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POVZETEK
Živimo v času in prostoru, kjer večino informacij sprejemamo preko vida in sluha. Vendar pa
je zelo pomembno, da ne pozabimo na preostala čutila, ki jih imamo. To pa je izrednega
pomena tudi za otroke, saj so ravno njihova čutila tista, ki jim dajejo prve in najbolj zanesljive
informacije o svetu, v katerem se nahajajo.
V diplomskem delu sem analizirala posamezne igre za spodbujanje čutil v naravnem okolju
ter rezultate intervjuja otrok pred in po izvedenih dejavnostih, ki so potekale v gozdu in na
travniku. V raziskavi so sodelovali otroci v starosti od 4 do 6 let. Dobljeni rezultati so
pokazali, da bi se otroci radi več časa igrali zunaj, da so bile njihove ideje za igro na prostem
pred izvajanjem dejavnosti zelo skromne, po tem pa veliko bolj inovativne in obarvane z
domišljijo. Prav tako se je izkazalo, da se otroci pred dejavnostmi še niso srečali z besedo
čutila, po njih pa so pojem zmogli pojasniti. Pred izvedenimi dejavnostmi je bil otrokom
najljubši prostor za igro igrišče, na koncu pa sta prevladovala gozd in travnik.
Sklepam, da so otroci pri igrah v gozdu in na travniku zelo uživali, da so prek aktivnega
učenja pridobili nove izkušnje in zavedanja o svojih čutilih ter da so sedaj njihove ideje za
prosto igro v naravi kvalitetnejše in kompleksnejše.

KLJUČNE BESEDE: igra in učenje v naravnem okolju, čutila, začetno naravoslovje,
aktivno učenje, otroška igra, gozd, travnik.

ABSTRACT
We live in time and space where the majority of information is gathered through sight and
smell. However, it is of utmost importance that we do not forget all the other senses that we
have. This is in particular important for children, as their senses provide them with the first
and most reliable information about the world they live in.
In the following Diploma thesis I analysed individual games that encourage the senses in a
natural environment and the results of interviews conducted with children before and after
specific activities taking place in the forest and on the meadow. The research included
children aged from 4 to 6 years. The results showed that children would like to spend more
time playing outdoors. Moreover, they had very modest ideas for playing outdoors before
carrying out the activity but became much more innovative and started using their imagination
after finishing it. To continue, it also turned out that children had not heard about the word
"senses" before the activity but were able to explain the term (within the limit of their abilities,
of course) afterwards. Prior to carrying out the activities, the children chose playground as
their favourite place to play, and in the end they preferred the forest and the meadow. I can
conclude that children enjoyed playing in the forest and on the meadow.
They gained new experience through active learning and became aware of their senses, while
also improving the quality and complexity of their ideas for playing outdoors in nature.

KEY WORDS: outdoor play and learning, natural environment, senses, early science,
active learning, children´s play, forest, meadow.
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1. UVOD
1.1 NARAVNO OKOLJE JE SPODBUDNO OKOLJE ZA OTROKOVO
IGRO
Predstavljaje si otroke, ki plezajo visoko med razprostrtimi vejami zelo starega drevesa ali s
palicami in kamni zajezujejo žuboreči potok. Predstavljajte si jih, kako globoko sredi gozda
izdelujejo loke in puščice ali začudeno opazujejo zgubanega kačjega pastirja, kako leze iz
bube. Vse to je del igranja v veličastni naravi – domišljijske igre, vznemirljive pustolovščine
in osupljiva odkritja (Danks in Schofield, 2007).
Te besede me spomnijo na dogodke iz mojega otroštva. Spomnim se, da smo se kot otroci
ogromno igrali zunaj. Počeli smo nešteto stvari in se ob tem resnično zabavali. Kdaj pa kdaj je
bilo res malo nevarno, a niti približno ne toliko, kot mislijo nekateri mladi (sodobni) starši.
Wilson (2008) pravi, da je naravno okolje idealno okolje za ustvarjalno igro predšolskih otrok.
Ponuja neizmerno bogastvo čutnih izkušenj ter nestrukturiranih materialov in objektov, ki jim
otroci pripisujejo simbolni pomen in jih uporabljajo na najrazličnejše načine. Izkušnje v
naravnem okolju spodbujajo celostni razvoj otroka, saj omogočajo otrokov napredek na vseh
razvojnih področjih: kognitivnem, estetskem, senzoričnem, motoričnem, socialnem in
čustvenem.
Učenje in seznanjanje otrok z novimi področji poteka v vrtcu in šoli najpogosteje s pomočjo
avditivne in vizualne zaznave. Ker vemo, da je naše dojemanje sveta veliko širše, smo začeli
načrtno uporabljati tudi druge vrste zaznav, npr. dotik, okus, vonj … Ko se otrok dotakne
živali, se z njo igra, se dotika lubja, mahu in različnih trav oz. rastlin, okuša gozdne plodove,
vonja dišeče cvetlice, doživi naravo globlje, celoviteje (Kos in Schmidt, 2008). S tem damo
otrokom možnost za spodbujanje njihovih čutnih zaznav. Tako v to svoje raziskovanje narave
vključijo čim več čutil, s tem pa se jim narava odkrije na čisto nov, drugačen način.
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1.2 IGRA IN UČENJE V NARAVNEM OKOLJU
1.2.1 Kaj je igra na prostem
Igra na prostem je vsakodnevna priložnost, da se otroci vključijo v živahno, glasno igro na
prostem. Otroci nadaljujejo svojo igro v bolj prostranem okolju, raziskujejo naravno okolico,
jo spoznavajo ter doživljajo spremenljive vremenske razmere in letne čase. Odrasli se
pridružijo igri otrok in bolje spoznajo otrokove interese in sposobnosti (Hohmann in Weikart,
2005).
1.2.1.1 Energična igra na prostem
Zunaj imajo otroci na voljo prostor za tekanje, skakanje, metanje, guganje, plezanje in vožnjo
s kolesom. Njihova igra vlog zavzame vso igralno površino: pod toboganom, po plezalni
mreži v hišico na drevesu, po vzpetini v vozičku in vse do peskovnika. Lahko so konji v diru
ali vesoljski raziskovalci. Dovolj prostora imajo, da narišejo velike slike in risbe s kredo,
zabijejo žeblje, iz škatel naredijo trdnjavo (prav tam).
1.2.1.2 Priložnosti za družabno igro
Igra na prostem pogosto združi otroke. Veliki kosi »opreme«, kot so tobogani, drevesa, gugala,
grmovje, imajo socializacijski učinek, ker se igri hkrati lahko pridruži veliko otrok. Otroci
poskušajo početi to, kar vidijo početi druge – tako se učijo prek posnemanja. Otroci se lahko
igrajo tudi sami zase, a vzklik osamljenega raziskovalca, kot je »Poglejte, kaj sem našel!«,
morda privabi radovedne otroke, ki se igrajo v bližini (prav tam).
1.2.1.3 Naravno okolje – prostor za učenje
Ko otroci raziskujejo in se igrajo na prostem, doživijo številne ključne izkušnje: ustvarjalno
reprezentacijo (»Mi smo lovci na zmaje.«); jezik in opismenjevanje (»Sestavimo besedilo za
blatno pesem.«); iniciativnost in socialne odnose (»Še enkrat se peljem, potem pa ti posodim
kolo.«); gibanje (»Teci, če ne, te ujamem.«); glasbo (»Udarjajmo po kamnih, ki so naši
bobni.«); klasifikacijo (»To je hišica samo za škrate – mi ne smemo noter.«); števila
(»Potrebujemo še dve košari listja.«); prostor (»Od tu do tam je moj grad.«) in čas (»Ko
zamahnem z vejo, lahko greš.«). Konstruirajo in preskušajo vednost o ljudeh in stvareh ter
neposrednem zunanjem svetu (prav tam).
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1.2.2 Zakaj je igra na prostem pomembna
Igra na prostem otrokom omogoča, da se izražajo na načine, ki po navadi niso možni pri igri v
prostoru. Čeprav se otroci v okolju za aktivno učenje gibljejo ves dan, pa se na prostem
vključujejo v bolj poživljajočo, glasno igro (Hohmann in Weikart, 2005).
1.2.2.1 Zdrava, spontana igra
Otroci dihajo svež zrak, »srkajo« sončno energijo, krepijo srce, pljuča in mišice ter imajo širši
razgled. Otroci, ki so v prostoru pogosto tihi in plahi, postanejo na prostem bolj zgovorni in
podjetni. Nekateri otroci se na prostem igrajo z otroki, s katerimi se v prostoru morda ne
igrajo. Otroci, ki pa radi ustvarjajo zvoke, lahko to na prostem nemoteno počnejo (prav tam).
1.2.2.2 Stik z naravo
Med igro na prostem otroci doživljajo naravni svet na zanje smiseln način. Nabirajo cvetlice,
liste in plodove. Vidijo, da se nebo stemni, ko gre sonce za oblak. Opazujejo gibanje žuželk,
ptic in veveric. Kopljejo po prsti, zasajajo vrtičke in obračajo strohnel les, kjer iščejo hrošče.
Mokra oblačila obesijo na sonce, da se posušijo, občutijo veter in vidijo, kako ob dežju
nastanejo luže (prav tam).
1.2.2.3 Priložnost za odrasle, da o otrocih izvedo več
Med igro na prostem odrasli opazujejo otroke, se z njimi pogovarjajo in igrajo, da bi izvedeli
več o tem, kaj otroci počno in kaj pritegne njihovo zanimanje. Vzgojitelji so na primer opazili,
da so se njihovi otroci, ko so zasadili vrt in skrbeli zanj, čedalje bolj zavedali letnih časov, saj
so lažje in bolj zavzeto opazovali spremembe, ki so se dogajale tekom leta (prav tam).

1.2.3 Kako naj odrasli pristopijo k igri in učenju v naravnem okolju
Preden začnemo z otroki raziskovati naravo, se za trenutek zamislimo nad našo vlogo. Katera
osnovna pravila moramo upoštevati, da bomo skupaj z otroki čas v naravi radostno in bogato
preživljali? Ta načela nam lahko pomagajo, da bomo uspešno obvladovali živahno otroško
energijo in bomo tako otroke lahko usmerjali od vragolij k bolj konstruktivnim nalogam, ki
jih bodo na koncu tudi bolj zadovoljile. Osnova teh pravil je spoštovati otroke in ceniti naravo
(Cornell, 1994).
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1.2.3.1 Učite manj in delite svoje občutke z otroki
Otroci se na naša opazovanja odzovejo veliko bolj sproščeno kot pa na razlage v učbeniku.
Odrasel človek mora svoje občutke deliti z otrokom. Otrokom posredujemo in navdihnemo
ljubezen in spoštovanje do narave šele takrat, ko svoje globlje misli in občutke delimo z njimi.
Tako jih spodbudimo, da tudi sami začnejo raziskovati svoje občutke in zaznave. Med
odraslim in otrokom se tako razvije čudovito medsebojno zaupanje in prijateljstvo (prav tam).
1.2.3.2 Bodite odprti, sprejemljivi
Biti sprejemljiv pomeni, da poslušamo in smo pozorni. To je eno najpomembnejših načel, ki
jih moramo upoštevati pri delu z otroki. Življenje na prostem vzbudi v otroku spontano
navdušenje, ki ga lahko spretno usmerimo v učenje. Odzivajmo se na otrokovo razpoloženje
in občutke, širimo njegovo zanimanje, tako da ga vodimo v njegovi radovednosti. Bodimo
pozorni tudi na naravo – kaj se v danem trenutku dogaja okrog nas in to s pridom izkoristimo
(prav tam).
1.2.3.3 Otrokovo pozornost takoj usmerite
Nekateri otroci niso vajeni opazovati narave od blizu, zato moramo najti stvari, ki jih bodo
zanimale in jih s tem dati možnost, da se bodo naučili izostreno opazovati. Začutiti morajo, da
želimo vedeti, kaj so odkrili (Cornell, 1994).
1.2.3.4 Najprej opazujte in izkusite, nato šele spregovorite o stvari
Včasih bodo naravni prizori otroka tako prevzeli, da bo zavzeto opazoval pa naj bo to list na
drevesu ali srnjak, ki se pase na jasi … Otroci znajo zavzeto opazovati. Otrok stvari zunaj
sebe razume mnogo bolje, če se počuti eno z njimi, kot pa če mu jih kdo pripoveduje.
Neposredne izkušnje otroci redko pozabijo. Naj nam ne bo neprijetno, če ne bomo vedeli vseh
imen, saj so to le površinske oznake za živali in rastline, ne pa to, kar stvari v resnici so (prav
tam).
1.2.3.5 Doživljanje naj preveva občutek radosti
Otroci so veseli ali tihi in pozorni. Pritegnemo jih, če smo srečni in učimo navdušeno.
Zapomnimo si, da je naše navdušenje nalezljivo, in da je poleg naše vloge odraslega to naš
največji adut (prav tam).
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1.3 IGRA
Otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela
predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko v smislu preseganja svoje
vpetosti v t. i. akademski ali razvojni pristop v predšolski vzgoji, razumljena kot način
otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju (Bahovec in sod., 1999).
Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti in ki je
notranje motivirana, svobodna in za otroka prijetna. Ne glede na to, za katero vrsto otroške
igre gre, npr. funkcijska, domišljijska oz. simbolna igra, sociodomišljijska igra, družabna igra,
ta praviloma vzpostavi prostor, ki je definiran z razmerjem med otrokovim aktualnim in
potencialnim razvojem. V igri se torej v otrokovih dejavnostih prepletejo in povežejo različna
področja kurikula, kar je za razvojno stopnjo in način učenja v tem starostnem obdobju
smiselno in strokovno utemeljeno (prav tam).
V zadnjih desetletjih je v kurikulumih, ki se deklarirajo kot manj strukturirani oz. kot bolj
odprti, prevladalo mnenje, da se otrok najbolje uči z igro in drugimi dejavnostmi, za katere je
motiviran. Lahko rečemo, da je trend razvoja predšolske vzgoje potekal od igre k učenju in
nato k učenju z igro. Če se je v preteklosti na predšolsko obdobje gledalo predvsem kot na čas
neobvezne igre in zabave, se je vsaj od šestdesetih let dvajsetega stoletja dalje tudi pod
vplivom psiholoških spoznanj o zgodnjem miselnem razvoju in učenju to stališče zelo
spremenilo. K zavedanju pomena igre za učenje predšolskih otrok so pripomogle tudi
psihološke raziskave, ki igro povezujejo z razvojem predšolskega otroka na miselnem,
jezikovnem in socialnem področju (Batistič Zorec, 2002).

1.3.1 Vrste igre
Najbolj znano delitev iger pri nas je izdelal Ivan Toličič, kasneje pa so strokovnjaki dodali še
nove oblike iger. Danes lahko govorimo o naslednjih, spodaj naštetih oblikah (Nemec in
Krajnc, 2011).
1.3.1.1 Funkcijska igra
Funkcijska igra: gibalne aktivnosti (ples, tek, prijemanje …), uporaba predmetov in
materialov ter raziskovanje njihovih značilnosti (mehak, trd, oddaja zvok …): Piaget to vrsto
igre imenuje tudi raziskovalna igra, saj otrok predmete prijema, z njimi tolče in jih stresa, da
bi jih kar najbolje spoznal. Ta oblika igre je prevladujoča v prvem letu življenja in je v
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glavnem edina vrsta igre, ki jo zmore pol leta star otrok (stvari nosi v usta, odpira in zapira
pokrov škatle …). S tem otrok ponavlja določene telesne gibe in s tem razvija gibalne
spretnosti, hkrati pa tudi razumevanje vzročno-posledičnih odnosov. Ta oblika igre sicer s
starostjo upada, ostane pa prisotna vse predšolsko obdobje. Sem sodi tudi posnemanje glasov,
torej igranje z lastnim glasom (prav tam).
1.3.1.2 Dojemalna igra
Dojemalne igre so različne simbolne dejavnosti, kot je igra vlog. Nekateri strokovnjaki to
vrsto igre imenujejo tudi dramska ali sociodomišljijska igra; otroci se npr. pretvarjajo, da se
igrajo zdravnike, gasilce, starše, pretvarjajo se, da se vozijo z vlakom, letalom … V to
skupino sodijo tudi simbolne dejavnosti, kot so poslušanje, opazovanje, posnemanje in branje
(prav tam).
1.3.1.3 Simbolna igra
Za simbolno igro je značilno, da malček oz. otrok v igri uporablja simbole oz. uprizarja
dejanja, predmete, osebe iz resničnega ali domišljijskega sveta. Prve oblike simbolne igre so
prisotne v igri malčka, starega približno eno leto in pol. Malček najprej posnema določeno
dejavnost neposredno po tem, ko je bila izvedena (npr. malček, star osemnajst mesecev, ob
gledanju slikanice govori posamezne besede takoj po tem, ko jih je povedala vzgojiteljica, ko
je npr. poimenovala živali), pozneje pa posnema tudi dejavnosti, ki so se zgodile pred
določenim časom. V obdobju zgodnjega otroštva, za katero je simbolna igra še zlasti značilna,
se

v

taki

igri

prepletejo

otrokova

predstavnost

in

fleksibilnost

v

mišljenju,

dekontekstualizacija (otrok opredeli teme igranja, redefinira igrače in igralni material),
reverzibilnost mišljenja, metaspoznavne zmožnosti, metajezikovno zavedanje, teorija uma,
raba govora v različnih govornih položajih, zmožnost razumevanja drugega in zavzemanje
perspektive drugega. Najvišja oblika simbolne igre je igra vlog, v kateri otrok, ki je po navadi
visoko motiviran, prevzame vlogo določene odrasle osebe ali drugega otroka (npr. mame in
dojenčka), pri tem si predstavlja določeno igralno okolje (npr. otroško sobo), pretvarja
predmete (npr. krpa kot brisača, kamenček kot milo), animira igrače oz. igralni material,
uporablja govorne izjave oz. opisuje značilnosti predmetov (npr. otrok reče: »To bo dober čaj
za dojenčka.«, ko se pretvarja, da zliva čaj v skodelico) (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj,
2008).
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1.3.1.4 Konstrukcijska igra
Otrok si je pri tej igri že sposoben določene stvari zamisliti in predstavljati. Uporablja različne
materiale – kocke, pesek in podobno, da bi zamišljeno konstrukcijo tudi sestavil ali zgradil.
Pri konstrukcijski igri so pomembne sposobnosti koordinacija oko – roka, natančnost,
vztrajnost, miselne sposobnosti, razumevanje prostorskih odnosov in ustvarjalnost. Prva
konstrukcijska igra se pojavi že ob koncu prvega leta, ko otrok npr. kocko obrne na drugo
stran. Z leti pa ta igra postaja pogostejša. Štiriletniki v vrtcu skoraj polovico svojega časa
porabijo za take igre. Podobno kot pri risbi malček svojo konstrukcijo poimenuje šele na
koncu, starejši predšolski otrok pa že na začetku pove, kaj in kako bo gradil. Te spremembe se
ujemajo z otrokovim napredkom v razvoju mišljenja (sposobnosti predstavljivosti in
predvidevanja) (Nemec in Krajnc, 2011).
1.3.1.5 Igre s pravili
V igrah s pravili se izražajo posamezni kulturno preneseni načini igranja, ki jih otroci pogosto
sami, glede na prostor in čas, prilagajajo ali pa oblikujejo in usvajajo nova pravila. Igre s
pravili imajo dve funkciji, ki sta pomembni za uravnavanje socialnega vedenja, in sicer
socialno integracijo, npr. vzpostavljanje odnosov med člani skupine, upoštevanje pravil in
socialnih norm, nadzorovanje lastnih želja in impulzov, ter socialno diferenciacijo,
povečevanje distance med člani skupine, oblikovanje podskupin in prepoznavanje vloge
posameznika. Igre s pravili so značilne za otroke od drugega oz. tretjega leta starosti naprej –
starejši kot je otrok, bolj so igre celovite in dinamične. Gledano z vidika vsebine gre za igre,
pri katerih so lahko v ospredju različne gibalne in zaznavne (npr. skrivanje, igranje z žogo) ali
pa miselne kombinacije (npr. igre, kot so človek ne jezi se, karte, šah). Tako malčki kot
starejši otroci v igrah s pravili vstopajo v celovite socialne situacije, v katerih se učijo
razumeti pogled drugih soigralcev in upoštevati pravila igre, razmišljajo o svoji strategiji
igranja in strategijah drugih, ker želijo biti uspešni, ne nazadnje se učijo, kaj pomeni zmagati
in kaj izgubiti in tudi zakaj so nekateri uspešnejši od drugih (Marjanovič Umek in Fekonja
Peklaj, 2008).

1.3.2 Značilnosti igre
Otroška igra je univerzalna dejavnost, ki se spreminja glede na otrokovo starost, vsebino, čas
in okolje, oz. igra je dialog med domišljijo in resničnostjo, med preteklostjo in prihodnostjo,
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med konkretnostjo in abstraktnostjo, med varnostjo in tveganjem. Otroško igro lahko
opredelimo tudi tako, da opišemo njene značilnosti, zlasti tiste, ki jo, ne glede na vrsto igro in
ne glede na teoretske razlage igre, razlikujejo od drugih dejavnosti:
-

Igra je notranje motivirana; v njej se otroci bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo kot s
cilji, njihovo vedenje je spontano.

-

Zunanja pravila igre ne definirajo pomembno. Otroci sami definirajo pravila in jih tudi
spreminjajo, če jih potrebujejo za »nadziranje« igre, npr. v simbolni igri, igrah s
pravili.

-

Otroci v igri razvijajo in uporabljajo že uveljavljene koncepte prijateljstva in se učijo
dogovarjanja, pogajanja in argumentiranja.

-

Otroci v igri pogosto pretiravajo s čustvi, tako z vrsto kot z intenzivnostjo in
prehajanjem med njimi. Dovoljeno jim je tudi intenzivnejše izražanje tistih čustev, ki
sicer niso preveč zaželena, npr. jeza, strah, moč itd.

-

Ko se otroci igrajo, uživajo v svojih čustvih, idejah in socialnih odnosih. V igri se
veliko gibajo in so fizično dejavni. Navadno so v igro zelo vključeni in jo neradi
prekinjajo zaradi zunanjih opozoril.

-

Otroci se igrajo z znanimi predmeti, raziskujejo neznane, jim pripisujejo različne
pomene, ki jih dopolnjujejo s svojimi predstavami.

-

Igralne dejavnosti so pogosto domišljijske in igra lahko poteka zgolj na simbolni
ravni, torej kot igra »tako kot«, »če bi« oz. kot igra pretvarjanja, igra vlog.

-

Otroci v igri uporabljajo govor za neposredno in socialno referenčno komuniciranje, z
metajezikovnim zavedanjem vzdržujejo referenčni okvir igre in uporabljajo govor v
različnih govornih položajih (z pripovedovanje, razlaganje, pogajanje, izražanje čustev
itd.).

-

Ko se otroci igrajo, poskušajo pokazati, česa so se naučili. Pokažejo usvojene
spretnosti in kompetentnosti.

-

Igra otrokom »pomaga« povezati različne zmožnosti, znanja in spretnosti, ki so jih
razvili oz. so se jih naučili na različnih področjih (Marjanovič Umek in Fekonja
Peklaj, 2008).

Igra v spodbudnem ozračju vključuje vse elemente aktivnega učenja – materiale za igro ter
razpolaganje in rokovanje; odločitve o tem, kaj se igrati, kje kako in s kom; govor otrok, ko se
ti igrajo; in podpora odraslega za igro, ki sega od oblikovanja okolja za igro do dejanskega
sodelovanja v njej (Hohmann in Weikart, 2005).
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1.4 AKTIVNO UČENJE
Aktivno učenje je usmerjeno in neposredno doživljanje objektov, ljudi, zamisli in dogodkov –
je nujen pogoj kognitivne preobrazbe in razvoja. Preprosto rečeno, otroci se učijo pojmov,
tvorijo zamisli in ustvarjajo svoje lastne simbole ali abstrakcije prek dejavnosti, ki jih sami
spodbudijo – gibanja, poslušanja, iskanja, občutenja, razpolaganja in rokovanja. Taka
dejavnost, ki se odvija v socialnem okviru, v katerem pozoren in občutljiv odrasli
sodeluje/opazuje, omogoča otroku, da se vključuje v resnično zanimive izkušnje, ki bodo
morda vodile v protislovne sklepe in posledično v reorganizacijo otrokovega razumevanja
sveta (Hohmann in Weikart, 2005).
Aktivno učenje je tisto učenje, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira, je zanj
osebno pomembno in vpeto v resnične življenjske okoliščine. Načelo aktivnega učenja temelji
na spoznanju kognitivnih psiholoških teorij, da je otrok aktiven v procesu pridobivanja in
konstruiranja znanja. Najdemo ga že v teoriji M. Montessori, ki pravi, da se otrok »ne uči,
ampak gradi svoje znanje in svojo osebnost ob izkušnjah in v odnosu s prostorom, stvarmi in
drugimi ljudmi«. Otroci so sposobni ustvarjati pomene iz vsakodnevnih izkušenj skozi lastno
mentalno aktivnost. Poglavitna vloga odraslih je, da posredno aktivirajo pri otrocih to
sposobnost, ki je podlaga za učenje. Pravilo, po katerem se ravnajo tudi v Reggio Emilia
pristopu se glasi: »Stoj ob strani za trenutek in pusti prostor učenju, pozorno opazuj, kaj otroci
delajo, in potem bo, če dobro razumeš, poučevanje drugačno kot prej«.Tudi razlagi Piageta in
Vigotskega temeljita na prepričanju, da pri sprejemanju informacij iz okolja ne gre za
»polnjenje prazne posode«, temveč da otrok informacije preoblikuje in prilagaja svojemu
načinu razmišljanja, hkrati pa se pod njihovim vplivom tudi spreminja oz. razvija njegov
način razmišljanja (Batistič Zorec, 2002).

1.4.1 Aktivno učenje je spontano učenje
Aktivno učenje, (ki je obenem tudi spontano) je presenetljivo učinkovito, saj v razmeroma
kratkem času opremi otroka z obsežnim znanjem in spretnostmi (Marentič Požarnik, 2012).
Glavne razlike, ki se pojavijo med »ne-šolskim« (spontanim, življenjskim) in »šolskim«
učenjem so:
-

Pri spontanem, vsakdanjem učenju je vsebina otroku osebno pomembna in vsajena v
življenjske okoliščine; pri »šolskem« učenju pa gre za vsebine, ki so jih drugi
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(znanstveniki itd.) imeli za življenjsko pomembne, otroku pa jih posredujejo kot
sprejete resnice v simbolični obliki. Ločene so od konkretnih okoliščin in so zato bolj
abstraktne, da bi bile uporabne v številnih posebnih primerih (npr. računske operacije).
-

Vsakdanje učenje je povezano z živo željo in potrebo naučiti se (loviti ribe, splezati na
drevo …); velikokrat gre za spretnosti, pomembne za preživetje. Pri »šolskem« učenju
pa se kar naprej srečujemo s problemom motivacije, saj otrok ne čuti neposredne
potrebe po učenju vsebin, ki mu jih »vsilijo« vzgojitelji.

-

V vsakdanjem učenju se uspeh ugotavlja po kakovosti naučene spretnosti, izdelka (ali
smo ujeli ribo, izdelali dobro posodo …); uspešnost lahko največkrat sami preverimo;
v »šolskem« učenju pa moramo izkazovati dosežke v umetnih situacijah, pred
drugimi, ki sprašujejo in ocenjujejo (prav tam).

1.4.2 Aktivno učenje in kurikulum za vrtce
V Kurikulumu za vrtce (Bahovec in sod., 1999) je načelo aktivnega učenja opisano kot
zagotavljanje za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljičinega
načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja kakor tudi iz otrokovih lastnih pobud. V ospredju
učenja je razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih, navajanje otroka na uporabo različnih
strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov, omogočanje in spodbujanje otroka k
verbalizaciji (rabi jezika v različnih funkcijah) in drugim načinom izražanja. »Predšolska
vzgoja v vrtcih mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih
doživetij, izkušenj in spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oziroma probleme,
ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogočajo izražanje, doživljanje ter ga močno
čustveno in socialno angažirajo« (prav tam).
Vprašanje, povezano z aktivnim učenjem, je, ali to načelo pomeni, da mora otrok vse odkriti
sam in da mu vzgojiteljica ne sme posredovati nobenih odgovorov oz. rešitev problemov.
Tako stališče, ki predstavlja nasprotni (in prav tako skrajni) pol pojmovanju učenja kot
posredovanja informacij, so zagovarjali kritiki didaktično usmerjenih programov v šestdesetih
in sedemdesetih letih preteklega stoletja, ki so se sklicevali na Piagetovo teorijo razvoja.
Sodobni kurikulumi, ki temeljijo na Piagetovi teoriji, se, kljub prepričanju, da se otroci
najuspešneje učijo, kadar raziskujejo in sami odkrivajo zakonitosti in principe, zavedajo, da
otrok ne more vsega odkriti sam. Vzgojiteljica naj se odziva skladno z vrsto vednosti, ki jo
zadeva otrokova aktivnost: pri socialno-arbitrarnem znanju naj pove pravilni odgovor in ga
podkrepljuje; pri fizičnih spoznanjih naj otroka spodbuja, da pride sam do odgovora prek
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eksperimentiranja z objekti; pri logično-matematičnih spoznanjih naj spodbuja abstrakcijo in
generalizacijo (Batistič Zorec, 2002).
Načelo aktivnega učenja torej zahteva, da v vzgojne dejavnosti v vrtcu vključimo celoto
možnih vzgojnih dejavnikov in jih med seboj ustrezno povežemo. Tako posamezne vzgojne
teme povezujejo prosto in usmerjeno igro, naključne in načrtovane vzgojne teme, prilagoditev
prostorske in časovne ureditve dnevnega režima, povezovanje vzgojnih ciljev iz naštetih
področij dejavnosti v smiselne celote, dogodke, ki so povezani z medvrstniškimi odnosi ter
odnosi med otrokom in vzgojiteljico, hkrati pa poskušajo k izvedbi pritegniti tudi starše otrok
(Marjanovič Umek, 2001).

1.5 ZAČETNO NARAVOSLOVJE
Zgodnje otroštvo je odličen čas, da otroke seznanimo z začetnim naravoslovjem, saj je
zasnovano tako, da ustreza značilnostim otroka: želi se dotikati stvari, želi biti v gibanju,
postavljati nešteto vprašanj. Na kratko, učenje o naravi zahteva aktivno uporabo vseh čutov in
predšolski otroci počnejo to spontano. Prav tako se bomo le redko srečali s problemom, da
otroci ne bi bili motivirani za dogajanje; otroci naravnost uživajo, ko se lahko na prostem
učijo o svetu, ki jih obdaja (Bowden, 1989).
Otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvojem lastnih miselnih
sposobnosti in osebnostnim razvojem. Dejavnosti v okolju in o okolju vodijo k oblikovanju
miselnih operacij, pa tudi k oblikovanju temeljnih pojmov, kot so prostor in čas, gibanje in
sile, predmet in snov, pojem živega, k spoznavanju odnosov med predmeti in odnosov med
bitji ter okoljem, v katerim živijo. Tako je spoznavanje okolja hkrati cilj in proces, postopoma
se oblikujejo pojmi in razvija se mišljenje (Krnel, 2001).

1.5.1 Naravoslovni postopki
Začetno naravoslovje naj bi bilo preverjanje zamisli. Vendar je za to potrebno razviti nekaj
spretnosti in sposobnosti. Tega se lahko lotimo z zbirko procesnih znanj, za katero se je
uveljavilo poimenovanje naravoslovni postopki. To pa so opazovanje, razvrščanje, urejanje,
prirejanje, štetje, merjenje, postavljanje hipotez, načrtovanje in izvajanje poštenih poskusov,
poročanje in povzemanje rezultatov, posploševanje (Krnel, 2001).
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1.5.1.1 Opazovanje
Opazovanje se pogosto obravnava kot naravoslovna dejavnost, za katero je potrebna
najmanjša miselna aktivnost. Zato opazovanje priporočajo v vrtcih in nižjih razredih osnovne
šole. Vendar pa je tudi opazovanje opredeljeno s kognitivnim razvojem. Odvisno je od
percepcije opazovalca in od naprej določenega cilja, namena opazovanja. Zveza med
opazovanjem in mišljenjem ni enostranska. Opazovanje – percepcija je delno usmerjena z
védenjem ali teorijo, s katero opazovalec rešuje problem. Na osnovi te medsebojne odvisnosti
zaznav in mišljenja lahko razlagamo tudi otroško usmerjenost na pojave, kjer so spremembe
bolj opazne, kot pa v nekih ravnotežnih stanjih, kjer tega ni (Krnel, 1993).
1.5.1.2 Razvijanje in preizkušanje zamisli
Sposobnosti, vezane na razlago naravoslovnih pojmov in tvorjenje novih pojmov, so tesno
povezane z razvojem razumevanja vzročnosti. Značilne otroške razlage naravnih pojavov v
zgodnjem otroštvu označujemo kot animistične (pripisovanje lastnosti živih bitij neživim
stvarem), finalistične (pripisovanje začetnih vzrokov slučajnim pojavom) ali artificialistične
(verovanje, da so v vse pojave vpleteni ljudje in da pojavi delujejo tako, kot bi jih naredil
človek). To začetno obdobje preide v obdobje fizične vzročnosti, še pred tem pa je
razumevanje časovne predhodnosti, postavljanje vzroka pred posledico. Vzroki se selijo iz
subjektov na objekte, vzrok se projicira – prenaša v objekte. Začetna stopnja razvijanja razlag
ima značilnosti linearne vzročnosti. Vzroki in posledice si sledijo v verigi, linearno.
Značilnost takega otroškega razmišljanja je prednostna smer, ki jo vidijo otroci tudi pri
pojavih, ki so reverzibilni. V obdobju, v katerem otrok upošteva vzročnost objektov, so
razlage empirične, temeljijo na konkretni značilnosti pojava. Pozneje postajajo razlage vse
bolj logične in upoštevajo tudi abstraktna vzročna načela (prav tam).

1.5.2 Naravoslovna in okoljska pismenost
Zgodnje naravoslovje v vrtcu naj bi postavilo temelje kasnejšemu naravoslovju v šoli, cilj
tega naj bi bil naravoslovno pismen posameznik, ki bi bil poleg temeljnih pojmov opremljen
še s sposobnostni za reševanje problemov in odkrivanje narave na logičen in znanstven način.
Naravoslovna pismenost pa ni pomembna le zaradi sposobnosti razumevanja in odločanja o
problemih sodobne družbe ter problemov okolja, ki so vse resnejši, temveč tudi zato, ker je
naravoslovje del naše kulture. Spoznavanje naravnega in grajenega okolja naj bi poleg
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naravoslovne pismenosti razvijalo tudi okoljsko pismenost. Neposreden stik z okoljem
omogoča zavedanje vrednosti in ranljivosti okolja, razvija občutek za lepo in vredno v okolju,
spoštovanje in občudovanje ter željo po ohranjanju. Poleg znanj o okolju naj bi otroci
postopno razvijali zavedanje o prepletenosti odnosov v okolju, posledicah človekovih
posegov v naravo ter odgovornost do vseh živih bitij in do skupne prihodnosti (Krnel, 2001).

1.6 ČUTILA
Poznamo pet osnovnih čutov za zbiranje informacij o zunanjem okolju. To so vid, sluh, tip,
okus in voh. Poleg teh obstajajo še drugi čuti, s katerimi zaznavamo zlasti stanje v našem
notranjem okolju (raztegnjenost mišičja želodca, ravnotežje …). Čutilo je organ, specializiran
za zaznavanje določene vrste dražljajev. V čutilih nastanejo čutilne informacije. Tam se
dražljaj prepiše v vzburjenje in v sporočilo, ki je primerno za obdelavo v živčnem sistemu na
višjem nivoju. Sporočilo se prevaja v osrednje živčevje po čutilnih (senzoričnih) vlaknih.
Zaznavamo lahko le dražljaje, ki trajajo določen minimalen čas. Trajanje je lahko tem krajše,
čim močnejši je dražljaj in obratno (Anselme, Périlleux in Richard, 1999).

Slika 1: Senzorični predeli možganske skorje
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1.6.2 OKO - čutilo za vid
Za spoznavanje okolja je vid izredno pomemben. Oko je čutilo, na katerega se ljudje med
vsemi čutili najpogosteje in najbolj zanašamo. Z njim razločujemo svetlobo od teme, barvo,
obliko, velikost, gibanje in oddaljenost predmetov (Musek Lešnik, 2007).
1.6.2.1 Zgradba očesa
Vid omogoča oko, ki ga sestavljajo zrklo in pomožne očesne naprave: solzni aparat, zrkelne
mišice in veke. V notranjosti vsebuje zrklo receptorje za svetlobo. Zrklo je kroglaste oblike,
premera približno 24 mm in je sestavljeno iz treh plasti: beločnice, žilnice in mrežnice.
Beločnica je zunanja plast zrkla. Njeno nadaljevanje na sprednjem, centralnem delu zrkla je
prozorna roženica, ki prepušča svetlobo. Zadaj beločnico predira vidni živec, v zrklo pa
vstopajo tudi arterije in vene. Srednjo plast zrkla sestavljajo žilnica, ciliarnik in šarenica.
Žilnica vsebuje številne pigmentne celice in žile ter hrani optični del mrežnice. Iz ciliarnika se
izceja prekatna tekočina. Šarenica je obarvan kolobar, ki obdaja zenico ali pupilo, in je
sestavljena iz veziva in pigmentnih celic. Mrežnica je notranja plast zrkla. Vsebuje receptorje
za svetlobo, paličnice in čepnice. Paličnice so občutljive za svetlobo, čepnice pa za barve.
Mesto, kjer iz zrkla izstopa vidni živec, se imenuje slepa pega ali papila vidnega živca in ni
občutljivo za svetlobo. Očesna leča je po obliki bikonveksna, tj. debelejša v centru, kot na
konceh. Nahaja se za šarenico in pred steklovino. Zrklo premikajo in ščitijo deli pomožnih
očesnih naprav. Veki ščitita zrklo od spredaj in sta z notranje strani odeti s sluznico oz.
veznico, ki se nadaljuje na sprednjem delu beločnice kot očesna veznica. Na robu vek so
trepalnice. Solzni aparat je zgrajen iz solzne žleze in izvodil. Solze omogočajo, da je notranja
površina vek gladka in da je površina zrkla, ki se stika z zrakom, čista. Obrvi preprečujejo, da
bi se znoj stekal na veki, oziroma zrkli. Gibe očesnega zrkla, ki so usklajeni na desni in levi
strani, nadzirajo možgani. Izvajajo jih zunanje očesne mišice: zgornja in spodnja prema
mišica, zgornja in spodnja poševna mišica in obsredinska ter stranska prema mišica. Zgornjo
veko dviga dvigovalka zgornje veke (Arnau, 2004).
1.6.2.2 Kako vidimo
K vidnim potem spadajo vse živčne celice, ki vodijo iz očesa v možgane in poskrbijo, da
slednji lahko sprejmejo informacije iz očesa, potem pa jih uredijo in dalje obdelajo. V očesni
mrežnici ležijo živčne celice, ki zaznavajo sliko in so prvi nevron (prvo živčno vlakno) vidne
poti. Le malo zadaj, še vedno na mrežnici, leži drugi nevron, na katerega se prenese prejeta
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informacija. Sprejete informacije potem preidejo v vidni živec. Veji vidnega živca, ki vodita v
obe očesi, se križata v optični kiazmi – križišču pred hipofizo, kjer del nitja vidnega živca
prestopi na nasprotno stran v obliki črke x; sprejete slike potem potujejo po vsakokrat
nasprotni strani, kar okrepi prostorsko zaznavo. Po vidni progi informacije prispejo v tista
območja živčnih celic možganske skorje, ki so pristojne za vid (Schuler in Waldmann, 2011).

Slika 2: Prerez zrkla
1.6.2.3 Napake očesa
Težave z izostritvijo slike bližnjih in daljnih predmetov so posledica predolgega ali
prekratkega očesnega zrkla. Pri kratkovidnosti ali miopiji je očesno zrklo predlogo po
vzdolžni osi, zaradi česar se slike izostrijo pred mrežnico namesto na njej. Konkavna očala ali
kontaktne leče izostrijo vid na daljavo. Daljnovidnost ali hipermetropija nastane zaradi
prekratkega očesnega zrkla, zaradi česar se slike izostrijo za mrežnico. Konveksna očala ali
leče pomagajo izostriti vid. Nepravilna ukrivljenost roženice povzroči astigmatizem, pri
katerem so nekateri deli vidnega polja zamegljeni. S staranjem se izgublja zmožnost izostritve
pogleda na bližnje predmete; leča izgublja prožnost in stežka prilagaja svojo obliko. To stanje
15

imenujemo daljnovidnost ali presbiopija. Najhujša okvara vida je slepota. V večini razvitih
dežel se slepota navadno pojavi pozno v starosti. Glavkom (prevelik pritisk tekočine v
očesnem zrklu) redko prizadene ljudi pred 40. letom. Bolezni mrežnice (retinopatije) so lahko
posledica sladkorne bolezni ali zvišanega krvnega tlaka, ki sta pogosti bolezni starostnikov.
Pri ljudeh, starejših od 60 let, lahko pride do degeneracije makule; gre za starostne
spremembe na slepi pegi, ki prekrijejo mrežnico z brazgotinastim tkivom. Vzrok slepote je
lahko tudi zamotnitev leč ali katarakta. Tovrstne težave imajo predvsem ljudje po 75. letu
starosti (Smith, 1995).

1.6.3 UHO - čutilo za sluh
Sluh lahko postavimo na drugo mesto med najpomembnejšimi čutili. Slušni organ nam
omogoča, da slišimo različne glasove, organ za ravnotežje pa nas nenehno obvešča o položaju
in gibanju glave. Čeprav sta oba organa v notranjem ušesu, se receptorji odzovejo na različne
dražljaje in delujejo neodvisno eden od drugega (Plut, 2010).
1.6.3.1 Zgradba ušesa
Na ušesu razločujemo tri dele: zunanje uho, srednje uho in notranje uho. Slušne čutnice so v
notranjem ušesu. Zunanje in srednje uho sta le napravi, ki omogočata, da pridejo dražljaji do
slušnih čutnic. Zunanje uho ima uhelj, zunanji sluhovod in bobnič. Uhelj je iz hrustanca in je
pokrit s kožo. Sesalci lahko gibljejo uhelj s posebnimi mišicami na vse strani in s tem love
zvočne valove. Človek ima te mišice zakrnele. Uhelj usmerja zvočne valove v zunanji
sluhovod. V steni sluhovoda so dlačice in majhne žleze, ki izločajo ušesno maslo. Na njem
obtiči prah in drugi tujki, če po naključju zaidejo v uho. Na koncu zunanjega sluhovoda je
tanka mrenica, bobnič, ki zapira vhod v srednje uho. Srednje uho je majhna, komaj za grah
velika votlina v senčnici. S posebno cevjo, to je ušesno trobljo, je srednje uho zvezano z
žrelom. Iz žrela prihaja po ušesni troblji zrak v srednje uho. V srednjem ušesu so tri drobne,
med seboj gibljivo zvezane slušne koščice: kladivce, nakovalce in stremence. Kladivce je
pripeto na bobnič, stremence pa na odprtino, ki je v koščeni steni med srednjim in notranjim
ušesom. Ta odprtina je ovalno okence. Nekoliko niže je s tanko mrenico zastrto okroglo
okence. Notranje uho je najbolj zapleteno zgrajeni del ušesa, zato ga imenujemo tudi blodišče
(labirint). V senčnici je več votlinic, ki so napolnjene s tekočino. V njih sta dva kožnata
mešička in kožnate cevke, v katerih so čutnice. Tudi v mešičkih in cevkah je tekočina. Čutilo
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za sluh je zavita cevka, imenovana polž, drugi deli notranjega ušesa pa so sprejemniki za
dražljaje ravnotežja in gibanja v prostoru (prav tam).

Slika 3: Prerez skozi uho
1.6.3.2 Kako slišimo
Zvok kot zvočni val vstopi v sluhovod in zadane ob bobnič. Tresljaji bobniča se prenašajo po
slušnih koščicah na ovalno okence in od tod po kanalih polža vse do okroglega okenca.
Zanihanje kohlearnega kanala in bazilarne membrane, povzroči ritmično upogibanje cilij
cilijarnih čutnih celic. Prednji del bazilarne membrane – bliže srednjemu ušesu – je najožji in
najtanjši ter zaniha pri visokih frekvencah. Del membrane ob polževi luknjici pri vrhu polža
pa zaniha ob nizkih frekvencah (Anselme, Périlleux in Richard, 1999).
1.6.3.4 Kako deluje čutilo za ravnotežje
Receptorji za ravnotežje so v notranjem ušesu. Imenujemo jih vestibularni aparat, ta pa je
sestavljen iz vrečke, mešička in treh polkrožnih kanalov, ki obveščajo organizem o statičnemu
in dinamičnem ravnotežju. Receptorji vrečke in mešička so združeni v dveh pegah, v njih pa
so celice z dlačicami, ki jih pokriva želatinasta snov, v kateri so trdni delci – statoliti
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(ravnotežni kamenčki). Tako čutni organi makul obveščajo centralno živčevje o položaju
glave. Polkrožni kanali so razporejeni v treh ravninah pravokotno drug na drugega. Ob vhodu
vsakega kanalčka je razširitev – ampula, v kateri je grebenček – ampularna krista. Tu je
nevroepitel z receptorji s cilijami, ki so obdane z želatinozno snovjo, imenovano kupola, ki je
podobne gostote kot endolimfa. Receptorske celice zaznavajo pospešen tok endolimfe, ta pa
je odvisen od hitrosti vrtenja glave. Senzorična vlakna vestibularnega živca prenašajo
vzburjenje receptorskih celic v vestibularna jedra, ki so v podaljšani hrbtenjači. Signali so
pomembni pri nadzoru telesne drže. Oživčujejo mreževino možganskega debla in obveščajo
male možgane o položaju glave in udov ter o položaju telesa (Plut, 2010).

1.6.4 NOS – čutilo za voh
Ljudje zavohamo vonje, če pridejo njihovi hlapi do sluznice v nosni votlini, v kateri se
nahajajo čutnice. Te čutnice so občutljive že na neznatne vonje, ki pridejo do njih z vdihanim
zrakom (Musek Lešnik, 2007).
Snovi, ki jih vohamo, so hlapne, vodotopne in topne tudi v maščobah. Receptorne vohalne
celice so vzburjene samo, če tok zraka zanese hlapljive snovi v zgornji del nosne votline.
Vzburjenje iz receptornih vohalnih celic vodijo centralni nevriti (nitke) vohalnega živca v
vohalni betič in iz nje posredno v vohalno polje možganske skorje, ki je predvsem v spodnjih
predelih senčnega režnja. Te zveze z možgansko skorjo omogočajo zaznavanje vonjav –
vohanje (Arnau, 2004).

Slika 4: Prerez nosne votline
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Čeprav imamo ljudje dobro razvit voh, se ne moremo primerjati z nekaterimi živalmi (pes,
prašič, srna, žuželke), ki nas močno prekašajo. Vohanje je pomembno, ker lahko s pomočjo
vonjev ugotovimo, ali so v zraku okrog nas kakšne neprijetne ali škodljive vonjave. Voh
sodeluje tudi pri hranjenju, saj nam vonj hrane zbuja tek in povzroča izločanje prebavnih
sokov. Če je sluznica v nosni votlini prevlažna ali presuha, je manj občutljiva. Zato ob nahodu
podobno slabo vohamo kot takrat, ko si zatisnemo nos – v obeh primerih se nam lahko zdi, da
ima hrana manj okusa. Čutnice za vonj lahko delujejo drugače, če nanje dlje časa vpliva
kakšna močna vonjava – zato se na primer čez nekaj časa navadimo na vonj in ga ne
zaznavamo več (Musek Lešnik, 2007).

1.6.5 JEZIK – čutilo za okus
Snovi, ki se raztopijo v slini, vzdražijo naše čutnice za okus. S čutnicami, ki se nahajajo na
jeziku, zaznavamo kemične lastnosti snovi, še posebno hrane. Čutnice so v posebnih mešičkih,
ki jih imenujemo okušalni popki. Največ jih je na konici, korenu in ob robovih jezika.
Razločujejo le štiri glavne okuse: slano, kislo, sladko in grenko. Vsi drugi okusi so mešanica
teh glavnih okusov. Za sladko so občutljive predvsem čutnice na konici jezika, za grenko na
korenu jezika, za kislo in slano pa na robovih jezika (prav tam).

Slika 5: Hrbtišče jezika, področje za zaznavo različnih okusov
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Slika 6: Jezik
Jezik je mišični organ, ki poleg tega, da vsebuje okušalne brbončice, sodeluje tudi pri
požiranju in izgovarjavi. Celotna površina jezika je pokrita s sluznico. Sluznica, z izjemo
korena jezika, vsebuje bradavice ali papile. Papile razdelimo po obliki. Samo otočkaste,
lisaste in gobaste papile vsebujejo okušalne brbončice, ki predstavljajo okušalo. Nitaste papile
povečujejo trenje med jezikom in zalogajem hrane. Okušalne brbončice sestavlja 5-20
okušalnih receptornih celic, ki jih štejemo med kemoreceptorje, in oporne celice z mikrovili,
ki gledajo proti okušalni jamici. Kombinacija števila in jakosti dražljajev iz teh receptorjev
omogoča zaznavanje okusa, ki ga posreduje okušalno polje v možganski skorji. Samo
tekočina ali snov, ki se raztopi v slini, lahko vstopi skozi okušalno jamico in vzburi okušalne
receptorne celice v okušalnih brbončicah. Iz njih vodijo vzburjenje okušalni nevroni, ki jih
vsebujejo trije možganski živci, v okušalno jedro živca v podaljšani hrbtenjači. Od tod
potekajo posredne zveze, preko talamusa, v okušalno polje možganske skorje (Arnau, 2004).

1.6.6 KOŽA – čutilo za tip (pa tudi temperaturo in bolečino)
Čutnice za dotik, temperaturo in bolečino so posejane po vsej površini kože. Čutnice za tip so
občutljive za dotik in pritisk. Največ jih je na dlaneh, podplatih, na blazinicah prstov, na
ustnicah in drugje. Z otipavanjem spoznavamo obliko, velikost, površino in težo predmetov.
Za vročino, mraz in bolečino so občutljivi živčni končiči v koži. Ponekod jih je več, drugje
manj. Za vročino so najbolj občutljivi konica jezika, veke in komolec. Za mraz so najmanj
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občutljivi tisti deli kože, s katerimi dobro tipamo, na primer blazinice prstov (Musek Lešnik,
2007).
1.6.6.1 Zgradba kože
Koža je tanka, vendar odporna in prekriva površino telesa. Sestavljata jo pokožnica in usnjica.
Pokožnica je zunanji del kože in jo sestavlja več plasti; na vrhu je rožena plast, ki vsebuje
poroženele celice s keratinom. Pod roženo plastjo je zarodna plast, iz katere se celice
poroženele plasti obnavljajo. Usnjica ima zgornjo ali papilarno plast ter spodnjo ali
retikularno plat, ki je iz čvrstega veziva in vsebuje lasne čebulice in lojnice. Podkožje je
nekakšna blazina, ki deluje kot izolator in je skladišče maščobnih rezerv. Ta sloj vsebuje
znojnice (Arnau, 2004).

Slika 7: Zgradba kože
1.6.6.2 Receptorji v koži
Receptorji za dotik, pritisk, mraz in toploto ter bolečinski receptorji posredujejo preko zvez z
možgansko skorjo občutek dotika, pritiska, temperature in bolečine, kar imenujejo
somatosenzorična senzibilnost. Prosti živčni končiči so številni, na kvadratni centimeter jih je
približno 170, in so bolečinski receptorji. Inkapsulirani živčni končiči so občutljivi za dotik.
Meissnerjeva tipalna telesca se nahajajo v papilarni plasti usnjice. Številna so na koncu jezika
in jagodicah prstov in so občutljiva za dotik. Vater-pacinijeva tipalna telesca se nahajajo v
podkožju in so občutljiva za pritisk. Kraussejevi končni betiči se nahajajo v papilarni plasti
usnjice. Ruffinijeva vretena se nahajajo v podkožju, globlje od Krausejevih končnih betičev.
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Receptorji za hladno in toplo vročine ne zaznajo tako hitro kot mraz. Eden od razlogov je ta,
da živci iz večine receptorjev za toplo prevajajo vzburjenje počasneje kot živci iz receptorjev
za hladno. To je tudi razlog, da se z lahkoto opečemo (prav tam).

Slika 8: Nekateri receptorji za dotik in pritisk

2. OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI IN HIPOTEZE,
RAZISKOVALNA METODA
2.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Majhni otroci doživljajo naravo drugače kot odrasli in v stiku z njo tudi drugače reagirajo.
Naravno okolje zanje ni le ozadje za neke druge dejavnosti (npr. sprehod, šport, piknik …),
ampak vstopajo vanj na aktivnejši način. »Svet narave je prostor za raziskovanje, učenje o
tveganju, krepitev samozaupanja in pobeg v domišljijo« (Danks in Schofield, 2007).
Če otroci raziskujejo okolje že od zgodnjih let, postanejo vedoželjni odrasli, ki se z veseljem
učijo o svetu. Seveda si želimo, da bi bili otroci računalniško pismeni in bi si pridobili vse
spretnosti, ki jih potrebujejo za preživetje v sodobnem svetu, toda treba je skrbeti za primerno
ravnotežje. Otroci se morajo naučiti uporabljati orodja 21. stoletja, ne da bi pri tem izgubili
svojo prirojeno ljubezen do skrivnostnih koščkov narave (prav tam).
Če se želimo zares naučiti ceniti raznolikost narave, jo moramo raziskovati na čim več
različnih načinov. Otroci ne želijo samo gledati, ampak tudi tipati, prijemati, kopati, vonjati,
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okušati … Želijo raziskovati in preizkušati. Informacije sprejemajo skozi vsa svoja čutila
(Kos in Gregorič, 2011).
V Kurikulumu za vrtce je kot primer dejavnosti za otroke stare od 3 do 6 let iz področja
naravoslovja navedeno, da »otrok doživlja posamezno čutilo (npr. posluša, voha, ugotavlja
smer vetra) in ga spoznava v funkciji celega telesa (npr. čutila ga posvarijo pred nevarnostjo,
mišice pa mu pomagajo, da se nevarnosti umakne)« (Bahovec in sod., 1999). Naravno okolje
je idealno okolje za ustvarjalno igro predšolskih otrok, poleg tega pa ponuja neizmerno
bogastvo čutnih izkušenj (Kos in Gregorič, 2011). V okviru svojega diplomskega dela sem
otrokom ponudila nekaj zanimivih dejavnosti, s pomočjo katerih smo spodbujali uporabo
petih čutil (tip, sluh, voh, okus, vid) v naravnem okolju, jim s tem omogočila nove izkušnje
različnih dejavnosti v naravi in boljše zavedanje svojih čutov.

2.2 CILJI DIPLOMSKEGA DELA
- Zasnovati in z otroki preizkusiti dejavnosti, ki spodbujajo uporabo čutil v naravnem okolju
in celostno doživljanje narave.
- Ugotoviti, ali se otroci po pridobljenih izkušnjah igre in učenja v naravnem okolju, raje
odločajo za tak način igre kot pa za igro na igrišču ali v igralnici.
- Ugotoviti, ali z dejavnostmi, ki spodbujajo uporabo čutil v naravnem okolju, otroci pridobijo
znanje o delovanju čutil.

2.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE
- Predvidevam, da bodo otroci po izpeljanih dejavnostih pridobili nova znanja o svojih čutilih
in se bolje zavedali svojih čutov.
- Predvidevam, da se otroci radi igrajo v naravnem okolju in se bodo po izpeljanih dejavnostih
raje odločali za igro v naravnem okolju, kot pa za igro v igralnici ali na igrišču.
- Predvidevam, da bodo imeli otroci po izpeljanih dejavnosti več idej za igro v naravnem
okolju.
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2.4 RAZISKOVALNA METODA
2.4.1 Vzorec merjencev
V vzorec raziskave sem zajela otroke iz drugega starostnega obdobja (4–6 let) iz t. i. Tretje
skupine vrtca Pikapolonica Cerkvenjak. V vzorec merjencev je bilo zajetih 21 otrok, od tega 8
deklic in 13 dečkov.

2.4.2 Način zbiranja podatkov
Za zbiranje podatkov sem uporabila individualni intervju, ki sem ga izvedla z otroki, podatke
pa sem pridobila tudi z opazovanjem otrok med samimi aktivnostmi.

2.4.3 Postopek zbiranja podatkov
Podatke sem s pomočjo intervjuja pridobila na začetku in na koncu izvedenih dejavnosti. Vsi
otroci, ki so sodelovali v moji raziskavi, so tako dvakrat individualno (da njihovi odgovori ne
bi vplivali na odgovore drugih otrok) odgovarjali na enaka vprašanja, ki so se nanašala na
otroško znanje o čutilih, na njihov odnos do igre v naravnem okolju in na njihove ideje za igro
v naravnem okolju, odgovore pa sem sproti beležila. Med enim in drugim intervjuvanjem je
minil en mesec, čas, ko sem izvajala dejavnosti v naravi, ki so spodbujale uporabo čutil.
Podatke sem zbirala tudi z opazovanjem, snemanjem in fotografiranjem otrok med izvajanjem
dejavnosti.

2.4.4 Postopek obdelave podatkov
Rezultate intervjujev sem analizirala, statistično obdelala in prikazala v obliki tabel in grafov.
Opažanja med dejavnostmi in dejavnosti sem kvalitativno analizirala.

3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
3.1 REZULTATI INTERVJUJA
Pred izvajanjem dejavnosti sem preverila, kakšno predznanje o čutilih imajo otroci in kakšne
so njihove želje in ideje glede igre. Zastavila sem jim deset vprašanj, od tega sta bili dve
zaprtega tipa, sedem pa odprtega. Nato sem en mesec izvajala dejavnosti, v katerih so otroci
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preko igre in učenja v naravnem okolju pridobivali nove izkušnje. Dejavnosti so bile
usmerjene k uporabi čim več čutil v naravnem okolju. Na koncu mojega projekta sem
otrokom ponovno zastavila ista vprašanja kot pred njim.

3.1.1 PRVO VPRAŠANJE: Kje se najraje igraš?
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Graf 1: Odgovori otrok na to, kje se najraje igrajo
Ko sem se z otroki prvič srečala in jim zastavila vprašanje kje se najraje igrajo, so odgovorili,
tako kot sem pričakovala. Najljubši prostor za igro je bilo igrišče. Ta odgovor je izbralo 12
otrok, sledila je igralnica s štirimi otroki, potem so sledili odgovori pod rubriko drugo
(nogometno igrišče, kuhinja doma). Za gozd in travnik pa sta se odločila le dva otroka.
Rezultati konec meseca so bili povsem drugačni. Otroke je naravno okolje očaralo in tako se
je za gozd in travnik odločilo kar 14 otrok. Na drugem mestu se je s petimi otroki nahajalo
igrišče, igralnica in drugo (nogometno igrišče) pa sta dobila po en glas.

3.1.2 DRUGO VPRAŠANJE: Ali bi si želel/želela več časa igrati zunaj?
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Graf 2: Odgovori otrok na to, ali bi si želeli več časa igrati zunaj
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Pri prvem spraševanju je kar 19 otrok izrazilo željo, da bi se radi več časa igrali zunaj. Le dva
otroka sta bila v dvomih. Enega dečka moti gneča v garderobi, drugemu pa ni všeč, ko ves
moker in prepoten pride nazaj v igralnico. Nihče izmed otrok pa na to vprašanje ni odgovoril
nikalno.
Pri drugem spraševanju si je še več igre na prostem želelo 13 otrok, šestim otrokom sem
zadostila njihovi želji po igri na prostem, dva otroka pa sta se odločila za odgovor mogoče.
Kot razlog, da se ne moreta odločiti, sta navedla slabo vreme.

3.1.3 TRETJE VPRAŠANJE: Kaj (kakšne igre) se najraje igraš zunaj?
Otroci so pri tem vprašanju pred izvajanjem dejavnosti naštevali predvsem igrala na igrišču
(vrtiljak, tobogan, peskovnik, gugalnice), igre z žogo (nogomet, podajanje) in različne vrste
lovljenja (prosto lovljenje, ledene babe, barvice). Sem in tja pa je kdo omenil še kakšno
domišljijsko igro (»ninje«, »kuhinja«, »policija«).
Po izvedenih dejavnostih so bili njihovi odgovori precej drugačni. Namesto igral na igrišču so
naštevali igre, ki smo se jih skupaj igrali v gozdu in na travniku (slepa steza, poslušanje
zvokov, iskanje zakrinkanih stvari, nabiranje vršičkov za sirup, lepljenje na palete, tipanje
vrečk, igranje na »gozdne inštrumente«, izdelava parfumov), domišljijske igre pa so se prav
tako pojavile in to v večji meri kot prej (»ninje«, »nastavljanje bomb«, »kuhinja«, »kuhanje
strupov«, »napadanje volkov«, »reševanje deklet«, »naredimo in okrasimo si jedilnico«).

3.1.4 ČETRTO VPRAŠANJE: Ali se že kdaj slišal/slišala za besedo čutila? Kaj
misliš, kaj bi to lahko bilo?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

PREJ
POTEM

DA, vem kaj pomeni

DA, ne vem kaj
pomeni

NE, ne vem kaj
pomeni

NE vem, ampak
ugibam

Graf 3: Odgovori otrok na to, če so že slišali za besedo čutila
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Otrokom je bila beseda čutila relativno nov pojem. Dve deklici sta poznali besedo in jo tudi
približno razložili (»ko čutiš na rokah, da pada dež«; »ko lahko kaj poslušaš in gledaš«), en
deček pa je za besedo že slišal, a je ni znal razložiti. Pet otrok se z besedo še ni srečalo in tudi
niso želeli ugibati, kaj bi lahko pomenila. Trinajst otrok prav tako ni vedelo, kaj ta beseda
pomeni, so pa poskušali ugibati. Njihove ideje so bile res izvirne: žival; strupene rože; neka
luknja; nekaj pri srcu; rastlina; pokrov pri traktorju; kaktus; srna; kaj v zvezi z avtom; vrsta
opice; podobno kot Hello Kitty odeja; nekaj, kar moramo poiskati; neka malo mlajša deklica
pa je celo »izumila« svojo besedo kot razlago pojma čutila – »oblastevaštra«.
Po novih izkušnjah, ki so jih otroci pridobili, se je spremenilo tudi poznavanje pojma čutila.
Nihče izmed otrok ni rekel, da za besedo še ni slišal, trije otroci so vedeli, kaj naj bi pomenila,
a niso znali razložiti, 18 otrok pa je ponosno povedalo, da besedo zdaj poznajo in so jo v
okviru svojih zmožnosti tudi razložili. Sama nisem otrokom glede te besede nič razlagala.
Sem ter tja sem jo uporabila v svoji komunikaciji z njimi, a definicije jim nisem povedala.
Pustila sem, da so si otroci besedo v skladu z novimi izkušnjami sami razložili. Tako sem
dobila odgovore: da lahko vidimo, slišimo, tipamo (najbolj pogost); da čutimo stvari okoli nas;
da imamo oči, nos, usta, kožo, ušesa; da nekaj vidiš, slišiš, čutiš; da imamo v sebi neke
občutke.

3.1.5 PETO VPRAŠANJE: Zakaj, misliš, da imamo oči (kaj delamo z njimi)?
Otroci so že zelo dobro vedeli, za kaj imamo oči. Velika večina jih je bila mnenja, da zato,
»da lahko gledamo«. Zanimiv je bil tudi odgovor deklice, ki je rekla, da imamo oči zato, »da
lahko spimo«, pa ideja dečka, »da bi bilo dobro, če bi imeli oči na prstih« in razlaga deklice,
da imamo oči zato, »da lahko nosimo očala ali leče«. Dva otroka pa sta oči prikazala kot
pripomoček za boljši vid, saj sta rekla, da imamo oči zato, »da bolje vidimo«. Spraševala sem
jih tudi, kaj vse lahko gledamo, dobila pa sem naslednje odgovore: živali; avte; kako delajo
hiše; vse; kaj zanimivega; starše; šotor; televizijo; traktor; drug drugega; čebelice; stvari, da se
ne zaletimo; da ne polijemo juhe.
Konec meseca so bili vsi otroci mnenja, da imamo oči zato, da vidimo. Spremenili so se tudi
njihovi odgovori na to, kaj lahko gledamo. Navezovali so se predvsem na dejavnosti, ki sem
jih izvajala. Tako so naštevali: drevesa, rože, listje (najbolj pogost odgovor); vse stvari; živali;
risbe; stvari na seznamu za iskanje; barvne palete; mravlje v gozdu; nebo; otroke; vse stvari,
ampak, če je dovolj svetlo; polže; košarice; da gledamo naravo, ker je lepa.
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3.1.6 ŠESTO VPRAŠANJE: Zakaj, misliš, da imamo ušesa (kaj delamo z njimi)?
Tako kot pri prejšnjem vprašanju, so tudi tu otroci v večini že vedeli zakaj imamo ušesa.
Najbolj pogost odgovor je bil, da zato, »da lahko slišimo«. Ponovno je neka deklica podala
odgovor, ki kaže na to, da je ušesa dojemala kot pripomoček za boljši sluh, saj je odgovorila,
da imamo ušesa zato, »da bolje slišimo«. Ko sem otroke vprašala, kaj vse lahko poslušamo, so
mi odgovorili: kaj ljudje govorijo; glasbo; žabe; radio; vse, kar je; stroje; tovornjak; živali;
kako betonirajo; vzgojiteljico; kaj ti pove mama; če kaj šumi.
V drugem poskusu so vsi otroci odgovorili, da imamo ušesa zato, da poslušamo. Naštevali pa
so predvsem zvoke naravnega izvora: dež; vse kar hočemo; pesmi; nevihto; listje; morje;
živali; veter; ptice; kukavico; zvoke iz narave; odmeve; škripanje vej. Zanimiva pa je bila tudi
ugotovitev neke deklice, ki je dejala, »da glasne zvoke lažje slišimo, kot zelo tihe in da nam
pri tem lahko pomagajo ušesa, če smo jih prej prižgali«.

3.1.7 SEDMO VPRAŠANJE: Zakaj, misliš, da imamo nos (kaj delamo z njim)?
Na to vprašanje so otroci podajali precej raznolike odgovore. Eni so se nagibali k dihanju,
drugi pa k vohanju. Dihanje je omenilo kar enajst otrok, vohanje pa osem. Zelo zanimiva je
tudi ideja, ki jo je med drugim izpostavilo kar pet otrok. Njihova razlaga je bila, da imamo
nos zato, »da lahko pihnemo ven smrkelj«. Na vprašanje, kaj lahko vohamo, ki sem ga
zastavila otrokom, ki so menili, da imamo nos za vohanje, sem dobila odgovore: vse kar je za
jesti; živali; piškote; juho; tisto, kar mamo kuha; če kaj smrdi; rože; zajtrk.
Pozneje so bili odgovori podobni, le da je večina otrok izpostavila tako vohanje, kot tudi
dihanje, »smrklji« pa so nekako izginili. Tudi tu so naštevali, kaj lahko vohamo v skladu s
tem, kar smo počeli skupaj: parfume; zeliščni namaz; bezgov sok; rože; zemljo; začimbe;
živali; gnilo solato; cimet; pralni prašek; ribjo hrano in poper (kar pogost odgovor); Zanimiva
je bila ugotovitev dveh dečkov. V vrtec sem prinesla tudi moko, sol in sladkor, da bi otrokom
pokazala, da nimajo kakšnega posebnega vonja, imajo pa značilen okus. Dečka sta si izkušnjo
dobro zapomnila, zato sta mi povedala, »da nekatere stvari ne dišijo, čeprav misliš, da imajo
vonj in da je sladkor dober za jesti, vohati pa se ga ne da«.
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3.1.8 OSMO VPRAŠANJE: Zakaj, misliš, da imamo usta (kaj delamo z njimi)?
Najbolj pogosta odgovora na to vprašanje sta bila, da imamo usta zato, da govorimo in zato,
da jemo. Vendar pa so se našli tudi odgovori, ki so izstopali. To so bile predvsem naslednje
ugotovitve:
»Usta imamo zato, da lahko kam spravimo zobe in jezik.«
»Usta imamo zato, da lahko igramo na piščalko in trobento.«
»Usta imamo zato, da ne umremo.«
»Usta imamo zato, da ko nam izpadejo zobje, da jih lahko pljunimo ven. Drugače se to ne bi
dalo in bi jih morali pojesti. To pa bi bilo fuj.«
»Usta imamo zato, da ko postanem veliki, da se lahko lupčkamo.«
Pri drugem spraševanju so otroci omenjali tako govorjenje, kot tudi dihanje, seveda pa so
omenili tudi to, da imamo usta zato, da jemo in pijemo. Ko sem jih vprašala, kaj lahko jemo
in pijemo, so mi v večini naštevali svojo najljubšo hrano in pijačo (pica, dunajski zrezek,
piščančji medaljoni, špageti, klobase, palačinke, sladoled, kokakolo, jabolčni sok, malinovec)
in pa hrano in pijačo, ki smo si jo sami pripravili (zeliščni namaz, bezgov sok, smrekovi
vršički).

3.1.9 DEVETO VPRAŠANJE: Zakaj, misliš, da imamo kožo (kaj delamo z njo)?
To vprašanje je bilo eno najzanimivejših za otroke. Vsi so po zastavljenem vprašanju zelo
razmišljali in prišli do zares unikatnih in neponovljivih idej. Otroška domišljija res nima meja:
»Kožo imamo zato, da se lahko sploh umivamo.«
»Kožo imamo zato, da se ne vidijo kosti in meso.«
»Kožo imamo zato, da nismo grdi.«
»Kožo imamo zato, da se nam poznajo praske.«
»Kožo imamo zato, da nam ne teče kri ven kar tako.«
»Kožo imamo zato, da nam je toplo.«
»Kožo imamo zato, da se nam ne vidi tisto, kar imamo notri, ker je čudno.«
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»Kožo imamo zato, da smo sploh ljudje. Če bi imeli perje, potem bi bili ptiči.«
»Če ne bi imeli kože, bi bili celi beli.«
»Kožo imamo zato, da ne počimo kot mehurček.«
»Kožo imamo zato, da lahko mama kam prilepi obliž, ko nam teče kri.«
»Kožo imamo zato, da ne zgledamo kot duhci.«
»Kožo imamo zato, ker so notri žile napeljane.«
»Kožo imamo zato, da lahko kaj primemo, drugače bi bilo vse od krvi.«
»Kožo imamo zato, da se nam poleti lahko olušči.«
»Kožo imamo zato, da nam lahko rastejo dlake in pike.«
»Kožo imamo zato, da se nam kosti ne zlomijo.«
»Kožo imamo zato, da nas mucek opraska.«
»Kožo imamo zato, da se lahko oblečemo.«
»Če ne bi imeli kože, bi razpadli.«
»Kožo imamo zato, da nam čreva ven ne gledajo.«
Po dejavnostih odgovori seveda niso bili niti približno tako zanimivi in domišljijsko bogati.
Otroci so kožo zelo uspešno povezali s tipanjem. Naštevali so mi predvsem stvari, ki smo jih
tipali v tem času. To so bile igrače, drevesa, lubje, listje, lonci, plišaste igrače, kocke, žlice,
polžje hišice, kamni, cvetovi in podobno. Presenetili pa so me odgovori kar nekaj otrok, ki so
tipanje uspešno povezali tudi s kožo na podplatih.

3.2 SKLEPNE UGOTOVITVE
Otroci so res iskrena in strašno radovedna bitja. Menim, da bi se lahko delo v vzgojno –
izobraževalnih zavodih v mnogih pogledih izboljšalo, če bi otrokom bolje prisluhnili. V
intervjujih z njimi sem prišla do zares unikatnih in nadvse zanimivih idej, ki kažejo na to,
kako sposobni so otroci v resnici in da jih odrasli vse prevečkrat podcenjujemo. Pojave, ki so
lahko kar zapleteni in težki so si razložili na svoj simpatičen način, ki nam v bistvu razkriva
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otroško mišljenje. V odgovorih so se odražali tudi vplivi okolja, saj gre za majhen podeželski
vrtec (traktorji, klobase, domače živali …).
Pri odgovarjanju na vprašanja ni deček s posebnimi potrebami čisto nič izstopal (v
negativnem smislu). Ravno nasprotno. Njegovi odgovori so bili večkrat celo bolj izvirni in
domiselni kot od večine otrok.
Otroci potrebujejo res veliko gibanja. Skozi cel mesec smo bili precej časa zunaj, pa vendar je
na koncu še vedno veliko število otrok izrazilo željo, da bi se radi še več časa igrali zunaj.
Menim, da imajo otroci v vrtcih na voljo premalo igre na prostem (za zgled bi si morali
postaviti skandinavske vrtce, ki so z otroki zunaj vsak dan, ne glede na vreme in na to, da je
pri njih podnebje precej drugačno kot pri nas).
Zelo zanimiv je bil primer, ko so otroci pri tipanju besedo hrapavo zamenjevali z besedo
hripavo. Otrokom sem razložila razliko, a se je še vedno dogajalo, da so na vprašanje, kakšno
je lubje, odgovorili, da hripavo. Potem pa sem se čez vikend malo prehladila in ostala skoraj
popolnoma brez glasu. Ko sem tako v ponedeljek prišla v vrtec hripava, sem otrokom še
enkrat razložila (in nazorno pokazala) razliko med tema dvema pojmoma. Otroci so razumeli
in od takrat naprej se ni več zgodilo, da bi besedi zamenjali med seboj. Tako so mi tudi pri
intervjujih nekateri otroci navdušeno povedali, da so stvari na otip lahko hrapave, moj glas pa
je bil hripav. To mi je bila veliko potrditev tega, da se otroci najbolje učijo preko neposredne
izkušnje in da nobena razlaga nič ne pomaga, če otroci nimajo pravega stika s pojmom, ki jim
ga omenjaš.
Intervjuji so bili poleg vsega tudi pokazatelj spremenjenega odnosa otrok do mene in do
narave. Če so bili pri prvem intervjuju zadržani in previdni (kar je čisto razumljivo), so bili pri
drugem pogumni, sproščeni in zgovorni. Zelo pa me je veselilo tudi dejstvo, da so otroci
spremenili svoj odnos do narave. Prej so gozd in travnik obravnavali kot neko okolico in
»nekaj, kar pač je tam nekje«, sedaj pa sta jim gozd in travniki postala priljubljen kraj za igro,
raziskovanje in učenje.
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3.2 UVODNA DEJAVNOST
LOV NA ČIM MANJŠE STVARI (vir: Igrišča narave, Danks in Schofield, 2007)
Pripomočki: majhni plastični kozarčki, večji kos blaga (rjuha), zgodba o muhi Malki
Cilji: Otrok usmeri svojo pozornost v iskanje drobnih predmetov v naravi.
Otrok uživa pri igri v naravi.
Otrok se uči o nabranih objektih.
POTEK: Otrokom sem povedala, da si danes lahko sami izberejo, kje se želijo igrati. Na
izbiro so imeli igralnico, igrišče in pa gozd. Najprej so se vsi odločili za igrišče, potem pa so
se štirje premislili in se odločili za gozd. Za igro v igralnici se ni odločil nihče. Nato smo se
preobuli in se dobili zunaj pred vrtcem. V tem času se je nek deček ponovno premislil in se
namesto za gozd, odločil za igrišče, saj so ga njegovi prijatelji pregovorili. Tako smo le s temi
otroki (dve deklici in deček) odšli v gozd. Tam smo se posedli na podrto drevo. Dala sem jim
nekaj časa, da so se umirili in da so prisluhnili zvokom narave. Potem sem jim prebrala
zgodbo o neki muhi, ki je rada nabirala drobne dragocenosti. Razdelila sem jim majhne
kozarčke in otroci so vanje nabirali majhne predmete, ki so jim bili všeč. Ko so jih napolnili,
smo se zbrali ob rjuhi, kjer smo si pokazali nabrane zaklade.

Slika 7: »Gre ali ne gre v lonček?«

Slika 8: Naši "zakladi"
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ANALIZA: Nad odločitvijo večine otrok za igrišče nisem preveč presenečena, saj se otroci
tam zelo radi igrajo. Ker sem želela čim bolj »nevtralen« rezultat, jim nisem povedala, katera
od nas treh (vzgojiteljica, pomočnica in jaz) gre na igrišče, katera bi ostala v igralnici in
katera jih bo peljala v gozd. Ko smo se posedli po deblu, so se otroci občutno umirili.
Pogledali so navzgor proti nebu in opazovali krošnje dreves ter poslušali različne zvoke. Nato
so mirno in zbrano poslušali zgodbo. Ko so dobili kozarčke, najprej niso vedeli kaj naj
naberejo vanje. Dobila sem vtis, da so premalo pozorni, da bi našli kaj drobnega in
zanimivega. Potem sem jim poklicala k sebi, da smo skupaj počepnili in si pozorno pogledali
košček tal pod nami. Takrat so otroci začeli opažali drobne stvari in so z navdušenjem
vzklikali, kaj vse so našli. Med drugim je bilo to tudi nekaj vrtnih polžev, pajkov in
najrazličnejših hroščev, ki so jih spretno lovili v svoje kozarčke, da smo si jih lažje ogledali.
Otroci so z vsako minuto v gozdu postajali bolj sproščeni in opažali so vedno bolj zanimive
stvari. Tako so svoje zaklade dolgo nabirali, saj so želeli nabrati le najlepše. Otroci so bili na
nabrano zelo ponosni, tako da so svoj kozarček zakladov odnesli kar domov pa tudi vsem
ostalim otrokom so navdušeno pripovedovali, kako lepo smo se imeli v gozdu.

3.3 NARAVOSLOVNI DNEVI
3.3.1 Prvi dan

BARVNE PALETE (vir: Igrišča narave, Danks in Schofield, 2007)
Pripomočki: 4 barvne palete, samolepilna folija
Cilji: Otrok usmeri pozornost na določene barve in jih poskuša najti v naravi.
Otrok se uri v spretnosti razvrščanja naravnih objektov.
Otrok se uči sodelovanja v skupini.
POTEK: Z otroki smo se odpravili na daljši sprehod. Izbrala sem travnik, kot primerno
spodbudo za podrobno opazovanje in iskanje barv. S seboj smo vzeli tudi barvne palete. Ko
smo prispeli na primeren travnik, smo se razdelili v skupine po pet otrok. Povedala sem jim,
da naj na travniku poiščejo čim več rastlin posamezne barve in jih prilepijo na določeno mesto
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na paleti. Ko so bile palete polne, smo si jih skupaj ogledali in se pogovorili o rastlinah, ki
smo jih našli (mak, ivanjščica, marjetica, regrat, trava …).

Slika 9: "Bojni" posvet

Slika 10: Polna paleta

ANALIZA: Ko sem otrokom razdelila palete, so bili kar malo zmedeni. Stali so na mestu in
me gledali. Potem, ko sem jih še dodatno spodbudila, so previdno »zakorakali« na travnik. Ko
so ugotovili, da se jim ne bo zgodilo »nič hudega«, pa so se razživeli. Igrivo so tekali po
travniku in nabirali najrazličnejše rastline. Tako so našli vsaj po en primerek vsake barve
(bela, rumena, rdeča, roza, vijolična, modra, zelena in rjava). Ko so odkrili objekte modre
barve (ki je bila na travniku zelo redka), je sledil val navdušenja. Deček, ki je našel nekaj
rožic modre barve, je začasno postal junak skupine. Vsi so sodelovali in prinašali rastline.
Palete so jim bile zelo všeč, na nabrano pa so bili ponosni. Ko smo se potem pogovarjali, kaj
vse smo našli, so otroci prepoznali ivanjščico, marjetico, regrat, deteljo in pa kozjo brado.
Palete so mi pomagali odnesti nazaj v vrtec in ker je bilo zanimanje za to izredno veliko, smo
se tako dogovorili, da jo je vsak nesel vsaj en del poti. Menim, da je bila dejavnost za otroke
ne le zabavna in zanimiva, ampak tudi poučna.

ISKANJE STVARI S SEZNAMA (vir: Igrišča narave, Danks in Schofield, 2007)
Pripomočki: 5 lističev s slikami predmetov/rastlin iz narave, košarice
Cilji: Otrok natančno opazuje in usmeri svojo pozornost v iskanje določenih stvari v naravi.
Otrok spoznava dejstva o najdenih stvareh.
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Otrok pridobiva izkušnje z delom v skupini.
POTEK: Na zgoraj omenjenem sprehodu sem z otroki v gozdu izvedla tudi igro Iskanje
stvari s seznama. Ponovno smo se razdelili v pet skupin. Razdelila sem jim košarice in pa
plastificirane tabele s sličicami različnih predmetov, rastlin iz narave. Povedala sem jim, naj
poskušajo najti čim več stvari iz seznama. Preden pa so se odpravili raziskovat gozd, smo
skupaj pregledali sezname. Tako smo poimenovali stvari na sličicah in se o njih tudi
pogovorili. Ko so bile košarice polne, smo se odpravili nazaj v vrtec. Tam smo skupaj
pogledali, kaj vse smo našli.

Slika 11: "Kaj nam še manjka?"

Slika 12: Veselje ob polni košarici

ANALIZA: Otroci so stvari nekaj časa iskali po prej sestavljenih skupinah, potem pa so se
sami poljubno združili v nove. Nekateri otroci so se za iskanje zelo organizirali. Skupaj so
pregledali seznam in se dogovorili, kaj bo kdo od njih poiskal. Tako je večina skupin našla
vse stvari iz seznama, razen seveda stvari, ki sem jih malce za šalo dodala zraven (dinozavri
in sneg). Otroci so za oboje takoj ugotovili, da tega v gozdu ne bodo našli. Pravilno so
povedali, da so dinozavri izumrli in da je za sneg pretoplo. Našli pa so liste bukve, hrasta in
leske, kamne, želod, žir, lesne gobe, praprot, mah, liste ciklame, smrekove vršičke in pa še
veliko drugih stvari, ki so jih nabrali, ker so jim bile všeč, čeprav jih ni bilo na seznamu (listi
kostanja, cvetovi akacije …). Otroke sem med iskanjem prav z veseljem opazovala. Bili so
zares radovedni in igrivi. Opazili so tudi veliko živali, saj so gozd temeljito preiskali. Tako
smo našli mravlje, polže, hrošče, pajke, gosenice … Pri vsaki smo se ustavili in si jo skupaj
ogledali. Dan je bil res poln kvalitetnih izkušenj za otroke, pa tudi za vzgojiteljici in zame.
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3.3.2 Drugi dan

ISKANJE ZAKRINKANIH STVARI (vir: Igrišča narave, Danks in Schofield,
2007)
Pripomočki: stara preproga, plastika, avtomobilček, pribor, brisača … (različni predmeti, ki
jih je ustvaril človek)
Cilji: Otrok se uči pozornega opazovanja.
Otrok razlikuje med stvarmi, ki jih najdemo v naravi in med tistimi, ki jih je ustvaril
človek.
Otrok se seznani z najdenimi predmeti in stvarmi iz narave.
POTEK: Odpravili smo se v bližnji gozd, kjer so otroci urili svoj vid in se preizkusili v
podrobnem opazovanju. Otrokom sem pokazala prazno košaro in jim naročila, naj poiščejo
predmete, ki jih je izdelal človek in ki jih v naravi ne najdemo. Predhodno sem skrila 28
različnih predmetov, kot so kos blaga, lopatka, avtomobilčki, ropotuljice, žoge, loparčki,
vetrnica, gumijaste živali … Otrokom sem povedala, kje naj iščejo stvari, saj je celoten gozd
prevelik in premalo pregleden. Tako smo določili meje »igralnega prostora« (veliko drevo,
lesena klop, grmovje, pot). Ko smo našli vse predmete, smo jih skupaj prešteli, da smo se
prepričali, če smo res poiskali vse.

Slika 13: Prinašanje skritih predmetov

Slika 14: "Ali smo res našli vse?"
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ANALIZA: Otroci so bili za igro zelo motivirani. Takoj, ko sem jim dovolila, so se zapodili v
gozd in začeli z iskanjem. Najprej so odkrili večje in bolj opazne stvari, kar sem tudi
pričakovala. Z manjšimi pa so imeli nekaj težav, predvsem zaradi tega, ker so tekali naokrog
čisto prehitro in tako sploh niso imeli možnosti, da bi lahko podrobno opazovali. Prišli so k
meni in dejali, da ne najdejo ničesar več. Svetovala sem jim, da naj se bolj počasi sprehodijo
skozi gozd in da naj bodo pri opazovanju bolj pozorni. To jim je pomagalo in kmalu je bila
naša košara polna. Vsake toliko se je zgodilo, da sta isti predmet istočasno našla dva otroka.
Sledil je prepir o tem, kdo bo stvar odnesel v košaro. Zato smo sklenili dogovor, da če dva
otroka naenkrat najdeta predmet, ga skupaj prineseta v košaro in ga tam odložita. Otroci so se
strinjali in tako je bil problem rešen. Igra jim je bila zelo všeč, zato smo jo večkrat ponovili.

3.3.3 Tretji dan

ZVOKI (Vir: Približajmo naravo otrokom, Cornell, 1994)
Pripomočki: podloge za sedenje
Cilji: Otrok se uri v pozornem in selektivnem poslušanju.
Otrok poskuša prepoznati slišane zvoke.
Otrok se umiri in usmeri pozornost na naravo.
POTEK: Odšli smo v bližnji gozd. To naravno okolje je kot nalašč za pozorno poslušanje.
Tam smo našli podrto drevo, ki nam je služilo za odlično klop. Otroci so se posedli in
prisluhnili navodilom. Povedala sem jim, da naj zaprejo oči in naj pozorno poslušajo zvoke.
Pri tem naj dobro uporabljajo svoje čutilo, sluh. Za vsak nov zvok, ki ga bodo zaslišali, naj v
zrak iztegnejo nov prst. Otroci so se hitro odzvali in res takoj utihnili. Čez dobrih pet minut
sem vsakega posebej vprašala, koliko različnih zvokov je slišal in kateri so bili. Otroci so
prepoznali ptičje petje, pa značilno oglašanje kukavice, zvoke traktorja in drugih delovnih
strojev, šumenje lista, oglašanje račk, brenčanje čebele in pa na koncu tudi govorjenje.
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Slika 15: Število slišanih zvokov

Slika 16: "Kdo bo zaslišal prvi zvok?"

ANALIZA: Otrokom je bila igra zelo všeč, saj so bili zelo zbrani in mirni. Večina jih je tudi
zaprla oči in prav videlo se je, kako pozorno se trudijo poslušati. V tišini so zdržali
presenetljivo dolgo, saj gre za skupino, ki je po navadi precej glasna in živahna. Otroci niso
imeli s prepoznavanjem zvokov prav nobenih težav, število prepoznanih zvokov pa je bilo
zelo različno. Od dveh pa vse do sedmih, osmih zvokov. Med otroki, ki so jih prepoznali
največ, je bil tudi deček s posebnimi potrebami (lažje motnje v duševnem razvoju), ki je
naštel res presenetljivo veliko zvokov. Otroci so bili zelo pozorni tudi drug do drugega, saj so
zbrano poslušali, katere zvoke so slišali ostali. Všeč mi je bilo to, da niso ponavljali drug za
drugim, kaj so slišali, ampak so res naštevali zvoke, ki so jih sami zaznali. Po navadi so otroci
ob prihodu v gozd začeli brezglavo tekati naokrog, tokrat pa so bili zelo mirni. Ta mirnost se
je potem odražala še skozi cel dan, saj je bilo med njimi bistveno manj napetosti kot zjutraj ali
v prejšnjih dneh.

USTVARIMO ZVOČNO SLIKO (lastna igra)
Pripomočki: predmeti iz narave, zgodba o palčku Antonu (Bolliger,1998)
Cilji: Otrok poišče »inštrumente« v naravi.
Otrok pridobiva občutek za ustvarjanje glasbe in ob tem uživa.
Otrok sledi zgodbi in jo ustrezno spremlja s svojim glasbilom.
POTEK: Otroke sem vprašala, kakšne zvoke lahko vse proizvaja človek in kaj potrebuje za
to. Skupaj smo prišli do tega, da si lahko inštrumente poiščemo tudi tu, v naravi. Ker na
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začetku niso bili čisto prepričani, kaj naj poiščejo, sem jim pokazala nekaj primerov. Potem so
razumeli in so navdušeno »brskali« po gozdu. Tako so si našli bobne, izdelali kontrabas,
ropotuljice, poiskali raznorazne palice in podobno. Nato sem jim pustila nekaj časa, da so
svoje inštrumente preizkušali, predelovali in si jih med seboj menjali, dokler niso našli tistega,
ki jim je bil res všeč. Poklicala sem jih k podrtem drevesu, kjer smo sedli in si pokazali
inštrumente. Prebrala sem jim zgodbo o palčku Antonu, ki je pel prečudovite pesmi. Otroci so
zgodbo najprej poslušali, potem pa smo se skupaj dogovorili, kdaj bo igral kateri od
inštrumentov. Glasnejši inštrumenti so bili spremljava za živali, ki jih je palček srečeval, bolj
nežni inštrumenti pa so naznanjali palčka Antona in njegovo petje. Preverila sem, če so otroci
dogovor razumeli in jim zgodbo ponovno prebrala. Tokrat so me otroci spremljali s svojo
glasbo.

Slika 17: "Moj novi kontrabas"

Slika 18: Bobni kot spremljava zgodbi

ANALIZA: Otroci so bili na začetku malo zmedeni, saj v gozdu niti slučajno ni bilo nobenih
takih inštrumentov, kot so jih oni pričakovali (klavir, kitara, flavta, harmonika …). Vendar pa
jim je vse postalo čisto jasno, ko sem v dlani stisnila listje in ga zmečkala. Ugotovili so, da
lahko pridobijo najrazličnejše zvoke in to na veliko načinov. Prav zanimivo jih je bilo
opazovati, ko so si izbirali svoje inštrumente. Z vsakim niso bili zadovoljni in so iskanju
posvetili kar precej časa. Neki deček je odkril debelejšo suho vejo, ki je od udarcih nanjo
krasno donela. Ko so to slišali še ostali otroci, so vsi želeli igrati na ta boben. Deček jim je
dovoli in tako so skupaj »ropotali«. Med prvim poslušanjem pravljice so se zelo umirili in so
zgodbo pozorno poslušali, kar sem pozneje tudi preverila. Potem smo se res hitro dogovorili,
kdaj bo kdo igral. Ob ponovnem branju so vsi sodelovali in če je kdo pozabil zaigrati, so ga
ostali otroci hitro opomnili. Zgodba je zelo lepo tekla, pa tudi otroci so se držali pravil. Videti
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je bilo, da jim je všeč in da komaj čakajo, da pridejo na vrsto. Nato smo se še poslovili od
glasbil in jih pustili v gozdu do naslednjega glasbenega ustvarjanja.

3.3.4 Četrti dan

POSLUŠANJE RAZLIČNIH ZVOKOV IZ NARAVE (lastna igra)
Pripomočki: CD z različnimi zvoki (lasten CD, na katerega sem posnela različne zvoke, ki
sem jih našla na internetu – youtube)
Cilji: Otrok prisluhne različnim zvokom in jih skuša prepoznati.
Otrok si ob glasbi predstavlja okoliščine, ki jih ponuja glasba.
Otrok sodeluje v pogovoru o slišanih zvokih.
POTEK: Vsak je vzel svoj stol in ga postavil v krog. Pripravila sem radio in posnetke
različnih zvokov. Najprej sem otroke usmerila na zbrano poslušanje, šaljivo smo »prižgali
ušesa« (s kratkim potegom za uhelj). Naročila sem jim, da ko bodo prepoznali zvok, naj
dvignejo roko in počakajo, da jih pokličem. Tako je lahko vsak izmed njih povedal, kaj je
slišal. Imela sem sedem posnetkov, in sicer dež s ptičjim petjem, hojo po listju, nevihto,
različne ptice, točo, potok in morje. Po vsakem posnetku sem tako vprašala otroke, kaj so
slišali in dobivala sem najrazličnejše odgovore.

Slika 19: Poslušanje zvokov iz narave

Slika 20: "To so koraki po listju!"
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ANALIZA: Ko smo »prižgali ušesa«, so se otroci neverjetno umirili. Pozorno so poslušali in
se držali navodil, da naj počakajo in bodo tiho, tudi če že vedo odgovor. To je za otroke po
navadi zelo težko, zato sem bila še toliko bolj presenečena, da jim je uspelo. Všeč mi je bilo,
da so pri večini posnetkov vsi otroci dvignili roke in da odgovorov niso pretirano ponavljali
drug za drugim. Nekateri so res zelo analitično poslušali in se trudili prepoznati zvoke, drugi
pa so iskali bolj nenavadne rešitve, pri čemer jim je še posebno pomagala domišljija, ki so jo
zares pokazali veliko. (Pri vetru so prepoznali vlak, hitre avtomobile, pri korakih v listju lisico,
ki se kotali in žabo, ki se napihuje, pri potoku so slišali poplavo, delovne stroje …). Kar nekaj
otrok pa je zvok čisto pravilno prepoznalo. Imeli smo tudi malce težav, in sicer zaradi ptic, ki
so ravno v tem času zunaj igralnice, tik nad našim oknom, glasno pele. Tako so bili otroci
malo zmedeni, saj niso vedeli, ali je to na posnetku, ali pa so to ptice, ki se oglašajo zunaj.
Problem smo rešili tako, da smo malce ugasnili radio in izkoristili ptice kot dodaten vir zvoka.
Tako smo jih nekaj časa poslušali v tišini in otroci so si zapomnili njihovo petje, ki jih
pozneje ni več motilo, saj so vedeli, da niso del posnetkov. Otroci pa so zgoščenko poslušali
še pred spanjem. Zvoki narave so jih zelo umirili, tako da so zaspali veliko hitreje kot po
navadi.

NABIRANJE VRŠIČKOV ZA SIRUP, IZDELAVA
Pripomočki: košare, sladkor, steklena kozarca
Cilji: Otrok spoznava uporabnost v naravi rastočih rastlin za hrano in zdravila.
Otrok pozna smrekove vršičke in jih nabira v naravi.
Otrok pomaga pri izdelavi sirupa iz smrekovih vršičkov in ga poskusi, spozna njegov
okus in vonj.
POTEK: Ker nam narava ponuja tudi mnogo spodbud za naš voh in okus, sem se odločila, da
bomo skupaj z otroki izdelali sirup iz smrekovih vršičkov. Smrekovi vršički imajo namreč
zaradi eteričnih olj zelo zanimiv vonj in okus. Vzeli smo pet pletenih košaric in se odpravili
do gasilskega doma. Tam smo našli smreke z nizkimi vejami, da so otroci lahko dosegli
vršičke, ki so bili zaradi senčne lege še majhni in primerni za nabiranje. Otrokom sem
pokazala, kakšne vršičke naj trgajo, potem pa so si po želji izbrali smreko, kjer so nabirali.
Vrnili smo se v vrtec, kjer smo poiskali dva večja steklena kozarca in pa tri kilograme
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sladkorja. Na igrišču smo skupaj napolnili kozarca, tako da smo izmenično dodajali plasti
vršičkov in plasti sladkorja. Kozarca smo potem postavili na okensko polico, tako da je nanju
svetilo sonce, ki je stopilo sladkor in iz vršičkov naredilo sirup. Konec meseca je bil sirup
gotov. Sonce je stopilo sladkor in iz vršičkov »potegnilo« eterična olja. Z otroki smo sirup
precedili in ga poskusili.

Slika 21: Nabiranje smrekovih vršičkov

Slika 22: Izdelava sirupa

ANALIZA: Gasilski dom je v neposredni bližini vrtca, tako da pot do tja ni bila dolga.
Večina otrok je že kdaj s starši ali s starimi starši nabirala smrekove vršičke in izdelovala
sirup, tako da ta izkušnja za njih ni bila čisto nova. Vendar pa so bili otroci kljub temu za
nabiranje zelo motivirani in zdelo se mi je, da so kar ponosni na to, da so to že delali in da
vedo »kako to gre«. Vsi otroci so pomagali pri trganju, tako da smo košarice hitro napolnili.
Vsake toliko sem jih morala opomniti, da naj trgajo le manjše vršičke, saj se je zgodilo, da so
trgali res prevelike vršičke, ki so bili že skoraj temno zelene barve. Otroci so bili na nabrane
vršičke zelo ponosni in pogosto so mi prinašali košarice in mi kazali, kako polne so že. Ko
smo se pozneje zbrali na igrišču in si pripravili vse potrebno, samo vzbudili radovednost tudi
pri drugih otrocih, ki so se igrali zunaj. Tako so pri polnjenju kozarcev sodelovali tudi otroci
iz drugih skupin. Z veseljem so se pohvalili, da so oni lansko leto tudi izdelovali sirup in da je
bil zelo dober. Ker so nam pomagali, smo se z »našimi« otroki dogovorili, da jim bomo
odstopili nekaj sirupa, ko bo »narejen«. Otroci so vedeli, da moramo kozarca postaviti na
sonce. Tako smo se skupaj dogovorili, da ju bomo postavili na okensko polico. Ko je sonce
opravilo svoje, so bili otroci zelo navdušeni, da bomo končno lahko poskusili kar je nastalo.
Pomagali so mi precediti sirup in ga naliti v kozarce s pokrovom. Nato je vsak vzel svojo
žlico in poskusil, kakšnega okusa je vse skupaj. Otroci so imeli na začetku nekaj zadržkov in
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so se spraševali, kakšen čuden okus bo to. Vendar negotovost ni trajala dolgo. Ko se je
opogumil prvi otrok in povedal, da je zelo dobro in sladko, ni bilo nobenih težav več. Vsi so
pojedli žlico sirupa, okus in vonj pa sta jim bila zelo všeč. Potem sem jim še povedala, da ima
zdravilen učinek, saj nam pomaga ublažiti kašelj in pekoče grlo, ko smo prehlajeni.

3.3.5 Peti dan

IZDELAVA NAMAZA IZ »NAŠE« ZELENJAVE, KI SMO JO SAMI
PRIDELALI
Pripomočki: zelenjava, noži, deske, skuta, začimbe, kuhalnica, posodica, ki se zapre
Cilji: Otrok spoznava uporabnost zelenjave v prehrani, njen vonj in okus.
Otrok pozna postopek »od sejanja do namaza«.
POTEK: Na mizo sem pripravila vse potrebno za izdelavo namaza in vprašala otroke, če
imajo kakšno idejo, kaj bomo počeli. Hitro so ugotovili, da bomo izdelali namaz. Najprej smo
s škarjami porezali krešo in rukolo, ki smo jo sami vzgojili v vrtcu. Potem smo jo oprali in
osušili. V skledi smo zmešali skuto in sirni namaz, tako da je nastala mazljiva zmes. Dodali
smo narezano zelenjavo in začimbe. Namaz smo ponovno premešali in ga prestavili v
plastično posodico s pokrovom. Pripravili smo si kruh in z navdušenjem poskusili, kar je
nastalo.

Slika 23: "Porezala bom vso krešo!"

Slika 24: "Mešamo, mešamo!«
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ANALIZA: Že ko sem zjutraj v igralnico prinesla veliko košaro s pripomočki, so bili otroci
zelo radovedni, kaj bomo počeli. Ko so ugotovili, da bo to namaz, so odreagirali zelo različno.
Nekateri so bili veseli, drugi so bili v dvomih, tretji pa so se pačili. Vendar pa so pri pripravi
namaza želeli sodelovati vsi. Postopek smo si razdelili na faze in tako je imeli vsak otrok
priložnost prispevati po svojih najboljših močeh. Otroci so bili s škarjami in noži zelo
previdni in pa tudi dovolj spretni, da so lahko rokovali z njimi. Veselo so mešali s
kuhalnicami in se med seboj pogovarjali ter si delili nasvete, kot da bi bili vsi izkušeni
kuharski mojstri. Najbolj zanimive so jim bile začimbe, saj sem jih imela v posebnih mlinčkih,
ki zdrobijo vsebino, ko zasučeš del posodice. Ko je bil namaz gotov, so vsi otroci kazali
navdušenje in željo, da ga čim prej poskusijo. Opomnila sem jih na to, da naj bodo pozorni na
poseben okus, ki je značilen tako za krešo, kot tudi za rukolo. Nihče več se ni pačil in čisto vsi
otroci so poskusili, kaj smo naredili. Večni je bil tako všeč, da so pojedli tudi več kosov kruha
z namazom. Ker pa se je bližalo kosilo, sem ostanek shranila v posodico s pokrovom in otroci
so namaz pojedli za popoldansko malico.

NABIRANJE BEZGOVIH CVETOV in IZDELAVA SIRUPA
Pripomočki: košare, sladkor, grelec, lonec, kuhalnica, posodice, steklenice, cedilo, recept
(25-30 bezgovih socvetij, 1,8 kg sladkorja, 1 l vode, 2 limoni, 75 g citronske kisline)
Cilji: Otrok spoznava uporabnost v naravi rastočih rastlin za prehrano.
Otrok spoznava bezgovo socvetje, njegov vonj in okus.
Otrok nabira bezgovo socvetje.
Otrok pomaga pri izdelavi sirupa iz bezgovega socvetja in ga poskusi.
POTEK: Tudi cvetoči bezeg je spodbuda za naš voh in okus, zato sem se odločila, da
izdelamo sirup iz bezgovih cvetov. Odpravili smo se na krajši »raziskovalni« sprehod. S seboj
smo vzeli košarice in se (kot vedno) zaščitili proti klopom. Šli smo iskat bezgova socvetja. Po
dvajsetih minutah hoje smo našli čudovite grme, polne cvetja in lepo dostopne. Vsi otroci so
pomagali pri nabiranju, zato smo košarice hitro napolnili. Po poti nazaj smo se pogovarjali o
tem, kdo vse je že pil bezgov sok. Ko smo prispeli nazaj v vrtec, smo se posedli za mizo na
otroškem igrišču. Cvetje smo presipali v velik lonec, dodali sladkor, citronsko kislino in vodo.
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Vse skupaj smo premešali in odnesli v igralnico, kjer je naš sok »počival« čez vikend. Ko
smo spet prišli v vrtec, so se otroci takoj spomnili na naš sok. Pomagali so mi ga precediti in
naliti v steklenice. Na koncu smo ga še poskusili in bil je zelo dober.

Slika 25: Nabiranje cvetov

Slika 26: Priprava sirupa

ANALIZA: Otroci so se zelo razveselili, ko so zvedeli, da gremo na sprehod. Tako kot vedno
so tudi tokrat vsi želeli nositi košarice, a to pač ni bilo mogoče. Zato smo določili vrstni red in
si košarice po poti menjavali. Skoraj vsi otroci so poznali bezgov sok in so ga tudi že pili.
Okus jim je všeč, zato so z veseljem nabirali socvetje. Ko smo prišli nazaj, smo vzbudili
radovednost tudi pri drugih otrocih, ki so bili na igrišču. Tako so nam pomagali pri izdelavi
soka. Otroci so bili tako v sam proces aktivno vključeni, saj so sami dodajali sladkor,
citronsko kislino in vodo. Najbolj jim je bila všeč kuhalnica, saj so vsi želeli mešati, po
opravljenem delu pa so mi pomagali tudi pospraviti. Ko smo čez nekaj dni cedili sok, so me
otroci male čudno gledali, saj je tisto cvetje izgledalo res malce čudno in nikakor primerno za
pitje. Zelo lepo so sodelovali in mi pomagali, nihče pa ni pokazal navdušenja, da bi sok tudi
poskusil. Zato sem vzela lonček in najprej nalila sebi. Ko sem vse spila in otrokom čestitala,
da smo naredili tako okusno pijačo, pa se jih je kar nekaj opogumilo. Tudi njim je bil sok všeč
in to je prepričalo tudi še vse ostale dvomljivce, tako da so prav vsi otroci poskusili, kaj je
nastalo. Otroci so navdušeno pili našo pijačo in bili nanjo tudi ponosni, saj so ob odhodu
domov navdušeno pripovedovali staršem o tem, kako dober sok smo si pripravili.
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3.3.6 Šesti dan

VOHANJE ZAČIMB IN DRUGIH VONJEV (lastna igra)
Pripomočki: 10 kozarčkov z različnimi začimbami in drugimi snovmi, ki oddajajo vonj (med
njimi mnoge naravnega izvora)
Cilji: Otrok se usmeri na uporabo voha in spoznava različne vonjave.
Otrok spozna začimbe in njihovo uporabo.
Otrok sodeluje v pogovoru o izbranih vonjih.
POTEK: Otrokom sem pokazala škatlo in posodice v njej. Iz narave sem v igralnico prinesla
izrazite vonjave, ki so spodbujale uporabo voha. Kozarčki so bili prozorni in nepokriti, tako
da so otroci vsebino tudi videli. Potem so lončki posamezno potovali od otroka do otroka. Po
vsakem lončku sem jim vprašala, kaj menijo, da je to. V večini primerov so ugotovili pravilno.
Tako so prepoznali kavo, kakav, Vegeto, moko, sol, sladkor, kamilico, malo težav pa so imeli
s Cedevito, sivko in janežem. Vsak otrok je lahko dvignil roko in povedal svoje mnenje, kaj je
zavohal. Vsebino v lončkih so še enkrat povohali in nekatere snovi tudi poskusili, potem pa
smo z dejavnostjo zaključili.

Slika 27: "To je kava!"

Slika 28: Začimbe in podobno

ANALIZA: Posodice sem imela shranjene v škatli za jajca, tako da se mi ni vse streslo. Ko so
otroci videli embalažo, so bili prepričani, da so v njej jajca, zato so bili še toliko bolj
presenečeni, ko so v njej zagledali majhne posodice, napolnjene z različnimi snovmi. V enem
izmed lončkov je bil janež. Otrokom je bil nepoznan, kljub temu, da so v teh krajih janeževi
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upognjenci (piškoti) »zelo popularni«. Zato ga niso le vohali, ampak je lahko vsak otrok
pojedel eno zrnce. Okus jim je bil všeč in potem so se nekako spomnili na prej omenjene
piškote. Zanimiva je bila tudi njihova reakcija na sol, moko in sladkor. Vsi so vse omenjene
snovi dobro povohali in potem z gotovostjo trdili, da gre za eno izmed teh snovi (ker pač tako
dišijo). Potem pa sem jih vprašala, kakšen je bil vonj. Niso mi znali povedati. Zastavila sem
jim novo vprašanje, in sicer, kaj bi se zgodilo, če bi bile posodice temne in pokrite, vonjali pa
bi jih še vedno lahko. Neka deklica je ugotovila, da se ne bi dalo uganiti, saj so prej lahko
sklepali o rezultatu na podlagi videza snovi. Tudi ostali otroci so ji pritrdili in tako smo skupaj
prišli do ugotovitve, da moka, sol in sladkor nimajo nekega izrazitega, posebnega vonja, po
katerem bi lahko te snovi prepoznali in ločili med seboj. Otroci so bili res simpatični, ko so
vohali kavo. Začeli so se smejati in se pačiti, nek deček pa je navdušeno pripomnil, da gre za
kavo, in da jo kdaj pa kdaj, ko mama ne gleda, tudi on malo spije.

ISKANJE PAROV (lastna igra)
Pripomočki: 5x po dve posodici z enaki vonjem
Navodila: Otroci povohajo eno po eno posodico in poskusijo poiskati pare.
Cilj: Otrok preko igre usmeri pozornost na uporabo voha.
POTEK: Vsi skupaj smo sedeli v krogu še od prejšnje dejavnosti. Tako smo naročila
otrokom naj še dodatno »vklopijo nos«. Stisnili so ga in pripravljeni so bili za naslednjo
dejavnost. Otrokom sem pokazala posodice, ki sem jih prinesla s seboj in jim povedala, naj z
njimi ravnajo previdno in naj jih ne odpirajo. Pripravila sem šest parov posodic. Dala sem jih
naokoli in otrokom naročila, naj dobro povohajo in poskusijo prepoznati kakšen vonj. Sledil
je kratek pogovor,

potem pa so se lahko šli igrat, jaz pa sem dejavnost nadaljevala

individualno, z vsakim otrokom posebej. Tokrat so poskušali poiskati pare glede na vonje.
Rešitve sem imela napisane na spodnji strani posodic in ko je otrok sestavil pare, sva skupaj
preverila pravilnost njegovih rešitev.
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Slika 29: "Le kaj tako smrdi?"

Slika 30: Posodice z vonjavami

ANALIZA: Otroke sem vprašala, katere izmed vonjev so prepoznali. To so bili poper, cimet,
pralni prašek in ribja hrana, zataknilo pa se jim je pri šipku in koprivah, kar pa sem tudi
pričakovala, saj nimata tako izrazitega vonja, pa tudi otroci še nimajo dosti izkušenj z njima.
Z izrazito mimiko so povsem spontano pokazali kateri vonj jim je bil všeč (npr. pralni prašek,
cimet) in kateri jim je bil manj prijeten (npr. ribja hrana, poper). Pri individualnem delu me je
zelo presenetil deček s posebnimi potrebami, saj je bil med tisto petino otrok, ki je pravilno
uganila vse pare. Pri vohanju je bil zelo samostojen in zbran. Ko sva skupaj preverila njegove
rešitve in ugotovila, da je vse rešil pravilno, je bil zelo ponosen sam nase, pa tudi ostali otroci
so mu zaploskali. Videlo se mu je, da je srečen in tudi jaz sem bila vesela, da sem mu lahko
ponudila takšno izkušnjo. Dve deklici pa nista našli nobenega para. To me je presenetilo, saj
sta drugače na skoraj vseh področjih pred drugimi otroci. Ostali otroci so pravilno ugotovili
približno polovico parov. Največ težav so jim tudi tokrat povzročale koprive in šipek, skoraj
vsi otroci pa so pravilno poiskali pralni prašek in pa cimet. Nekaj otrok je poskušalo tudi malo
goljufati, saj se je, če si zelo dobro pogledal skozi blago, dalo razločiti vsebino. (Če bi dala še
eno plast blaga, bi bil vonj šibkejši.) Na to sem bila pozorna tudi sama, zato sem jih
opozarjala, naj namesto oči rajši uporabijo nos. Večina se jih je pravil potem držala in dodatna
opozorila niso bila potrebna.

3.3.7. Sedmi dan

ISKANJE PAROV S PREPOZANVANJEM (lastna igra)
Pripomočki: 5 posodic z enakimi vonji kot prejšnji dan
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Cilji: Otrok izmed vonjev poišče pare.
Otrok poimenuje določene vonje.
Otrok se seznani z uporabo snovi, ki jih vonja.
POTEK: Z otroki smo se posedli v krog. Ponovno smo si »vklopili« nosove in po krogu smo
si naokoli podajali enake lončke kot včeraj. Potem sem jih vprašala, če so prepoznali katerega
izmed vonjev. Prepoznali so poper, cimet, pralni prašek in koprive, pomoč pa so potrebovali
pri šipku in hrani za ribe. Ko smo jih tako našteli, so šli lončki ponovno okrog, tokrat
posamično. Po vsakem vonju, ki so ga povohali, sem jih vprašala, kaj od naštetega, menijo, da
se nahaja notri. Vprašala sem vsakega otroka, tako da je imel vsak možnost odgovarjanja.
Potem smo ponovili še iskanje parov tako kot prejšnji dan (individualno), le da so sedaj še
ugibali, kaj se skriva v posodici.

Slika 31: "Ali to diši enako?"

Slika 32: "Mislim, da je to ribja
hrana."

ANALIZA: Otroci so takoj pokazali navdušenje, da se bomo spet igrali podobno igro kot
včeraj in tudi njihova koncentracija je zelo dolgo zdržala. Otroci s prepoznavanjem vonjev
niso imeli težav. Ribja hrana se jim zdela še posebej zanimiva, pa tudi pri ugibanju vonjev so
večkrat zmotno mislili, da je v posodici ravno to. Pri ugibanju parov so bili ta dan bolj uspešni
kot prejšnji. Zanimivo mi je bilo to, da kot so otroci postavili skupaj vse pare, razen zadnjega,
tega skoraj niso povohali, ampak so ju avtomatsko postavili skupaj. Nekaterim sta na koncu
ostala dva res različna vonja, ki bi ju prej zagotovo razglasili za različna. Ker pa sta ostala le
še ta dva, sta pač že nekako morala »spadati skupaj«. Le en deček je ravnal drugače. Ko je pri
zadnjem paru ugotovil, da ima dva različna vonja, je vse pare še enkrat preveril in popravil
svoje napake. Videlo se je, da so otroci pri igri uživali, kar mi je bilo v veliko zadovoljstvo.
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IZDELAVA DIŠAV (vir: Igrišča narave, Danks in Schofield, 2007) in
LIKOVNO IZRAŽANJE S SVINČNIKOM V IGRALNICI
Pripomočki: terilnica, voda, stekleničke, lij, nalepke, košarice, pisala in risalni listi, svinčniki
Cilji: Otrok nabira stvari, ki mu dišijo.
Otrok v skupini izdela dišavo in jo poimenuje.
Otrok likovno izraža občutke ob vohanju parfuma lastne izdelave.
POTEK: Odpravili smo se bližnji travnik, kjer so otroci po skupinah nabirali »dišeče stvari«.
Travnik je idealno naravno okolje, kjer je na voljo veliko različnih vonjav, ki spodbujajo
uporabo voha. Predhodno sem se razdelili v pet »ekip«, in sicer v modro, sivo, rjavo, zeleno
in oranžno. Tako so dobili košarice, označene z določeno barvo, na roke pa sem jim narisala
barve kroge, da niso pozabili, kateri skupini pripadajo. Na travniku smo tako nabrali
predvsem cvetlice in se odpravili nazaj v igralnico. Tam smo rožam potrgali peclje in jih
mečkali v terilnici. Dodali smo vodo in dobljeno tekočino precedili ter nalili v majhne
stekleničke. Potem smo na vsako prilepili še nalepko z imenom parfuma. Ko smo bili gotovi,
smo pospravili za seboj, otrokom pa sem razdelila papir. Odprla sem parfume in otroci so
lahko povohali vse, najbolj pa jih je zanimal tisti, ki so ga naredili sami. Dala sem jim še
svinčnike ter jim naročila, da naj to, kar so doživeli in občutili, narišejo. Ko so končali, so mi
prinesli risbe, večina otrok pa mi je svojo umetnino še razložilo.

Slika 33: Nabiranje dišečih rastlin

Slika 34: Uporaba terilnice
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ANALIZA: Otrokom so bile barvne pike na njihovih rokah zelo všeč. Nekateri so se ob
risanju pike tudi glasno smejali, saj je jih pisalo zelo žgečkalo. Neka deklica pa si ni pustila
narisati pike. Vzgojiteljica mi je povedala, da gre za zelo natančno deklico, ki nikoli ne želi
biti umazana in da jo vsaka taka stvar zelo moti in vznemirja. Na travniku so se otroci zelo
sprostili. Ker je bilo že nekaj dni zelo slabo vreme, se je otrokom prav prileglo malo tekanja
na prostem. Ko so se utrudili, sem jih spomnila, po kaj smo prišli na travnik. V hipu so začeli
z nabiranjem. Košarice so bili hitro polne in tako smo se vrnili v igralnico. Otroci česa
podobnega, kot je izdelava dišave, še nikoli niso počeli. Bili so zelo nestrpni in vsi so želeli
hkrati izdelati svoj parfum. To na žalost ni bilo mogoče, zato smo izdelavo izvedli po
skupinah. Delo smo si razdelili, tako da je vsak otrok počel nekaj in tako pripomogel k
skupnemu rezultatu. Otroci so si za svoje dišave izbrali zelo zanimiva in domiselna imena.
Tako smo izdelali Dišeči parfum, parfum Gašper, parfum Jagoda, parfum Kokos in parfum
Salsa Gin. Otroke je najbolj navdušila terilnica, zato smo si na tej točki vzeli malo več časa,
tako da je lahko vsak otrok rokoval z njo. Parfume smo postavili na vidno mesto, otroci pa so
bili nanje vidno ponosni. Pri risanju občutkov ob vohanju so imeli kar nekaj težav. Sploh niso
vedeli, kaj naj narišejo in veliko jih je reklo, da ne znajo risati. Pomagala sem jim s tem, da
sem jim rekla, da lahko narišejo tudi tisto, na kar jih ta vonj spominja. Tako so množično
pričeli z risanjem rož in travnikov. Nek mlajši deček pa je narisal precej zanimivo risbo. Na
zgornjem robu lahko prepoznamo dele obraza, med drugim tudi nos, ki je zelo izrazit. Vidna
je še ena roka in noga, ki stoji na tleh. Pred nosom je steklenička parfuma, iz katere se širi
vonj. Na steklenički so tudi črke, s katerimi se je deček podpisal. Dodal je še sonce in oblake,
ker je te elemente opazil na risbi sosednjega otroka. Izstopala je še risba dečka, ki je narisal
vseh pet parfumov in spodaj označil, na kaj ga spominja posamezna dišava. Tako je narisal
rožo, krompir, jabolka, pivo in iztrebke.
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Risba 1: "Vonjava se širi iz stekleničke."

Risba 2: Pet parfumov

3.3.8 Osmi dan

SLEPA STEZA (vir: Približajmo naravo otrokom, Cornell, 1994 )
Pripomočki: daljša vrv, preveze za oči
Cilj: Spodbujanje otrokovega tipa, sluha in voha pri dejavnosti z zavezanimi očmi v
naravnem okolju.
POTEK: Z otroki smo se odpravili v bližnji gozd. V takem naravnem okolju se nahaja
mnogo spodbud za tipanje (kamni, drevesa, veje, hlodi …). Prišli smo do vrvi, ki sem jo
predhodno napeljala. Otroke sem vprašala, če imajo kakšno idejo, kaj bi lahko počeli z njo.
Rekli so, da bi plezali, lovili srne, naredili gugalnico, vlekli avtomobile … Neka deklica pa je
predlagala, da bi si zavezali oči in hodili ob vrvi, tako kot smo zadnjič to počeli v igralnici.
Tako sem jim zavezala oči in jim naročila, naj dobro tipajo okoli sebe, previdno dvigujejo
noge in si poskušajo zapomniti čim več stvari, ki jih bodo zatipali na progi. Tako so drug za
drugim prehodili stezo, nekateri tudi po večkrat. Sledil je pogovor o tem, kaj vse so si
zapomnili. Tako so našli gladko in hrapavo lubje, veje z listjem in brez, hlod, suho listje,
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debela in tanka drevesa … Po končani dejavnosti so mi otroci z veseljem pomagali odvezati
vrv in pobrati rutice.

Slika 35: Slepa steza

Slika 36: "Le kam pelje vrv?"

ANALIZA: Otroci so imeli veliko domiselnih idej, kaj vse bi lahko počeli z tako vrvjo. Te
ideje sem si tudi zapisala in nekaj smo jih uresničili v naslednjih dneh (vlečenje vrvi,
velikanska kolebnica, lovljenje bikov, izdelava gugalnice ...).Otroci so se zelo razveselili, ko
so zvedeli, da jim bom spet zavezala oči. Le s težavo so se postavili v vrsto in počakali, da
sem prišla do njih. Proga jim je bila zelo všeč, saj je bila zelo razgibana in raznolika. Večina
otrok je šla po progi vsaj dvakrat, potem pa so si sneli rutice in jo še brez prevez kar nekajkrat
prehodili. Ko smo se pozneje pogovarjali o tem, kaj vse so zatipali, so prav simpatično
pripomnili, da je bilo lubje hripavo. Zanimivo mi je bilo to, da se ni zmotil le en otrok, ampak
večina. Zato sem jim razložila, da je lubje in ostale bolj grobe stvari hrapavo, hripavi pa smo
ljudje, ko imamo čuden glas zaradi prehlada ali bolezni. Temu smo se potem vsi skupaj
prisrčno nasmejali in nadaljevali pogovor. Otroke sem vprašala, če se je kateri izmed njih kaj
zaletel. Nekaj jih je dvignilo roko in tako smo mimogrede prišli na temo o slepih ljudeh.
Otroci so bili kar malo začudeni, ko sem ji povedala, da se nekateri rodijo že slepi in da celo
življenje nič ne vidijo. Razložila sem jim, da obstajajo različne oblike pomoči in da se tej
ljudje sčasoma navadijo na to, da nič ne vidijo in zaradi tega bolje razvijejo druga čutila.
Zdelo se mi je, da so otroci dobro razumeli, kaj smo se pogovarjali in da so si vse skupaj
veliko lažje predstavljali, ker so sami dobili podobno izkušnjo, kako je, če nič ne vidiš.
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3.3.9 Deveti dan

SREČANJE Z DREVESOM (Vir: Potovanje v srce narave, Cornell, 1998)
Pripomočki: preveze za oči
Cilja: Otrok usmeri svojo pozornost na tip in skuša preko tega čutila priti do čim več
informacij o drevesu.
Otrok uporablja vid in previdno vodi ter usmerja drugega otroka, ki ima zavezane oči.
POTEK: Vse otroke sem zbrala pri podrtem drevesu, ki nam je služilo za klop. Izbrala sem si
prostovoljca in mu zavezala oči. Še pred tem sem otroke vprašala, kakšna so drevesa. Dobro
so jih opisali, ko so rekli, da so velika, debela, suha, imajo lubje in listje, korenine … Skupaj
smo prišli do ugotovitve, da je vsako drevo posebno in drugačno od ostalih, tako kot mi ljudje.
Potem sem dečka prijela za ramena in ga odvedla do nekega drevesa z izrazitim lubjem, na
katerem je rasel bršljan in ga prosila, naj drevo dobro pretipa. Spodbujala sem ga k temu, da
je drevo čim bolj natančno raziskoval. Tako se je tudi sklonil k tlom, šel okoli, stopil na
prste … Ko mi je prikimal, da je drevo dobro spoznal, sem ga odvedla nazaj do ostalih otrok
pri podrtem drevesu. Dečku sem odvezala oči in ga prosila, naj poskusi poiskati drevo, ki ga
je prej spoznaval z rokami. Deček je pogumno zakorakal v pravo smer in takoj, brez težav,
našel izbrano drevo. Otroci so mu navdušeno zaploskali, potem pa so razdelili v pare. Enemu
izmed dvojice sem zavezala oči, drugemu pa naročila, naj svojega »varovanca« skrbno in
previdno vodi po gozdu, saj si z vidom ne more nič pomagati. Vloge smo potem še zamenjali,
tako da je vsak otrok dobil izkušnjo iskanja in vodenja.

Slika 37: "Biti dober vodnik ni lahko."

Slika 38: Srečanje z drevesom
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ANALIZA: Ko sem iskala prostovoljca, so se javili prav vsi otroci, saj so komaj čakali, kaj
bo sledilo. Vzgojiteljica mi je namignila, naj izberem dečka, ki se je že cel dan vzorno vedel.
Deček je zelo lepo sodeloval in bil vse čas demonstracije zelo zbran in motiviran. Bil je tudi
opazno ponosen, ko je našel pravo drevo in so mu ostali otroci zaploskali. Vsi so komaj čakali,
da bodo prišli na vrsto in iskali drevesa. Vsi otroci so našli vsaj eno drevo, veliko otrok pa je
igra tako pritegnila, da so poiskali tudi po pet dreves in več. Otroci so se v obeh vlogah znašli
zelo dobro. Bili so zelo skrbni in previdni kot vodniki ter zbrani in pozorni kot iskalci. Tako
se nobenemu ni nič zgodilo, kljub temu, da so gozdna tla polna večjih vej, kamnov, vdolbin,
grmovja in podobno. Otroci so lahko zares zanesljivi, če se jim le da priložnost. Večina otrok
je bila zelo ponosnih na svoja odkrita drevesa, saj so prihajali k meni ter mi kazali katera
drevesa so prepoznali, kaj vse so še odkrili, kaj se jim je zanimivega zgodilo, ko so imeli
zavezane oči … V tej njihovi igri sem jih prav z veseljem opazovala. V igro se je zelo dobro
vključil tudi deček s posebnimi potrebami. Poiskal je tri drevesa in na sploh v igri zelo užival.
Pri vodenju je bil zelo zanesljiv, tako da so si tudi ostali otroci želeli biti z njim v paru, pri
iskanju pa je bil zelo zbran in motiviran za dogajanje. Pri tipanju posameznega drevesa si je
vzel res veliko časa, kar pa se mu je tudi obrestovalo, saj ni zgrešil niti enega drevesa. Bil je
srečen, pa tudi ostali otroci so opazili, kako dobro mu gre ter ga spodbujali in ga pohvalili, jaz
pa sem bila vesela, da sem mu lahko omogočila tako izkušnjo. In ko smo odhajali iz gozda
nazaj proti vrtcu, mi je rekel: »Veš, Andreja, danes pa sem se res imel lepo. V gozdu je super,
upam, da se bomo še kdaj tako igrali. Vesel sem, da si z nami.«

3.3.10 Deseti dan

TIPANJE VREČK IN ISKANJE V NARAVI (lastna igra)
Pripomočki: 5 vrečk iz blaga, napolnjene s stvarmi iz narave, večji kos blaga
Cilja: Otrok usmeri svojo pozornost na tip.
Otrok uporablja svoj vid v kombinaciji s tipom in poišče stvari, ki jih je zatipal v
vrečkah.
POTEK: Z otroki smo se odpravili v gozd. S seboj sem vzela pet vrečk iz blaga. Otroci so se
prosto igrali v gozdu, sama pa sem poiskala pet primernih materialov za tipanje in jih skrila v
vrečke iz blaga. Pri tem nisem imela težav, saj je gozd prostor, kjer imamo na voljo veliko
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materialov, ki so na otip zelo različni. Potem smo se zbrali na našem (sedaj že uveljavljenem)
zbirališču ob podrtem drevesu. Otroci so se naslonili nanj, tako da so lažje stali in poslušali.
Povedala sem jim, da so v vrečkah skrite različne stvari iz narave in da naj posamezno vrečko
zelo pozorno pretipajo in poskusijo ugotoviti, kaj se skriva v njej. Tako smo skupaj po vsaki
vrečki preverili njeno vsebino. Ponovili smo, kaj vse se je skrivalo v vrečkah, otrokom pa sem
naročila, naj sedaj te stvari tudi poiščejo v naravi. Vse skupaj smo zložili na večji kos blaga in
se o nabranem še pogovorili (o osnovnih lastnostih – trdota, toplota, material).

Slika 39: "Le kaj bi lahko bilo to?"

Slika 40: "Našel sem lubje."

ANALIZA: Ko sem otrokom povedala, da gremo v gozd, so se opazno razveselili. Zaščitili
smo se še proti klopom in že smo bili v naravi. Otroci so prosto igro izkoristili za ogledovanje
velikanskega mravljišča v drevesu, za tekanje, nabiranje palic in proizvajanje zvokov, metanje
suhega listja in opazovanje polžev, ki sta jih našli dve deklici. Ko sem otroke poklicala k
podrtemu drevesu, so se zelo hitro odzvali, tako da nisem imela nobenih težav z lovljenjem
otrok po celem gozdu. Otroci so se ob deblu lepo umirili in ker se je to pokazalo za dobro
prakso, sem večino dejavnosti začenjala tam. Pokazala sem jim vrečke in otroci so bili pri
tipanju zelo pozorni. Nekateri so si vzeli zelo veliko časa, morda celo preveč, tako da so bili
ostali otroci, ki so še čakali, malo nestrpni. Problem smo hitro rešili, in sicer tako, da so tisti
otroci, ki so želeli, pozneje vrečke lahko še enkrat potipali. Otroci so bili pri ugibanju vsebine
različno uspešni. Z lahkoto so prepoznali kamne in vejice, zelo dobro jim je šlo tudi s suhim
listjem. Lubje in žir pa sta jim povzročala malce več težav. Lubje je prepoznal le en deček, žir
pa le trije otroci, pri čemer ga je znala poimenovati le ena deklica. Takoj po tem so se žira
spomnili še ostali, povedali pa so mi tudi, da je to plod bukve. Otroke so vrečke zelo
pritegnile. Izbrala sem barvasto in tanko blago, tako da je bilo otrokom zanimivo in da so se
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stvari v vrečkah dale dobro otipati. Na vrhu sem namestila tudi ježke za zapiranje, tako da je
menjava vsebine hitra in preprosta, stvari pa kljub obračanju ne padejo ven. Otroci so si
prepoznane stvari kar dobro zapomnili, saj smo na kosu blaga zbrali vseh pet predstavnikov
vrečk. Nekaj težav so imeli le z iskanjem lubja, vendar se je tudi to našlo. Otroci so sedaj že
zelo dobro osvojili pojme hrapavo – gladko, težko – lahko, mrzlo – toplo, trdo – mehko. Tako
so pravilno opredelili lastnosti za lubje, listje, vejice, kamne in žir.

3.4 Zaključna dejavnost
PODVOJITEV (vir: Igrišča narave, Danks in Schofield, 2007)
Pripomočki: 2 kosa blaga, 5 stvari iz narave
Cilji: Otrok poskusi najti v naravi čim več stvari z rjuhe.
Otrok sodeluje v pogovoru o nabranih materialih.
Otrok uri svoj spomin.
POTEK: Ker se je moj čas praktičnega usposabljanja zaključeval, sem otrokom, tako kot prvi
dan, ponudila, da si sami izberejo, kje bi se igrali. Na izbiro so imeli igralnico, igrišče in pa
gozd. Za igralnico se ni odločil nihče, na igrišče je šlo pet otrok, vsi ostali pa so se odločili za
gozd. Tam sem izvedla igro podvojitev. Nabrala sem pet različnih stvari iz narave, jih položila
na kos blaga in pokrila z drugim. Otrokom sem povedala, da bom za kratek čas desetih
sekund odgrnila blago, njihova naloga pa je, da si odkrite stvari zapomnijo in jih čim več
najdejo v naravi. Ko so otroci prinesli nabrane predmete, smo se o njih pogovorili in se
odpravili še na krajši »raziskovalni« sprehod.
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Slika 41: "Tukaj nekje se skriva lubje".

Slika 42: "Iskalna akcija«

ANALIZA: Bila sem zelo vesela, ko sem videla, da se je toliko otrok odločilo za gozd. Tudi
tokrat jim nisem povedala, katera izmed vzgojiteljic bo kje, ker nisem želela, da bi se odločili
na podlagi tega. Vendar pa lahko predvidevam, da so otroci sklepali, da bodo šli v gozd z
menoj, ne morem pa trditi v kakšni meri je to vplivalo na njihovo odločitev. Zelo mi je bilo
všeč, ko sem opazila, da so se otroci ob prihodu v gozd takoj zaigrali. Nosili so veje, hodili pa
deblu, »kuhali čaje«, vrtali luknje v zemljo … Tako so se zatopili v to svojo igro, da nisem
imela nobenih problemov z nabiranjem stvari za našo igro. Namenoma sem si izbrala manjše
število predmetov, saj bi jih v nasprotnem primeru veliko stvari za iskanje lahko zmedlo in si
tako ne bi zapomnili niti enega. Menim, da je bilo število kar pravo, saj so se morali otroci kar
potruditi, da so našli vseh pet. Nekaterim otrokom je to uspelo, večina pa je našla po štiri oz.
tri stvari. Vsi so našli vejico, list in žir, polovica tudi lubje, želod pa so odkrili le štirje. Z
otroki smo najdene stvari opisali in se pogovorili o njihovih lastnostih. Skupaj smo ugotovili,
da želod spada k hrastu, žir k bukvi, da so vejice na tleh, zato ker so se posušile in se odlomile,
lubje je odpadlo s starih in ne več živih dreves, zeleni listi, pa so sedaj na pomlad ponovno
zrastli, saj je drevo svoje stare liste pred zimo odvrglo. Na »raziskovalnem« sprehodu smo z
otroki iskali zanimive stvari v naravi. Tako smo odkrili dve veliki in lepih pajkovi mreži, na
katerih so se še lesketale kapljice rose, iztrebke divjadi, markacije na drevesih, polže, koprive,
meto in ptičje gnezdo. Otroci so se izkazali kot zelo dobri opazovalci in raziskovalci. Igra jim
je bila zelo všeč, ob vsakem »zakladu«, ki smo ga našli, pa so pokazali veliko navdušenja in
zanimanja. Ker sem videla, da jih stvari zanimajo, sem izkoristila priložnost in jim ob vsakem
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odkritju povedala nekaj zanimivosti. Otroci so me pozorno poslušali in menim, da so si tudi
veliko zapomnili, saj so se igrali in učili preko neposredne izkušnje, ki ima mnogo večjo
vrednost, kot le informacije v kombinaciji s fotografijami.
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4. ZAKLJUČEK
V okviru diplomskega dela sem želela ponuditi otrokom kvalitetne dejavnosti v naravnem
okolju, ki bi jim omogočile raznolike izkušnje na področju uporabe čutil. Menim, da je na tem
mestu zbranih veliko kvalitetnih idej za igro in učenje z otroki. Tako je lahko moje diplomsko
delo v pomoč vsem, ki bi z otroki radi preživeli nekaj zabavnih in koristnih trenutkov v
naravnem okolju. Sedaj, ko so analize opravljene in vse dejavnosti za mano, lahko potrdim
hipoteze. Otroci so pridobili nova znanja o čutilih in se bolje zavedajo svojih čutov, radi se
igrajo v naravnem okolju, ki jim je postalo še ljubši prostor za igro kot igrišče, razširila pa se
je tudi njihova zakladnica idej za najrazličnejše igre v gozdu in na travniku (seveda je vzorec
premajhen, da bi se rezultate dalo izven te skupine posploševati).
Otroci so del gozda, kamor smo zahajali, vzeli za svojega. Kotiček v naravi ob podrtem
drevesu se je spremenil v igralnico na prostem. V njem so se počutili domače in varno, saj
smo vsakokrat obiskali isti del gozda. Nekatere vzgojiteljice otroke velikokrat peljejo v
naravo, vendar vsakič kam drugam. Otroci tako nimajo možnosti, da bi se s »prostorom«
spoznali, ga raziskali in se v njem prijetno počutili.
Dejavnosti so bile primerne starosti otrok, ki so v tem času marsikaj pridobili. Dokaz za to mi
je tudi zadovoljstvo dečka s posebnimi potrebami, ki se je v vse dejavnosti zelo lepo vključil
in v njih tudi užival. Otroci so ga sprejeli medse, on pa je bil opazno ponosen, ko se je v kateri
izmed dejavnosti še posebej izkazal.
Mesec maj je bil to leto glede vremena precej nepredvidljiv. Vreme se je iz dneva v dan zelo
spreminjalo, kar je potegnilo za sabo tudi velika nihanja temperatur. Dejavnosti sem zato
sproti prilagajala in spreminjala. Zdaj gledam na to kot na dragoceno izkušnjo, saj se lahko
velikokrat zgodi, da stvari »ne tečejo tako kot bi morale«. Vsekakor pa sem zelo zadovoljna,
da mi je uspelo program pripeljati do konca brez kakšnih prevelikih sprememb, ki bi otroke
oškodovale za zanimive izkušnje.
Čutila so tema, ki se ji zadnje čase posveča kar veliko pozornosti. Njihovega pomena se
zavedajo tako v pedagoškem pristopu Reggio Emilia, kot tudi v Montessori pedagogiki,
vedno bolj pogosto pa se pojavljajo tudi v »naših« vzgojno-varstvenih zavodih. C. Rinaldi
(idejna vodja pedagoškega koncepta Reggio Emilia) pravi, »da predšolski otroci kažejo
prirojeno in izjemno visoko raven zaznavne občutljivosti in zmožnosti, ki je celostna v
odnosu do obkrožajočega okolja. Njihovi takojšnji receptorji so aktivnejši kot v kasnejših
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življenjskih obdobjih in kažejo izredno zmožnost analize in razlikovanja realnosti, pri čemer
ne rabijo le vida in sluha, temveč tudi druge senzorne (čutilne) receptorje. Zaradi tega razloga
moramo posvetiti največ pozornosti svetlobi, barvam, vonjalnim, avditivnim in taktilnim
elementom – vsi ti so namreč zelo pomembni pri določanju senzorne (čutilne) kakovosti
prostora« (Rinaldi, 2006). M. Montessori se strinja in pravi, »da so čutila naše stične točke z
okoljem. Um, ki mu čutila pošiljajo informacijo, se lahko izuri, tako kot se pianist nauči igrati
različne melodije na istih tipkah. Čutila odpirajo pot znanju, so raziskovalci sveta. Če
otrokom predstavimo svet na različne načine, jih učimo abecede raziskovanja in jim damo
ključ do znanja« (Montessori, 2008).
To diplomsko delo je zame vsekakor pomembna »vstopnica« v poklicno udejstvovanje.
Izkušenj niso pridobili le otroci – vedno bolj se mi zdi, da sem jaz tista, ki se je naučila največ.
Mesec dni je res kratka doba, pa vendar sem imela priložnost sodelovati z vzgojiteljico
(mentorico) in pomočnico (ter ostalimi vzgojiteljicami, pomočnicami), načrtovati dejavnosti
in jih izvajati, začutiti utrip vrtca, in kar je najpomembneje – začutiti otroke. Zavedam se, da
ima vsak poklic svoje dobre in slabe strani, a če si pripravljen na nove izzive in te to delo
izpolnjuje in veseli, potem ni nobena ovira nepremagljiva.
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