje avtonomije 

otrok in občutljivost. 

 

Spodbujanje pomeni, da odrasli dajo otrokom odprte dražljaje, ki zbudijo zaporedje 

dejavnosti in vplivajo na razliko med nizko in visoko vpletenostjo.  

 

Omogočanje in spodbujanje avtonomije ne pomeni samo zagotavljanja odprte 

organizacije (s fleksibilnim odprtim potekom vsakodnevnih dejavnostih), temveč mora 

biti implementirano tudi na nivoju intervencij. To pomeni: spoštovati občutek otrok za 

iniciativo, tako da upoštevamo njihov interes, dajati  jim moramo čas za 

eksperimentiranje, dajati jim možnost odločanja o tem, kako bo potekala neka dejavnost 

in kdaj bo dejavnost ali izdelek končan, vpletati jih v oblikovanje pravil in reševanje 

konfliktov« (Domicelj, 2007, str. 5 in 6). 

 

 

2.3.1 SPODBUJANJE OPAZOVANJA 

 

Nobenega strokovnega opazovanja in raziskovanja ni brez vprašanj. V predšolskem 

obdobju so vprašanja zelo pomembna za razvoj govora, sklepanja, logičnega mišljenja, na 

vseh miselnih in psihofizičnih področij. 

 

Pomembno je, kako v vrtcu zastavljamo vprašanja. Izogibati se moramo neproduktivnih 

vprašanj, na katera lahko odgovorimo le z eno besedo. Namesto njih poskušamo čim bolj 

pogosteje zastavljati odprta oz. produktivna vprašanja. Na ta vprašanja se ne da 

odgovoriti le z eno besedo. 

Ta vprašanja so: 

• Vprašanja za usmerjanje pozornosti 

(Katerih listov je največ? Kakšen je oblak?)  

 

• Vprašanja za spodbujanje štetja in merjenja 

(Koliko listov je na vejici? Koliko nog ima žaba?) 

 

• Vprašanja za primerjanje 
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(Katero drevo je največje? Kdo je najmlajši?) 

 

• Akcijska vprašanja 

(Kaj se zgodi, če vejico vržeš v ogenj? Kaj se zgodi, če zmešaš vodo in sladkor?) 

 

• Vprašanja, ki vodijo k  raziskovanju 

• (Kako bi ugotovili, kako dihajo rastline? Kako bi iz neplavajočega plastelina 

naredil plavajočega?) 

 

• Vprašanja za spodbujanje miselnih procesov 

(Kaj misliš, od kod pride voda v liste? Kaj misliš, zakaj sneži?) (povzeto po 

Katalinič (et al.), 2007, str. 20, 21). 

 

 

2.3.2 EKSPERIMENTALNE DEJAVNOSTI 

 

Narava je za otroka zakladnica raziskovalnih vsebin in s svojo pestrostjo vpliva na 

njegovo odzivnost v smislu želje po opazovanju, primerjanju, ugotavljanju, 

razčlenjevanju, sklepanju, iskanju vzrokov in posledic. 

 

Otrokova dejavnost naj temelji na opazovanju, ki je temelj eksperimentalno-raziskovalne 

dejavnosti. Eksperimentalna dejavnost mora biti organizirana tako, da lahko otroci 

razvijajo svoje zamisli in odkrivajo nova spoznanja, in sicer tako, da si bodo znali sami 

odgovoriti na vprašanja s pomočjo eksperimentalnih rezultatov. Eksperimentalna 

dejavnost mora temeljiti na neposrednosti otrokovega hotenja, želje po eksperimentiranju, 

ki je otrokova samostojna odločitev in izbor. Vzgojitelj je pri tem spodbujevalec in 

spremljevalec eksperimentalne dejavnosti.  Primerne vsebine so aktivnosti, ki se nanašajo 

na raziskovanje rastlinskega in živalskega sveta v povezavi z neživo naravo. Otrokovo 

opazovalno-raziskovalno območje naj tvori njegovo bližnje okolje, ki naj zajame tudi 

elemente vsebinske osnove o ohranjanju okolja ter upoštevanje izkušnje otroka. 

Dejavnosti naj spodbudijo zanimanje za neokrnjenost in varovanje narave in željo, da bi 

se ohranila. 
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Naloga vzgojitelja je, da upošteva otrokove izkušnje ter aktualizira okoljske 

naravoslovne, eksperimentalne vsebine s področja žive in nežive narave. Brez opazovanja 

ni raziskave. V predšolskem obdobju je nepogrešljiv pripomoček za opazovanje 

neposredne bližine lupa. To je pripomoček, s katerim otroci uspešno opazujejo 

posamezne detajle opazovanega objekta« (Katalinič (et al.), 2007, str. 23). 

 

 

2.4 KONSTRUKTIVIZEM 

 

Konstruktivizem je široko področje, ki sega od filozofije in psihologije do pedagogike na 

eni strani in od teoretskih izhodišč in raziskav do izdelanih metod učenja in poučevanja 

na drugi (Krnel, 2004). 

Leopoldina Plut Pregelj (2004) razlaga, da s konstruktivizmom na področju vzgoje in 

izobraževanja označujemo teorije znanja in iz njih izpeljane teorije učenja, ki temeljijo na 

predpostavki, da je znanje človekov konstrukt, pa naj bo ta posledica človekove 

individualne, ožje socialne oziroma širše družbene dejavnosti. Teorije znanja na tej 

predpostavki niso popolna novost 20. stoletja, saj sta jo izrazila že filozofa J. B. Vico in 

E. Kant v 18. stoletju. 

Na področju vzgoje in izobraževanja pa se je s konstruktivizmom prvi začel ukvarjati 

Piaget. Ta pravi, da ljudje dejavno ustvarjamo znanje. To pomeni, da ustvarjamo grob 

sistem spoznanj na podlagi lastnih izkušenj. Pomembno je razumeti, kako otroci 

ustvarjajo znanje. Dejstvo je, da imajo otroci že določene predstave o določeni temi.  

Pot konstruktivizmu na pedagoškem področju je gotovo utrdil tudi Dewey, čeprav njegov 

ključni pojem ni bil konstrukcija, ampak otrokova (živa, življenjska) izkušnja. 

Izhodišče konstruktivistične teorije so poleg idej Piageta tudi ideje Vygotskega. 

Cencičeva (2004) navaja, da je glavna ideja konstruktivizma v tem, da v procesu učenja 

ne gre le za sprejemanje gotovih znanj, ampak da učeči se aktivno konstruirajo svoje 

lastno znanje, na osnovi lastnih obstoječih, pogosto napačnih in nepopolnih pojmovanj. 

To pomeni, da je učenje aktivni miselni proces, ne pa pasivno sprejemanje poučevanja. 

Konstruktivizem ne pozna neke enotne teorije učenja. Vsi konstruktivisti poudarjajo 

pomen obstoječih struktur znanja, mentalnih struktur in obstoječih pojmov za sprejemanje 

novega. Konstruktivisti so mnenja, da si mora vsak posameznik s pomočjo lastne 

dejavnosti pridobiti svoje znanje in razumevanje. 
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2.4.1 KONSTRUKTIVISTIČNI DIDAKTIČNI MODEL 

 

Vzgojno-izobraževalni proces je priporočljivo izvajati po konstruktivističnem 

didaktičnem modelu takrat, kadar vemo, da imajo otroci globoko zakoreninjene 

predstave, ki so v nasprotju z znanstvenimi razlagami. 

Konstruktivistični didaktični model nas že s poimenovanjem »korakov« vodi k 

načrtovanju aktivnosti za otroke skozi celoten vzgojno-izobraževalni proces. 

Najpomembnejše je vodilo, da otrok sam konstruira svoje znanje s pomočjo lastnih 

izkušenj, pomembno pa je tudi učno okolje. 

Konstruktivistični pristop poteka v treh stopnjah: 

 

• razkrivanje otroških idej in predstav (elicitacija), 

• rekonstrukcija in aplikacija otroških idej (intervencija ali učni poseg), 

• uporaba idej. 

 

1. stopnja: Razkrivanje otroških idej in predstav (elicitacija) 

Izhodišče za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa so intuitivne predstave, 

predhodna pojmovanja, že obstoječe spretnosti in sposobnosti učencev. Učitelj ali 

vzgojitelj ugotovi učenčevo predznanje o določeni tematiki. Na kakšen način bo to storil, 

je odvisno od starosti in razvojne stopnje otrok, možnosti za izvedbo, načinov 

vključevanja izbrane metode v načrt dela, motiviranost otrok za tak način dela in 

usposobljenosti učitelja ali vzgojitelja za pripravo, izvedbo in analizo. 

Pri razkrivanju otroških zamisli se pogostokrat uporablja intervju, ki mora biti pravilno 

voden. Uporabiti moramo vprašanja odprtega tipa, s katerimi ne sprašujemo po znanju, 

ampak nas zanima otrokovo mišljenje: npr. »Kaj pa ti misliš o …, Kakšno mnenje imaš o 

…«. 

Krnel (1993, po Blažon, T. 2007) dodaja, da poleg intervjuja lahko uporabimo tudi druge 

tehnike odkrivanja otroških zamisli: 

 

• risanje risb, 

• pisanje kratkih stavkov, 
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• pogovor z otroki, 

• otroške razlage slik, ilustracij, shem, grafov ipd., 

• otroci postavljajo vprašanja ipd. 

 

2. stopnja: Rekonstrukcija in aplikacija otroških idej (intervencija ali učni poseg) 

Kolarjeva (2006) razlaga, da ta faza izhaja iz ugotovitev o otrokovih predstavah. Kadar je 

otrokova intuitivna predstava v nasprotju z realno, jo učitelj upošteva kot izhodišče, da se 

v otrokovi zavesti prvotna razlaga preoblikuje ali celo na novo konstruira. Pogoj, da otrok 

sprejme novo razlago, je ta, da se sooči z neustreznostjo svoje prvotne razlage in z 

uporabo nove. Dejavnosti naj bodo izbrane oz. pripravljene tako, da spravijo otroka v 

situacijo, ko kakega dogodka ne bo mogel pojasniti z intuitivno predstavo. Pri aplikaciji 

otrokovih idej pa gre za dejansko ali hipotetično uporabo na novo pridobljenega znanja v 

konkretnem okolju. 

 

 

3. stopnja: Uporaba idej 

Spremenjene ideje primerjamo z izhodiščnimi idejami. S tem ko primerjajo svoje izdelke 

na  začetku in na koncu teme, otroci razmišljajo o tem, kako so se spremenile njihove 

ideje. Gre za refleksijo (zavedanje) lastnega procesa spoznavanja in učenja 

(metakognicija). Pogosto je potrebno individualno delo z otrokom (Piciga, 1995 po 

Blažon, 2007). 

 

 

2.5 RAZŠIRJENOST IGLAVCEV 

 

Vrste iglavcev so v Evropi, zlasti v srednjeevropskem delu, številčno zelo majhne. Iglaste 

gozdove sestavljajo pretežno le tri drevesne vrste, in sicer jelka, smreka in bor. Pred 

ledenimi dobami je bilo v tem področju Evrope veliko več iglavcev. Strokovnjaki so 

ugotovili, da so mnogi propadli v ledenih dobah, ker se niso mogli izogniti ledu, ki je 

prodiral proti jugu. V Evropi so jim pot zaprle Alpe. 
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Danes lahko najdemo in gojimo v naših vrtovih, nasadih in parkih iglavce iz vseh 

predelov sveta, kolikor jim je možno zagotoviti vsaj približno enako podnebje, kot ga 

imajo v svoji prvotni domovini. Torej najdemo predvsem predstavnike vrst iz severnega 

zmernega pasu, ker je večina iglavcev doma v tem pasu. Ta pas se razteza prek Severne 

Amerike, Skandinavije in Sibirije. 

 

 

2.6 ZNAČILNOSTI IGLAVCEV 

 

Iglavci so v večini lesnate rastline. To so grmi in drevesa. Drevesa imajo deblo, ki se 

razrašča v veje. Vej v spodnjem delu debla ni, včasih pa veje rastejo do tal. Veje segajo 

do tal pri drevesih, ki rastejo sama in jim rečemo osamelci. Vejnati del debla je krošnja. 

Glede na to, ali so veje bolj na gosto ali na redko, je lahko krošnja redka ali gosta. Po 

večini je grm majhen in se mu veje širijo pri tleh. Nekateri iglavci so pri nas le grmi, v 

svoji domovini pa so drevesa, to pa predvsem zaradi različnega podnebja. Grmi se širijo 

predvsem v vodoravni smeri, medtem ko drevesa rastejo na vrhu oz. navpično.  

 

 

2.6.1 DELI DREVESA 

 

Vsa drevesa imajo korenine, deblo, veje, vejice, liste, cvetove, plodove in semena. 

 

 

2.6.1.1 KORENINE 

 

Najbolj spodnji del drevesa so korenine, ki dajejo rastlini oporo v tleh in dovajajo hrano. 

Pri drevesih se najprej razvije glavna ali srčna korenina, iz nje izraščajo stranske, ki se 

delijo na koreninice, na katerih so koreninski laski (Mlakar, 1990). Korenine rastejo le na 

koncih. Pri nekaterih drevesnih vrstah (bor, macesen) se glavna korenina stalno razvija in 

prodira globoko v tla. Pri smreki glavna korenina kmalu preneha rasti in se naprej 

razvijajo precej plitko stranske korenine. To se pravi, da ima smreka plitev koreninski 

sistem (slika 2), medtem ko imata bor in macesen globok koreninski sistem (slika 1). 
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Slika 1  in 2: Globok in plitek koreninski sistem (Mlakar, 1990) 

 

 

2.6.1.2 DEBLO 

 

Deblo imenujemo olesenelo steblo. Glavnino sestavlja les, ki ga obdaja skorja. Po obliki 

ločimo gladko, razpokano ali razbrazdano skorjo, po barvi pa sivo, rjavo, rdečkasto … 

(Mlakar, 1990).  Drevesa imajo navadno le eno deblo, včasih pa je debel več. Več močnih 

in visokih stranskih debel imajo lahko kleki in ciprese. Za grme je značilno, da imajo 

veliko debel, ki pa so tanka in ne segajo dosti v višino. Polgrmi imajo oleseneli le spodnji 

del grma.  

 

 

2.6.1.3 KROŠNJA 

 

Celotni videz rastlini daje posebna oblika krošnje. Krošnje so zelo različnih oblik. 

Poznamo: stožčasto, piramidno, stebrasto, okroglasto, jajčasto, pokončno, navpično, 

povešajočo se, povešeno, ležečo, plazečo se in zavito obliko krošnje (slike 3, 4  in 5). 

Razlaga oblik krošenj (Pezdirc, 1979): 

– stožčasta: krošnja se polagoma zožuje navzgor; 

– piramidna: če je rast spodaj širša in se polagoma zožuje proti vrhu; 

– stebrasta: tu je krošnja navzgor enako široka ali se šele proti vrhu polagoma zožuje; 

– okroglasta in jajčasta: krošnja je približno enako široka kot visoka ali spodaj malo širša 

kot zgoraj; 

– pokončna: če je rast navpična navzgor; 
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– navpična: vse veje rastejo navpično; 

– povešajoča se: rast je pokončna, vrh pa se upogiba; 

– povešena: deblo je pokončno ali postrani, veje pa vise navzdol; 

– plazeča se: veje so čisto na tleh oz. na zemlji in delajo tudi korenine; 

– zavita: deblo in veje so zavite, zasukane (Pezdirc, 1979). 

 

 

Slika 3: Oblika krošenj (Pezdirc, 1979): pokončna, navpična, zasukana, žalobna, 

stožčasta, široko stožčasta, piramidna 

 

 

 

Slik 4: Oblika krošenj (Pezdirc, 1979): stebrasta, povešena, povešena, kačasta, izrazito 

pokončna, kipeča 

 

 

Slika 5: Oblika krošenj (Pezdirc, 1979): plitvo kroglasta, jajčasta, okroglasta, zaokrožena 
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2.6.1.4 VEJE 

 

Veje lahko rastejo po deblu raztreseno, lahko so pokončne, povešene, viseče, vodoravne, 

lahko pa si stojijo tudi nasproti ali pa so vretenaste (slika 6). 

 

 

Slika 6: Razporeditev vej (Pezdirc, 1979): vretenasta, vijačna (spiralna), vodoravna, 

viseča, upognjena, premenjalna, nasproti stoječa 

 

 

2.6.1.5 LISTI (IGLICE) 

 

Pri iglavcih so listi večinoma iglice ali luske. Luskaste liste imajo ciprese in kleki, ostali 

iglavci imajo liste v obliki iglic. Pri borih, macesnih in cedrah so iglice v šopih, ki stoje 

na kratkih poganjkih. Šopi vsebujejo po 2, 3, 5 ali več iglic. Nekatere drevesne vrste 

imajo iglice tanke (metasekvoja), debele (aravkarij), usnjate (tisa) ali toge (jelka). Listi so 

lahko razvrščeni nasprotno, vretenasto, premenjalno ali vijačno. Listne ploskve imajo 

črtasto, suličasto, podolgovato, pahljačasto, luskasto obliko. Pri nekaterih vrstah iglavcev 

so iglice sploščene, da je dobro vidna zgornja oz. spodnja ploskev iglice, pri drugih pa so 

iglice v prerezu okrogle, trikotne, štirikotne … Tudi konica lista je lahko različna, in sicer 

je lahko koničasta, priostrena, topa, izrobljena ali zaobljena (slika 7). 
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                                           a                                                     b                                   c 

 Slika 7: Oblika konic iglic (Pezdirc, 1979) pri jelkah (a), smrekah (b) in borih (c) 

 

Večina iglavcev je vedno zelenih, se pravi da so zimzeleni, vendar so pa tudi vrste 

iglavcev, ki jim jeseni iglice odpadejo in so listopadni. Med listopadne iglavce spadajo 

macesni, taksodij, metasekvoja in ginko, ki ima liste in spada med neprave iglavce.  

 

 

2.6.1.6 CVETOVI 

 

Cvetovi so kratki poganjki z razmnoževalnimi listi. Cvetovi so lahko dvospolni ali 

enospolni. Dvospolni so takrat, kadar so v istem cvetu razviti prašniki in semenske 

zasnove, enospolni pa, če so v cvetu samo prašniki (moški cvet) ali samo semenske 

zasnove (ženski cvet). Kadar so oboji cvetovi ločeni na isti rastlini, gre za enodomno 

rastlino (jelka, smreka, bor …), če pa so moški in ženski cvetovi na različnih rastlinah, 

govorimo o dvodomnih rastlinah (tisa, ginko). Pri iglavcih so cvetovi ločenega spola. 

Moški razmnoževalni listi ali prašniki so vijačno nanizani na cvetišču. Ob dnu takega lista 

so še luskasti ovršni listi. Ženski cvetovi imajo razmnoževalne liste v obliki listov oz. 

pelodnih lusk, na katerih so po dve ali več semenskih zasnov. Pod vsakim pelodnim 

listom je lahko še ovršni list. Po ena krovna in pelodna luska tvorita posamezni cvet. Več 

cvetov je nanizanih na skupni osi oz. kratkem poganjku in predstavljajo storžasto socvetje 

(Mlakar, 1990). 

 

 

2.6.1.7 STORŽI 

 

Pri golosemenkah, razen pri tisi, se žensko storžasto socvetje spremeni v soplodje, ki ga 

imenujemo storž (slika 8). Storž ali češarek so olesenela ali omesenela povečana socvetja 

oprašenih ženskih cvetov. V njih je seme (Pezdirc, 1979). Storž je sestavljen iz plodnih 
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lusk, na katerih so semena. Pod vsako plodno lusko je še ena krovna luska. Po krovnih 

luskah lahko ugotovimo, za katero drevesno vrsto gre.  

 

                

    a             b                 c                          d              e            f               g                    h 

 

Slika 8: Oblike storžev: navadna smreka (a), kriptomerija (b), atlaška cedra (c), evropski 

macesen (d), sekvojadendrum (e), cipresa (f), zeleni bor (g), rdeči bor (h) (Burnie, 1990) 

 

Pri večini drevesni vrst se storži odprejo, ko dozorijo in omogočijo, da seme odpade. 

Nekateri storži padejo iz drevesa (smreka, duglazija, bor), drugi v celoti razpadejo na 

drevju (jelka, cedra), tako da od njih ostane samo os storža. Nekateri iglavci nimajo 

pravih storžev, pač pa jagodaste tvorbe. Brinova jagoda (slika 9) je pravi storž, saj se 

razvije iz socvetja in njene plodne luske postanejo mesnate. Kadar se pri iglavcih razvije 

plod iz enega samega cveta, ne moremo govoriti o storžu, ker je seme obdano z mesnatim 

ovojem. Tak primer najdemo pri tisi (slika 10) in ginku. Pri teh dveh primerih za širjenje 

semen poskrbijo ptiči, saj radi uživajo te plodove, ostalim iglavcem pa pri širitvi semen 

pomaga veter. 

 

 

 

 

   

           

Slika 9: Brinove »jagode« (Mastnjak, 2007)    Slika 10: Tisine »jagode« (Mastnjak, 2007) 
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2.7 RAZMNOŽEVANJE 

 

V naravi se iglavci razmnožujejo izključno s semeni. Poznamo pa tudi razmnoževanje s 

potaknjenci in cepljenjem. 

 

2.7.1 RAZMNOŽEVANJE S SEMENI 

 

Razmnoževalne strukture golosemenk so pelodni (moški) storži (slika 11) in semenski 

(ženski) storži (Dermastia, 2007). Pri iglavcih lahko traja eno leto ali več, da iz pelodnega 

zrna izraste pelodna cev, zato lahko med oprašitvijo in oploditvijo poteče precej časa. 

 

 

MOŠKI – PELODNI STORŽ 

 

Slika 11: Moški storž bora (Cuedra, 2006) 

 

Pelodni storž se začne razvijati kot apikalni stožec. Kmalu po nastanku stožca se začnejo 

v bočnem območju razvijati stranski organi sporofili. Sporofili so v storžu prejemalno 

nameščeni in različno oblikovani glede na posamezno družino oz. rod (slika 12).  Imajo 

kratek pecelj in razširjen, ploščat sporangij, ki zavzema večinski del prostornine zrelega 

storža. Sporangija sta največkrat dva (Dermastia, 2007). 



Zaletelj, S. (2012). Spoznavanje iglavcev s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Pedagoška fakulteta. 
Ljubljana. 
 

  
20 

 

  

                                           

Slika 12: Vzdolžni prerez pelodnega storža (Dermastia, 2007) 

 

Pelodni storži se razvijejo vsako leto in imajo sporofile s sporangiji, ki spomladi sprostijo 

pelod. 

 

ŽENSKI – SEMENSKI STORŽ 

 

 

Slika 13: Ženski storž bora (Cuedra, 2006) 

 

Semenski storži (slika 13), prav tako kot pelodni, so del stebelnega sistema. Sestavlja jih 

steblo, njihovi listi in zalistni brsti. Na glavni stebelni osi so listi – brakteje. Pri sodobnih 

iglavcih se v zalistju brakteje razvije semenska luska. Semenska luska je zelo spremenjen 

zalistni brst. Ima mikroskopsko kratko os, njegovi listi – sporofili pa so se v evoluciji 

zlili. Tako vsak brst izgleda kot luska. Pri večini iglavcev (smreka, jelka, bor, macesen) se 

semenske luske in brakteje razvijejo kot ločene strukure, ki kasneje med seboj zrastejo 

(Dermastia, 2007). 
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Slika 14: Vzdolžni prerez semenskega storža (Dermastia, 2007) 

 

Semenski storži (slika 14) zorijo lahko več let. Storži imajo semenske luske s semenskimi 

zasnovami, ki se razvijejo v seme po oploditvi. 

 

RAZMNOŽEVALNI  KROG  BORA 

 

Slika 15: Razmnoževalni krog bora (Cuedra, 2006) 

 

Razmnoževalni krog (slika 15) se prične takrat, ko pelodna zrna (sporgiji), ki so na 

spodnji strani lusk moškega storža, priletijo do dveh neoplojenih jajčnih celic 

(megasporocita) na luskah ženskega storža. Jedro pelodnega zrna potuje po cevi in se 

združi z jedrom ženske jajčne celice. Na vsaki luski se razvije krilato seme. Če krilato  

seme pade na zemljo, se tam seme razširi in požene kalček. 
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2.8 OPIS NEKATERIH DREVESNIN VRST IGLAVCEV 

 

 

2.8.1 DVOKRPI GINKO 

 

Latinsko ime: Ginkgo biloba L.  

Izvor imena: Ime izvira iz japonskega izraza »gin-kyo«, ki so ga za ginkovec uporabljali 

okoli leta 600 in ga nepravilno zapisali (Lanzara, 1984). Ime je dobil po sestavi lista, ki je 

iz dveh krp.  

Družina: Ginkgoaceae – Ginkovke 

Rod: Ginkgo – Ginko 

 

VIDEZ 

Dvokrpi ginko je do 30  m visoko listopadno drevo s premerom do 2 m in stožčasto, sprva 

z ozko in pozneje s široko krošnjo (slika 16) z redkimi vejami (Brus, 2004). Zaradi 

zgradbe, ki je brez trahej, je podoben iglavcem in ga uvrščamo med golosemenke. Je živi 

fosil. Njegovi najbližji sorodniki so znani le kot okamenine oz. fosili (Frajman, 2005).  

Ginko lahko doživi starost do 1000 let. 

 

 

Slika 16: Staro drevo (Johanson, 2010) 

 

KORENINE 

Ginko ima plitve korenine in je zmožen razviti zračne korenine. 
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DEBLO IN SKORJA 

Deblo je razločno razvito vse do vrha krošnje. Skorja je sivkasta in pri starejših drevesih 

(slika 17) močno razpokana (Brus, 2004). 

 

 

Slika 17: Razpokana skorja (Johanson, 2010) 

 

VEJE IN POGANJKI 

Ženska drevesa so bolj razvejana in imajo zato bolj košate krošnje. Drevo ima izrazito 

dolge in kratke poganjke. Na prvih so listi razporejeni premenjalno in so bolj ali manj 

dvokrpi, na drugih pa rastejo v šopih po 3–5, so nekoliko manjši in imajo na zgornjem 

koncu samo valovit rob brez globokih zarez (Brus, 2004). 

 

LISTI 

Dolgi so 10–12  cm in široki 6–8  cm, pecelj je dog 7  cm. Listi so sprva svetlo in pozneje 

temno zeleni (slika 18), jeseni pa lepo porumenijo (slika 19) in odpadejo. 

 

                                    

 

 

 

 

Slika 18: Temnozeleni listi (Mayer, 2005)                Slika 19: List jeseni (Johanson, 2010) 

 

CVETENJE 

Drevo je dvodomno in cveti aprila ali maja, malo prej preden dobi liste. 
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RAZMNOŽEVANJE 

Razmnožuje se s semeni, cepljenjem, potaknjenci in tudi s poganjki iz korenin in panjev. 

 

CVETOVI 

Cvetovi rastejo skupaj z listi na kratkih poganjkih. Moški cvetovi so viseči, do 3  cm 

dolgi in sestavljeni iz mnogih prašnikov, ki sestavljajo mačice. Ženska socvetja so 

dolgopecljata in imajo na istem peclju po dve semenski zasnovi, od katerih se praviloma 

oplodi samo ena (Brus, 2004). 

 

SEME 

Seme je okroglasto, rumeno, do 3 cm debelo (slika 20) in po zgradbi spominja na 

koščičast plod. Zunanji del semenske lupine je mesnat, srednji del je olesenel in trd (slika 

21), notranja plast pa je suha. V semenski lupini sta s škrobom bogat endosperm in kalček 

z dvema kličnima listama. Seme dozori septembra ali oktobra. Odpadla imajo neprijeten 

vonj (Brus, 2004). 

 

                                         

 

 

 

Slika 20: Dozoreli plodovi (Mayer, 2005)      Slika 21: Seme in koščica (Johanson, 2010) 

 

RASTIŠČE 

Najbolje raste na globokih, svežih tleh. Dobro prenaša nizke temperature in močan veter. 

Zelo mokra ali zelo suha tla mu ne ustrezajo (Brus, 2004). Je drevesna vrsta, ki ima rada 

svetlobo in je odporna proti žuželkam in onesnaženemu zraku. 

 

UPORABA 

Po vsem svetu ga uporabljajo kot okrasno drevo. Iz njegovih listov in semen pridelujejo 

različna zdravilna sredstva. 
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PREPOZNAVNOST 

Pahljačasti, pogosto dvokrpi lisi ginka so zelo specifični in zato izredno uporabni za 

prepoznavanje tega drevesa (Frajman, 2005). 

 

 

2.8.2 ZELENI BOR 

 

Latinsko ime: Pinus strobus L. 

Izvor imena: Star latinski izraz, ki označuje drevo z obilico smolnatega izcedka, vrstno 

ime poudarja značilno obliko storža (Lanzara, 1984). 

Družina: Pinaceae – Borovke 

Rod: Pinus – Bor  

Podrod: Haploxylon 

 

VIDEZ 

Zeleni bor je do 30, izjemoma do 50  m visoko in do 3  m debelo vednozeleno iglasto 

drevo (slika 22). V mladosti ima ozko stožčasto, pozneje pa široko in nepravilno krošnjo 

(Brus, 2004). Doseže starost do 300 let. 

 

Slika 22: Zeleni bor (Johnson, 2010) 

 

KORENINE 

Koreninski sistem se najprej razvija z glavno korenino, kasneje se razvijajo še močne 

stranske korenine, ki potekajo precej plitvo v tleh. 

 

 

 



Zaletelj, S. (2012). Spoznavanje iglavcev s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Pedagoška fakulteta. 
Ljubljana. 
 

  
26 

 

  

DEBLO IN SKORJA 

Deblo je ravno, skorja sprva sivozelena, tanka, bleščeča in gladka. Pri starih drevesih pa 

sivorjava, debela in globoko razpokana (slika 23), tako da tvori pravokotne ploščice 

(Brus, 2004). 

 

 

Slika 23: Bradavičasto lubje z razpokami (Godet, 2000) 

 

VEJE IN BRSTI 

Veje izraščajo iz debla vodoravno in največkrat v vencih po pet. So debele in različno 

dolge. Poganjki so zelo tanki, zelenorjavi, sprva dlakavi in pozneje goli. Brsti so 

podolgovato jajčasti, zašiljeni, rjavi in nekoliko smolnati (Brus, 2004). 

 

IGLICE 

Iglice izraščajo v šopih po pet (slika 24) in so 6–14 cm dolge, zelo tanke, mehke in nežne. 

So modrozelene, po robu drobno napiljene. Enakomerno so razporejene okrog poganjka 

in se ne povešajo (Brus, 2004). Iglice ostanejo na drevesu  2–3 leta, potem odpadejo. 

 

 
Slika 24: Iglice po pet v šopu (Johanson, 2010) 

 

CVETENJE 

Drevo je enodomno in cveti maja in v začetku junija.  
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RAZMNOŽEVANJE 

Zeleni bor se razmnožuje s semeni in tudi s potaknjenci, ki jih odrežemo z mladih dreves. 

 

CVETOVI 

Moški cvetovi so rdečkasto rumeni in sprva okroglasti (slika 25), dolgi komaj 1  cm, po 

odcvetu pa podolgovati, večinoma upognjenih mačicah. Po več mačic je skupaj na 

spodnjem delu dolgih poganjkov (Godet, 1999). Zelenkasta storžasta ženska socvetja so 

posamezno ali po več skupaj nameščena v vrhnjem delu dolgih poganjkov.  

 

 

 

 

 

Slika 25: Cvetoča vejica z moškimi mačicami (Godet, 2000) 

 

STORŽI 

Storži zorijo dve leti, zreli so podolgovati (slika 26), 8–20 cm dolgi in 3–4 cm debeli 

(Brus, 2004). So rjave barve, rahlo ukrivljeni in zašiljeni (slika 27). Pelodne luske so 

velike in mehke. Pod pelodno lusko sta dve okriljeni semeni, ki sta dolgi 6–8 mm in 

rdečerjave barve. 

                                                                         

 

 

 

 

Slika 26: Mladi storži (Kosmač, 2010)                            Slika 27: Zrel storž (Mayer, 2005) 

 

RASTIŠČE 

Sposoben je rasti na različnih vrstah tal, vendar mu najbolj ustrezajo globoka, peščena, 

zmerno vlažna in nekoliko kisla tla. Prenese tudi sušo in revna tla. Dobro prenaša nizko 

zimsko temperaturo, slabše pa sneg in veter, ki mu včasih lomita veje. Dobro se prilagaja 

mestnemu okolju (Brus, 2004). 
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UPORABA 

Les je lahek, trden in se dobro oblikuje. Na Primorskem ga uporabljajo kot gradben les, ki 

se ne krivi in upogiba. Zaradi hitre rasti, okrasnih sort ga sadijo v nasade in parke. 

 

PREPOZNAVNOST 

V skupini petigličastih borov se zeleni bor razlikuje od ostalih po razločno daljših iglicah  

(Frajman, 2005).  

 

 

2.8.3 RDEČI BOR 

 

Latinsko ime: Pinus sylvestris L. 

Izvor imena: Po rumenkastordeči obarvani skorji (Brus, 2004). 

Družina: Pinaceae – Borovke 

Rod: Pinus – Bor  

Podrod: Diploxylon 

 

VIDEZ 

Rdeči bor je vednozeleno iglasto drevo, visoko do 30, včasih do 40  in več m (slika 28), 

premer le redko preseže 1  m. Ima stožčasto, v starosti pa dežnikasto krošnjo. V strnjenem 

gozdu so drevesa vitka in debla visoka brez vej, če pa raste na prostem, kjer ima dovolj 

svetlobe in prostora, se razvije popolnoma drugače: krošnja postane široka, veje debele, 

deblo kratko in čokato, včasih krivo (Brus, 1999).  Rdeči bor lahko dočaka starost 600 let. 

 

 

Slika 28: Rdeči bor (Johnson, 2010) 

 



Zaletelj, S. (2012). Spoznavanje iglavcev s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Pedagoška fakulteta. 
Ljubljana. 
 

  
29 

 

  

KORENINE 

Na primernih tleh razvije globoko, močno glavno korenino in močne stranske korenine, s 

katerimi se trdno zakorenini, da ga veter ne izruje (Brus 1999). 

 

DEBLO IN SKORJA 

Skorja je na zgornjem delu debla in po debelejših vejah značilne rumenkasto rdeče barve, 

z nje se luščijo tanki lističi lubja. Starejša drevesa imajo debelo in globoko razbrazdano 

skorjo (slika 29) (Brus, 2004). 

 

 

Slika 29: Skorja razpokana in razbrazdana (Godet, 2000) 

 

VEJE IN POPKI 

Pri mladih drevesih veje rastejo v izrazitih vejnih vencih, pri starejših drevesih pa ta 

lastnost ni več tako izrazita (Brus, 2004). Poganjki so sprva zelenkasti, kasneje sivorjavi. 

Popki so podolgovato jajčasti, do 1 cm dolgi, na vrhu zaobljeni, večinoma brez smole, 

lahko pa so tudi smolnati.  

 

IGLICE 

Pri borih iglice izraščajo v šopih na zakrnelih kratkih poganjkih. Rdeči bor ima v šopu po 

dve iglici (slika 30). Iglice so kratke, 4–7 cm dolge in do 2  mm široke. V prečnem 

prerezu polkrožne, spiralno zavite, zašiljene in razmeroma mehke (Brus, 2004). Iglice so 

sivkasto zelene, mehke in na vrhu z bodečo konico. Na  drevesu iglice ostanejo samo 2–3 

leta, zato je krošnja zelo redka. 

 

 

Slika 30: Iglice v paru (Johanson, 2010) 
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CVETENJE 

Drevo je enodomno in cveti maja in junija. 

 

RAZMNOŽEVANJE 

Razmnožuje se večinoma s semeni. Med vegetativnimi načini pa je najbolj uspešno 

cepljenje.  

 

CVETOVI 

Rumeni moški cvetovi se razvijajo na dnu mladih poganjkov, ženski cvetovi pa na 

njihovem koncu. Ženski cvetovi so združeni v drobna rdeča ali rjava, pokonci stoječa 

storžasta socvetja (slika 31). Po oprašitvi se drobni storžki zakrivijo navzdol in do jeseni 

le malo zrastejo. Šele naslednje leto, torej celih 13 mesecev pozneje, se tudi oplodijo in 

rastejo naprej (Brus, 1999). 

 

 

Slika 31: Ženska socvetja (Eisenrich, 2005) 

 

STORŽI 

Jeseni storži dozorijo, toda seme začne izpadati šele spomladi, in to šele pri dovolj suhem 

vremenu. Zreli storži so 3–7 cm dolgi, podolgovato jajčasti in zašiljeni (slika 32), 

sivorjavi in niso bleščeči. Krovne luske niso vidne, plodne luske imajo rombasto apofizo 

(značilna razširitev na koncu) in na njeni sredini značilno grbico. Pod vsako plodno lusko 

sta po dve podolgovato jajčasti, do 5 mm dolgi, temno rjavi, okriljeni semeni (Brus, 

2004). 

 

Slika 32: Odpirajoča storža (Eisenreich, 2005) 
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RASTIŠČE 

Ker je rdeči bor izredno prilagodljiva in skromna drevesna vrsta, raste na rastiščih, ki so s 

hranili najrevnejša in kjer ne more rasti noben drugi gozd. Raste na vlažnih in kislih, na 

suhih in kislih ter na suhih in bazičnih tleh. Je svetloljuben, prenese precejšnjo sušo 

(Brus, 1999). Odlično prenaša nizke temperature, medtem ko je slabše odporen proti 

snegu, saj mu pogosto lomi krhke veje in vrhove. 

 

UPORABA 

Borovina ima rumenkastobelo do rdečkasto beljavo in rjavkastordečo jedrovino. Je lahka, 

mehka in srednje trda. Les je uporaben v gradbeništvu, mizarstvu, pri vodogradnjah, za 

izdelovanje stavbnega pohištva, ladijskih podov, za tramove, rudniški les, zaboje in drugo 

(Brus, 1999). Razen lesa so, predvsem v zdravilstvu, uporabni še drugi rastlinski deli, 

predvsem iglice, ki vsebujejo veliko vitamina C. Rdeči bor je dober tudi za smolarjenje. 

 

PREPOZNAVNOST 

Pri starejših rdečih borih lahko v zgornjem delu debla opazimo pomemben razlikovalen 

znak: lubje je v tem delu drobno luskasto in značilno rdeče obarvano (Frajman, 2005). 

 

 

2.8.4 NAVADNA JELKA 

 

Latinsko ime: Abies alba Mill. 

Izvor imena: Iz latinske besede »abire«, kar pomeni oditi, oddaljiti se, v prenesenem 

pomenu rasti v višino, kar opozarja na izredno višino, ki jo dosežejo nekateri posamezni 

primerki (Lanzara, 1984). 

Družina: Pinaceae – Borovke 

Rod: Abies – Jelka 

 

VIDEZ 

Navadna jelka je do 50  m visoko in do 2 m debelo vednozeleno drevo (slika 33). Mlada  

drevesa imajo stožčasto krošnjo, ki pozneje postane valjasta ali jajčasta. Za starejše ali 

slabše vitalne jelke je značilen gnezdast ali potlačen vrh, t. i. štorkljino gnezdo (Brus, 

2004). Jelka v gozdovih doseže starost do 200 let. 
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Slika 33: Navadna jelka (Johanson, 2010) 

 

KORENINE 

Koreninski sistem je razmeroma globok in razvije izrazito srčno korenino (Brus, 1999). 

Poleg glavne korenine razvije tudi stranske korenine, ki segajo globoko in na ta način 

kljubujejo vetru, da je ne podere.  

 

DEBLO IN SKORJA 

Deblo je polnolesno, ravno in enakomerno razvito do vrha (slika 34). Skorja je v mladosti 

tanka, gladka, temno siva in ima smolne mešičke. V starosti postane skorja svetlo siva in 

razpoka (slika 35) v bolj ali manj pravilne pravokotne luske (Brus, 1999).  Na deblu so 

vidni štrclji odpadnih vej. 

 

 

                                    

 

 

              

                

Slika 34: Deblo (Kotar, Brus, 1999)       Slika 35: Svetla in razpokana skorja (Johanson, 

                         2010) 

 

VEJICE IN POPKI 

Veje in vejice so večinoma vodoravno štrleče ali nekoliko poševne, proti koncu 

upognjene nekoliko navzgor. Končni popki so koničasto jajčasti do kroglasti in ne večji 
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kot stranski. Slednji štrlijo iz vej vstran in so večinoma narobe jajčasti in na koncu 

zaobljeni ali priostreni (Godet, 2000). 

 

IGLICE 

Jelove iglice so ploščate, 10–35 cm dolge in do 3  cm široke. V zgornjem delu krošnje so 

iglice zašiljene, v spodnjem delu na vrhu izrezane (slika 38) in na spodnjih zasenčenih 

vejah razporejene v dveh vrstah. Na zgornji strani so temno zelene in bleščeče (slika 36), 

spodaj pa imajo dve značilni beli progi (slika 37) (Brus, 2004). Iglice ostanejo na vejah 

do 12 let, če je drevo zdravo, drugače odpadejo prej. 

 

                                                 

Slika 36: Zgornja stran veje (Johanson, 2010)    Slika 37: Spodnja stran veje (Johanson,  

                                                                                            2010) 

 

 

Slika 38: Zgornja stran iglice z zarezo na koncu (Johanson, 2010) 

 

CVETENJE  

Jelka je enodomno drevo in cveti od aprila do junija. 

 

RAZMNOŽEVANJE 

Jelka se razmnožuje v naravi in drevesnicah izključno s semeni.  

 

CVETOVI IN SOCVETJA 

Moški cvetovi so valjasti, rumenkaste barve in dolgi do 2  cm. Sestavljeni so iz številnih 

spiralasto nameščenih prašnikov. Ženska storžasta socvetja so pokončna (slika 39), do 6 

cm dolga in rastejo na koncu lanskih poganjkov v zgornji tretjini krošnje. Po oprašitvi 

postanejo modrozelena, med 5-mesečnim zorenjem se spremenijo v temno rjave 

pokončne storže (Brus, 2004). 
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Slika 39: Ženska socvetja (Eisenreich, 2005) 

                                 

STORŽI 

Storži so temno rjavi, jajčaste oblike in pokončni (slika 40). Dolgi so do 20 cm in do 5 cm 

debeli, pri katerih krovne luske z zašiljeno konico gledajo izpod plodnih lusk. Semena se 

nahajajo na pelodni luski v storžu. Na vsaki pelodni luski sta po dve trikotni okriljeni 

semeni (Brus, 2004). Zreli storži razpadejo kar na drevesu, tako da od storža na veji 

ostane samo os storža, pelodne luske s semeni pa veter odnese naokrog.  

 

                                     

                                           

 

 

 

 

Slika 40: Pokončni storž (Eisenreich, 2005) 

 

RASTIŠČE 

Ustrezajo ji sveža, globoka in hranljiva tla. Potrebuje dovolj zračne vlage, slabše prenaša 

sušo in nizko temperaturo. Precej je odporna proti vetru (Brus, 2004). Lastnost jelke je 

njena sencozdržnost, saj preživi že z zelo majhno količino svetlobe. 

 

UPORABNOST 

Les je mehak, elastičen, lahek in je brez smolnih kanalov. Na trgu ponujajo jelovino kot 

hlodovino, žagan les in luščen furnir. Uporabljajo jo za leseno embalažo, za kemično 
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industrijo zaradi odsotnosti smole in vodne konstrukcije (piloti, pristaniške stebre). 

Veliko se uporablja kot gradben in konstrukcijski les. Primeren je za okna, vrata in 

stenske opaže. Ker se dobro cepi, se pogosto uporablja za izdelke iz cepljenega lesa, kot 

so košare iz oblancev in skodle. Uporablja se ga tudi za tramove in glasbene inštrumente. 

Pomembna je za proizvodnjo lesnih tvoriv (mizarske, iverne plošče) kot tudi za 

pridobivanje celuloze in papirja. Jelkine iglice vsebujejo veliko eteričnega olja, ki ga 

uporabljajo v kozmetični industriji in zdravstvu.  

 

PREPOZNAVNOST 

Plodne luske jelke ob zrelosti odpadejo iz storžev, tako da na drevesih ostanejo le osi 

storžev (Frajman, 2005). 

 

 

2.8.5 NAVADNA SMREKA 

 

Latinsko ime: Picea abies (L.) Karsten 

Izvor imena: Iz latinske besede »pix«, kar pomeni smola, zaradi izredno velike količine 

smole, ki jo izločajo nekatere vrste (Lanzara, 1984). 

Družina: Pinaceae – Borovke 

Rod: Picea – Smreka 

 

VIDEZ 

Navadna smreka je naravno razširjena le v Evropi in je danes najpomembnejša gozdna 

drevesna vrsta. Zraste do 50 m visoko in do 1 m v debelino. Je vednozeleno iglasto drevo 

s stožčasto ali ozko piramidalno krošnjo (slika 41). V gozdovih smreka raste do 150 let, 

lahko tudi do 500 let. 

 

Slika 41: Staro drevo (Johnson, 2010) 
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KORENINE 

Ima plitek koreninski sistem, korenine navadno segajo le nekaj decimetrov v globino, 

vendar prekrivajo veliko površino (Brus, 2004).  Ker nima glavne korenine, jo lahko vsak 

močnejši veter podre in izruje.  

 

DEBLO IN SKORJA 

Deblo je ravno in polnolesno. Veje poganjajo po vsem deblu. Drevesna skorja je sprva 

rjavkasta do rdečkasta in gladka. Pri starejših drevesih je skorja sivorjava in razpoka 

(slika 42) v okroglih ploščicah ter začne odstopati.  

 

 

Slika 42: Skorja razpokana v majhne luske (Godet, 2005) 

 

VEJE IN POPKI 

Veje so vretenčasto nameščene in povešene, vodoravno štrleče ali nekako navzgor 

upognjene. Končni popki so topo kijasti do koničasto jajčasti, enako veliki kot stranski 

popki ali le nekoliko večji. Stranski popki so podolgovato jajčasti, z vej štrleči vstran. 

Luske na popkih so svetlo do temnorjave in niso prekrite s smolo (Godet, 2000). 

 

IGLICE 

Iglice so dolge od 10 do 25  mm in široke 1  mm. So ravne ali usločene (slika 43), malo 

bodičaste, v prečnem prerezu štirirobne oz. rombaste. Na obeh straneh so iglice temno 

zelene, ki na vejah štrlijo v vse smeri (slika 44). V zgornjem, osvetljenem delu krošnje so 

ščetkasto razporejene okrog veje, v zasenčenih delih so iglice razčesane. Na drevesu 

ostanejo od 5 do 7 let (Brus, 2004). 
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Slika 43: Iglica (Johanson, 2010)                 Slika 44: Iglice s poganjki (Kotar, Brus, 1999)  

              

CVETENJE 

Smreka je enodomno drevo in cveti aprila ter  maja. 

 

RAZMNOŽEVANJE 

Razmnožuje se večina s semenom. Za potrebe žlahtnjenja uporabljajo tudi vegetativno 

razmnoževanje s potaknjenci, za vzgojo okrasnih sort pa cepljenje (Brus, 2004). 

 

CVETOVI  

Moški cvetovi se pojavijo na lanskoletnih poganjkih v pazduhi iglic in to v zgornjem in 

srednjem delu krošnje. Najprej so rumeno rdeči (slika 45), potem pa postanejo 

rumenorjavi in 2 cm dolgi. Ženski cvetovi so v socvetju svetlo rdeče barve (slika) in 

rastejo na koncu poganjkov v zgornjem delu krošnje. So pokončni, 3–5 cm veliki in imajo 

obliko storžka. Ženska socvetja so stoječa, po oploditvi zrastejo v storž (Brus, 1999). 

 

 

Slika 45: Moško socvetje (Mayer, 2005) 

 

STORŽI 

Storž je 16–20 cm dolg, do 4  cm debel in rumenorjave do rdečerjave barve ter visi 

navzdol (slika 46). Storži dozorijo v oktobru in ostanejo na drevesu. Odprejo se šele 
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februarja in takrat začne seme tudi izpadati (Brus, 1999). Seme, ki je opremljeno s 

krilcem (slika 47), leži na dnu pelodne luske. Seme (brez krilca) je dolgo 4 mm in široko 

2 mm ter motno rjave barve. Ko so storži prazni, potem odpadejo iz drevesa.  

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

Slika 46: Zreli storži (Kotar, Brus, 1999)              Slika 47: Seme s krilom (Johanson,  

                                                                                               2010) 

 

RASTIŠČE 

Najraje ima sveža in zračna tla, prenese tudi kisla tla. Potrebuje visoko zračno vlago in 

skozi vse leto enakomerno porazdeljene padavine. Suše in vročine ne prenaša, občutljiva 

je na onesnažen zrak. Odporna je proti mrazu in nizki temperaturi, potrebuje zelo malo 

poletne toplote (Brus, 2004). 

 

UPORABA 

Smrekovina je naprodaj kot hlodovina, žagan les in furnir. Poseben pomen ima kot 

gradbeni in konstrukcijski les ter za notranjo opremo. Uporablja se za ostrešje in 

konstrukcije v športnih dvoranah, za mostove, rudniške in ogrodne konstrukcije, igrače, 

okna, vrata, ograje. Pogosto se uporablja za pohištvo in proizvodnjo lesenih tvoriv 

(vezane plošče, mizarske plošče, iverne plošče), kot tudi za proizvodnjo celuloze in 

papirja. Resonančni les smreke uporabljajo za izdelavo inštrumentov. Iz mladih  

smrekovih vršičkov pa farmacevti pridelujejo sirup proti kašlju. 
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PREPOZNAVNOST 

Zelo čvrste in toge iglice navadne smreke so dolge 1–2 cm in v prečnem prerezu razločno 

štirirobne. Odpadejo brez pecljev, zato so gole veje raskave – za razliko od jelkinih vej, ki 

so gladke (Frajman, 2005). 

 

 

2.8.6 KANADSKA ČUGA 

 

Latinsko ime: Tsuga canadenis  (L.) Carr. 

Izvor imena: Ime je japonski izraz za azijske vrste ega drevesa (Lanzara, 1984). 

Družina: Pinaceae – Borovke 

Rod: Tsuga – Čuga 

 

VIDEZ 

Kanadska čuga je vednozeleno iglasto drevo s široko stožčasto (slika 48), nepravilno in 

gostovejno krošnjo in je do največ 30 m visoko drevo. 

 

 

Slika 48: Kanadska čuga (Johnson, 2010) 

 

KORENINE 

Koreninski sistem je plitek in široko razvit (Brus, 2004). 

 

DEBLO IN SKORJA 

Pogosta je večdebelna rast, premer pa z višino pada. Skorja odraslih dreves (slika 49) je 

rjavordeča do sivordeča in globoko razpokana (Brus, 2004). 
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Slika 49: Globoko razpokana skorja (Johanson, 2010) 

 

VEJE IN POPKI 

Konci vej in vršni poganjek so povešeni, veje pa ne rastejo v vejnih vencih in rade rastejo 

vse do tal, zaradi česar je les grčav. Poganjki so  rumeni do sivorjavi in dlakavi, brsti pa 

drobni, rjavkasti in drobno dlakavi  (Brus, 2004). 

 

IGLICE 

Iglice so 5–18 mm dolge in 1–2,5 mm široke in so najširše v spodnjem delu. So tope in po 

robu drobno napiljene in ploščate (Brus, 2004). Zgornji del iglice je bleščeče temno zelen, 

na spodnji strani pa ima dve beli progi listnih rež (slika 50). Na poganjku so razčesane in 

na vsaki strani rastejo v dveh ali treh redah. Na zgornji strani poganjka je nekaj krajših, k 

poganjku tesno prileglih in zasukanih iglic, ki imajo navzgor obrnjene bele proge (Brus, 

2004). Iglice na drevesu ostanejo 3 leta. 

 

 

Slika 50: Zgornja in spodnja stran iglice (Johanson, 2010) 

 

CVETENJE 

Drevo je enodomno in cveti od aprila do junija. 

 

RAZMNOŽEVANJE 

Največ se razmnožuje s semeni. Včasih uporabljajo tudi vegetativno razmnoževanje s 

cepljenjem iz korenin ali s potaknjenci. 
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CVETOVI 

Moški cvetovi so okroglasti, drobni, rumeno zeleni in veliki le 3  mm. Rastejo na lanskih 

poganjkih na zalistju iglic. Storžasto, svetlo zelena ženska socvetja so na vejah 

nameščena na koncu lanskih poganjkov, in sicer pokončno. 

                                                         
Slika 51: Moško  socvetje (Johanson, 2010)           Slika 52: Žensko socvetje (Johanson,  

                                                                                                2010) 

 

STORŽI 

Storži so jajčasti, 1,5–2,5 cm dolgi in viseči (slika 53). Vidne so samo svetlo rjave, 

okroglaste pelodne luske z gladkim robom. Pod vsako pelodno lusko sta po dve drobni 

temno rjavi in krilati semeni (Brus, 2004). 

 

 

Slika 53: Majhna viseča storža (Mayer, 2005) 

 

RASTIŠČE 

Najraje ima zmerno vlažna, hladna in sveža rastišča. Dobro raste tudi v polsenci in je 

odporna na mraz. 

 

UPORABA 

Les je podoben jelovemu, je lahek in mehek, vendar kratke trajnosti. Uporaben je v 

gradbeništvu. Iz skorje čuge pridobivajo čreslovine, z njenim zarezovanjem pa terpentin, 

imenovan tudi kanadski balzam (Brus, 2004).  Kot okrasno drevo pa jo gojijo v Evropi. 
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PREPOZNAVNOST 

Neenakomerno velike, dvoredno nameščene iglice in jajčasti storži sta prepoznavni 

značilnosti kanadske čuge (Frajman, 2005). 

 

 

2.8.7 NAVADNA AMERIŠKA DUGLAZIJA 

 

Latinsko ime: Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco  

Izvor imena: Izvira iz grškega »pseudes« – lažen, in Tsuga zaradi podobnosti s tem 

rodom. Sedaj se imenuje po botaniku Davidu Douglasu (1798–1834), ki je leta 1827 

prinesel semena v Evropo (Lanzara, 1984). 

Družina: Pinaceae – Borovke 

Rod: Pseudutsuga – Duglazija 

 

VIDEZ 

Navadna duglazija je zimzeleno drevo, ki zraste do 50  m v višino in do 4  m v debelino. 

Njena krošnja je vitka in stožčasta, pri starejših drevesih (slika 54) pa zaradi vodoravno 

nameščenih vej bolj neenakomernih oblik (Frajman, 2005). Duglazija lahko doseže 

starost do 600 let. 

 
Slika 54: Staro drevo duglazije (Johnson, 2010) 

 

KORENINE 

Koreninski sistem se v mladosti razvija s srčno korenino, vendar se celotni koreninski 

sistem prilagaja tlom (Mlakar, 1990). 
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DEBLO IN SKORJA 

Deblo je ravno, enakomerno razvito do vrha (Mlakar, 1990). Skorja je v mladosti siva, 

gladka in polna smolnih mešičkov, pri starih drevesih (slika 55) pa je rdečkastorjava, 

debela, plutasto in globoko vzdolžno razbrazdana (Brus, 2004). 

 

 

Slika 55: Razbrazdana skorja pri starem drevesu (Johanson, 2010) 

 

VEJE 

Veje izraščajo iz debla v nepravilnih vretencih, so precej dolge in sabljasto ukrivljene 

(Mlakar, 1990). Poganjki so najprej zeleni in nato sivorjavi ter dlakavi. Brsti pa so temno 

rjavi, podolgovato zašiljeni in do 1 cm dolgi (Brus, 2004). 

 

IGLICE 

Iglice so 2–4 cm dolge, 1–1,5 cm široke, bolj ali manj ploščate, mehke, tope ali zašiljene, 

a ne bodeče. So svetlo zelene do temno zelene in na spodnji strani s po dvema progama 

listnih rež (slika 56) (Brus, 2004). Zmečkane dišijo po sadju. Iglice so nameščene okrog 

poganjka premenjalno in dvoredno razprto kot pri jelki. Na drevesu iglice ostanejo 8 ali 

več let. 

 

 

Slika 56: Zgornja in spodnja stran iglice (Johanson, 2010) 

 

CVETENJE 

Duglazija je enodomno drevo in cveti aprila ter maja. 
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RAZMNOŽEVANJE 

Največ s semenom, vegetativno lahko s potaknjenci, manj uspešno s cepljenjem (Brus, 

2004). 

 

CVETOVI 

Rumeno obarvani in valjasto oblikovani, do 2  cm dolgi moški cvetovi so nameščeni na 

spodnji strani vej. Ženska storžasta socvetja so dolga do 3  cm, zeleno ali rdeče obarvana, 

so pokončna in izraščajo na koncu poganjkov. Brsti so vretenasto koničasti (Frajman, 

2005). 

 

STORŽI 

Storži so viseči valjasti, 5–10 cm dolgi in 2,5–3,5  cm debeli (slika 57). So svetlo rjavi, 

izpod zaokroženih pelodnih lusk se za 1–2 cm kažejo zelo značilne, na tri konce 

razcepljene krovne luske (slika 58). Na vsaki pelodni  luski sta po dve semeni (Brus, 

2004). Semena imajo krilca (slika 59). Storži dozorijo na drevesu in se začnejo odpirati 

septembra.  

 

                                                               

Slika 57: Zreli storži (Lanzara, 1984)                          Slika 58: Viseči storž (Mayer, 2005) 

 

 

Slika 59: Storževa luska in krilato seme (Johanson, 2010) 

 

 

RASTIŠČE 

Na splošno potrebuje visoko zračno in talno vlago ter globoka, sveža, zračna, nekoliko 

zakisana tla (Brus, 2004). Dobro prenaša sušo, nekoliko slabše mraz, vendar se po 
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pozebah hitro opomore. Ima veliko obnovitveno moč in se po mehanskih poškodbah hitro 

obraste, tudi če jo objeda divjad (Mlakar, 1990). 

 

UPORABA 

Les je razmeroma težak, trd, kakovosten in zelo široko uporabljen (Brus, 2004). V Evropi 

jo gojijo predvsem kot parkovno drevo. 

 

PREPOZNAVNOST 

Če duglazijine iglice zmečkamo med prsti, začutimo značilni vonj po pomarančah ali 

limonah (Frajman, 2005). 

 

 

2.8.8 EVROPSKI MACESEN 

 

Latinsko ime: Larix decidua Mill 

Izvor imena: V mnogih jezikih izvira ljudsko ime iz latinskega, izvora imena v 

slovenskem jeziku pa ni jasen (Lanzara, 1984). 

Družina: Pinaceae – Borovke 

Rod: Larix – Macesen 

 

VIDEZ 

Navadni ali evropski macesen zraste do 40  m v višino in 1,5  m v debelino (slika 60). Je 

listopadno drevo, ki mu jeseni listi porumenijo (slika 61) in odpadejo. Krošnja je jajčasto 

stožčasta, presvetljena in redka (Brus, 2004).  Doseže lahko starost 600 let in več. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Slika 60: Macesen (Johanson, 2010)                  Slika 61: Macesen jeseni (Johnson, 2010) 



Zaletelj, S. (2012). Spoznavanje iglavcev s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Pedagoška fakulteta. 
Ljubljana. 
 

  
46 

 

  

KORENINE 

Koreninski sistem se najprej razvije z glavno korenino, nato se razvijajo še močne 

stranske korenine, tako da je macesen dobro stojno drevo (Mlakar, 1990). 

 

DEBLO IN SKORJA 

Deblo je tudi pri prostostoječih drevesih visoko, ravno in brezvejnato. Skorja je v 

mladosti gladka, z leti pa vzdolžno razpoka na ploskve (slika 62). Zunaj je siva, znotraj pa 

rdeče rjava. Na mladih dolgih poganjkih je skorja rumenkasta (Brus, 2004). 

 

 

Slika 62: Globoko razbrazdana macesnova skorja (Godet, 2000) 

 

VEJE IN BRSTI 

Vrhnje veje so obrnjene navzdol, ostale so vodoravne ali nekoliko visijo. Iz debla 

izraščajo brez pravega reda, ne rastejo v vejnih vencih in hitro odmrejo ter odpadejo 

(Mlakar 1990). Brsti so rdeči, jajčasti in pokriti z luskami (Kotar, Brus, 1999). 

 

IGLICE 

Iglice so nežno, svetlo zelene, v jeseni zlato rumene barve in vsako jesen odpadejo. V 

posameznih letih se odpadanje iglic zavleče celo v december. Iglice so 1,5–3 cm dolge in 

1–1,5 široke ter imajo ob robu dva smolna kanala. Na kratkih poganjkih raste v šopih  25–

65 iglic (slika 63), na dolgih poganjkih pa posamezno in so spiralno razvrščene (Kotar, 

Brus, 1990). 

 

Slika 63: Iglice v šopih (Spohn, 2008) 
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CVETENJE 

Macesen je enodomna drevesna vrsta, ki cveti od marca do maja, hkrati z olistanjem. 

 

RAZMNOŽEVANJE 

Razmnožuje se  s semenom, za vzgojo okrasnih sort ali za osnovanje semenskih nasadov 

tudi vegetativno s cepljenjem in potaknjenci (Brus, 2004). 

 

CVETOVI 

Macesen cveti zelo zgodaj, pogosto že v začetku aprila. Cvetovi se pojavijo prej ali 

sočasno z iglicami (Frajman, 2005). Moški cvetovi so kroglaste oblike, rumeni in dolgi do 

1  cm. Žensko storžasta socvetja so zelenkasta, rožnata ali rdeča in so dolga do 2  cm. 

Moški cvetovi so nameščeni na spodnji strani vej, ženska socvetja pa so pokončno 

nameščena na vrhnjem delu vej (slika 64). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 64: Viseče moško in stoječe žensko socvetje (Eisenreich, 2005) 

 

STORŽI 

Storži so rjavkasti (slika 65), majhni, do 4 cm dolgi in jajčasti (Brus, 2004). Krovne luske 

so vidne samo v spodnjem delu storža. Plodne luske se deloma prilagajajo druga na drugo 

ter se med seboj prekrivajo. Seme je bleščeče rjave barve, trioglato in na eni strani ravno 

(Kotar, Brus, 2004). Seme dozori v prvem letu, vendar izpade šele spomladi. 

 

                                

 

 

 

Slika 65: Dozoreli in odpirajoči storži (Mayer, 2005) 
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RASTIŠČE 

Evropski macesen ima najraje globoka, zračna in z minerali bogata tla. Potrebuje zračno 

in talno vlago, suše ga ne prizadenejo. Zelo dobro prenaša zimski mraz in spomladansko 

ter jesensko slano. Ima rad svetlobo, za rast potrebuje celo svetlobo od strani. Dobro 

prenese močan veter in obremenitve s snegom, prizadene ga samo zgodnji, moker sneg 

(Brus, 2004). 

 

UPORABA 

Beljava macesnovega lesa je rumenkasta do rdečkasto bela, jedrovina rdeča do 

rdečkastorjava. Les je srednje trd, srednje težak, zelo elastičen in obstojen (Mlakar, 

1990). Uporabljajo ga v gradbeništvu (kozolci, pastirske koče) in mizarstvu za izdelavo 

pohištva. Iz semen pridelujejo eterično olje, ki ga uporabljajo predvsem v kozmetiki. 

 

PREPOZNAVNOST 

Pri navadnem macesnu mladi stranski poganjki visijo razločno navzdol iz vodoravno 

nameščenih glavnih vej (Frajman, 2005). 

 

 

2.8.9 ATLAŠKA CEDRA 

 

Latinsko ime: Cedrus atlantica (Endl.) Carr.  

Izvor imena: Ime izvira iz latinskega imena »cedrus« in po gorovju, kjer je samorasla 

(Lanzara, 1984). 

Družina: Pinaceae – Borovke 

Rod: Cedrus – Cedra 

 

VIDEZ 

Atlaška cedra je do 40  m visoko in 2  m debelo vednozeleno drevo (slika 66) s stožčasto, 

razmeroma redko in svetlo krošnjo. Pri zelo starih drevesih postane krošnja tudi 

dežnikasta (Brus, 2004). Cedre dosežejo starost do 900  let. 

 



Zaletelj, S. (2012). Spoznavanje iglavcev s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Pedagoška fakulteta. 
Ljubljana. 
 

  
49 

 

  

 

Slika 66: Atlaška cedra (Johanson, 2010) 

 

KORENINE 

Koreninski sistem ima močne stranske korenine. 

 

DEBLO IN SKORJA 

Mlada drevesa imajo navadno eno smo deblo, v starosti pa več debel. Iz debla veje 

izraščajo nepravilno. Skorja je sprva gladka, sivkasta in svetla, dokler ni drevo staro 25 

let, nato razpoka in pojavijo se drobne luske (slika 67). 

 

 

Slika 67: Siva in razpokana skorja cedre (Johanson, 2010) 

 

VEJE 

Iz debla veje izraščajo nepravilno in strmo navzgor pod ostrim kotom. Ima dolge in 

kratke rumenkaste poganjke. Glavni poganjek je pokončen, poganjki gosto dlakavi 

(Mlakar, 1990). Stranski poganjki niso viseči. 

 

IGLICE 

Iglice so 15–25 cm dolge, modrozelene ali zelene, trde, koničaste in zašiljene. Na dolgih 

poganjkih rastejo posamezno, na kratkih pa v šopih do 40 (slika 68) (Brus, 2004). Po 

obliki so iglice tro- ali četverorobne (Mlakar, 1990). Iglice ostanejo na drevesu 4–6 let. 
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Slika 68: Iglice v šopih (Spohn, 2008) 

 

CVETENJE 

Cedra je enodomno drevo in cveti septembra in oktobra. 

 

RAZMNOŽEVANJE 

Predvsem s semeni. 

 

CVETOVI 

Cvetovi se razvijejo na 4–5 let starih, kratkih poganjkih. Moški so pokončni, valjasti, 3–5  

cm dolgi, rumeni in včasih rožnati. Ženska storžasta socvetja so pokončna, do 1  cm 

dolga, zelena in slabo opazna (Brus, 2004). 

 

STORŽI 

Zrel storž je jajčasto valjaste oblike, razmeroma majhen, pokončen, 5–7 cm dolg in 4  cm 

debel (Brus, 2004). Je rjave barve, na vrhu včasih ugreznjen in smolnat. Storži dozorijo 

septembra ali oktobra v drugem letu ali šele spomladi v tretjem letu po oprašitvi (Brus, 

2004). V prvem letu starosti je storž zelen (slika 69), v drugem svetlo rjav in ko dozori, 

razpade na drevesu, od njega ostane na veji samo os storža. Plodne luske so okrog 3,5  cm 

široke in na hrbtni strani gosto puhaste (Brus, 2004). 

 

 

Slika 69: Enoletni zeleni storž (Kosmač, 2005) 
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RASTIŠČE 

Najbolje raste na globokih in svežih tleh, dobro pa prenese tudi plitva in suha kraška tla. 

Je svetloljubna drevesna vrst (Brus, 2004). Odporna je na nizke temperature in onesnažen 

zrak. 

 

UPORABNOST 

Les atlaške cedre je kakovosten in trajen, s svojim močnim vonjem odganja žuželke. V 

severni Afriki in ponekod v Sredozemlju se uporablja v gradbeništvu in mizarstvu.  V 

Sredozemlju z njo pogozdujejo suhe kraške goličave (Brus, 2004). V Evropi jo 

uporabljajo kot okrasno drevo. 

 

PREPOZNAVNOST 

Poleg iglic v šopih je razpoznavna značilnost atlaške cedre tudi pozno cvetenje. Zlasti 

moški cvetovi so zelo opazni (Frajman, 2005). 

 

 

2.8.10 ZIMZELENA ALI PRAVA CIPRESA 

 

Latinsko ime: Cupressus sempervirens L. 

Izvor imena: Specifično ime poudarja odpornost listov, ki dajejo drevesni krošnji 

značilno temno zeleno barvo (Lanzara, 1984). 

Družina: Cupressaceae – Cipresovke 

Rod: Cupressus – Cipresa                                               

 

VIDEZ 

Vednozelena cipresa je do 30  m visoko (slika 70) in do 1  m debelo vednozeleno drevo 

(Brus, 2004). Po krošnji ločimo ozkokrošnjato (Cupressus sempervirens var. Pyramidalis) 

in širokokrošnjato (Cupressus sempervirens var. semprevires) obliko.  
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Slika 70: Prava cipresa kot drevo (Johnson, 2010) 

 

KORENINE 

Koreninski sistem je globok in lahko prodira v razpoke na precej plitvih tleh (Mlakar, 

1990). 

 

DEBLO IN SKORJA  

Deblo je lahko sestavljeno iz večjega števila napol zraščenih tanjših debel. Skorja je 

tanka, rjava in dolgo ostane gladka. Pozneje se z nje luščijo trakovi lubja (Brus, 2004). 

 

VEJE 

Pri ozkokrošnjati cipresi so veje navzgor prilegle, pri širokokrošnajti pa so veje boj ali 

manj vodoravne. Poganjki so usmerjeni v vse smeri, so tanki, okrog 1  mm debeli, proti 

konici se tanjšajo, na prečnem prerezu so okrogli ali kvadratni (Brus, 2004). 

 

LISTI 

Luskasti listi (slika 71), so dolgi do 1  mm, gosto nasprotno razvrščeni. Na spodnji strani 

imajo vzdolžno brazdico oz. smolno žlezo (Mlakar, 1990). 

 

 

Slika 71: Listi iz lusk (Johanson, 2010) 

 

CVETENJE 

Drevo je enodomno in cveti februarja in marca. 
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RAZMNOŽEVANJE 

Razmnožuje se predvsem s semeni ali s potaknjenci. 

 

CVETOVI 

Moški cvetovi se že jeseni razvijejo na koncu lanskih poganjkov in so podolgovati, tanki, 

do 5  mm dolgi in rumeni. Ženski cvetovi so prav tako majhni, okroglasti, s premerom do 

2,5  cm (Brus, 2004). Moški cvetovi se nahajajo v spodnjem delu krošnje, ženski pa v 

zgornjem delu krošnje. 

 

STORŽI 

Storži so sprva zeleni (slika 72) , nato rjavi (slika 73), so okroglasti ali jajčasti, 2–3 cm 

veliki, sestavljeni iz 8–14 ščetinastih plodnih lusk.  Plodne luske imajo majhno grbinico 

ali pa so gladke (Brus, 2004). Na vsaki plodni luski je 8–20 rjavih in drobnih ploščatih 

semen (Mlakar, 1990).  Semena so okriljena.  

 

                                                 

  

 

 

 

Slika 72: Zeleni, nedozoreli storži (Kosmač, 2005)    Slika 73: Dozoreli storž (Johnson,  

                                                                                                    2010)   

    

RASTIŠČE  

Ustrezajo ji predvsem apnenčasta tla. Dobro prenaša vročino, sušo in onesnažen zrak, 

odporna je proti vetru. Ima rada svetlobo in ne prenaša dobro nizke temperature. 

 

UPORABA 

Les je brez smole, srednje trd, dišeč, odporen proti škodljivcem in zelo cenjen. Danes ga 

najbolj cenijo mizarji, rezbarji in grafiki. Iz poganjkov pridobivajo cipresovo olje, ki je 

pomembna surovina v industriji moških parfumov in uporabno v zdravstvu (Brus, 2004). 

Vednozeleno cipreso velikokrat sadijo okrog pokopališč. 
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PREPOZNAVNOST 

Vednozeleno cipreso spoznamo po njenih do 3  cm velikih storžih. 

 

 

2.8.11 NAVADNI BRIN 

 

Latinsko ime: Juniperus communis L. 

Izvor imena: Izvira iz latinščine (Lanzara, 1984). 

Družina: Cupressaceae – Cipresovke 

Rod: Juniperus – Brin 

          

VIDEZ 

Raste kot grm ali manjše drevo (slika 74). Kot drevo doseže v višino 11  m, v izjemnih 

primerih celo 16  m. Glede debeline ostaja v ozadju, saj so vsa drevesa, ki so debelejša od 

30  cm, že izjeme. Brin ima vitko in piramidasto rast, če raste kot drevo (Kotar, Brus, 

1999). Krošnja je lahko široka in nepravilna, pri drevesni obliki večkrat stebrasta in ozka.  

Doseže lahko starost do 2000 let. 

 

 
Slika 74: Brin kot drevo (Johnson, 2010) 

 

KORENINE 

Ima koreninski sistem z dobro razvito glavno korenino (Brus, 2004). 
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DEBLO IN SKORJA 

Kadar je brin drevo, ima grčasto deblo in gosto krošnjo. Skorja je na deblu  sivorjava, 

sprva gladka, pozneje predvsem vzdolžno razpokana (slika 75) in se lušči v obliki trakov 

(Brus, 2004). 

 

 

Slika 75: V luskastih krpah odpadajoče lubje (Godet, 2000) 

 

VEJE 

Veje izraščajo iz debla pod ostrim kotom. Ne rastejo v vejnih vencih in so usmerjene 

navzgor ali so povešene. Mladi poganjki so v prečnem prerezu trikotni, brsti so drobni in 

zelenkasti (Brus, 2004). 

 

IGLICE 

Listi so v obliki iglic, ki so do 2 cm dolge in široke 1–2 mm. So trde, koničasto bodeče in 

imajo zgoraj belo vzdolžno progo. Prečni prerez iglice je v obliki trapeza, ki ima krajšo 

zgornjo stranico. Njihova barva je sivozelena, včasih tudi svetlo zelena. Iglice rastejo po 

tri (slika 76), redko tudi po štiri skupaj v vretencu in štrlijo na vse smeri (Kotar, Brus, 

1999). 

 

 

Slika 76: Iglice z belo progo na notranji strani (Johanson, 2010) 

 

CVETENJE 

Brin je dvodomno drevo, v izjemnih primeri enodomno in cveti aprila ter maja. 
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RAZMNOŽEVANJE 

Največkrat se razmnožuje s semenom in potaknjenci. 

 

CVETOVI 

Moški cvetovi so rumeni, 4–5 mm dolgi in sestavljeni iz mnogoštevilnih prašnikov, ki 

rastejo v pazduhah lanskoletnih iglic (slika 77). Ženski cvetovi so veliki do 2  mm in 

združeni v socvetja, ki so zelenkaste barve. Ti cvetovi so podobni listnim brstom in so 

sestavljeni iz treh pelodnih listov (Kotar, Brus, 1999). 

 

 

Slika 77: Rumeno moško socvetje (Godet, 2000) 

 

OMESENELI STORŽI 

Pelodni listi po oploditvi omesenijo, zrastejo in tvorijo z neplodnimi luskami jagodasti 

storž oz. brinovo jagodo. Prvo leto je plod zelenkaste barve in neprijetnega okusa, v 

drugem ali tretjem letu, ko dozori, pa je temno modre barve (slika 78). Jagode so 

kratkopecljate, okrogle oblike in imajo premer 4–9 mm. V takšni jagodi so po tri, včasih 

pa samo dve ali celo eno seme, ki je trikotne oblike in rjave barve (Kotar, Brus, 1999). 

 

 

Slika 78: Omeseneli zreli storži  (Eisenreich, 2005) 

 

RASTIŠČE 

Je skromna vrsta, dobro se je uveljavila na zelo plitvih in izčrpanih tleh. Odporna je proti 

suši in ekstremno nizki temperaturi. Za rast potrebuje dovolj svetlobe in dobro prenaša 

onesnažen zrak (Brus, 2004). 
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UPORABA 

Les brina ima izrazito svetlo rumeno beljavo in rdečerjavo črnjavo. Les nima smolnih 

kanalov, je razmeroma trd in srednje težak. Se težko cepi, vendar je elastičen. Je izrazito 

trajen in ima nekoliko neprijeten vonj. Uporabljajo ga v rezbarstvu, pri izdelavi palic in 

pip ter za dekorativne namene. Poleg lesa imajo uporabno vrednost plodovi, ki so 

surovina pri  izdelavi brinovega olja in žganih pijač (Kotar, Brus, 1999). 

 

PREPOZNAVNOST 

Po tri iglice, nameščene v vretencih, in temno modre brinove jagode sta lastnosti, zaradi 

katerih je brin nezamenljiv (Frajman, 2005). 

 

 

2.8.12 TISA 

 

Latinsko ime: Taxus baccata L. 

Izvor imena: Latinska beseda »Taxus« je izpeljanka iz grške besede »toxon«, kar pomeni 

lok. Drugi del njenega latinskega imena »baccata« pa pomeni, da nosi jagode (Kotar, 

Brus, 1999). 

Družina: Taxaceae – Tisovke 

Rod: Taxus – Tisa 

 

VIDEZ 

Tisa je do 20  m visoko in do 1  m debelo vednozeleno iglasto drevo s široko stožčasto 

(slika 79), v starosti tudi okroglasto krošnjo (Brus, 2004). Raste lahko tudi kot grm. 

Znana je kot drevo z dolgo življenjsko dobo, saj doseže starost do 2000 let. 

 

 

Slika 79: Tisa (Johnson, 2010) 
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KORENINE 

Koreninski sistem je srednje globok in široko razvejan.  

 

DEBLO IN SKORJA 

Deblo je grčasto, pogosto že pri tleh grmičasto razraslo (Frajman, 2005). Tisa ima 

velikokrat več debel, ki se med seboj rade zrastejo. Skorja je rdečkastorjava, zelo tanka in 

na mlajših vejah gladka. Lubje se z debla lušči v trakovih in z luskami (Brus, 2004). 

 

 

Slika 80: Deblo in skorja (Godet, 2000) 

 

VEJE IN BRST 

Veje so zelo dolge in iz debla ne rastejo v vejnih vencih. Brsti so ovalni, drobni, do 4  mm 

dolgi in pokriti s tesno prileglimi luskolisti (Brus, 2004). 

 

IGLICE 

Do 3 cm dolge in do 2,5  mm široke iglice so ploščate, mehke, dolgo zašiljene, zgoraj 

temno zelene in bleščeče (slika 81). Spodaj imajo dve svetli progi listnih rež. Na 

pokončnih, dobro osvetljenih poganjkih so razporejene spiralno okrog in okrog poganjka, 

na vodoravnih, zasenčenih poganjkih pa dvoredno, razčesano (Brus, 2004). Na vejah 

iglice ostanejo 4–5 let. 

 

 
Slika 81: Spodnja in zgornja stran iglice (Godet, 2000) 

 

CVETENJE 

Drevo je dvodomno in cveti marca ter aprila. 
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RAZMNOŽEVANJE 

Najbolj pogosto se razmnožuje s semeni. 

 

CVETOVI 

Moški cvetovi so rumenkasti (slika 82), okrogli, 5–6 mm veliki, sestavljeni iz več 

prašnikov, od kateri ima vsak 6–9 prašnih vrečk (Mlakar, 1990). Razvijejo se na lanskih  

poganjkih, in sicer v pazduhah iglic. Ženski cvetovi so posamič iz treh parov lusk in 

enega semena semenske zasnove (Mlakar, 1990). Razvijejo se na koncu lanskega 

poganjka in so zelo drobni in ovalni. 

 

 

Slika 82: Moški cvetovi (Mayer, 2005) 

 

SEMENA 

Iz semenske zasnove se razvije seme, ki ga obdaja živo rdeč sočen ovoj (slika 84). Razen 

rdečega semenskega ovoja (slika 83) so vsi deli tise strupeni (Frajman, 2005). Seme radi 

jedo ptiči in tako raznašajo semena. 

   

                                  

 

 

 

 

Slika 83: Seme z ovojem (Brus, 2004)            Slika 84: Prerez semena (Johanson, 2010) 

 

RASTIŠČE 

Najbolje raste na svežih, humusnih in zračnih tleh, nekaj raje na apnenčasti matični 

podlagi, peščena tla ji ne ustrezajo. Proti suši je precej odporna, ker zgodaj zapre listne 

reže. Tudi mraz ji ne škoduje, saj se od mraza poškodovane iglice dobro obnovijo. Dobro 

prenaša tudi neposredno sončno obsevanje (Brus, 2004). 
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UPORABA 

Les tise, ki je bil v preteklosti tako cenjen za izdelavo lokov, samostrelov, posod, 

okrasnih predmetov, pri izdelavi glasbil, pohištva, se danes na trgu ne pojavlja, ker je tise 

tako malo, da se v Evropi borijo za njeno ohranitev. Njen les je izredno trd, elastičen, 

enakomerne zgradbe ter precej težak. Njegova rdečkasta barva daje še poseben navdih 

plemenitosti, kar pride do izraza pri raznih okrasnih predmetih (rezbarstvo, umetniški 

izdelki, podstavki za lovske trofeje) (Kotar, Brus, 1999). Iz tisinih iglic in skorje 

pridobivajo zdravilo proti nekaterim vrstam raka. Tisa je zelo cenjena v vrtnarstvu (Brus, 

2004).   

 

PREPOZNAVNOST 

Krošnje tise so lahko zelo različno oblikovane, zato je seme z rdečim ovojem najbolj 

zanesljiv določevalni znak (Frajman, 2005). 

 
 
 
2.9 PREBIVALCI IGLASTIH GOZDOV 

 

V iglastih, predvsem v smrekovih gozdovih so tla zaradi zastrtosti slabo osvetljena in 

suha, saj goste krošnje ovirajo dostop svetlobe in vlage, ob nalivih pa voda s takšnih, z 

iglicami posutih, tleh prehitro odteče (Geister, 1999). Kljub temu da je v takem gozdu 

manj svetlobe, pa na tleh večinoma rastejo lišaji, glive in mahovi. V njem najdemo živali, 

ki jim tak gozd nudi hrano, zavetje, zatočišče in prebivališče. Od ptic sta za življenje 

najbolj prilagojena rumeni in rdečeglavi kraljiček. Rumeni kraljiček (slika 85) je stalno 

prisoten v naših gozdovih, medtem ko je rdečeglavi kraljiček ptica selivka. S smrekovimi 

storži se prehranjuje mali krivokljun (sliki 86  in 88). V zavetju na tleh rada gnezdi 

taščica, pogosta gostiteljica pa je tudi kukavica. Veverica (slika 87 in 88) in miš se ravno 

tako radi pogostita s storži. Najbolj znana žuželka, ki jo srečamo v iglastih gozdovih, je 

smrekov lubadar, ki ga štejemo med največje škodljivce, saj lahko povzroči veliko 

gospodarske škode. V gozdu srečamo tudi rdečo mravljo in lesno oso. Z ličinkami lesne 

ose se rad prehranjuje najezdnik. 
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Slika 85: Rumeni kraljiček (Dierschke 2007)        Slika 86: Krivokljun (Burnie, 1990)       

 

                    

                                         

                                        

 

 

 

Slika 87: Veverica objeda storž (D. D´ami, 1972) 

 

 

                                                                 

                              a                                                                b   

Slika 88: Borov storža, ki sta jih oglodala veverica (a) in krivokljun (b) (Chinery, 1989) 

                                

 

2.9.1 ŠKODLJIVCI IGLASTIH GOZDOV 

 

Najpogostejši škodljivci iglasti gozdov so hrošči, ki jih uvrščamo med lestvičarje (delajo 

rove v lesu v obliki lestve (slika 90), rilčkarje (hrošči imajo rilčke) in podlubnike (hrošči 

se zadržujejo pod lubjem).  
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Progasti lestvičar (Xyloterus lienatus Ol.) (slika 89) napada močno oslabelo drevje 

iglavcev, predvsem pa v zgodnji spomladi posekano drevje in izdelane, vendar ne 

obeljene ter nepravočasno zaščitene ali predelana sortimente iglavcev. 

 

                                 

 

 

 

 

Slika 89: Progasti lestvičar (Jurca, 2010)          Slika 90: Rovi lestvičarja (Kinelski, 2010) 

 

Knaver ali (veliki) osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus L.) je temnorjav, 

bleščeč in močno dlakav hrošč (slika 91). Velik je približno 5  mm in ima na koncu vsake 

pokrovke štiri zobke. Kot hrošč prezimuje na napadenih drevesih, v štorih ali v tleh, pod 

lubjem (slika 92) pa pogosto kot ličinka ali buba. Naseli se na smreki, predvsem na njenih 

debelolubnih drevesnih delih. Navadno napada starejše smreke, zato je najnevarnejši 

smrekov lubadar, saj lahko ob preveliki razmnožitvi uniči velike površine gozdov. 

 

                               

 

 

 

 

Slika 91: Odrasel osebek (Bellmann, 2009)  Slika 92: Rovi pod lubjem (Bellmann, 2009) 

 

Šesterozobi (mali) smrekov lubadar (Pityogenes chalcographus) je črn hrošč z 

rdečerjavimi bleščečimi se pokrovkami velikosti 1,5 do 3  mm. Prezimuje v napadenih 

drevesih, ostankih sečnje ali na tleh v stelji. Napada oslabela, poškodovana in tudi zdrava 

drevesa. Napada veje in vrhove smrek.   

                 

Pinijev sprevodni prelec (Thaumatopoea pityocampa Schiff.) je do 4  cm dolga dlakava 

gosenica (slika 93). Na zgornji strani so te gosenice rumenkaste, na spodnji pa črne. 

Dlačice gosenic so strupene. V krošnjah bora (na Primorskem) jih zasledimo v velikih 
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belih do umazano rjavih zapredkih (slika 94), v katerih je lahko do 150 gosenic, ki 

objedajo borove iglice.  

 

                                              

 

 

 

 

 

Slika 93: Kolonija odraslih ličink (Ciesta, 2010)          Slika 94: Zapredek (Cadahia, 2010)                 

 

 

2.9.2 BOLEZNI IGLASTIH DREVES 

 

Rdeča trohnoba (Heterobidion annosum) najpogosteje napada smreke. Trohnoba se 

najprej naseli v koreninah in se širi po notranji strani debla. Jedro lesa postane vijoličaste, 

potem pa rdečkasto kostanjeve barve. Trohnenje v lesu napreduje tako, da se pokažejo 

podolgovate bele lise, ki se kasneje spojijo (slika 95). Jedrovina postane bledorumena, 

vse bolj porozna in vlaknasta ter se naposled razgradi do take stopnje, da postane deblo 

votlo (Maček, 2008). Bolezen lahko napreduje po deblu do 16 m visoko. Trohnoba 

napada tudi bor, macesen in jelko. 

 

Slika 95: Trosnjak v votlini debla (Maček, 2008) 

 

Smrekova kresilača (Fomiopsis pinicola) je goba, ki je pri nas zelo razširjena in napada 

mrtev les iglavcev, predvsem smreko in bor (slika 96). Zelo nevarna je za posekana debla 

iglavcev, ki še niso odpeljana iz gozda, in za podrta debla, ki so posledica vetroloma ali 

snegoloma. Na lesu povzroča rjavo trohnobo beljave in jedrovine. Okužen les postane 
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rdečkaste barve, nato se pokažejo v lesu belkaste proge in les potemni ter razpade v 

prizmatične koščke. 

                                                   

Slika 96: Mlada trosnjaka na borovem deblu (Maček, 2008) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 NAMEN RAZISKAVE IN OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Osnovni namen moje diplomske naloge je odkriti, kakšne predstave imajo otroci, stari 5 

do 6 let, o drevesih, zlasti o iglavcih. V vrtcu se veliko več časa posveča drevesom, ki 

jeseni izgubijo liste oz. listavcem in skoraj nič iglavcem. Odgovori otrok, predvsem 

nepravilni, so mi pomagali, da sem načrtoval dejavnosti, ki bi njihove nepravilne ali 

nepopolne predstave spremenile oziroma nadgradile v pravilne. Večino dejavnosti sem 

poskušal organizirati v naravi, saj otrokom lažje približaš neko stvar, če jo vidi, ko je v 

naravi in se jo dotakne. V dejavnosti sem poskušal vključiti vsa čutila (vid, dotik, sluh, 

vonj in okus). 

 

Dan danes se otroci veliko časa pogovarjajo s starši, sestrami in brati, sovrstniki, starimi 

starši in vzgojitelji, prebirajo različne revije in knjige ter gledajo televizijo in brskajo po 

internetu. Zanimalo me je tudi, kje in od koga so vsa ta spoznanja pridobili. 

 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kaj misliš, kaj je drevo, žival ali rastlina? Zakaj tako misliš? Po čem se razlikuje 

rastlina od živali? 

2. Kaj misliš, ali je drevo živo? Zakaj tako misliš? 

3. Ali poznaš kakšen del drevesa?  Povej, katere dele poznaš in jih naštej. 

4. Kaj misliš, kaj so iglice? Kateri del drevesa so? Kakšne barve so iglice in zakaj? 

5. Ali iglice odpadejo z drevesa? Kdaj odpadejo in ali veš, zakaj? 

6. Kaj misliš, iz česa zraste drevo? 

7. Kaj potrebuje drevo za rast? 

8. Ali poznaš kakšno iglasto drevo? Kako se imenuje? 

9. Kaj poleg iglic še raste, zraste na drevesu? 

10. Kje si to izvedel/a? Kdo ti je povedal? 
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3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

1. Predvidevam, da bo večina otrok vedela, da je drevo rastlina in da poznajo vsaj eno 

razliko med rastlino in živaljo, vendar ne glavne in najpomembnejše razlike – da si 

rastlina sama pridela hrano, medtem ko si jo mora žival poiskati. 

2. Predvidevam, da večina otrok ne bo vedela, da je drevo živo, saj si predstavljajo, da 

tisto, kar se ne premika oz. ne hodi, ne more biti živo. 

3. Mislim, da bodo otroci poznali vsaj en del drevesa, in sicer veje. Večina otrok bo 

pozabila na korenine, saj se jih ne vidi, ker so v zemlji. Predvidevam, da noben otrok ne 

bo naštel vseh glavnih delov rastline. 

4. Čeprav so otroci že videli iglice na drevesu, mislim, da ne bodo vedeli, da so to listi. 

Predvidevam, da jih bodo iglice spominjale na igle oz. šivanke, na nekaj, kar zbode. 

5. Predvidevam, da bo večina vprašanih otrok mislila, da iglice nikoli ne odpadejo z 

drevesa. Če pa bo njihov odgovor, da iglice odpadejo z drevesa, pa da odpadejo jeseni, 

takrat, ko odpadejo listi. 

6. Mislim, da bo kar nekaj otrok vedelo, da drevo zraste iz semena. 

7. Predvidevam, da bo večina vprašanih otrok vedela, da drevo za rast potrebuje vodo, na 

ostale pogoje pa bodo pozabili oz. jih ne bodo vedeli. 

8. Mislim, da so se otroci že srečali z iglastim drevesom in da bodo najpogosteje omenili 

smreko. Predvidevam, da bo vsak otrok poznal vsaj eno iglasto drevo.  

9. Predvidevam, da otroci vedo, da na iglastem drevesu rastejo poleg iglic še storži. 

10. Mislim, da so vprašani otroci največ znanja o iglavcih pridobili od staršev in 

vzgojiteljev v vrtcu. 

 

 

3.4 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

 

Raziskava je bila zasnovana na opisni oz. deskriptivni metodi pedagoškega raziskovanja 

in je empirična. 
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3.5 OPIS STATISTIČNE MNOŽICE IN VZORCA 

 

Osnovna statistična množica so bili predšolski otroci, stari od 5 do 6 let, iz primestnih 

vrtcev v šolskem letu 2009/10. Vzorec vključuje 100 predšolskih otrok (49 deklic in 51 

dečkov). 

 

VRTEC ŠTEVILO OTROK 

 

Viški vrtci 

 

 

65 

(31 deklic, 34 dečkov) 

 

VVZ Kekec Grosuplje 

 

 

35 

(18 deklic, 17 dečkov) 

 

 

3.6 TEHNIKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Otroške odgovore sem dobil s pomočjo ustne ankete. Vprašalnik sva sestavila skupaj z 

mentorico. Vprašalnik je bil v pisni obliki, ki vsebuje eno vprašanje zaprtega tipa (delno 

vprašanje št. 1), ostalih devet  vprašanj in podvprašanj pa je odprtega tipa. Zbiranje 

podatkov v posameznih vrtcih je potekalo v času nenačrtovanih dejavnosti. Posameznega 

otroka sem spraševal v ločenem prostoru, tako da sem preprečil, da ni prišlo da 

posnemanja odgovorov med otroki. Vsakemu otroku sem zastavil vprašanje po 

določenem vrstnem redu in si njihove odgovore sproti zapisoval. Pri  vsakem vprašanju 

sem jih spraševal po njihovem mnenju. Pri drugem vprašanju sem si pomagal z drevesom, 

ki je raslo na vrtčevskem igrišču in se ga je videlo iz prostora, v katerem sem anketiral 

otroka. 

 

 

3.7 STATISTIČNE METODE OBDELAVE PODATKOV 

 

Odgovore otrok sem obdelal s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel 2007. 

Dobljene podatke sem prikazal z grafi in rezultate interpretiral. Pri nekaj vprašanjih so 
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otroci povedali lahko tudi več odgovorov, tako da je število odgovorov večje od števila 

otrok. V takem primeru je prikazan odstotek odgovorov in ne odstotek števila otrok. Pri 

ostalih vprašanjih pa je prikazan odstotek števila otrok, ki so bili zajeti v anketi. 

 

 

3.8 ODGOVORI OTROK IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

PRED IZVEDBO PRAKTIČNEGA DELA 

 

3.8.1 KAJ MISLIŠ, KAJ JE DREVO, ŽIVAL ALI RASTLINA? 

 

Graf 1: Prikaz odgovorov na vprašanje Kaj misliš, kaj je drevo, žival ali rastlina 

 

S tem vprašanjem sem želel izvedeti, kaj si otroci predstavljajo, kaj je drevo. Vprašanje je 

bilo zaprtega tipa in so otroci lahko izbirali med dvema odgovoroma, in sicer med rastlino 

in živaljo. Odgovori otrok potrjujejo moja predvidevanja, saj je kar 98 % otrok pravilno 

odgovorilo, da je drevo rastlina. Mislim, da bi bil odstotek pravilnih odgovorov precej 

manjši, če otrokom ne bi ponudil odgovora, med katerima so lahko izbirali. Pomembno se 

mi je zdelo, da je prvo vprašanje zaprtega tipa, saj se otroci niso ustrašili neuspeha in so 

pri vseh ostalih vprašanjih sodelovali. 
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3.8.1.1 ZAKAJ TAKO MISLIŠ?  (Da je drevo rastlina) 

 

Graf 2: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Zakaj tako misliš 

 

Na to vprašanje je odgovarjalo 98 otrok, vsi tisti, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili, 

da mislijo, da je drevo rastlina. Iz grafa je dobro razvidno, da je kar 39. otrokom 

poglavitna lastnost rastline, da se ne premika oz. hodi. Presenetilo me je, da je kar nekaj 

otrok naštelo značilne dele drevesa. Pet otrok je omenilo tudi korenine, kjub temu da so v 

večini pod zemljo in se redko vidijo. Pod rubriko drugo so naslednji odgovori otrok: 

• ker na njih rastejo plodovi; 

• ker jih jedo živali; 

• ker ne govorijo in se ne oglašajo; 

• ker je zelene barve; 

• ker nima dlak; 

• ker gleda iz zemlje. 

 

3.8.1.2 ZAKAJ TAKO MISLIŠ? (Da je drevo žival) 

Na to vprašanje sta odgovarjala samo dva otroka, saj so vsi drugi (98 otrok) povedali, da 

drevo spada med rastline. Mislim, da bi več otrok odgovorilo napačno (da je drevo žival), 

če ne bi bilo to vprašanje zaprtega tipa in ne bi otroci izbirali samo med dvema 

odgovoroma. Oba otroka sta kot razlog, zakaj mislita, da je drevo žival, navedla 

značilnosti za živali in ljudi. Otrok, katerega odgovor je bil, da ima roke, predvidevam, da 

je mislil na veje, in tisti, ki je omenil nogo, je mislil na deblo.  
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3.8.1.3 PO ČEM SE RAZLIKUJE RASTLINA OD ŽIVALI? 

 

Graf 3: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Po čem se drevo razlikuje od živali 

 

Najpogostejša razlika, ki so jo otroci navedli, je ta, da rastlina nima delov človeškega 

telesa (32 %). Pri tem odgovoru so otroci naštevali, da rastlina nima rok, nog, glave, oči, 

ust, skratka dele telesa, ki so značilni za žival in človeka. Drugi najpogostejši odgovor, ki 

so ga otroci navedli, pa je bil, da rastlina ne hodi (21 %). Nekateri so kot glavno razliko 

našteli dele, ki so značilni za rastlino (15 % ), predvsem liste. Zanimivi se mi zdijo 

odgovori otrok, ki so zajeti v rubriki drugo (6 %). Ti odgovori so sledeči: 

• žival lahko je in pije, drevo pa samo pije; 

• žival ima lahko bolezen; 

• žival gre lahko na drevo; 

• na drevesu so rože; 

• drevo ima samo eno nogo; 

• rastlina se ne oglaša. 
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3.8.2 KAJ MISLIŠ, ALI JE DREVO ŽIVO? 

Ko sem otrokom zastavljal to vprašanje, sem jim pokazal drevo, ki je raslo na igrišču 

vrtca. 

 

                   Graf 4: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Ali je drevo živo 

 

Ni me presenetilo, da je večina (69 %) mislila, da drevo ni živo. Sklepal sem, da bo na 

njihov odgovor vplivala lastnost drevesa, da se drevo ne premika oz. hodi in posledično 

njihovo mišljenje, da je zato drevo mrtvo. Tudi raziskave so pokazale, da večina otrok 

misli, da majhno drevo raste in da veliko drevo ne raste (Bajd in Krnel, 2006). Ena 

tretjina (31 %) otrok pa je vedela, da je drevo živo. 

 

3.8.2.1 ZAKAJ TAKO MISLIŠ? (Da drevo ni živo) 

 

Graf 5: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Zakaj tako misliš, da drevo ni živo 

 

Na to vprašanje je odgovarjalo 69 otrok, vsi isti, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili, 

da drevo ni živo. Kar 31 otrok meni, da drevo ni živo, ker ne hodi, in 26 otrok, ker nima 
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udov in čutil. Zanimiv je odgovor otroka, ki razmišlja, da je drevo mrtvo, ker ne diha, 

tako kot dihamo mi. 

 

3.8.2.2 ZAKAJ TAKO MISLIŠ? (Da je drevo živo) 

 

Graf 6: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Zakaj tako misliš, da je drevo živo 

 

Na to vprašanje so odgovarjali le otroci (31), ki so mislili, da je drevo živo. Najbolj 

pogosti odgovor otrok (18) je bil, da je drevo živo, ker raste iz zemlje. Nekaj otrok (6) 

misli, da je drevo živo, ker ima zelene liste, druga dva otroka pa zato, ker ni posušeno. 

Zanimivo so razmišljali otroci (5) v rubriki drugo, zakaj je po njihovem mnenju drevo 

živo: 

• ker drevo pije vodo; 

• ker ni plastično; 

• ker diha; 

• ker ni podrto; 

• ker ima še lubje gor. 
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3.8.3 ALI POZNAŠ KAKŠEN DEL DREVESA? POVEJ, NAŠTEJ. 

 

Graf 7: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Katere dele drevesa poznaš 

 

Pri tem vprašanju so otroci povedali več delov drevesa, zato je število odgovorov večje 

kot število otrok. Pri tem vprašanju je bilo otrokom v pomoč drevo, ki so ga videli skozi 

okno. Največ otrok (93) je povedalo, da so veje del drevesa, čeprav sem mislil, da bodo 

otroci najpogosteje omenili liste (82 otrok). Presenetilo me je, da se je nekaj otrok (10) 

spomnilo tudi na korenine, kljub temu da se jih ni videlo. Pod rubriko drugo je osem 

otrok razmišljalo, da k delom drevsa spadajo še: storži, lubje, smola, rože, mah in gnezdo. 

Samo štirje otroci so našteli vse glavne dele drevesa (korenine, deblo, veje in liste). 

 

3.8.4 KAJ MISLIŠ, KAJ SO IGLICE?  

 

                   Graf 8: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Kaj misliš, kaj so iglice 
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Tako, kot sem predvideval, so iglice največ otrok (61 %) asocirale na »špičke«, ki pikajo 

in bodejo, spet druge na tanke palčke (7 %) in na šivanke (6 % otrok). 10 % otrok je 

odgovorilo, da so iglice listi, samo da so drugačne oblike. V rubriki drugo je 5 % otrok 

odgovorilo, da so iglice: 

• tanki trni, 

• dolge vrvice, 

• neke vrste žeblji, 

• majhen kos lesa in 

• hrana za ptiče. 

Nekaj otrok (11) pa ni znalo odgovoriti na zastavljeno vprašanje. 

 

3.8.4.1 KATERI DEL DREVESA SO IGLICE? 

 

Graf 9: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Kateri del drevesa so iglice 

 

Tako, kot sem predvideval, je največ otrok (72 %) iglice povezalo z vejami in samo 9 % 

otrok je vedelo, da so iglice malo drugačni listi. V rubriki drugo je 5 % otrok iglice 

povezalo: 

• s smreko,  

• z lubjem,  

• z vrtnico,  

• in z lasmi smreke.   

Nekaj otrok (14 %) pa ni navedlo nobenega odgovora. 
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3.8.4.2 KAKŠNE BARVE SO IGLICE? 

 

Graf 10: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Kakšne barve so iglice 

 

Pri tem vprašanju je 11 otrok podalo kar dva odgovora (npr. da so iglice zelene in rjave 

ali zelene in sive), zato je odgovorov več, kot je število otrok. Upošteval sem vse 

odgovore in jih predstavil v odstotkih, kar predstavlja posamezni odgovor in ne odstotek 

števila otrok. Največ otrok (89) je odgovorilo, da so iglice zelene. Da so iglice rjave (14  

otrok), sive (5 otrok) in črne (1 otrok), pa so otroci odgovorili, da so take zato, ker so 

mrtve, suhe in ležijo na tleh. 

 

3.8.4.3 ZAKAJ SO IGLICE TAKŠNE BARVE? 

 

Graf 11: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Zakaj so iglice takšne barve 
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Odgovori otrok se navezujejo na prejšnje vprašanje. Tudi pri tem vprašanju so nekateri 

otroci (14) podali več odgovorov, zato posamezni odgovor predstavlja odstotek 

odgovorov in ne procent otrok. Najpogostejši je bil odgovor, da so iglice takšne barve, 

ker je tudi smreka zelena (39 otrok). Sledijo odgovori, da iglice take zrastejo (16 otrok) in 

da so take barve kot listi (14 otrok). V rubriki drugo (6 otrok), pa so zajeti naslednji 

odgovori: 

• da take padejo dol (rjave); 

• ker so tudi tla take barve (rjave); 

• da se jih bolje vidi (zelene); 

• ker jim taka barva pristoji (zelene); 

• ker jih je mati narava naredila take (zelene); 

• ker drugačne ne obstajajo (zelene); 

 

3.8.5 ALI IGLICE ODPADEJO Z DREVESA? 

 

Graf 12: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Ali iglice kdaj odpadejo z drevesa 

 

Presenetilo me je, da je kar 71 % otrok odgovorilo, da iglice odpadejo z drevesa in samo 

29 % otrok, da iglice nikoli ne odpadejo z drevesa. 

 

 

 

 

 



Zaletelj, S. (2012). Spoznavanje iglavcev s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Pedagoška fakulteta. 
Ljubljana. 
 

  
77 

 

  

3.8.5.1 KDAJ ODPADEJO IGLICE Z DREVESA? 

 

Graf 13: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Kdaj odpadejo iglice z drevesa 

 

Na to vprašanje je odgovarjalo 71 otrok, vsi tisti, ki so mislili, da iglice odpadejo z 

drevesa. Največ otrok misli, da iglice odpadejo pozimi (22 otrok) zaradi teže snega in 

takrat, ko močno piha (18 otrok).  Presenetilo me je, da so v odgovore zajeti vsi štirje letni 

časi. 12 otrok pa misli, da iglice odpadejo le takrat, ko jih odtrgaš. 5 otrok v rubriki razno 

mislijo, da iglice odpadejo takrat, ko: 

• posekajo drevo; 

• se začnejo majati; 

• so stare; 

• se ne morejo več držati veje;  

• je čas, da odpadejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaletelj, S. (2012). Spoznavanje iglavcev s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Pedagoška fakulteta. 
Ljubljana. 
 

  
78 

 

  

3.8.5.2 ZAKAJ IGLICE NE ODPADEJO Z DREVESA? 

 

Graf 14: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Zakaj iglice ne odpadejo z drevesa. 

 

Na to vprašanje je odgovarjalo 29 otrok, vsi tisti, ki so mislili, da iglice nikoli ne 

odpadejo z drevesa. Največ otrok misli, da iglice ne odpadejo z drevesa, ker se trdo držijo 

veje (14 otrok) in ker so zapičene v vejo (7 otrok).  Pod rubriko drugo pa 3 otroci 

razmišljajo, da iglice ne odpadejo, ker: 

• so lažje od listov; 

• so nalepljene na veji;  

• so navajene na sneg. 

 

3.8.6 KAJ MISLIŠ, IZ ČESA ZRASTE DREVO?  

 

                  Graf 15: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Iz česa zraste drevo 
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Najpogostejši odgovor otrok (55 %), kot sem tudi pričakoval, je bil, da drevo zraste iz 

semen.  24 % otrok je sklepalo, da drevo zraste iz korenin. Nakaj (6 %) otrok je v rubriki 

razno razmišljalo, da drevo zraste iz: trave, pešk, mahu, koščic, debla in vode. 

  

3.8.7 KAJ POTREBUJE DREVO ZA RAST? 

 

Graf 16: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Kaj potrbuje drevo za rast 

 

Pri tem odgovoru so nekateri otroci podali več kot en odgovor, zato je ševilo odgovorov 

večje od števila otrok. Tako, kot sem predvidaval, je kar 89 otrok odgovorilo, da drevo 

potrebuje za rast vodo. Otroci so mnenja, da potrebuje drevo za rast še zemljo (37 otrok), 

sonce (7 otrok) in gnojilo (5 otrok). Zanimivi so odgovori otrok (4) iz rubrike drugo, in 

sicer za rast drevesa je poteben tudi:  

• prostor,  

• pesek,  

• hrana in pijača ter 

• toplota.  
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3.8.8 ALI POZNAŠ KAKŠNO IGLASTO DREVO?  

 

Graf 17: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Ali poznaš kakšno iglasto drevo 

 

Presenetljivo veliko otrok (93 %) pozna vsaj eno iglasto drevo, ostalih 7 %  otrok pa ne 

pozna nobenega. 

 

3.8.8.1 KAKO SE IMENUJE IGLASTO DREVO, KI GA POZNAŠ? 

 

Graf 18: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Kako se imenuje iglasto drevo, ki ga 

poznaš 

 

Kljub temu da je na to vprašanje odgovarjalo 93 otrok, je število odgovorov večje, kot je 

število (100) vseh anketiranih otrok, saj je veliko otrok podalo po dva odgovora. 

Najpogostejši odgovor je bil smreka (88 otrok). Sledijo mu bor (12 otrok) in jelka (7 
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otrok). Presenetila sta me dečka, ki sta naštela po tri (smreka, jelka, bor) in štiri (smreka, 

bor, tisa, macesen) iglasta drevesa. 

 

3.8.9 KAJ POLEG IGLIC ŠE RASTE, ZRASTE NA DREVESU? 

 

Graf 19: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Kaj poleg iglic še raste na drevesu 

 

Tudi pri tem vprašanju so nekateri otroci podali več kot eden odgovor. Upošteval sem vse 

odgovore in jih predstavil v odstotkih. Pri tem odgovoru sem naletel na težavo, saj je bilo 

vprašanje zasnovano tako, da sem šele po odgovorih otrok sklepal, da mislijo na splošno 

na vsa drevesa in ne samo na iglasta. Največ otrok je bilo mnenja, da na drevesu rastejo 

še listi (63 otrok) in storži (32 otrok). Pri odgovoru cvetje so otroci mislili na cvetje, ki ga 

srečamo pri kritosemenkah in ne na ženska ali moška socvetja iglavcev. V rubriki drugo 

se odgovori 4 otrok, da na drevesu poleg iglic raste še: lubje, trni, mah, gobe. 
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3.8.10 KJE SI TO IZVEDEL/A? KDO TI JE POVEDAL? 

 

Graf 20: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Kje si izvedel podatke o iglavcih 

 

Moja predvidevanja so bila prava, saj je 45 % otrok informacije o iglavcih dobilo od 

staršev. Presenetilo me je, da je kar 38 % otrok meni, da to, kar so povedali, vedo sami 

oziroma so videli v naravi (9 % otrok). Zanimivo mi je tudi to, da sta dva otroka 

pridobljeno znanje pridobila iz knjige in eden s televizije. Najbolj pa me je presenetilo, da 

noben otrok ni omenil, da je svoje znanje o drevesih oz. iglavcih pridobil v vrtcu. 
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4 PRAKTIČNI DEL 

 

Praktični del sem izvedel v Viških vrtcih, enoti Hiša pri ladji. Dejavnosti sem izvedel v 

vrtcu, v svoji skupini, v kateri je bilo 20 otrok, starih od 5 do 6 let. Dejavnosti so bile 

načrtovane skozi celo šolsko leto, saj so se nekatere dejavnosti navezovale na določen 

letni čas.  

 

 

4.1 NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI V VRTCU 

 

Otrok zelo rad raziskuje, kar ga zanima, pa naj bo doma ali v vrtcu. Raziskovanje je za 

otroka vedno zabavno in razburljivo, ker ga pripelje do vedno novih problemov in 

spoznanj. 

Dejavnost mora biti organizirana tako, da lahko otroci razvijajo svoje zamisli in odkrivajo 

svoja spoznanja, in sicer tako, da si bodo znali sami odgovoriti na vprašanja s pomočjo 

eksperimentalnih rezultatov. Dejavnost mora temeljiti na neposrednosti otrokovega 

hotenja, želje po eksperimentiranju, ki je otrokova samostojna odločitev (Katalinič, 2007, 

str. 22). 

 

Naloga vzgojitelja pri eksperimentalni dejavnosti je, da otroka spodbuja in spremlja potek 

dejavnosti. Otrok raziskuje, vzgojitelj ga pri tem spodbuja. Načrtno opazovanje otrok 

odkriva njihov interes in nagnjenost za določena področja kurikuluma. Če vzgojitelj pri 

otroku ugotovi posebno nagnjenje do naravoslovja, lahko ta interes dodobra izkoristi pri 

naravoslovnih dejavnostih.  

 

 

4.2 POTEK DEJAVNOSTI 

 

Potek samih dejavnosti sem si zamislil tako, da smo večino dejavnosti izvedli v naravi, se 

pravi v bližnjem gozdu (Rožnik, Šišenski hrib), v parku (Tivoli) ali na igrišču vrtca. 

Dejavnosti, ki so potekale v igralnici, pa so bile izvedene po predhodnem obisku gozda, 

tako da so imeli otroci že izkušnjo z materialom (iglice, lubje, veje, storži …), ki je bil 

namenjen za dejavnost. Pri dejavnostih so otroci rešitve iskali sami ali v manjših 
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skupinah. Delo je potekalo tudi po kotičkih. Otrokom sem želel približati iglavce tako, da 

so pri reševanju nalog uporabljali vsa čutila (vid, tip, vonj, okus in sluh). Pri samih 

dejavnostih nisem uporabljal veliko delovnih listov, saj menim, da si otrok lažje 

predstavlja neko stvar, če jo vidi v naravi, se jo dotakne, kot da je narisana na listu. 

Obiskali smo tudi drevesnico in nasad dreves pred Gozdarsko fakulteto v Ljubljani. 

Iglavce smo spoznavali skozi celo šolsko leto, tako da smo jih spremljali in opazovali 

skozi vse letne čase. 

 

 

4.3 DEJAVNOSTI OTROK 

 

4.3.1 DEJAVNOST: POGOVOR O IGLAVCIH IN RISANJE LE TEH 

 

Cilji: 

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

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih. 

• Otrok se likovno izrazi pred in po opazovanju iglastega drevesa. 

• Razvijanje spoštljivega odnosa so narave. 

 

Potek dejavnosti: 

V igralnici sem otrokom zastavil vprašanje, kakšno je iglasto drevo. Otroci so odgovorili, 

da imajo iglasta drevesa iglice in da iglice pikajo. Neka deklica se je spomnila, da je to 

jelka, ki jo postavijo za novo leto. Kar nekaj otrok je povedalo, da je to smreka. Neki 

deček je pokazal skozi okno na drevo (smreko), ki raste na igrišču vrtca, in dejal, da je to 

iglavec. Otroke sem prosil, da s svinčnikom narišejo na list papirja vejico smreke. Po 

končanem risanju smo se odpravili na igrišče in si pobližje ogledali smreko. Otroci so se 

dotikali njenega debla in iglic. Nekateri so opazili na tleh in na vrhu smreke storže. 

Smreko (veje, iglice, lubje in storže) so si otroci ogledovali tudi z lupo. Po končanem 

ogledu smo se vrnili v igralnico in otroci so ponovno narisali smreko oz. njene dele. 

Nastale so risbice z izrazitimi detajli. Nekateri so narisali samo vejico, drugi so narisali še 

storž. Neki deček je narisal samo lubje, ki je bilo hrapavo in na njem je bila smola. Na 

nekaterih risbicah so bile iglice narisane v vse smeri in so bile približno enako dolge.  Po 

končanem risanju so otroci primerjali obe risbici med seboj. Vsi so se pri drugi risbici 
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bolje potrudili, saj so narisali, kar so predhodno videli, se dotaknili in občutili pri 

opazovanju smreke.  

 

 

Risbici deklice H. 

                                      

      Slika 97: Risba pred opazovanjem                           Slika 98: Risba po opazovanju 

 

Deklica H. je pred opazovanjem narisala vejico smreke zelo debelo in okrog nje je iglice 

ponazorila s cik-cak črto (slika 97). Risbico je narisala zelo hitro. Po opazovanju smreke 

si je za risbico vzela več časa. Na vejico smreke je lepo narisala posamezne iglice, ki so 

narisane v vse smeri (slika 98). 

 

 

Risbici dečka L. 

                                    

       Slika 99: Risba pred opazovanjem                          Slika 100: Risba po opazovanju    

           

Pred opazovanjem smreke se je deček L. spomnil, da ima smreka na vejah tudi storže, 

zato jih je narisal na svojo vejico (slika 99). Pri samem opazovanju smreke si je deček 

veliko časa vzel za opazovanje iglic. Iglice si je ogledal tudi pod lupo. Pri drugem risanju 

je lepo narisal iglice, ki so zašiljene in gledajo v vse smeri (slika 100). 
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Risbici dečka S. 

                                      

       Slika 101: Risba pred opazovanjem                         Slika 102: Risba po opazovanju  

                 

Deček S. pri risanju ni želel sodelovati, ker ni vedel, kaj naj nariše. Povprašal sem ga, če 

ve, kakšna je smreka in kakšne veje ima. Odgovoril mi je, da je zelena in ima na vejah 

iglice. Dejal sem mu, naj to tudi nariše. Za vejo je narisal črto in nanjo majhne poševne 

črte, ki predstavljajo iglice (slika 101). Ko smo se odpravili na vrt, je zelo dobro opazoval 

veje in iglice ter ugotovil, da veje niso samo ravne. Pri risanju je narisal vejo, ki je bila 

ukrivljena in na njej iglice, ki so bile vse enako dolge in so štrlele v vse smeri (slika 102). 

 

 

Risbici deklice M. 

                                      

       Slika 103: Risba pred opazovanjem                         Slika 104: Risba po opazovanju 

 

Deklica M. je bila edina, ki  je na vejico narisala liste. Prepričan sem bil, da je narisala 

vejico listavca, zato sem jo vprašal, katero vejico je narisala. Odgovorila mi je, da je to 

smrekova vejica (slika 103). Po opazovanju smreke se je deklica zelo potrudila. Narisala 

je veji smreke, ki sta imeli tudi stranske vejice. Na njih je narisala veliko iglic, ki so bile 

narisane zelo na gosto in so bile vse enako dolge (slika 104).   
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4.3.2 DEJAVNOST: DELI DREVESA 

 

Cilji:  

• Otroci spoznavajo in prepoznavajo glavne dele drevesa. 

• Otroci s pomočjo čutil (vid, tip) spoznavajo različne dele drevesa. 

• Razvijanje spoštljivega odnosa do narave. 

 

Potek dejavnosti: 

Z otroki smo se odpravili na sprehod v Tivoli. Med sprehodom smo se ustavili in vprašal 

sem jih, če poznajo kakšen del drevesa. Večina otrok je vedelo, da ima drevo veje, liste in 

deblo. Nekateri so deblo poimenovali steblo. Razložil sem jim, da imajo steblo vse 

rastline, tudi drevesa in grmi, samo da je njihovo steblo olesenelo in mu pravimo deblo. 

Nekaj otrok se je spomnilo, da ima drevo tudi korenine, ki so pod zemljo in se jih ne vidi. 

Z otroki smo poiskali drevo, ki je rastlo v bregu in kateremu so se videle korenine. Otroci 

so se korenin dotikali in tudi po njih plezali (slika 105). Otroke sem povprašal, zakaj 

imajo drevesa korenine. Najpogostejši odgovor je bil, da drevo s pomočjo korenin pije 

vodo iz zemlje. Deček L. je dejal, da drevo ne bi moglo stati in bi padlo, če ne bi imelo 

korenin. Ko smo se vrnili s sprehoda, so otroci v zvezke narisali dele drevesa. Izdelali 

smo tudi plakat (slika 106), na katerem smo poimenovali vse  glavne dele drevesa. 

 

                                

      Slika 105: Plezanje po koreninah                             Slika 106: Plakat Drevo 
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4.3.3 DEJAVNOST: IZDELAVA MODELA DREVESA 

 

Cilji: 

• Otroci preko ustvarjanja ponovijo glavne dele drevesa. 

• Otroci ločijo listnata in iglasta drevesa. 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave oz. dreves. 

• Otroci razvijajo in krepijo ročne spretnosti. 

 

Potek dejavnosti: 

Otroci so imeli na voljo glino, majhne vejice smreke in leske. Razložil sem jim, kako naj 

se lotijo izdelave modela. Otroci so za deblo uporabili glino, ki so jo oblikovali v valj in 

ga postavili na kartonast podstavek. Na vrhu debla so zapičili vejice leske in tako je nastal 

model listopadnega drevesa (slika 107). Za oblikovanje modela smreke pa so uporabili 

različno dolge vejice smreke, ki so jih zatikali v glino (deblo) v vencih (slika 108). 

Nekateri otroci so vedeli, da ima smreka spodaj najdaljše veje, ki se proti vrhu krajšajo. 

Otroci so v dejavnosti zelo uživali in so v večini naredili oba modela. Neki deček se je 

znašel in je naredil smreki tudi korenine, ki štrlijo iz zemlje. Ko sem ga vprašal, zakaj je 

naredil tako korenine, mi je odgovoril, da jih je tako videl tudi na Rožniku, ko smo šli na 

sprehod. Vse narejene modele dreves smo tudi razstavili.  

 

                               

       Slika 107: Modeli listavcev                                Slika 108: Modeli smrek  
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4.3.4 DEJAVNOST: ISKANJE INFORMACIJ O DREVESIH  

 

Cilji: 

• Otrok išče informacije o iglavcih in drevesih v različnih virih. 

• Spodbujanje otroka k iskanju informacij. 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.  

 

Potek dejavnosti: 

Otroke sem vprašal, kje bi dobili kakšne slike o iglastih drevesih. Kar nekaj otrok je 

navedlo, da bi jih našli v knjigi, v kateri so drevesa. Odpravili smo se v vrtčevsko 

knjižnico, da bi poiskali knjige o drevesih, vendar smo našli le tri knjige na to temo. Zato 

smo se z otroki odpravili v Knjižnico Prežihov Voranc. Med potjo do knjižnice smo 

opazovali iglasta drevesa. Pri določevanju iglavcev otroci niso imeli problemov, saj so 

bila samo iglasta drevesa zelena, kajti drugim so listi že odpadali, ker je bila jesen. Ko 

smo prišlo do macesna, ki je skoraj izgubil že vse iglice, sem jih vprašal, ali je to iglavec. 

Večina otrok je odgovorilo, da ni, samo nekaj otrok je odgovorilo, da je. Ko sem jih 

vprašal, zakaj tako mislijo, so odgovorili, ker ima na vejah še iglice in ker so na vejah 

storži. Presenetil me je deček L., ko je rekel, da je to macesen in da mu jeseni odpadejo 

iglice. V knjižnici smo poiskali knjige o drevesih. Nekaj knjig smo prelistali že v 

knjižnici, preostale pa v vrtcu (slika 109). V igralnici so bile knjige postavljene na polici, 

ki je bila v dosegu otrok. Zanimivo je bilo, da so otroci posegali po knjigah tudi v času 

proste igre in da so otroci od doma prinašali knjige in revije o drevesih. Knjige, ki so jih 

prinašali, niso bile samo strokovne, ampak tudi pravljice, pesmice in uganke, ki so se 

navezovale na iglavce. Naslednji dan sem otroke vprašal, če bi kakšno sliko o iglavcih 

dobili tudi na računalniku. Oglasil se je deček in mi dejal, da da, saj tudi njegova sestrica 

dobi gor sličice za šolo, ko dela plakat. Odpravili smo se v pisarno in poiskali slike o 

iglavcih na internetu (slika 110). Nekaj slik iglavcev smo si natisnili, saj smo jih 

potrebovali pri izdelavi plakatov.     
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Slika 109: Prebiranje literature                              Slika 110: Iskanje literature po internetu 

 

 

4.3.5 DEJAVNOST: NABIRANJE IN RAZVRŠČANJE DREVESNIH PLODOV 

 

Cilji: 

• Otrok spoznava in primerja živo in neživo naravo. 

• Otrok spoznava in prepozna plodove dreves. 

• Otrok razvršča in ureja. 

• Razvijanje spoštljivega odnosa do narave. 

 

Potek dejavnosti: 

Z otroki smo se odpravili na Rožnik. Ko smo prišli do gozda, sem otrokom dal nalogo, 

naj naberejo čim več različnih plodov dreves. Vsak otrok je v svojo vrečko nabiral 

različne plodove dreves. V vrtcu so otroci plodove razvrščali po velikosti, barvi in vrsti 

drevesa, kateremu pripadajo. Otrokom razvrščanje ni delalo težav (slika 111). Ko so vsi 

končali z razvrščanjem, smo skupaj poimenovali plodove in povedali, kateremu drevesu 

pripadajo. Največ težav so jim povzročali storži, ker niso vedeli, kateremu iglavcu 

pripadajo. Otroci so v gozdu našli smrekov in macesnov storž ter storž rdečega bora. 

Poleg storžev so našli še žir, želod, divji kostanj, pravi kostanj in šipek. Nabrali so tudi 

semena lipe, javorja in gabra (slika 112). Otroci so vedeli, da je plod hrasta želod in da žir 

pripada bukvi. Nekaj otrok je poleg plodov nabralo tudi ježice pravega in divjega kostanja 

ter bukvico brez žira. Otroci so plodove nalepili na plakat in z vsakim otrokom sem 

ponovil imena plodov, ki jih je nabral. Plakate smo razstavili tako, da so jih videli tudi 

starši (slika 113). 
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      Slika 111: Razvrščanje nabranih plodov                       Slika 112: Nabrani plodovi 

 

 

 

                                     Slika 113: Razstava plakatov nabranih plodov 

 

 

4.3.6 DEJAVNOST: NABIRANJE STORŽEV 

 

Cilji: 

• Otrok spoznava različne storže in prepoznava, kateremu iglavcu pripada. 

• Otrok spoznava, da imajo iglavci različne oblike storžev. 

• Otroci izdelajo zbirko storžev in plodov. 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.  

 

Potek dejavnosti: 

Z otroki smo po literaturi poiskali, kakšni so storži iglavcev. Skupaj smo ugotovili, da 

ima večina iglavcev storže, samo tisa in brin imata »jagode«. Deklica M. je povedala, da 

so tisine jagode strupene in jih ne smemo jesti. Odločili smo se, da se podamo v park 

Tivoli in poskušamo poiskati čim več različnih storžev za našo zbirko. V park smo vzeli 
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različne knjige o iglavcih, v katerih so bili nazorno narisani storži posameznih iglavcev. 

Otroci so v parku tekmovali, kdo bo prvi našel iglasto drevo in storž. Vsak storž smo dali 

v svojo vrečko in nanjo prilepili listek z imenom drevesa, kateremu je storž pripadal. Za 

tiste storže, za katere nisem vedel imena drevesa, na katerem je rasel, smo odtrgali še 

vejico, da smo potem v vrtcu podrobno preučili in ugotovili, kateremu iglavcu pripada. 

Zanimivo je bilo, da je kar nekaj otrok nabralo storže tudi za domov, da bodo imeli tudi 

doma svojo zbirko. V vrtcu so si otroci storže ogledali z lupo (slika 114). Nekaterim 

storžem, ki so bili razprti, je začelo izpadati seme (slika 115). Nabrali smo storže navadne 

smreke, pančičeve smreke, rdečega bora, črnega bora, zelenega bora, evropskega 

macesna, prave ciprese, lawsonove paciprese, kleka, duglazije, čuge, brina in tise (slika 

116). Svojo zbirko (slika 117) smo skozi celo leto dopolnjevali. Neki deček je v vrtec 

prinesel storž cedre. Deček mi je pojasnil, da  je storž dobil ob morju in da ga je oči 

odtrgal z veje. Storž še ni dozorel, zato je bil še zelen in cel. Otrokom sem razložil, da v 

naravi tak storž razpade na veji in da od njega na veji ostane samo os storža, luske pa 

padejo na tla. Storž smo dali na okensko polico in opazovali, kako je postajal rjav in začel 

razpadati. Deklica je prinesla storž rušja, ki ga je nabrala na izletu v gorah. Otroci so 

prinašali tudi storže, ki so jih dobili doma na okrasnih rastlinah. 

 

                                                
Slika 114: Opazovanje storžev z lupami                Slika 115: Opazovanje krilatega semena 
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     Slika 116: Nabrani storži                                           Slika 117: Zbirka storžev 

 

 

4.3.7 DEJAVNOST: ODTISI LUBJA 

 

Cilji: 

• Otrok spoznava, da imajo različne vrste iglavci različno obarvano skorjo, da je 

skorja različno razpokana in da razpoka v različne oblike lusk. 

• Otrok s čutili (tip, vid, vonj) spoznava skorjo iglavcev. 

• Otrok prepoznava lubje oz. skorjo določenega drevesa. 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

• Razvijanje spoštljivega odnosa do narave. 

 

Potek dejavnosti: 

Ponovno smo se odpravili v gozd in v park, da spoznamo lubje iglavcev. Otroke sem 

razdelil v štiri skupine. Vsak skupina je dobila dve lupi, bele liste papirja in voščenke. 

Njihova naloga je bila, naj dobro opazujejo skorjo iglavcev in naredijo odtis skorje tako, 

da položijo list papirja na deblo in z voščenko drgnejo po listu (slika 120). Otroci so se 

debel dreves dotikali in jih tipali (slika 119). Na deblu smreke, ki je bila poškodovana, so 

otroci odkrili smolo (slika 118). Nekaj težav se je pojavilo pri izdelavi odtisa, saj se jim je 

list premikal. Na vsako zadnjo stran lista smo napisali ime iglavca, kateremu je odtis 

pripadal. Ko so vse skupine končale z delom, smo se usedli v krog in med sabo primerjali 

odtise. Zanimalo me je, zakaj so npr. odtisi smreke različni. Otroški odgovori so bili, ker 

so nekatera debla bila debela, druga suha. Neki deček je dejal, da so različni zato, ker ima 

vsako drevo svoj vzorec, tako kot imamo ljudje različne prstne odtise. Otroci so naredili 

odtise na smreki, rdečemu boru, macesnu, tisi, brinju, jelki, čugi, duglaziji in zelenem 
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boru. Koščke skorje, ki smo jih našli na podrtih drevesih, smo odnesli v vrtec, da so si jih 

otroci podrobno ogledali z lupo (slika 121). 

 

                                                                
       Slika 118: Opazovanje smole na lubju                 Slika 119: Tipanje debla 

 

                                                              

     Slika 120: Izdelava odtisa lubja                              Slika 121: Opazovanje lubja v vrtcu 

 

 

4.3.8 DEJAVNOST: SPOZNAVANJE IGLIC 

 

Cilji: 

• Otrok spoznava, da se list iglavca imenuje iglica, luska. 

• Otrok spoznava, da so iglice različnih oblik in velikosti. 

• Otrok spoznava, da iglice na veji lahko izraščajo posamezno, v paru ali v šopih. 

• Otrok spoznava, da nekateri iglavci jeseni odvržejo iglice. 

 

Potek dejavnosti: 

Otrokom sem dal za ogled vejice iglavcev (smreka, rdeči in zeleni bor, macesen, brin, 

tisa, jelka in prava cipresa). Otroci so vejice in iglice božali, se jih dotikali in si jih 
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ogledovali z lupo (slika 123). Otroci so iglice primerjali med seboj. Vprašal sem jih, ali so 

vse iglice enake. Njihovi odgovori so bili, da ne, ker so različno dolge, da so nekatere na 

koncu špičaste, da so različnih odtenkov, da so iglice pri nekaterih vejah bolj mehke kot 

druge, da so nekatere iglice skupaj in druge same (slika 125). Pri tem so mislili, da 

nekatere izraščajo iz veje posamično in druge v parih ali v šopih. Povedal sem jim, katera 

iglica oz. vejica pripada določenemu iglavcu in kako najlažje prepoznamo določenega 

iglavca v naravi. Otrokom sem dal na voljo, da so iglice opazovali tudi z mikroskopom 

(slika 124). Mikroskopiranje je najbolj pritegnilo dečke. Medtem ko so si otroci 

ogledovali vejice iglavcev z lupami in mikroskopom, so nekateri otroci s pomočjo ključa 

za določevanje iglavcev (slika 126) poskušali ugotoviti, kateremu drevesu pripada vejica, 

ki so si jo izbrali. Z vsakim otrokom sem delal individualno. Pri določevanju vejic smo si 

pomagali s knjigo Moje prve zimske vejice avtorice Barbare Bajd (glej prilogo 1). 

Otrokom sem bral navodila in opise, oni pa so iskali značilnosti iglic oz. vejic. Skoraj vsi 

otroci so pravilno določili imena iglavcev. Iglavcev nismo določali samo v igralnici, 

ampak smo jih s pomočjo ključa določali tudi na sprehodu v Tivoliju (slika 122). 

 

                                                     

Slika 122: Božanje iglic                                              Slika 123: Opazovanje iglic z lupami 

 

                                                     

Slika 124: Mikroskopiranje iglic                        Slika 125: Iglice različnih iglavcev 
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Slika 126: Določevanje vejic s pomočjo ključa 

 

 

4.3.9 DEJAVNOST: ODTISKOVANJE VEJIC 

 

Cilji:  

• Otrok ponovi imena iglavcev. 

• Otrok prepoznava iglavca po odtisu.  

• Otrok razvija ročne spretnosti. 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

• Razvijanje spoštljivega odnosa do narave. 

 

Potek dejavnosti: 

Otrokom sem dal na razpolago različne vejice iglavcev (macesen, smreka, čuga, 

duglazija, jelka, rdeči bor, zeleni bor, prava cipresa, tisa, brin in jelka). Pred 

odtiskovanjem smo poimenovali iglavca, kateremu vejica pripada. Kar nekaj otrok je 

pravilno poimenovalo vejico smreke, macesna, brina in ciprese. Vsak otrok si je izbral 

vejico, ki jo je odtisnil v fimo maso. Predhodno so otroci razvaljali fimo maso (slika 127), 

na katero so položili vejico in jo nato povaljali z valjarjem (slika 128). Po končanem 

valjanju so odstranili vejico in fimo maso položili na polico, da se je posušila. Čez nekaj 

dni, ko je bila masa suha, so odtise vejic še pobarvali (slika 129). Otroci so v tej 

dejavnosti zelo uživali in nekateri naredili več odtisov. Po končani dejavnosti so se otroci 

pogovarjali med seboj, katero vejico je kdo odtisnil in kateri odtis pripada kateremu 

iglavcu. Izdelke smo tudi razstavili (slika 130). 
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Slika 127: Valjanje fimo mase                                Slika 128: Odtiskovanje vejice 

 

                                         

Slika 129: Barvanje odtisov                                   Slika 130: Končni izdelki 

 

 

4.3.10 DEJAVNOST: IZDELAVA PLAKATOV 

 

Cilji: 

• Otrok spoznava značilnosti določenega iglavca. 

• Otrok ponovi lastnosti posameznih iglavcev. 

• Otrok prepoznava iglavca po njegovih značilnostih. 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

 

Potek dejavnosti: 

Odpravili smo se na Rožnik in v park Tivoli in tam nabrali dele posameznega drevesa 

(skorjo, vejico in plod oz. storž posameznega iglavca). Že predhodno smo na internetu 

poiskali slike iglavcev in si jih natisnili. Otoke sem razdelil v tri skupine. Z otroki smo se 

dogovorili, kako naj plakat zgleda. Skupine so izžrebale imena iglavcev in naredile 

plakate o njih. Posamezne dele drevesa so otroci dobili v vrečkah, ki  smo jih nabrali v 

gozdu in v parku. Vsaka skupina je naredila po štiri plakate. Plakati so zajemali sliko 

celotnega drevesa, del skorje, plod, vejico in posamezno iglico (slika 131). Vsaka skupina 

je predstavila svoje plakate. Otroci so plakate oz. iglavce primerjali med seboj. Otrokom 
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je največ težav povzročal prvi plakat, saj nekateri niso dobro poslušali mojih navodil. 

Otroci v skupinah so si med sabo pomagali in si razdelili vloge. Tisti otroci, ki so 

pismeni, so napisali naslov in imena delov drevesa (slika 132). Presenetila me je skupina, 

v kateri so se med seboj razdelili v dve skupini in je vsaka skupina naredila po dva 

plakata. Otroci so v dejavnosti uživali. Vsaka skupina je predstavila svoj plakat. Plakate 

so otroci med seboj primerjali. Za otroke so bili plakati zanimivi, tudi ko smo jih obesili 

na razstavi (sliki 133  in 134). Nekateri so primerjali med sabo iglice, katere so daljše, in 

jih tipali, katere bolj pikajo. Božali so skorjo in ugotovili, da so nekatere zelo hrapave in 

da razpadajo v luske. Med sabo so primerjali tudi plodove, kateri je največji in kateri 

najmanjši. 

 

                                      

Slika 131: Izdelava plakata o macesnu                      Slika 132: Plakat o rdečem boru 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

Sliki 133  in 134: Razstava plakatov 
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4.3.11 DEJAVNOST: IZDELOVA HERBARIJA IGLAVCEV 

 

Cilji: 

• Otrok usvoji, kaj je to herbarij. 

• Otrok se nauči, kako se naredi herbarij. 

• Otrok izdela herbarij iglavcev. 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

 

Potek dejavnosti: 

Z otroki smo si ogledali herbarij iglavcev (slika 135). V herbariju so bile različne vrste 

iglavcev, tudi take, ki pri nas uspevajo le v botaničnih parkih. Otrokom sem s pomočjo 

knjige Priročnik za nabiranje in prepariranje rastlin (Katalinič, 2009) razložil, kako se 

izdela herbarij. Zanimalo jih je, kaj je napisano pod vsako vejico. Razložil sem jim, da je 

to ime rastline, ki je napisano v slovenščini in latinščini ter rod in vrsta, v katero spada 

iglavec. Pri ogledu herbarija me je deček E. vprašal, ali sta to dva macesna, ker imata 

rumene iglice. Povedal sem mu, da je eden macesen in drugi močvirski taksodij, ki tudi 

jeseni odvrže iglice, ampak ni naša drevesna vrsta in da raste samo v parkih. Z otroki smo 

se nato podali v gozd in park ter nabrali različne vejice iglavcev (rdeči bor, zeleni bor, 

smreka, macesen, tisa, brin, prava cipresa), ki smo jih v vrtcu vložili med časopisni papir 

in jih obtežili s knjigami. Časopisni papir smo vsakodnevno menjali (slika 136) toliko 

časa, dokler ni papir ostal med stiskanjem suh. Nato smo vejice zložili na bele liste in pod 

vsako vejico napisali ime iglavca, kateremu je iglica pripadala. Liste z vejicami smo 

vložili v prozorne mape. Otroci so bili pri izdelovanju herbarija zelo skrbni, saj so me 

vsakodnevno spomnili, da je potrebno časopisni papir zamenjati. Med menjavo papirja je 

kar nekaj otrok povedalo pravo ime iglavca, kateremu smo menjali papir. Pravilno so 

povedali imena vejic, ki so pripadale smreki, macesnu, pravi cipresi in brinu. Otroci so 

večkrat posegali po herbariju in ga prelistavali. Deček M. mi je dejal, da je tudi doma s 

pomočjo očeta naredil herbarij. Herbarij je prinesel v vrtec, da smo si ga ogledali tudi mi.  
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   Slika 135: Ogled herbarija                                  Slika 136: Priprava in izdelava herbarija 

 

 

4.3.12 DEJAVNOST: UGOTAVLJANJE RAZLIK MED SMREKO IN JELKO 

 

Cilji: 

• Spoznavanje glavnih razlik med jelko in smreko. 

• Otroci prepoznajo drevo, veje  jelke in smreke. 

• Dobro opazovanje in iskanje razlik v naravi. 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

 

Dejavnost: 

Pred otroke sem postavil različne storže. Med njimi je bil tudi smrekov storž in os storža 

jelke. Zanimalo me je, ali poznajo storž smreke in jelke. Večina otrok je pravilno 

pokazala smrekov storž, medtem ko jim je storž jelke delal težave. Otroci so storž jelke 

zamenjali za smrekovega (navadna smreka, pančičeva smreka). Neki deček pa je pokazal 

na storž zelenega bora. Otrokom sem pokazal smrekov storž in os storža jelke. Neki 

deček me je vprašal, zakaj imam samo to »špičko« in ne celega storža. Spet drugi je 

vprašal, če so ga živali oglodale. Razložil sem jim, da smrekovi storži, ko dozorijo, 

padejo z drevesa, medtem ko dozoreli storž jelke razpade na drevesu in od njega ostane 

samo os storža. Otroke sem povprašal, kako bi na drevesu prepoznali storž smreke in 

storž jelke. Odgovor otrok je bil, da sta različno dolga in da sta visoko gor in da se ju ne 

vidi. Pojasnil sem jim, da smrekovi storži visijo navzdol, medtem ko storži jelke stojijo 

pokončno. Po končanem pogovoru smo se z otroki odpravili v park pred Gozdarsko 

fakulteto, da bi si storže smreke in jelke bližje ogledali. Otroci so že med potjo do parka 
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prepoznali smreko in njene storže. V parku pa niso takoj odkrili jelke, ker je bilo drevo še 

majhno. Otroci so na jelki opazili storže in deklica E. je dejala, da res stojijo pokonci. Na 

drevesu se je lepo videla os storža, ki je ostala od storža, ki je že razpadel. Otroci so na 

tleh našli nekaj lusk odpadlega storža. V parku smo si ogledali še druga iglasta drevesa. 

Ko smo se vrnili v vrtec, sem dal otrokom za rešiti še delovni list (glej prilogo 2), da so 

ponovili razlike med smreko in jelko (slika 137). Otroci so z zeleno barvico obkrožili 

vejice in storže, ki pripadajo jelki, in z modro barvico obkrožili vejice in storže, ki 

pripadajo smreki. Večina otrok je učni list rešila brez moje pomoči (sliki 138  in 139). 

 

 

Slika 137: Reševanje učnega lista 

 

 

                      

       Slika 138: Rešen učni list deklice M.                Slika 139: Rešen učni list dečka E.     
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4.3.13 DEJAVNOST: OPAZOVANJE SMREKE IN MACESNA SKOZI LETNE 

ČASE 

 

Cilji:  

• Otrok spozna, da macesnu jeseni vse iglice odpadejo, smreki pa ne. 

• Spremljanje dreves (smreke, macesna) skozi letne čase. 

• Risanje sprememb v tabelo. 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

 

Potek dejavnosti: 

Z otroki smo se odločili, da bomo spremljali iglavce skozi vse letne čase. Za opazovanje 

smo si določili smreko, ki raste na vrtčevskem igrišču, in macesen pred Gozdarskim 

inštitutom Slovenije. Macesen smo si ogledovali med našimi sprehodi po Rožni dolini. 

Ko smo se vrnili v vrtec, je vsak otrok narisal v tabelo (glej prilogo 3), kakšna je bila 

vejica smreke in macesna v določenem letnem času (slika 142). Z opazovanjem smo 

pričeli jeseni. Otroci so že takoj pri prvem opazovanju ugotovili, da bodo macesnu iglice 

odpadle, ker so bile rumene barve. Zato mislim, da bi bilo bolje začeti z opazovanjem 

pozno spomladi ali poleti, ko so macesnove iglice zelene in otroci ne bi vedeli, da bo mu 

bodo jeseni iglice odpadle. Vendar, če bi začeli opazovati spomladi ali poleti, bi otroci pri 

opazovanju spustili dva letna časa (jesen, zima), saj bi bili že vsi v šoli. Pozimi so otroci 

opazili, da so macesnove veje gole, brez iglic in so na vejah samo storži (slika 140). 

Otrokom je bilo najbolj zanimivo opazovanje macesna spomladi, ker so bile vidne 

največje spremembe na drevesu (slika 141). Otroci so opazili, da so iglice na macesnu 

spomladi začele izraščati najprej v šopih, šele kasneje posamično. Spremljanje smreke pa 

se otrokom ni zdelo nič posebnega, saj na smreki niso opazili večjih sprememb. Edina 

sprememba, ki so jo opazili, je bila, da so bile iglice na koncu vejic spomladi svetlo 

zelene. Z opazovanjem smo končali poleti. Z otroki smo pregledali izpolnjene tabele 

(slike 143, 144 in 145) in ponovili, kaj se dogaja z macesnom in smreko skozi vse štiri 

letne čase.  
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Slika 140: Macesnova vejica pozimi                  Slika 141: Macesnova vejica spomladi 

 

                                    

 Slika 142: Risanje sprememb v tabelo                       Slika 143: Končni izdelek deklice Z. 

 

                                       

 Slika 144: Končni izdelek dečka L.                           Slika 145: Končni izdelek deklice H.      
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4.3.14 DEJAVNOST: SPREMLJANJE RASTI SMREKE 

 

Cilji: 

• Otrok spozna, da drevo raste. 

• Otrok spremlja rast smreke. 

• Otrok spremlja spremembe v naravi oz. na drevesu. 

• Razvijanje spoštljivega odnosa do narave. 

 

Potek dejavnosti: 

Zanimalo me je, če smreka, ki raste na igrišču vrtca, raste, zato sem to vprašanje zastavil 

otrokom. Nekateri so odgovorili, da ne raste, drugi pa da raste. Tudi raziskave so potrdile, 

da otroci mislijo, da odraslo drevo ne raste več in da raste samo majhno drevo (Bajd in 

Krnel, 2006). Otroke sem povprašal, kako bi ugotovili, če res raste ali ne. Neki deček se 

je spomnil, da bi jo morali izmeriti, kot se merimo mi v vrtcu. Vendar sem jim razložil, da 

to ni mogoče, ker je smreka zelo visoka in nimamo tako dolge lestve. Deček L. mi je 

dejal, da ne raste samo v višino, ampak rastejo tudi veje. Ko sem ga vprašal, od kod to ve, 

mi je povedal, da mu je povedala babica, ki je biologinja. Z otroki smo se odločili narediti 

preizkus. Spomladi smo na vejico smreke navezali letvico in označili konec vejice (slika 

146). Vsakič, ko smo odšli na igrišče, so otroci stekli do smreke in me prosili, naj 

pogledamo, če je vejica že kaj zrasla. Na vsake toliko časa (nekaj dni ali teden) smo 

zabeležili, za koliko je vejica zrasla (slika 148). Ponovno smo zarisali črto, do kje je 

segala vejica (slika 147) in izmerili razdaljo med dvema črtama ter tako ugotovili, za 

koliko je zrasla vejica smreke. V igralnici smo izdelali diagram rasti veje smreke (slika 

149). Za boljšo predstavo otrok smo določili legendo, da 1mm v naravi predstavlja 

papirnati pravokotnik širine 1cm. Otroci so pravokotnike lepili v stolpce pri posameznem 

dnevu opazovanja. Za posamezne dneve smo uporabili različne barve pravokotnikov. 

Otroci so že med opazovanju primerjali stolpce med seboj in ugotavljali, med katerim 

opazovanjem je vejica največ zrasla. Pravokotnike oz. stolpiče so preštevali in ugotavljali, 

kateri je večji oz. manjši in za koliko. Pravokotnike pa so lepili tudi vodoravno, da smo 

na koncu ugotovili, za koliko je skupno zrasla vejica. Rast smreke smo spremljali en 

mesec in pol. V tem času je smrekova vejica zrasla za 6,2 cm. 
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      Slika 146: Označitev začetka merjenja                    Slika 147: Drugo merjenje 

 

                                
     Slika 148: Prirastek                                            Slika 149: Diagram rasti smrekove veje 

 

 

4.3.15 DEJAVNOST: DIHANJE RASTLIN 

 

Cilji: 

• Otrok spozna, da živa bitja dihajo. 

• Otrok spozna, da tudi drevesa dihajo. 

• Otrok naredi poizkus dihanja. 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

 

Potek dejavnosti: 

Otroke sem vprašal, če drevesa dihajo. Večina otrok je odgovorilo, da ne, saj niso živa. 

Ko sem jih vprašal, če ljudje dihajo, pa so odgovorili, da dihajo. Deček L. je dejal, da 

dihamo s pljuči. Nato sem jim dejal, da naj pred usta položijo roko in globoko dihajo 

skozi usta. Vsi so dihali v dlani. Vprašal sem jih, če so se pojavile kakšne spremembe. 

Večina otrok je odgovorila, da so dlani postale bolj tople. Nato sem jim razdelil plastične 

vrečke in jim velel, naj dihajo vanje (slika 150). Nekaj časa so dihali v vrečke, nato sem 

jih vprašal, kaj opazijo. Dejali so, da se je vrečka orosila (slika 151). Deček E. je dejal, da 

so notri kapljice vode. Razložil sem jim, da pri dihanju nastaja voda in zato se je vrečka 
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orosila. Ponovno sem jih vprašal, če smreka na vrtu diha in na kakšen način bi to 

ugotovili. Deček L. se je spomnil, da bi morali na drevo natakniti veliko vrečko in če bi se 

vrečka orosila, bi pomenilo, da smreka diha. Odpravili smo se na dvorišče in na vejo 

smreke nataknili nekaj prozornih vrečk. Med privezovanjem vrečk smo z otroki ugotovili, 

da se skozi vrečke lepo vidi vejica (slika 152). Nato smo se odpravili na sprehod v park. 

Ko smo se vrnili s sprehoda, smo preverili, kaj se je zgodilo z vrečkami na smreki. Otroci 

so takoj ugotovili, da so se vse vrečke močno zarosile (slika 153). Iz tega so sklepali, da 

je drevo živo in da diha skozi iglice. Otrokom sem razložil, da rastline ne dihajo kot 

ljudje, ampak dihajo skozi listne reže. Razložil sem jim, da rastlina podnevi uporablja 

sončno energijo, da s fotosintezo pridobiva glukozo oz. sladkor, ki ga rastline uporabljajo 

za hrano. Povedal sem jim, da so kapljice, ki so se nabrale na vrečki, posledica 

transpiracije. Razložil sem jim, da se reže podnevi široko odprejo, tako da lahko voda 

hitro izpareva. Če sta pri rastlinah prisotna fotosinteza in transpiracija, potem je to znak, 

da je rastlina živa. Deček L. je po moji razlagi dejal, da je naša smreka živa, saj so na 

vrečkah kapljice, ki so posledica transpiracije. 

 

                                            

       Slika 150:  Dihanje v vrečko                                   Slika 151: Vrečka se je orosila 

 

 

                                         

       Slika 152: Vrečka na vejici                                 Slika 153: Vrečka na veji seje orosila 
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4.3.16 DEJAVNOST: SKRB ZA ŽIVALI 

 

Cilji: 

• Otroci spoznavajo, s čim se prehranjujejo živali. 

• Otroci poskrbijo in skrbijo za živali. 

• Spoznajo glavno razliko med rastlino in živaljo.  

• Spoznajo življenjski krog  pinijevega sprevodnega prelca. 

 

Potek dejavnosti: 

V vrtec sem prinesel vejico bora z zapredkom pinijevega sprevodnega prelca. Otroke sem 

povprašal, če vedo, kaj je to. Njihovi odgovori so bili zelo različni. Največ otrok je 

mislilo, da je to skupek pajčevin in da se notri skriva pajek. Otroci so si zapredek ogledali 

z lupo. Otrokom pravilnega odgovora nisem povedal, vendar smo skupaj pripravili terarij 

in vanj položili vejico z zapredkom. Terarij smo postavili na okensko polico. Otroci so cel 

dan opazovali, kaj in kdaj se bo prikazalo. Šele naslednji dan so otroci opazili, da je ven 

prilezlo nekaj gosenic. Otrokom sem povedal, katera žival je to in kaj je. Z otroki smo se 

odpravili v gozd po borove vejice. Vejice smo nato dali v terarij. Otroci so gosenice 

preštevali in jih opazovali (slika 154). Opazovali pa so tudi vejice bora, če so kaj 

objedene. Gosenice so se po vejicah le sprehajale. Naslednje jutro so otroci ugotovili, da 

so iglice obgrizene in da je še več gosenic. Razložil sem jim, da se gosenice prehranjujejo 

ponoči. Gosenice so se sprehajale v koloni ena za drugo. Našteli smo okrog sto gosenic. 

Nekatere gosenice so se zvile v klopčič (slika 155). Vsak drugi dan smo se odpravili v 

gozd po sveže borove vejice. Otrokom sem razložil, da nitke, ki jih proizvajajo gosenice, 

dražijo kožo in da bom menjaval vejice sam. Pri menjavi sem vedno nosil dolge rokave in 

rokavice. Otroci so vsakodnevno opazovali gosenice in nekega dne opazili, da je veliko 

gosenic poginilo. Predvidevali smo, da jim je bilo prevroče. Od stotih gosenic se nam jih 

je zabubilo le nekaj. Mislim, da bi se jih zabubilo še več, če bi bilo v terariju malo več 

zemlje, saj se ličinke sprevodnega prelca zabubijo prav v zemlji. Metuljev pa žal nismo 

dočakali. Otroci so zelo uživali pri opazovanju gosenic. Nikoli jim ni bilo odveč oditi po 

borove vejice v gozd. V gozd smo odšli tudi, ko je deževalo, in nihče se ni pritoževal, 

zakaj ravno v dežju, saj so vedeli, da gosenice nujno potrebujejo hrano za preživetje. 
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             Slika 154: Opazovanje gosenic z lupo                Slika 155: Gosenice v klobčiču 

 

 

4.3.17 DEJAVNOST: ODPADANJE IGLIC 

 

Cilji: 

• Otrok spozna, da iglavcem odpadajo iglice. 

• Otrok spozna, da jeseni macesnu naenkrat odpadejo vse iglice in mu spomladi 

zrastejo nove. 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

 

Potek dejavnosti: 

Otroke sem vprašal, če iglice kdaj odpadejo z drevesa. Največ otrok je odgovorilo, da 

odpadejo, in sicer ko piha močan veter, pozimi, ko je sneg in se ne morejo več držati, ali 

ko jih odtrgamo. Nekaj otrok je zagovarjalo, da iglice nikoli ne odpadejo z drevesa, saj so 

videli, da je smreka vednozeleno in ni nikoli brez iglic. Deklica Z. se je spomnila, da 

macesnu odpadejo iglice jeseni, ko so rumene in da mu nove zrastejo spomladi. Zanimalo 

me je, ali danes (bil je sončen jesenski dan) iglice odpadajo s smreke. Njihovi odgovori so 

bili, da ne, saj ne piha. Otrokom sem razložil, kako bomo naredili poskus z rjuho in 

ugotovili, ali iglice res ne odpadajo. Odpravili smo se na dvorišče, razpeli smo rjuho 

(slika 156) in jo položili pod smreke (slika 157). Z otroki smo se še enkrat prepričali, da 

na rjuhi ni nobene iglice (slika 158). Odšli smo na igrala in se čez nekaj časa vrnili 

preverit, če je na rjuhi kaj iglic. Otroci so opazili, da na rjuhi ležijo rjave iglice in da so te 

iglice odpadle s smreke (slika 159). Otrokom sem razložil, da pri smreki ne odpadejo vse 

iglice hkrati in je zato smreka vednozeleno. Poskus z rjuho smo ponovili v vseh preostalih 

letnih časih in ugotovili, da iglice odpadajo tudi pozimi, spomladi in poleti.  
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      Slika 156: Napenjanje rjuhe                               Slika 157: Polaganje rjuhe pod smreke 

 

 

                                      
      Slika 158: Na rjuhi ni iglic                                           Slika 159: Na rjuhi so iglice       

 

 

4.3.18 DEJAVNOST: IZ SEMENA DREVO 

 

Cilji: 

• Otrok spozna seme iglavca. 

• Otrok spozna, kaj potrebuje seme, da vzkali. 

• Otrok opazuje rast smreke (od kalitve semena dalje). 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

 

Potek dejavnosti: 

Smrekova storža, ki smo jih nabrali v gozdu, smo postavili na okensko polico, na katero 

je sijalo sonce. Dva storža pa smo dali v omaro, kjer je bilo temno. Vsakodnevno smo 

opazovali, kaj se dogaja s storžema v omari in na okenski polici. Otroci so takoj, ko so 

prišli v vrtec, pogledali storže in iskali spremembe pri storžih, ki sta bila zaprta v omaro, 

in tistima, ki sta bila na okenski polici. Po nekaj dnevih so ugotovili, da sta se storža na 
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okenski polici nekoliko razprla (slika 160) oz. kot je rekla deklica H., nabreknila. Vsak 

naslednji dan sta bila bolj razprta in iz njiju so začela padati ven semena. Otroke sem 

vprašal, zakaj sta se storža na polici odprla in zakaj  sta storža v omari ostala zaprta. 

Odgovorili so, da sta se storža na polici odprla zato, ker sta bila na soncu. Deček L. je 

dodal, da je bilo na polici toplo in da sta se zato odprla. Vzrok za neodprtje storžev, ki sta 

bila zaprta v omari, je bil pri večini pomanjkanje sonca. Predhodno sem posejal nekaj 

semen smreke, ki so izpadla iz storža na okenski polici. Ker po desetih dneh ni vzklilo 

nobeno seme, sem se odpravil v Botanični vrt v Ljubljani in tam dobil semena macesna, 

ki smo jih skupaj z otroki posejali. Semena so si otroci najprej dobro ogledali pod lupo 

(slika 161) in deklica Z. je ugotovila, da so brez krilc. Otroke sem vprašal, kaj 

potrebujemo, da posadimo seme. Odgovorili so, da potrebujemo zemljo, lonček, seme in 

vodo za zalivanje. Z otroki smo narisali plakat, kaj vse potrebujemo za sejanje drevesa 

(slika 162). Nato so si otroci izbrali lončke in si iz starih Cicidojev izrezali sličice, ki so 

jih nalepili na svoje lončke (slika 163) . Preko sličic so kasneje prepoznavali svoje lončke. 

V lončke so nasuli zemljo (slika 164) in vanjo potisnili tri semena macesna (slika 165). 

Lončke so postavili na polico in jih malo zalili. Vsakodnevno so otroci skrbno zalili svoje 

lončke in opazovali, če je že kaj zraslo. Po petih dneh je pri nekaterih otrocih iz zemlje 

pokukala mlada rastlina. Otroci, pri katerih je iz zemlje pokukala mlada rastlina, so bili 

zelo veseli, drugi, pri katerih pa ni zraslo še nič, pa so bili razočarani. Otroke sem 

potolažil in jim povedal, da vsa semena ne vzklijejo istočasno in da bodo preostala 

semena vzklila v nekaj dneh. V nekaj dneh so še iz preostalih lončkov vzklile mlade 

rastline macesna. Otroci so skrbno zalivali rastline in jih opazovali, kako rastejo. Pri 

dečku M. se je zgodilo, da so macesni zgnili, ker jih je preveč zalil. Ker sem predvideval, 

da se bo to zgodilo, sem nekaj lončkov posadil sam in sem jih imel v »rezervi« ravno za 

take primere, kot se je zgodilo dečku M. Dal sem mu svoj lonček in mu naročil, da naj ne 

zaliva preveč. Deček je bil zelo vesel, da je lahko skrbel za mlado rastlino. Otroke sem 

vprašal, od kje rastline dobijo hrano, da lahko rastejo. Večina otrok je odgovorilo, da jo 

dobijo z vodo, le deček L. je dodal, da jo dobijo iz zemlje. Vsako spremembo rasti sem 

fotografiral in z otroki smo naredili časovni trak rasti (slika 166). Po nekaj tednih se nam 

je zgodilo, da so se nam začele rastline sušiti v predelu stebla in so kasneje ovenele ter 

odmrle. Vzroka, zakaj se je to zgodilo, ne vem, morda bi jih morali dodatno gnojiti. 
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      Slika 160: Odpirajoča se storža                          Slika 161: Opazovanje semen macesna 

 

                                    
     Slika 162: Izdelava plakata, sejanje semena         Slika 163: Lepljenje sličic na lončke      

        

                                       
      Slika 164: Polnjenje lončkov z zemljo                             Slika 165: Potikanje semen 

 

 

 Slika 166: Časovni trak rasti macesna 
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4.3.19 DEJAVNOST: RAST V RAZLIČNIH POGOJIH 

 

Cilji: 

• Otrok spremlja rast rastlin v različnih pogojih. 

• Otrok opazuje spremembe rastlin, ki rastejo v različnih pogojih. 

• Otrok si beleži spremembe na rastlinah, ki rastejo v različnih pogojih. 

 

Potek dejavnosti: 

Obiskali smo vrtnarijo in si ogledali, v kakšnih pogojih uspevajo rastline in kako za njih 

skrbijo. Otroci so bili navdušeni nad obiskom vrtnarije. V vrtcu smo se z otroki odločili, 

da spremljamo rast iglavcev v različnih pogojih. Iz gozda sem prinesel mlada drevesca 

smrek, ki smo jih v vrtcu posadili v lončke (slika 168) . Odločili smo se, da postavimo 

eno rastlino na sonce in jo zalivamo (slika 170), drugo ravno tako postavimo na sonce, 

vendar je ne zalivamo, tretjo postavimo v temo v omaro in četrto v hladilnik na mrzlo. 

Smrekici, ki smo jo postavili v hladilnik smo odvzeli dva pogoja, in sicer svetlobo in 

toploto. Poizkus bi morali narediti pozimi in bi smrečico postavili na zunanjo okensko 

polico in bi jima tako odvzeli samo en pogoj, in sicer toploto. Tako bi bil naš poizkus 

pošten. Otroci so narisali piktograme, ki smo jih nalepili na posamezni lonček (slika 167). 

Lončke z rastlinami smo postavili na različna mesta (na okensko polico, v omaro in 

hladilnik). Lončka, ki sta bila na okenski polici, sta bila izpostavljena sončni svetlobi 

(slika 169). En lonček smo enkrat tedensko malo zalili, drugega pa nič. Enkrat tedensko 

smo zalili tudi lončka, ki sta bila v omari (slika 171) in v hladilniku (slika 172). Otroke 

sem vprašal, kaj se bo zgodilo s smrekami, ki so na okenski polici, v omari in hladilniku. 

Nekateri so pomislili, da bo rastlina v hladilniku zmrznila in da bo rastlina v omari hitro 

izgubila iglice. Nekaj otrok je dejalo, da bo smrečica na okenski polici, ki je ne zalivamo, 

prva ovenela. Z otroki smo enkrat tedensko pogledali mlade smreke v različnih pogojih in 

si v tabelo zabeležili njihove spremembe. Prva sprememba se je pojavila na smrekici, ki 

je bila postavljena na okensko polico in je bila tri tedne izpostavljena močnemu soncu in 

jo nismo zalivali. Nekaj otrok je pravilno predvidelo, da se bo prva začela sušiti smrečica, 

ki je nismo zalivali. Sprememba je bila vidna tako, da so se ji začele sušiti iglice na vrhu 

smrekice. Smrečice smo opazovali en mesec in to je bila edina sprememba, ki smo jo 

opazili.  

 



Zaletelj, S. (2012). Spoznavanje iglavcev s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Pedagoška fakulteta. 
Ljubljana. 
 

  
113 

 

  

                                               
    Slika 167: Risanje piktogramov                        Slika 168: Označitev rastlin s piktogrami 

 

 

                                                   
Slika 169: Postavitev smrekic na okensko polico    Slika 170: Smrečica, ki smo jo zalivali 

 

 

                                                  

Slika 171: Smrečici v omari                                   Slika 172: Smrečici v hladilniku 
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4.3.20 DEJAVNOST: MEČKANJE IGLIC 

 

Cilji: 

• Otroci spoznajo, da imajo iglice različnih iglavcev različne vonje. 

• Otrok preko čutil (vonja) prepozna vonj določenega iglavca. 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

 

Potek dejavnosti:  

Ko so otroci spoznavali veje iglavcev, so nekateri opazili, da iglice dišijo, zato sem se 

odločil, da bom naredil samostojno dejavnost – mečkanje iglic. Prinesel sem vejice 

smreke, macesna, jelke, prave ciprese, brinja, rdečega bora in zelenega bora. Otroke sem 

razdelil po skupinah. Vsaka skupina si je izbrala vejico iglavca in s škarjami narezala 

iglice (slika 173). Iglice so zavili v bombažne krpice. Krpice z iglicami so položili na tla 

in po njih tolkli s kladivom, da so jih zmečkali (slika 174). Ko so bile iglice zmečkane, so 

pustile na krpicah madež in posebni vonj. Na vsako zadnjo stan krpice sem napisal ime 

iglavca, kateremu so zmečkane iglice pripadale. Otroci so povonjali krpice in nekaterim 

otrokom so zmečkane iglice dišale, drugim smrdele (slika 175). Najbolj so jim smrdele 

zmečkane iglice prave ciprese. Neka deklica je dejala, da tako diši na pokopališču. Nekaj 

otrok je prepoznalo vonj smrekovih iglic. Vprašal sem jih, od kod jim je vonj poznan. 

Odgovorili so mi, da podobno diši v gozdu, kjer so same smreke. Deček M. mi je 

odgovoril, da ima tak vonj osvežilec v avtu. Deček L. mi je dejal, da ima podoben vonj 

osvežilec zraka, ki ga imajo doma v stranišču. Otroke je dejavnost pritegnila, saj so krpice 

vonjali še nekaj dni in poskušali ugotoviti, kateremu iglavcu pripadajo. Odišavljene 

krpice smo tudi razstavili (slika 176), da so tudi starši poskušali ugotoviti, kateremu 

drevesu pripadajo. 

 

                                    
 Slika 173: Razrez iglic                                            Slika 174: Mečkanje iglic s kladivom 
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    Slika 175: Vonjanje zmečkanih iglic                  Slika 176: Odišavljene krpice  

 

 

4.3.21 DEJAVNOST: IZDELAVA SIRUPA IZ SMREKOVIH VRŠIČKOV 

 

Cilji:  

• Otrok spozna uporabo smrekovih vršičkov v zdravilne namene. 

• Otrok pomaga izdelati sirup iz smrekovih vršičkov. 

• Otrok preko čutil (vonja, okusa) spozna smrekov sirup. 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

 

Potek dejavnosti: 

Otrokom sem povedal, da bomo naredili smrekov sirup. Razložil sem jim, kako se bomo 

lotili izdelave sirupa. Deklica S. je dejala, da tak sirup dela tudi njena babica. Odpravili 

smo se na igrišče, kjer rastejo smreke. Otroci so natrgali vršičke (slika 177), ki smo jih 

vstavili v steklen kozarec. V kozarcu so si sledile plasti vršičkov in plasti sladkorja (slika 

178). Ko je bil kozarec poln, smo ga zaprli in postavili na okensko polico. Z otroki smo 

vsakodnevno opazovali, kaj se dogaja z vršički in sladkorjem. Ko so vršički postali rjavi 

in se je sladkor stopil (slika 179), smo sirup precedili. Sirup smo tudi pokusili. Večina 

otrok je dejalo, da je zelo sladak. Otrokom sem razložil, da ta sirup pomaga proti prehladu 

in kašlju. Nekaj otrok se je spomnilo, da jim podoben sirup da mama, samo da ga kupi v 

lekarni. 
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Slika 177: Trganje smrekovih vršičkov      Slika 178: Izdelava plasti vršičkov in sladkorja  

 

 

Slika 179: Nastali sirup 

 

 

4.3.22 DEJAVNOST: OKUŠANJE IZDELKOV IZ IGLAVCEV 

 

Cilji: 

• Otroci spoznavajo proizvode, ki jih pridelajo iz iglavcev. 

• Otroci okušajo izdelke iz iglavcev. 

• Otrok preko čutil (vonja, okusa) spozna proizvode iz iglavcev. 

 

Potek dejavnosti: 

Pri prejšnji dejavnosti so otroci izdelali in poskusili sirup iz smrekovih vršičkov. Moj 

namen pri tokratni dejavnosti pa je bil, da bi poskusili še hojev med in bombone iz 

smrekovih vršičkov. Otrokom sem ponudil med in jih vprašal, če vedo, kakšen med je to. 

Nekateri so si med namazali na kruh, drugi so ga jedli z žlico (slika 180). Vsi otroci so 

med poskusili, vendar niso prepoznali vrste medu, so pa opazili, da je zelo temen in 

sladek. Ko pa sem jim pokazal nalepko na kozarcu, so takoj opazili, da je na njej narisana 
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vejica smreke in so predvidevali, da je to smrekov med. Nato sem jim ponudil bombone 

iz smrekovih vršičkov (slika 181). Ko so bombone lizali, je kar nekaj otrok dejalo, da 

imajo podoben okus kot sirup (iz smrekovih vršičkov), ki smo ga sami naredili. Povedal 

sem jim, da so tudi ti bomboni narejeni iz smrekovih vršičkov. 

 

                                                              
Slika 180: Okušanje hojevega medu                Slika 181: Bomboni iz smrekovih vršičkov 

 

 

4.3.23 DEJAVNOST: POIŠČI PRAVI PAR 

 

Cilji: 

• Otrok poišče vejici ustrezen storž. 

• Otrok razvija vedoželjnost in veselje ob igri. 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

 

Potek dejavnosti: 

V igralnico sem prinesel vejice iglavcev (cipresa, klek, macesen, jelka, smreka, tisa, rdeči 

bor) in plodove, ki so pripadali posameznim iglavcem. Otroci so se posedli v krog in na 

sredino kroga sem položil vejice iglavcev (slika 182). Pred vsako vejico sem položil karto 

s simbolom. Na barvni list papirja sem zložil storže iglavcev. Na papir sem položil tudi os 

jelkinega storža. V rokah sem imel enake karte s simboli, kot sem jih prej položil pred 

vejice. Vsak otrok je izžrebal karto in poiskal enak simbol pri vejici. Potem je tej vejici 

poskušal poiskati pravi storž (slika 183). Večina otrok je vejici pravilno določilo storž. 

Težava, ki se je pokazala pri igri, je bila, da so otroci med seboj zamenjali cipresin in 

klekov storž. Tudi pri poimenovanju vejic so nekateri otroci vejico ciprese zamenjali za 

vejico kleka in obratno. Ostale vejice pa so pravilno poimenovali in poiskali pravi storž. 
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Otroci so v igri uživali, saj smo jo morali večkrat ponoviti. Po večkratni ponovitvi igre pa 

so otroci že pravilno poimenovali vejico kleka in ciprese. Vejicama so pravilno določili 

prava storža. 

                                          

       Slika 182: Priprava vejic in plodov za igro               Slika 183: Iskanje pravega para 

 

 

4.3.24 DEJAVNOST: IGRA SPOMIN 

 

Cilji: 

• Otroci preko igre ponovijo dele dreves. 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

 

Potek dejavnost: 

Izdelal sem tri komplete kart za spomin. Na njih so bile sličice korenin, različnih vej 

iglavcev, storžev, semen, dreves, debel in krošenj (slika 184). Otroci so se razdelili v tri 

skupine, v katerih je bilo od štiri do šest otrok. Vsaki skupini sem dal komplet kartic za 

igro. Otroci so poznali že pravila igre spomin, zato so se začeli igrati (slika 185). Med 

samo igro spomina so otroci poimenovali sličice in tako ponovili dele dreves. Zanimivo je 

bilo, ko so nekateri otroci poimenovali tudi imena vejic (smrekova vejica, borova vejica) 

in storžev (smrekov storž). Otroci so velikokrat med letom posegali po teh kartah 

spomina. 

                                                    

       Slika 184: Kartice za igro                                             Slika 185: Otroci pri igri 
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4.3.25 OSTALE DEJAVNOSTI: 

 

OGLED NASADA IGLAVCEV 

Z otroki smo se odpravili na ogled iglavcev, ki so nasajeni pri Gozdarski fakulteti. Otroci 

so spoznali tudi iglasta drevesa, ki ne rastejo pri nas in so jih prinesli od drugod (slika 

186). Na vsakem drevesu je visel listek z imenom drevesa. Otroci so spoznali, da so 

drevesa označena z imenom v slovenščini in latinščini ter z imenom države, iz katere 

drevo prihaja (slika 187). V parku so otroci videli tudi kavkaško jelko, ki je bila zelo 

majhna in so se na njej lepo videle osi storža, pod drevesom pa so ležale luske storža. 

Otroci so na tleh  pobrali nekaj storžev, ki smo jih dodali naši zbirki.    

 

                                                          
           Slika 186: Kitajski bor                                   Slika 187: Osebna izkaznica iglavca 

 

SPOZNAVANJE GINKA 

Z otroki smo si ogledali drevesa ginkov (slika 188). Otrokom sem povedal, da je to drevo 

dvodomno, to se pravi, da je drevo lahko ženskega ali moškega spola. Otroci so se debel 

dreves dotikali in jih tipali. Razložil sem jim, da je ta vrsta drevesa zelo stara in da so 

predniki današnjih iglavcev. Otrokom so bili zelo zanimivi pahljačasti listi (slika 189). 

Pred Cankarjevim domom smo si ogledali moška drevesa ginkov in žensko drevo, ki raste 

pred OŠ Majde Vrhovnik. 
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                    Slika 188: Opazovanje ginka                                   Slika 189: Orumeneli list 

 

OGLED PASTI ZA LUBADARJE 

Spomladi smo se odpravili na tridnevno bivanje na kmetijo na Stari Vrh nad Škofjo Loko. 

Poleg dejavnosti na kmetiji smo se odpravili tudi na daljši pohod po okoliških gričih. Pot 

nas je vodila tudi skozi gozd in tam smo naleteli na past za smrekove lubadarje (slika 

190). Otroke sem vprašal, če vedo, kaj je to, vendar nihče ni vedel, kaj bi to bilo. 

Otrokom sem razložil, da je to past za lubadarje, ki napadejo oslabelo ali poškodovano 

smreko. Razložil sem jim, da poznamo velikega in malega smrekovega lubadarja. 

Seznanil sem jih, da veliki smrekov lubadar napada debla, medtem ko mali smrekov 

lubadar napada veje. Povedal sem jim, da se notri ujamejo samo samčki, ker so v pasti 

nastavljene posebne vrečke, ki dišijo po samičkah. Z otroki smo si past ogledali in 

pogledali v past, če se je kaj ujelo. V pasti sem opazil samo enega lubadarja (slika 191). 

Ko smo nadaljevali pot, smo si ogledali še drevesa oz. debla, ki jih je napadel smrekov 

lubadar. Otroci so lepo videli rove, ki jih dela lubadar. 

 

                                  

       Slika 190: Past za lubadarje                                     Slika 191: Lubadar na dlani roke 

 

Med sprehodom po gozdu smo na podrtih smrekah opazili lesno gobo, smrekovo 

kresilačo (slika 192) in rdečo trohnobo (slika 193), ki je les smreke že razkrojila in so se 

lepo videle bele lise. 
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       Slika 192: Lesna goba kresilača                              Slika 193: Rdeča trohnoba 

 

PETJE PESMIC 

Tekom šolskega leta smo se naučili dve pesmici o iglavcih, in sicer Rastla je jelka do 

neba in Le sekaj, sekaj smrečico. Z otroki smo ti dve pesmici zapeli staršem na zaključni 

prireditvi. 

 

DRAMATIZACIJA 

Zaigrali smo švedsko ljudsko pravljico Zakaj je smreka tudi pozimi zelena, ki jo je 

prevedla Tatjana Kokalj. Pravljico sem našel v Cicibanu št. 3, letnik 2000 (glej prilogo 4). 

V pravljici nastopajo ptiček, smreka, hrast, breza in vrba. Otroci so narisali z vodenimi 

barvicami drevesa (sliki 194  in 195), ki smo jih potem nalepili na karton in jih pritrdili na 

lesene palice. Tako so nastale lutke na palicah (slika 196). Na začetku sva pravljico 

zaigrala midva s sodelavko, potem pa so jo zaigrali tudi otroci (slika 197). Ko so igrali 

otroci, so na začetku pripovedovali s svojimi besedami, kasneje so se naučili besedilo.  

Otroci so večinoma igrali le drevesa, saj se jim ni bilo potrebno naučiti veliko besedila. 

Povezovalec in ptiček pa sem bil jaz ali sodelavka. Otroci so velikokrat posegali po 

lutkah in se z njimi igrali. Velikokrat so si tudi izmislili nove zgodbe. 

 

                                

      Slika 194: Slikanje dreves za lutke                           Slika 195: Slikanje breze 
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       Slika 196: Nastale lutke                                            Slika 197: Dramatizacija pravljice 

 

BRANJE ZGODBIC, PESMIC IN UGANK 

Otrokom sem prebral veliko zgodbic, pesmic o drevesih in iglavcih: Samotna jelka 

(Verdnik, 1998), Drevo Krištof (Ganschev, 2007), Nečimrno drevo (Costa, 2007), 

Osamljeno drevo (Halliday, 2008), V gozdu je prostora za vse (Weigelt, 2002), Franček 

sadi drevo (Jennings, 2006), Pozimi je sinička priletela (Bavdež, 1992), Želim si postati 

božično drevo (Monroe, 2010), Tako kot nocoj (Sterwart, 2011), Iglavci pred zimo 

(Mišmaš, 1996) in Drevo ima srce (Silverstein, 2007). Najbolj so jih pritegnile zgodbice, 

iz katerih so se kaj naučili. Zastavljal sem jim tudi različne uganke o iglavcih in drevesih, 

ki sem jih našel v knjigah: Uganke (Majhen, 1999), Ni preglavice za bistre glavice 

(Belčič, 1982), Šviga švaga čez dva praga (Zorec, 199 ) in Sto ugank (Štefan, 2008) .  

 

 

4.4 ANALIZA DEJAVNOSTI 

 

Otroci so pokazali zanimanje za vse dejavnosti, še posebno za tiste, ki so se izvajale v 

gozdu in v parku. Pritegnilo jih je tudi mikroskopiranje, saj so nekateri prvič videli 

mikroskop. Preko dejavnosti so otroci pridobili nove informacije in znanje o iglavcih. 

Iglavci so otroke pritegnili tudi na običajnih sprehodih. Pri samem spoznavanju iglavcev 

me je presenetil deček L., ker je že veliko vedel o njih. Kasneje sem izvedel, da je 

njegova babica biologinja. Ko smo obiskali nasad iglavcev, so otroci med seboj 

tekmovali, kdo bo prvi našel listek, na katerem je pisalo ime drevesa in katera je njegova 

prvotna domovina. Nekatere otroke je malo begalo, ker niso vedeli, da obstaja več vrst 

smrek, borov… Zato smo se ob razvrščanju vejic osredotočili le na osnovno ime (smreka, 

cipresa), le pri boru ne. Spoznali smo rdeči in zeleni bor, saj se mi je zdelo, da si bodo 

zeleni bor zapomnili po velikih storžih in dolgih iglicah. Zelo zanimiva jim je bila 



Zaletelj, S. (2012). Spoznavanje iglavcev s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Pedagoška fakulteta. 
Ljubljana. 
 

  
123 

 

  

dejavnost odtiskovanja vejic. Otroci so zelo radi sodelovali tudi pri ostalih dejavnostih, ki 

so bile v povezavi z naravo. Nekateri otroci so si doma uredili zbirko storžev in naredili 

herbarij. V njihov herbariji so bili poleg iglavcev zajeti še listavci. Veliko staršev mi je 

povedalo, da  so jih otroci presenetili s svojim znanjem o iglavcih in da otroci na 

sprehodih in izletih veliko več opazujejo drevesa. 

 

 

4.5 ODGOVORI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV PO 

IZVEDBI PRAKTIČNEGA DELA 

 

Po končanih dejavnosti sem 20 otrokom ponovno zastavil raziskovalna vprašanja. Med 

zadnjo dejavnostjo in začetkom spraševanja sta minila dva dni. 

 

4.5.1 KAJ MISLIŠ, KAJ JE DREVO? (žival, rastlina) 
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Graf 21: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Kaj je drevo 

 

Pri tem vprašanju so vsi otroci odgovorili, da je drevo rastlina. Pričakoval sem tak 

rezultat, saj je pri prvem spraševanju kar 98 % otrok odgovorilo prav tako, da je drevo 

rastlina.  
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4.5.1.1 ZAKAJ MISLIŠ, DA JE DREVO RASTLINA? 

0

2

4

6

8

10

12

11

6

3

Št
e

vi
lo

 o
tr

o
k

Odgovori otrok

ker se ne premika

ker raste

ker ima veje, liste, deblo 

in korenine 

 

               Graf 22: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Zakaj misliš, da je drevo rastlina 

 

Dobra polovica otrok (11) misli, da je drevo rastlina, ker ima veje, liste, deblo in 

korenine. Nekaj otrok (6) pa je mnenja, da je drevo rastlina, ker raste. Trije otroci pa so še 

vedno mnenja, da je drevo rastlina, ker se ne premika. 

 

4.5.1.2 PO ČEM SE RASTLINA RAZLIKUJE OD ŽIVALI? 

 

Graf 23: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Po čem se rastlina razlikuje od živali 

 

Pri tem vprašanju je kar 15 otrok povedalo glavno razliko med rastlino in živaljo, in sicer 

da se razlikujeta v tem, da si rastlina sama pridela hrano, medtem ko si jo mora žival 
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poiskati. Štirje otroci so še vedno mnenja, da se rastlina in žival razlikujeta v tem, da se 

rastlina ne premika, in 1 otrok, da se rastlina ne oglaša. 

 

4.5.2 KAJ MISLIŠ, ALI JE DREVO ŽIVO? 
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Graf 24: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Ali je drevo živo 

 

Ko sem zastavljal to vprašanje, sem otrokom pokazal smreko, ki raste na vrtčevskem 

igrišču. Presenetljivo so vsi otroci odgovorili, da je to drevo živo. Pri tem vprašanju se je 

pokazal napredek, saj je pri prvem spraševanju kar  69% otrok menilo, da drevo ni živo. 

 

4.5.2.1 ZAKAJ MISLIŠ, DA JE DREVO ŽIVO? 

 

Graf 25: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Zakaj misliš, da je drevo živo 
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Pri tem vprašanju je 12 otrok sklepalo, da je drevo živo, ker je zeleno in ima zelene liste.  

Sledi odgovor (6 otrok), da je drevo živo, ker raste. Zanimiva sta odgovora dveh otrok, ki  

mislita, da je drevo živo, ker diha in ker ni posušeno. Da ni posušeno, je otrok mislili na 

to, da ima smreka na vejah zelene iglice. 

 

4.5.3 ALI POZNAŠ KAKŠEN DEL DREVESA?  
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Graf 26: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Ali poznaš kakšen del drevesa 

 

Tudi pri tem vprašanju so vsi otroci odgovorili, da poznajo kakšen del drevesa.  

 

4.5.3.1 POVEJ, NAŠTEJ DELE DREVESA. 

 

                Graf 27: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Povej, naštej dele drevesa 
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Vseh 20 otrok je omenilo liste in veje kot del drevesa. Na deblo se je spomnilo 17 otrok. 

Presenetilo me je, da je 13 otrok omenilo tudi korenine. Pri tem vprašanju so me otroci 

zelo presenetili, saj je kar 11 otrok naštelo vse glavne dele drevesa. Otroci (14) so kot del 

drevesa omenili tudi storže, ko se je na njih pri prvem spraševanju spomnil le 1 % otrok. 

 

4.5.4 KAJ MISLIŠ, KAJ SO IGLICE? 

 

Na to vprašanje je vseh 20 otrok odgovorilo, da so iglice malo drugačni listi. Tu se je 

pokazal velik napredek otrok, saj je pri prvem spraševanju le 10 % otrok odgovorilo 

pravilno, da so iglice listi. 

 

4.5.4.1 KAKŠNE BARVE SO IGLICE? 

 

Graf 28: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Kakšne barve so iglice 

 

Najpogostejši otroški odgovor je bil, da so iglice zelene (20 otrok). Sledil je odgovor, da 

so rjave (12 otrok) in rumene (10 otrok). Da so iglice rumene, so otroci mislili na 

macesnove iglice, ki mu jeseni odpadejo. 
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4.5.4.2 ZAKAJ SO IGLICE TAKŠNE BARVE? 

 

               Graf 29: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Zakaj so iglice takšne barve 

 

Kar 15 otrok je odgovorilo, da so iglice zelene barve zato, ker so žive. 10 otrok je dejalo, 

da so iglice rjave zato, ker so mrtve, in 7 otrok je prav tako mislilo, da so rjave zato, ker 

ležijo na tleh. Nekaj otrok (8) se je spomnilo, da so macesnove iglice jeseni rumene in da 

bodo odpadle.  

 

4.5.5 ALI IGLICE ODPADEJO Z DREVESA? 

 

               Graf 30: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Ali iglice odpadejo z drevesa 
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Pri tem vprašanju sem predvideval, da bodo vsi otroci odgovorili, da iglice odpadejo z 

drevesa. Otroci so si dobro zapomnili dejavnost, pri kateri smo naredili poskus, če iglice 

odpadejo s smreke. Nad rezultatom so bili presenečeni, saj je večina otrok prej mislila, da 

iglice odpadejo z drevesa samo, ko močno piha, ko jih odtrgaš ali zaradi teže snega. Pri 

prvem spraševanju je samo 9 % otrok menilo, da iglice odpadejo takrat, ko so suhe.  

 

4.5.5.1 KDAJ ODPADEJO IGLICE Z DREVESA? 

 

               Graf 31: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Kdaj iglice odpadejo z drevesa 

 

Večina otrok (14) je vedela, da iglice odpadejo takrat, ko se posušijo. Otroci (11), ki so 

navedli, da iglice odpadejo jeseni, so imeli v mislih macesnove iglice. Nekaj otrok (5) pa 

je menilo, da iglice odpadejo v vseh letnih časih. Ti otroci so si dobro zapomnili poskus 

odpadanja iglic, ki smo ga izvedli v vseh letnih časih. Dejansko smo res v vseh letnih 

časih našli na rjuhi odpadle iglice. Pri tem vprašanju se je pri otrocih pokazal velik 

napredek, saj je pri prvem spraševanju 22 % otrok menilo, da iglice odpadejo le pozimi, 

in 18 % otrok, da iglice odpadejo le, ko močno piha. 

 

4.5.6 KAJ MISLIŠ, IZ ČESA ZRASTE DREVO? 

 

Pri tem vprašanju je vseh 20 otrok odgovorilo, da drevo zraste iz semena. Predvideval 

sem tako veliko pravilnih odgovorov, saj sem otrokom pripravil kar nekaj dejavnosti na 

temo seme. Opazovali smo odpiranje storža in izpadanje semen iz njega. Z lupo smo si 
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ogledali različna semena iglavcev in na koncu posejali semena macesna. Tudi pri prvem 

spraševanju je več kot polovica otrok (55 %) menila, da drevo zraste iz semena. 

 

4.5.7 KAJ POTREBUJE DREVO ZA RAST? 

 

               Graf 32: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Kaj potrebuje drevo za rast 

 

Pri tem vprašanju je 20 otrok odgovorilo, da drevo za rast potrebuje vodo. 17 otrok je 

mnenja, da drevo potrebuje tudi zemljo. Kar 11 otrok je odgovorilo, da sta za rast 

potrebna tudi svetloba in sonce. Pri tem odgovoru se je pokazal napredek otrok, saj je pri 

prvem spraševanju le 7 % otrok omenilo sonce. Nekaj otrok (3) pa je dejalo, da drevo 

potrebuje za rast tudi gnojilo. 
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4.5.8 ALI POZNAŠ KAKŠNO IGLASTO DREVO? 
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Graf 33: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Ali poznaš kakšno iglasto drevo 

 

Otroški odgovori me niso presenetili, saj sem vedel, da bodo vsi otroci poznali vsaj eno 

iglasto drevo. 

 

4.5.8.1 KAKO SE IMENUJE IGLASTO DREVO, KI GA POZNAŠ? 

 

Graf 34: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Kako se imenuje iglasto drevo, ki ga 

poznaš 

 

Pri tem vprašanju pa so me otroci zelo presenetili. Večina otrok je naštela po štiri iglasta 

drevesa, vendar v različnih kombinacijah. Presenečen sem bil, da se je na seznamu 
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pojavilo sedem različnih drevesnih vrst. Največ otrok (20) je omenilo smreko, sledi ji 

macesen (17 otrok) in bor (14 otrok). Pri naštevanju iglavcev me je presenetil deček L., ki 

je naštel sedem različnih drevesnih vrst (smreka, macesen, bor, jelka, tisa, cipresa in 

brin). Poleg tega je pri boru omenil še zeleni in rdeči bor. Mislim, da so rezultati zelo 

dobri zato, ker smo izvedli veliko dejavnosti in obiskali park Tivoli, Rožnik in nasad 

iglavcev pred Gozdarsko fakulteto in tam opazovali vse prej omenjene iglavce. 

 

4.5.9 KAJ POLEG IGLIC ŠE RASTE, ZRASTE NA IGLASTEM DREVESU? 

 

Graf 35: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Kaj poleg iglic še zraste na iglastem 

drevesu 

 

Pri spraševanju otrok sem to vprašanje navezal na iglasta drevesa. Vseh 20 otrok je 

odgovorilo, da na iglavcih rastejo storži. Nekaj otrok (4) pa je dodalo, da lahko rastejo 

tudi jagode. Trije otroci so mislili tisine jagode, eden pa je jagode zamenjal z mesnatim 

brinovim storžem.  
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4.5.10 KJE SI TO IZVEDEL/A? KDO TI JE TO POVEDAL? 

 

Graf 36: Prikaz odgovorov otrok na vprašanje Kje si to izvedel 

 

Tudi pri tem vprašanju se je pojavil napredek, saj je 16 otrok dejalo, da so informacije o 

iglavcih dobili v vrtcu od vzgojiteljev. Pri prvem spraševanju ni niti en otrok omenil, da 

je znanje pridobil v vrtcu od vzgojitelja. Na drugem mestu so otroci pridobili znanje o 

iglavcih od staršev (10 otrok) in 9 otrok je to videlo v naravi. Zanimivo je, da so otroci 

omenili tudi računalnik (3 otroci) in televizijo (1 otrok). Pri prvem spraševanju je kar 38 

% otrok menilo, da jim ni nihče nič povedal o iglavcih in da to vedo sami. Takega mnenja 

je bil pri drugem spraševanju še vedno 1 otrok. 
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5 ZAKLJUČNA MISEL 

 

Svoje znanje o drevesih, ki sem ga pridobil v srednji šoli in na biotehnični fakulteti, sem 

želel prenesti na otroke. Ker sem imel kar nekaj znanja o iglavcih, sem se odločil za 

diplomsko nalogo na to temo. Zdelo se mi je pomembno tudi to, da v vrtcu iglavce 

omenjamo bolj  poredko in v glavnem le macesen, ki mu iglice jeseni odpadejo. Mislim, 

da je vzrok v tem, da vzgojitelji premalo vedo o iglavcih, zato se le poredkoma ali nikoli 

ne odločijo za to temo. 

 

V prvem delu sem s pomočjo vprašalnika poskušal ugotoviti, kakšne predstave in znanje 

imajo otroci o iglavcih. Na podlagi otroških odgovorov sem potem zasnoval različne 

aktivnosti, preko katerih so otroci prihajali do novih spoznanj o teh drevesih. Dejavnosti 

so potekale skozi celo šolsko leto. Nekatere so se navezovale na določen letni čas, 

nekatere pa smo izvedli v vseh letnih časih. Po končanih dejavnostih sem ponovno 

preveril njihove predstave in znanje o iglavcih. 

 

Otroci so preko dejavnosti prihajali do novega znanja.  Dejavnosti so bile zasnovane tako, 

da so otroci uporabljali različna čutila. Pri delu otrok ni bilo potrebno dodatno motivirati, 

saj jih naravoslovne dejavnosti same po sebi pritegnejo. Z veseljem in navdušenjem so 

raziskovali in iskali rešitve. Mislim, da sem se pravilno odločil, da sem dejavnosti 

razporedil skozi celo šolsko leto in se izognil temu, da bi se otroci dolgočasili pri 

dejavnostih. Pri dveh dejavnostih sem pripravil tudi delovne liste, in sicer zato, ker pri teh 

dveh dejavnostih niso mogli otroci priti do rešitve preko neposredne izkušnje ali pa se je 

dejavnost odvijala v vseh letnih časih in so si otroci beležili rezultate. 

 

Pri vseh dejavnostih so bili doseženi zastavljeni cilji. Nekaj otrok me je z doseženimi cilji 

zelo pozitivno presenetilo. Pri ponovnem spraševanju otrok po izvedenih dejavnostih se je 

pokazal napredek otrok o predstavah o iglavcih.  Največji napredek je bil pri vprašanju, 

po čem se razlikuje rastlina od živali. Tu je večina otrok navedla glavno razliko, da si 

rastlina sama pridela hrano, medtem ko si jo žival mora poiskati. Presenetili so me tudi, 

ko so si zapomnili toliko imen iglavcev. Našteli so sedem različnih vrst. 
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Pri izvedbi dejavnosti pa so me presenetile tudi moje sodelavke vzgojiteljice. Ko so 

zvedele, da izvajam dejavnosti na temo iglavci, so se nam pridružile skupaj z otroki. Ker 

nobena ni imela predhodnega znanja o iglavcih, sem jih najprej naučil prepoznavati 

iglavce, njihove posebnosti in značilnosti. V pomoč jim je bil tudi ključ za določevanje 

vejic pozimi. Pridružile so se mi predvsem pri dejavnostih, ki so potekale na dvorišču 

vrtca. Nekatere so se nam pridružile, ko smo se podali v gozd in v park. Nekatere so 

pokazale zanimanje tudi za ostale dejavnosti, ki so jih kasneje same izvedle z otroki.  

 

Medtem ko so otroci spoznavali iglavce, so skozi različne dejavnosti pridobivali znanja 

ne le s področja narave, ampak tudi s področja matematike, jezika, umetnosti in gibanja. 

 

Popeljati otroke v naravo, v svet iglavcev je težka in odgovorna, a hkrati privlačna in lepa 

naloga. Narava je enostavno preveč mogočna, da bi jo izvzeli iz otroških življenj, pa naj 

bo to doma, v vrtcu ali kje drugje. Stiki z naravo pomembno vplivajo na otrokov nadaljnji 

razvoj. Želim si, da bi v prihodnosti imeli otroci v vrtcu teh stikov še več, saj sem prišel 

do spoznanja, da otroci pri raziskovanju narave z vsemi čutili uživajo in se ogromno 

naučijo. 
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7 PRILOGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 1: KLJUČ ZA DOLOČEVANJE IGLAVCEV (povzet po knjigi Moje prve 
zimske vejice avtorice Barbare Bajd) 

 
1. Listi na vejici jeseni ne odpadejo 

(vedno zeleni). 

 

Listi jeseni odpadejo. 

 

 

2. Listi na vejici so v obliki iglic – 

igličasti. 

 

Listi so v obliki lusk – luskasti. 

Plodovi so oleseneli storžki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Iglice izraščajo iz kratkega poganjka 

v šopih (po 2, 3 ali 5). Iglice dišijo 

po smoli. 

 

 

 

 

Glej 2 

 

Glej 7  

 

 

 

Glej 3 

 

 

Lahko bi bila ena od CIPRESOVK. 

 

 

 

 

 

K cipresovkam prištevamo tudi 

brine, med katerimi poznamo tudi 

vrste z igličastimi listi. Storži brinov 

so omeseneli (brinove jagode.)  

 

 

 

 

Lahko bi bil BOR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglice izraščajo iz dolgega poganjka                   

posamič. 

 

4. Iglice ne dišijo po smoli in so zelo 

prožne. Nameščene so navidezno 

dvoredno. Na zgornji strani so 

temnozelene, na spodnji svetlejše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zreli storž je olesenelo žensko 

socvetje. 

 

 

 

Glej 4 

 

 

 

 

Lahko bi bila TISA. 

 

 

 

Zrelo seme tise je obdano s sočnim 

mesnatim ovojem (tisova jagoda). 

Rastlina je dvodomna. 

OPOZORILO: Cela rastlina je 

strupena, razen rdečega ovoja, ki 

obdaja seme. Rastlina je pri nas v 

naravi redka in je zaščitena. Pogosta 

pa je v parkih, kjer so nasadi. 



 

 

 

      Iglice dišijo po smoli. 

 

5. Iglice so sploščene, navidezno 

dvoredno nameščene, na spodnji 

strani sta dve svetli progi, konica 

iglice je topa ali bolj ali manj 

izrobljena (izrezana). Iglice imajo na 

spodnjem delu, kjer so pritrjene na 

vejo, okrogel nastavek, in ko 

odpadejo, je vejica na dotik gladka. 

Iglice dišijo po smoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglice so sploščene ali pa štirirobe v 

prečnem prerezu in imajo majhno 

konico oziroma so zašiljene. Iglica 

izrašča iz nastavka na površini 

vejice, zato je površina vejice, ko 

iglica odpade, na dotik hrapava. 

 

 

 

 

Glej 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahko bi bila JELKA. 

 

 

 

Storži so pokončni, ko dozorijo, 

razpadejo, tako da ostanejo samo 

njihove osi. Mnogi mislijo, da je 

storž pojedla veverica, kar ni res. 

 

 

 

 

 

 

Glej 6 

 

 



 

 

6. Iglice so sploščene, na spodnji strani 

svetlejše. Iglice dišijo po smoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglice so štirirobne, na koncu ostro 

koničaste, na spodnji strani nimajo 

svetlih prog. Iglice dišijo po smoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahko bi bila OMORIKA. 

 

 

 

 

Storži so dolgi do 6  cm in viseči. 

 

 

 

Lahko bi bila SMREKA. 

 

       

 

 

Storži so viseči, dolgi do 15  cm. 

 

 



 

 

7.  Na vejicah se dobro vidijo kratki 

poganjki (ne zamenjaj s popki!). 

Popki so vidni na enoletnem 

poganjku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vejicah so lepo vidni popki. 

 

 

 

Lahko bi bil MACESEN. 

 

 

 

Storži so veliki nekaj cm. Iz kratkih 

poganjkov spomladi zrastejo iglice v 

šopih (po 15 ali več). 

 

To so že značilnosti za LISTAVCE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRILOGA 2 
 
POIŠČI JELKI IN SMREKI PRAVE VEJE IN STORŽE.  
 
    

                         JELKA                                                                      SMREKA 

                                                                      
 
 

                                                    
 
                                                                                                                                                          

                                                       
 
 

                                



 

 

PRILOGA 3 

 
NARIŠI RAZLIKE. 

 
 
IME: 
 

 
SMREKA 

 
MACESEN 

 
JESEN 

 

 
 

 
 

  

 
ZIMA 

 

 
 
 
 

  

 
POMLAD 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
POLETJE 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PRILOGA 4: ŠVEDSKA LJUDSKA PRAVJICA (prevedla Tatjana Kokalj) 
 

       



 

 

       



 

 

       


