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IZVLEČEK 

V diplomski nalogi je predstavljena biologija kuncev in zajcev ter bistvene razlike med njima. 

Predstavljen je tudi pomen živih bitji za otrokov razvoj, obrazloženo je izkustveno učenje in 

pomen otroških slikanic za otrokov razvoj.  

Namen diplomskega dela je analizirati pravilnost informacij v otroških slikanicah, ki 

obravnavajo kunce in zajce. Diplomsko delo je namenjeno tudi spoznavanju pomena 

izkustvenega učenja v predšolski dobi.  

V otroških slikanicah in drugi literaturi velikokrat naletimo na strokovne napake – fotografija 

kunca je na primer podnaslovljena z izrazom zajec. Naš cilj je ugotoviti, katere strokovne 

napake se v slikanicah pojavljajo in kako pogosto. Cilj diplomskega dela je tudi ugotoviti, 

kakšne so otrokove predstave o kuncu pred kakršno koli načrtovano dejavnostjo v vrtcu in 

kako z vodenim opazovanjem in izkustvenim učenjem vplivamo na le-te.  

Z načrtovano dejavnostjo, ki vključuje obisk kunca v igralnici, želim dokazati, da bo otroku 

veliko bolj jasno, kako izgleda kunec, kakšne so njegove prehranjevalne in življenjske navade 

ter kakšna je pravzaprav razlika med kuncem in zajcem.  

V raziskavo, ki sem jo izvedla maja 2012, je bilo vključenih 34 otrok, starih od 3,5 do 6 let,  

obiskujejo pa enoto Ježek na Trsteniku, ki spada pod okrilje Kranjskih vrtcev.  

Analizo otroških slikanic sem izvedla s pomočjo programa Cobiss (Kooperativni online 

bibliografski sistem in servisi) v Mestni knjižnici Kranj v aprilu 2012. Iz vseh knjižnih del, ki 

so namenjeni predšolskim otrokom, sem izbrala tiste, ki obravnavajo kunce ali zajce.  

Preverila sem, ali so v vseh otroških slikanicah pravilno uporabljeni izrazi za zajca in kunca. 

Ugotovila sem, da je najpogostejša strokovna napaka v tem, da je ob fotografiji kunca pripis 

zajec. V nekaj delih je zajec označen kot žival, ki živi na kmetiji ali kot domači ljubljenček, 

ali pa zajcu pripisujejo lastnost, da si koplje podzemne rove in je ob kotenju slep ter 

neodlakan, kar pa velja za kunca. 

  



Vpliv izkustvenega učenja na predšolskega otroka sem izvedla tako, da so otroci pred in po 

izkustvenem učenju risali kunca in odgovorili na vprašanji, kje in kako kunec živi ter s čim se 

prehranjuje.  

Skozi obdelavo rezultatov izkustvenega učenja sem ugotovila, da si otroci ob doživljanju 

živali in neposredni izkušnji zapomnijo mnogo detajlov in so zelo čustveno angažirani.  

 

Ključne besede: zajci, kunci, otroške slikanice, izkustveno učenje. 

 



ABSTRACT 

 

LEARNING ABOUT THE RABBIT IN KINDERGARTEN - The present diploma thesis 

presents the biology of hares and rabbits and key differences between them. It describes the 

importance of living creatures for the child's development, the concept of learning by 

experience and the importance of children's books for the child's development.  

The purpose of the diploma thesis is to analyse the accuracy of information in children's 

books that present hares and rabbits. The thesis aims to explore the importance of learning by 

experience in pre-school age.  

Children's books and other sources often make terminological errors and, for example, use the 

term ‘hare’ under photos where a rabbit was depicted. Our aim is to determine which errors 

occur in children's books and how often. The aim of the thesis is to learn what the child's 

mental images of rabbits are before a planned activity, and how the latter may influence the 

child's knowledge through guided observation and learning by experience.  

Research for the present thesis was performed in May 2012 and included 34 children between 

the ages of 3,5 and 6 who are enrolled in the pre-school unit of Trstenik, which is part of the 

Kranj pre-school system.  

The analysis of children's books was done using the Cobiss programme in the Kranj City 

Library in April 2012. All children's books which present rabbits or hares were surveyed and 

checked for the correct use of the terms hare and rabbit. The analysis found that the most 

frequent terminological error was in the photo captions, which mistakenly referred to a photo 

of a rabbit as a photo of a hare. In some works, the hare was described as an animal that lives 

in the farm or is a pet, and some stated that hares dig underground tunnels and are blind and 

furless when delivered, which only applies to rabbits.  

  



The influence of learning by experience on a pre-school child was studied through the 

drawings of a rabbit – which the children were asked to draw before learning by experience 

and after it –, and through the children's answers to questions asking where rabbits live and 

how, and what they eat.  

The analysis of the results of learning by experience found that upon having a first-hand 

experience with a rabbit, the children remembered many details and were emotionally very 

engaged.   

Key words: hares, rabbits, children's books, learning by experience 
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1 UVOD 

V mnogih strokovnih člankih in tudi sicer lahko preberem, kako velik vpliv imajo živali in 

narava nasploh na otroka v predšolski dobi. »Narava je ena izmed tistih vrednot, ki ima že 

sama po sebi privlačno moč, seveda za tiste,  ki jo želijo spoznati in občudovati.« (Zalokar 

Divjak, 2000, str. 110.) 

Hkrati z razvojem miselnih sposobnosti se pri otroku začne tudi doživljanje in spoznavanje 

okolja. Neposreden stik z okoljem pri otroku omogoča zavedanje vrednosti in ranljivosti 

okolja in razvija občutek za lepo in vredno v okolju.  

Razlog za pisanje diplomskega dela na temo vpliv živali na predšolskega otroka je v mojem 

pozitivnem odnosu do živali. Tekom odraščanja na kmetiji sem večkrat ugotovila, da me 

živali pomirijo, mi dajejo uteho in so res človekove prijateljice. Skozi skrb za živali na 

domači kmetiji sem pridobila tudi marsikatera znanja in delovne navade. Ker je na temo živali 

ustvarjenih veliko slikanic, želim kot bodoča diplomirana vzgojiteljica otrokom ponuditi 

kakovostne in zares poučne slikanice, zato razlog za pregled le-teh. Tudi v Kurikulumu za 

vrtce (2008) je med mnogimi načeli, ki jim je v dobi predšolskega otroka treba slediti, 

zapisano, naj vzgoja gradi na otrokovih zmožnostih, ga vodi k pridobivanju vedno novih 

doživetji, izkušenj in spoznanj. Tako da je otrok v procesu vzgoje in izobraževanja aktiven, se 

lahko izraža in se pri dejavnostih čustveno in socialno angažira.  
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1.1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

Namen diplomskega dela je analizirati pravilnost informacij v otroških slikanicah, ki 

obravnavajo kunce in zajce. Diplomsko delo je namenjeno tudi spoznavanju pomena 

izkustvenega učenja v predšolski dobi.  

V otroških slikanicah in drugi literaturi velikokrat naletimo na strokovne napake, kot na 

primer z izrazom zajec podnaslovljena fotografija kunca. Naš cilj je ugotoviti, katere 

strokovne napake se v slikanicah pojavljajo in kako pogosto. Cilj diplomskega dela je  tudi 

ugotoviti, kakšne so otrokove predstave o kuncu pred kakršno koli načrtovano dejavnostjo v 

vrtcu in kako z vodenim opazovanjem in izkustvenim učenjem vplivamo na le-te. Z 

načrtovano dejavnostjo, ki vključuje obisk kunca v igralnici, želimo empirično dokazati, da 

bodo otroci po izkustvenem učenju veliko bolje poznali telesne značilnosti kunca, njegove 

prehranjevalne in nasploh življenjske navade ter kakšna je pravzaprav razlika med kuncem in  

zajcem. Gre namreč za dva ločena rodova iz družine Leporidae. V Sloveniji živeča poljski in 

planinski zajec sodita v rod Lepus, evropski kunec pa v rod Oryctolagus. 

V nadaljevanju diplomskega dela sledi pregled objav, v katerih je predstavljena biologija 

zajcev in kuncev: splošne značilnosti, razširjenost, opis, način življenja in razmnoževanja.   

V diplomskem delu je predstavljen pomen živih organizmov za otrokov razvoj, izkustveno 

učenje in pomen slikanic za otrokov razvoj.  

V tretjem in četrtem poglavju diplomske naloge bom predstavila raziskovalni del z rezultati, 

ki je bil izveden v mesecu maju 2012, v času praktičnega pedagoškega dela v vrtcu Ježek na 

Trsteniku. 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 BIOLOGIJA ZAJCEV IN KUNCEV 

2.1.1 ZAJCI 

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 

»Zajci tvorijo skupaj z manj znanimi žvižgači samostojen red sesalcev, ki se jim znanstveno 

reče Lagomorpha.« (Sket, 2003, str. 587.) Kryštufek (1991) piše, da so divji zajci človeka 

spremljali že od vsega začetka in so priljubljena lovna divjad. Zajci so v splošnem v 

marsikateri stvari podobni glodavcem, s katerimi so jih v preteklosti tudi združevali v skupni 

red. Danes je jasno, da so se zajci razvijali vzporedno z glodavci. Zajci in glodavci imajo 

podobnosti v zgradbi zobovja, toda to je le posledica prilagoditve na podoben način življenja 

– prehranjevanja z nizkokalorično rastlinsko hrano. V svetu je znanih 54 vrst zajcev, ki so si 

med seboj zelo podobni. V Evropi to število vrst še ni dokončno. Slovenijo pa poseljujeta le 

dve vrsti zajca: poljski (Lepus europaeus) in planinski (Lepus timidus) (prim. Sket, Gogala, 

Kuštor, 2003 in Černe, 1983).  

RAZŠIRJENOST 

Kryštufek (1991) navaja, da so v naših krajih planinski zajci razširjeni predvsem v 

visokogorju Julijskih Alp, Karavank, Kamniških in Savinjskih Alp ter na področju Pohorja in 

Kozjaka. V poletnem času se zadržujejo nad gozdno mejo, pozimi pa se spustijo tudi nižje, v 

gozdove do 600 metrov nadmorske višine. Poljski zajci imajo ustrezne življenjske pogoje v 

kulturni stepi. Zaradi izginjanja tradicionalnega kmetovanja, ki je ohranjalo raznolikost 

krajine, se je življenjski prostor poljskega zajca nevarno zmanjšal tudi v Sloveniji (prim. Sket, 

Gogala, Kuštor, 2003 in Černe, 1983).  
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OPIS 

Zajci so manjši do srednje veliki sesalci, ki so si med seboj zelo podobni; to povzroča nemalo 

težav predvsem sistematskim zoologom. Sicer se po zgradbi telesa razlikujejo od drugih 

sesalcev, saj imajo zadnje noge precej daljše od prednjih. Trup z glavo meri od 40 do 70 cm, 

njihova teža pa se giblje od 1350 do 7000 g. Po hrbtu so navadno rjavi ali sivkasto rjavi, 

trebuh pa imajo svetel ali bel. Spodnja stran repa pa je vedno bela. Pri nekaterih vrstah se 

njihov kožuh sezonsko spreminja. Dolga uhlja sta gibljiva vsak zase in služita dobremu sluhu 

ter uravnavanju telesne toplote. Zajci imajo dobro razvit tudi vid: vidijo dobro podnevi in 

ponoči (Sket, Gogala, Kuštor, 2003, Kryštufek, 1991, Černe, 1983).  

ŽIVLJENJE 

Več avtorjev (Sket, Gogala, Kuštor, 2003, Kryštufek, 1991, Černe, 1983, Smolik, 1967) piše, 

da se ta vrsta živali najraje zadržuje na odprtih predelih, kot so travniki, polja in pašniki. 

Možnost preživetja, kamor se večkrat zatečejo, jim nudijo tudi gozdovi. Zajci so aktivni 

podnevi in ponoči in so bolj samotarske živali. Zajklja kmalu zapusti svoj zarod, samec se 

zanje sploh  ne zanima oz. jih, če jih najde, celo preganja. So dobri tekači, dosežejo tudi do 60 

kilometrov na uro. Sicer se gibljejo predvsem z dolgimi skoki. Tek jih rešuje tudi pred 

plenilci. Prehranjujejo se z zelenimi deli rastlin, deteljo, plodovi kmetijskih ali gozdnih 

rastlin, lubjem. Vitamine pridobivajo s prehranjevanjem svojih iztrebkov, ki jih podnevi 

izločijo, ponoči pa ponovno zaužijejo. Njihova življenjska doba se giblje med 7  do 8 let. 

RAZMNOŽEVANJE 

Plodnost je pri zajcu izredno velika. Zajklja koti dva- do štirikrat na leto. Brejost traja 

približno 42 dni. V enem letu poleže skupno od 8 do 10 mladičev. Tudi v času, ko je zajklja 

že breja, se lahko še enkrat ubreji: plod se razvija ločeno v obeh materničnih rogljih. Mladiči 

se skotijo odlakani in že vidijo. Mladi zajci se osamosvojijo po 17 do 21 dneh, takrat, ko 

nehajo sesati. Zajklja mladiče sicer zapusti že prej (v povprečju v 1 tednu), vendar jih hodi 

enkrat do dvakrat dnevno dojit, ker jo mleko tišči.  

Zajci imajo med vso divjadjo v naših krajih tudi najdaljši čas razmnoževanja, ki traja skoraj 

vse leto, od januarja do septembra (Černe, 1989, Kryštufek, 1991, Smolik, 1967). 
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2.1.2 KUNCI 

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 

Kunci, ki spadajo v rod Oryctolagus, se od zajcev razlikujejo v nekaj bistvenih značilnostih. 

Vendar pa ljudje to pogosto zanemarjamo in jih mečemo v isti koš kot zajce. Bistvene razlike 

med zajcem in kuncem so v tem, da je slednja žival bistveno manjša od zajca ter ima tudi 

noge in ušesa znatno krajša. Kunci se zadržujejo predvsem v gosti zarasti in si v življenjski 

nevarnosti pomagajo predvsem s hitrim spreminjanjem smeri (Sket, Gogala, Kuštor, 2003).  

RAZŠIRJENOST 

Kryštufek (1991) navaja, da kunci izvirajo iz severozahodne Afrike in Pirenejskega polotoka. 

Človek ga je s svojimi posegi raznesel skoraj po vsem svetu. Danes se nahajajo v večinskem 

delu Evrope,v Avstraliji, ZDA, Južni Ameriki, na Novi Zelandiji in številnih otokih. V 

Sloveniji je kunec pogosta domača žival, divje živečih pa ni. Večkratni poskusi naselitve 

kuncev v Sloveniji so propadli. 

OPIS 

Kunci se delijo na mnogo vrst. Bistveno pa je, da vse pasme domačih kuncev izvirajo iz 

kunca, kakršen je opisan v naslednjih stavkih, pravi Kryštofek (1996). Hrbet kunca je sivkast 

in rahlo rižast zaradi dlak s črnimi in svetlo rjavimi konicami. Vrat je rdečkasto ali 

rumenkasto rjav. Spodnja stran repa je bela. Po trebuhu je navadno siv. Telo je veliko od 36 

do 46 cm. Ušesa ima krajša od glave in za razliko od zajca tudi krajše zadnje noge.  
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ŽIVLJENJE 

V divjini so kunci družabne živali in živijo v skupinah. V eni skupini je navadno okrog 30 ali 

več osebkov. Njihov dom predstavlja mreža povezanih rovov, vmesnih prostorov in brlogov, 

ki so jih izkopale že številne generacije kuncev. Žival je aktivna predvsem ponoči in v mraku. 

Prehranjujejo se pretežno s travo in mesnatimi listi, zrni in pogosto poškodujejo lubje mladih 

dreves. Sicer so to izredno čiste živali. Imajo tudi zelo gibljiv vrat in to jim omogoča zasuk 

glave za 180 stopinj, tako da si lahko očistijo tudi hrbet V nevarnosti z nogo močno butnejo 

ob tla in tako opozorijo skupnost na nevarnost (Glovver in Glovver 2006). 

RAZMNOŽEVANJE 

Kunci se razmeroma hitro razmnožujejo. V tem celo prekosijo zajce. Kunčja samica povrže 

tudi do petkrat na leto. To temelji na kratki brejosti, ki traja od 28 do 33 dni in pri vsaki 

kotitvi povrže povprečno 5, lahko pa tudi do 8 mladičev. Le-ti so goli, slepi in nebogljeni. 

Sprva so v toplih gnezdih, ki jih mati obloži s travo, mahovi in populjeno lastno dlako. 

Dominantne samice kotijo v osrednjem brlogu, tiste, ki so nižje na družbeni lestvici, si za svoj 

zarod izkopljejo tudi svoj kratek rov. Mati jih vsak dan obišče le za nekaj minut in takrat jih 

podoji. Samec se načeloma vse življenje drži ene samice, čeprav ji ni vedno zvest. Ko so 

mladiči stari približno 5 tednov, jih samica prepusti skrbi kunca (Kryštofek, 2003, Smolik, 

1967). 
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2.1.3 BISTVENE RAZLIKE MED ZAJCI IN KUNCI 

Tabela 1: Bistvene razlike med zajci in kunci. 

 

ZAJCI KUNCI 

Večji od kuncev. Manjši od  zajcev. 

Skotijo se odlakani. Skotijo se goli. 

Ob rojstvu vidijo. Ob rojstvu so slepi. 

Daljše zadnje noge. Krajše zadnje noge. 

Dolga ušesa. Ušesa so krajša od glave. 

So samotarji. So družabne živali. 

 

 

 

Slika 1: Skica glave zajca (levo) in kunca (desno). 
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2.2 POMEN ŽIVIH ORGANIZMOV ZA OTROKOV RAZVOJ 

Človekov odnos do narave se oblikuje v procesu odraščanja, z vzgojo. Nekoč so bili ljudje 

mnogo bolj povezani z živalmi in celotno naravo, saj jim je ta neposredno omogočala 

preživetje. Danes pa otroci marsikje že nimajo več pravega stika z naravo. Raziskave 

ugotavljajo, da so se otroci nekoč bistveno več igrali v okolici domačega dvorišča, v naravi. 

Danes pa otroci mnogo bolj kot avtohtone živali iz svoje okolice poznajo risane junake. Avtor 

je zapisal, da je iz raziskav razvidno, da je za otrokov tako fizični kot čustveni zdrav razvoj 

bistveno, da je čim več v neposrednem stiku z naravo (Louv, 2005). 

Otroku je potrebno omogočiti čas za opazovanje narave. Ni potrebno, da je vsak korak in 

dejavnost skrbno planirana in načrtovana. Pomembno je, da znamo otrokovemu zanimanju 

prisluhniti in spodbujati njegovo radovednost. Potrebno je, da otrok spozna naravo v »vseh 

odtenkih«; da gremo z njim v gozd tudi v nekoliko slabšem vremenu, da spozna tudi te plati 

narave. Da znamo videti in doživeti drobna doživetja (poslušanje ptičjega petja, žuborenja 

vode ...), ki v otroku oblikujejo nepozabne izkušnje, skozi katere se v njem oblikuje spoštljiv 

odnos do narave (Žorž, 2012). 

Zalokar Divjak (2000) ugotavlja, da je narava sama po sebi ena izmed tistih vrednot, ki ima 

privlačno moč za tistega, ki jo želi spoznati in občudovati. Ko otroke motiviramo za neko 

stvar, jih to začne vedno bolj zanimati. Ni pa dobra motivacija za predšolskega otroka 

pogovor o zdravem načinu življenja in pomenu narave. V naravo je otroke potrebno 

pospremiti. To lahko izvedemo z sprehodom in hitro se bodo navdušili nad živalmi, rožami, 

vodo … Pomembno je, da je dejavnost primerno dolga in se prepleta z raznimi igrami in 

sproščenostjo.  

Marinšek in Tušak (2007) pišeta, kako se ljudje v sodobnem času vse bolj zavedamo velikega, 

pozitivnega vpliva živali na človeka kot sopotnika v vsakdanjem življenju. Žival pozitivno 

vpliva na človekovo dobro počutje in zdravje. Ko se otrok sreča z živalskim mladičem, se 

med njima sproži sproščena energija: igrivost in brezskrbnost. Odrasla žival v otroku vzbuja 

občutek varnosti, nežnosti in zaželenosti.  
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Marinšek in Tušak (prav tam) navajata, da pri pedagoškem delu v začetku žival pomaga 

vzpostaviti hiter in dober stik z otrokom, kasneje pa se lahko začnemo ukvarjati tudi z 

aktivnostmi s področja terapije z živaljo. Avtorja navajata, da je bistveno, da je tista oseba, ki 

se podaja v stik z živaljo in otrokom pozitivno naravnana do živali in da žival dobro pozna. 

Otrok lahko v živali najde uteho, ko je žalosten, ali pa mu pomeni prijatelja, ki mu nudi 

nežnost brez zadržkov. Nekateri posamezniki težko vzpostavijo stik z ljudmi, z živaljo, ki pa 

mu ne oporeka ali kara, pa mnogo lažje. Med navezo otrok – žival so dovolj in vse le dotiki in 

geste. Govor namreč v tem primeru predstavlja 7 % sporočilne vrednosti, približno 15 % 

višina in barva glasu, ostalo pa izrazi na obrazu, hitrost in oblika kretenj, gibanje, drža telesa 

in ostala neverbalna komunikacija. Raziskave so pokazale, da imajo otroci, ki živijo v 

družinah, kjer so povezani z živalmi, večjo sposobnost empatije: se znajo bolje vživeti v 

čustva sočloveka. 

Otrok se čuti enakovrednega živali. Ljudje se sicer preko socializacije naučimo skrivati svoja 

čustva, žival pa je neposredna v svojem vedenju. Zato otroci včasih celo lažje razumejo 

živalska sporočila, saj je tudi njihovo razmišljanje še brez predsodkov. Otroci se pri druženju 

z živaljo naučijo, kaj živalim prinaša zadovoljstvo, radost in kaj jih jezi oz. česa ne marajo. To 

znanje lahko otrok kasneje koristno uporabi v interakciji z drugimi otroki ali odraslimi (prav 

tam). 

Odnos otroka do živali je pomemben tudi z vidika odgovornosti, da se otrok nauči skrbeti za 

nekoga. Žival hrani, čisti, si vzame čas zanjo, tudi takrat, ko nima volje. Po navadi si starši in 

otroci delijo skrb za žival, ki jo imajo v hiši. Otrok prevzame zadolžitve, primerne njegovi 

starosti. Predšolski otrok uživa v posnemanju staršev, samostojnih nalog pa še ni sposoben 

prevzeti. Potrebuje pomoč in nadzor staršev. Tako se otrok postopoma uči samostojnosti, 

sprejemanja odločitev, kasneje pa to lahko prenese tudi v druga področja v življenju. Domače 

živali so pogosto nekoliko osamljene in željne družbe, saj imamo ljudje velikokrat doma le po 

eno vrsto živali. Ker pa so te živali v večini socialna bitja, se rade zatečejo k človeku, da jim 

dela družbo. Odnos je torej vzajemen (prav tam). 

 

 

  



10 

 

Ljudje smo del narave, zato so tudi otroci v naravi sproščeni. To sproščenost lahko dosežemo 

tako, da otroku pustimo, da doživi. Da ima konkretno izkušnjo: ne skozi metodo razlage ali 

demonstracije, temveč mu omogočimo osebno izkušnjo. Skozi takšne izkušnje se otrok 

dokoplje do stališča, da se izplača živeti, saj je okrog njega veliko lepega. Ob doživljanju 

narave se pri otrocih oblikuje njihova socialna bit: v skrbi za svojega bližnjega, za dobro 

počutje bližnjih … (Zalokar Divjak, 1996). 

Raziskava Torkarja, Praprotnika in Bajdove (1997) je pokazala, da so pri ljudeh nekatere 

živali bolj priljubljene kot druge. Denimo pes velja za izredno priljubljeno žival prav zaradi 

svoje inteligentnosti, komunikativnosti, prijetnega otipa in videza. Precej nepriljubljena žival 

je kača – zaradi svoje potencialne nevarnosti, negativne izkušnje človeka ob srečanju s kačo 

in njenega videza. Ob branju raziskave spoznamo, da je pri pedagoškem procesu bistveno 

razvijanje otrokovega pozitivnega odnosa do narave. Je pa to težko dosegljiv cilj, saj je 

vrednotenje le-tega izredno zahtevno, kar v praksi pomeni, da ocenjevanje temelji pretežno na 

kognitivno zastavljenih ciljih. K zahtevnosti vrednotenja prispeva kompleksnost 

problematike. Od učitelja/vzgojitelja se pričakuje poglobljeno znanje s področij psihologije, 

biologije, sociologije, pedagogike, mitologije …   
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2.3 IZKUSTVENO UČENJE  

Utemeljitelj izkustvenega učenja, ki se je razvilo v zadnjih desetletjih, je David A. Kolb, ki 

tovrstno učenje opredeljuje kot proces, v katerem se ustvarja znanje s pretvorbo 

(transformacijo) posameznikove izkušnje. Najpomembnejše pri tem je, da je posameznik 

aktivno vključen v izkušnjo in hkrati razmišlja o njej. V svojem delu Kolb (1948) poudarja, da 

je učenje krožen (cikličen) proces in da uspešno učenje poteka skozi štiri faze. 

 

konkretna izkušnja 

 

 

aktivno eksperimentiranje      razmišljajoče opazovanje 

 

 

 

abstraktna konceptualizacija (posplošitev) 

 

Za zgornje štiri faze velja, da ni pomembno, pri kateri vstopimo, s katero začnemo, temveč da 

jih med učenjem povezujemo. Pomembno je, da izvedemo vse štiri faze, saj le tako pridemo 

do celote. Ob posamezni fazi ni dovolj le spodbujanje pozitivnih izkušenj, temveč jih je 

potrebno izkoristiti za pridobivanje novega znanja.  

Marentič Požarnik (2003) pravi, da je izkustveno učenje vsako učenje v neposrednem stiku z 

resničnostjo, ki jo preučuje. Gre za neposredno srečanje s pojavom in ne le za razmišljanje, 

pogovor o takem srečanju. Izkustveno učenje skuša neposredno izkušnjo, opazovanje, 

spoznavanje in ravnanje (akcijo) združiti v celoto.  

Grmek, Čagran in Sadek (2009) navajajo, da je izkustveno učenje način povezovanja teorije 

in prakse. Bistveno vlogo pri tem igra lastna izkušnja, ki si jo človek zagotovo najbolj 

zapomni.  
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Izkustveno učenje, ki ga lahko uporabljamo od predšolske dobe pa vse do univerzitetnega 

študija, lahko dobro izkoristimo na področju spoznavanja narave, ki je del kurikula za 

predšolsko vzgojo. Med temeljne vzgojno-izobraževalne cilje v Republiki Sloveniji sodi 

razvijanje učenčevega odgovornega odnosa do narave (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 

v RS, 1995).  

Narava za vsakega posameznika postane »sredstvo« za pomirjanje, počitek, oddih ali navdih. 

Da pa to lahko ugotovimo, moramo dobiti takšno izkušnjo. Le-te nam povedo, ali je naša 

izbira in odločitev prava ali ne. Kljub želji, da bi otroci v toku svojega izobraževanja 

pridobivali znanje, se moramo zavedati, da izobraževanje ne bo imelo pravega smisla, če 

otrokove radovednosti, ki je v predšolskem obdobju na višku, ne bomo širili v vse smeri 

(Zalokar Divjak, 1998). 

Marentič Požarnik (2003) govori o več značilnostih izkustvenega učenja: 

• izkušnja je osnova in spodbuda za učenje. 

• Bolj kot rezultat je poudarjeno učenje kot dinamičen proces. 

• Učenje poteka problemsko v ugodnem  in sproščenem ozračju. 

• Učenje ustvarja proces ustvarjanja znanja. 

• Učenje je celostni proces. 

• Učenje je družbeno in kulturno pogojeno: nova spoznanja se povezujejo s praktičnimi 

življenjskimi izkušnjami. 

Ob prebiranju literature opazimo, da izkustveno učenje različni avtorji dojemajo zelo različno. 

Jarvis (2003) pravi, da je prva stopnja izkustvenega učenja stik z zunanjim svetom in v tem 

smislu je vsako učenje situacijsko učenje. Vse življenje je preizkušanje. Preizkušanje pa 

opazimo tudi pri Cornellu (1989), ki govori o učenju s srcem in tekočim učenjem, kar 

spominja tudi na izkustveno učenje. Tudi Cornell (prav tam) navaja štiri stopnje učenja. Prva 

stopnja govori o zbuditvi navdušenja: to dosežemo skozi igre, pri katerih se otroci sprostijo, 

veselijo in razživijo. V drugi stopnji gre za usmeritev pozornosti: to lahko dosežemo tako, da 

umirimo svojega duha. Otroke usmerimo na to, da izberejo enega izmed čutov in se 

osredotočijo nanj.  
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Primer tega je npr. tipanje drevesnega debla z zavezanimi očmi. Tretja stopnja je najbližja 

izkustvenemu učenju in jo imenuje neposredna izkušnja in doživljanje. V tej fazi gre za 

omogočanje doživljanja neke izkušnje na različne načine. Tretja faza je podobna drugi, le da 

gre tu še za nadgradnjo. Ko smo tipali drevesno deblo z zavezanimi očmi, se čez čas vrnemo 

in to isto deblo tipamo tudi z odprtimi očmi; ali pa vsak poišče deblo, ki ga je prej tipal z 

zaprtimi očmi. Cilj tretje faze je dosežen, ko neposredno doživetje v nas prebudi začudenje. 

Četrta faza je delitev navdiha z drugimi. Ta delitev v človeku okrepi občutke začudenja in 

skupino poveže.  

V predšolski dobi se je potrebno zavedati, da je otrokova osebnost enkratna in neponovljiva 

celota in da se preko otrokovega doživljanja razvija njegov značaj. Zalokar Divjak (2000) 

zagovarja, da imajo otroci zelo različne sposobnosti, vendar na doživljajskem in izkustvenem  

področju vsak lahko napreduje. Vsi otroci potrebujejo izkušnje za življenje in ravno v naravi 

je nešteto možnosti, da se naučijo obvladovati sami sebe, kontrolirati čustva in premagovati 

strah. Če se nekdo panično boji velikih živali, ovir ali naporov, takšnega strahu ni mogoče 

premagati z besedami in tolažbo, temveč le z izkušnjo. Pozitivna izkušnja v naravi da otroku 

motivacijo za naprej, nova znanja in vedenja, negativna izkušnja pa ga spomni, da je potrebno 

naravo spoštovati in se od nje učiti.  

Torkar, Zalokar Divjak in Verčkovnik (2002) navajajo, da je doživljajska predstavitev živali 

specialna metoda izkušenjskega učenja, ki je definirana kot proces, pri katerem se znanje 

ustvarja prek transformacij izkušenj. Proces doživljajske predstavitve je sestavljen iz dveh 

neločljivih sistemov: čustvenega in spoznavnega. Ker gre ponavadi za skupinsko in ne 

individualno delo, je pedagogova naloga, da vodi proces tako, da napreduje skupina kot celota 

in tudi vsak posameznik. Da se proces res dotakne otroka in se v njem lahko sproži prvi 

sistem – čustveno doživetje, moramo v otroku prebuditi njegovo vedoželjnost, do katere lahko 

pridemo skozi otroško neminljivo radovednost. V uvodu dejavnosti moramo skupini dati 

jasna navodila, kako ravnati z živaljo. Bistveno pa je, da so napotki podprti tudi z osebnim 

zgledom. Pri dejavnosti pazimo na postopnost, saj je od tega odvisno doseganje ciljev. 

Poglavitna je postopnost pri sprejemanju informacij in izkušenj: od preprostih k zahtevnejšim. 
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Če pri doživljajski predstavitvi živali otrokom naletimo na posameznika, ki zaradi strahu 

odklanja stik z živaljo, je pomembno, da mu damo dovolj časa in svobode, da zbere pogum in 

premaga strah.  

V zaprtem socialnem prostoru, kot je vrtčevska skupina, se izkaže, da skoraj nikoli ne pride 

do umika ali izognitvi toku skupine posameznega otroka. Če želimo uspešno, prijazno in zares 

učinkovito izkustveno učenje, moramo omogočiti tako spontano kot vodeno opazovanje 

(doživljanje). Pri spontanem opazovanju naj otroci preko svojih čutil spoznajo nove 

neposredne informacije o živalih. Edina zahteva je, da je med samostojnim doživljanjem v 

skupini tišina, da se žival ne vznemirja in se otroci med seboj ne motijo. Samostojno 

doživljanje se po opazovanju nadaljuje s telesnim stikom, ki je pomembna prelomnica v 

doživljanju. Pri vodenem opazovanju, ki naj nastopi po samostojnem, pa otroke usmerimo na 

podrobnosti, ki jih sami niso mogli ali znali opaziti. Ko končamo samostojno in vodeno 

doživljanje in želimo posplošiti, povezati nove informacije in znanja, žival umaknemo, da ne 

preusmerja pozornosti. Zaključek dejavnosti naj bo v ponovnem stiku z živaljo, da otroci 

preverijo in utrdijo dobljene izkušnje in znanja. 
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2.4 POMEN SLIKANIC ZA OTROKOV RAZVOJ 

Slikanica je posebna zvrst knjige, ki sledi razvojnim obdobjem otroka. Vse od zgodnjega 

predbralnega do zgodnjega šolskega obdobja. Slikanice delimo na tri zahtevnostne stopnje: 

tako glede zunanje oblike, kakor tudi glede likovne in besedne vsebine. Prva zahtevnostna 

stopnja slikanice še nima oblike knjige. To je harmonikasto zložljiva kartonska zgibanka ali 

»leporella«. Tudi ta oblika slikanice ima tri zahtevnostne stopnje. Prva stopnja kartonske 

zgibanke je običajno brez (leposlovnega) besedila. Na celostranskih slikah (ali fotografijah) 

so predstavljene posamezne živali, predmeti, rastline, vozila, jedi … Otrok tako ob 

ogledovanju zloženke doživljajsko uživa ob prepoznavanju in poimenovanju predmetov, 

pojmov, živih bitji … 

Druga, zahtevnejša stopnja kartonske zgibanke prinaša že krajša besedila, velikokrat 

prigodniške verze, ki se nanašajo predvsem na vsakdanje dogodke, katerih središče je otrok 

sam. Za otroka je takšna slikanica zanimiva, ker mu odrasla oseba bere verze in tako spodbuja 

prepoznavanja, poimenovanja in pomnjenja. 

Tretja zahtevnostna stopnja pa otroka uvaja v svet prave besedne umetnosti. Gre za kratka 

besedila (proza ali poezija), ki jih krasijo živobarvne ilustracije.  

Otrokovo estetsko ugodje ob doživljanju besedil v teh vrstah slikanic ne tiči v podoživljanju 

logične vsebine, temveč v veselju ob rimah, zvočni barvitosti besed. Otrok se »igra« z 

besedami, verzi in knjižno-likovno podobo.  

Hkrati s harmonikasto zložljivimi slikanicami pa otrok okrog 2. ali 3. leta spoznava tudi pravo 

knjigo, ki ima trpežne, trde liste. To je druga stopnja slikanice. Ta se tematsko oz. po svoji 

likovno-besedni vsebini pokriva z drugo in tretjo stopnjo »leporelle«, toda s stališča uvajanja 

otroka v uporabo knjige že pomeni višjo stopnjo slikanice.  

Tretja zahtevnostna stopnja slikanice pa se skriva v obliki prave knjige s tankimi listi. Ne gre 

pa za višjo zahtevnost le zaradi zunanje podobe, temveč predvsem zaradi doživljajske 

zahtevnosti (Kobe, 1987, Marjanovič Umek, 2008). 

Temeljna literarno-likovna vrsta v predšolski dobi je slikanica. Tako v Kurikulumu za vrtce 

(2008) kot v delu Otrok v vrtcu (2008) navajajo, kako pomembno je, da se otrok v vrtcu 

seznanja tudi s konceptom tiska. Naloga vzgojiteljice je, da otroku bere ali pripoveduje dela, 
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ki so primerna otrokovi starosti in ga tudi spodbuja k pripovedovanju zgodb in igranju 

različnih likov.  

Pravljica, slikanica, bajka, pripovedka, skratka knjiga z vsebino, primerno za predšolskega 

otroka, je za otroka življenjskega pomena, saj se ob poslušanju in listanju knjige uči o 

medsebojnih odnosih, odnosih do živih bitji, se čustveno poistoveti z določenimi liki, 

spoznava dobro in zlo. Knjiga je otrokova razvojna spodbuda, pravi Zalokar Divjak (2002). 

Zalokar Divjak (prav tam) navaja, da so ilustracije v otroških knjižnih delih večkrat prej 

moteče kot koristne, saj ne ustrezajo otrokovim bistvenim potrebam. Raziskave o ilustriranih 

učbenikih so pokazale, da slike prej odvračajo otroke od učenja, kot pa ga spodbujajo.  
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3 METODE DELA 

3.1 VZOREC 

Otroci, ki so sodelovali v raziskavi, obiskujejo enoto Ježek na Trsteniku, ki spada pod okrilje 

Kranjskih vrtcev. Razdeljeni so bili v dve starostni skupini: od 3 do 4,5 let ter od 4,5 let do 6 

let. V raziskavi je skupno sodelovalo 34 otrok: 8 dečkov in 10 deklic iz mlajše starostne 

skupine ter 6 dečkov in 10 deklic iz starejše starostne skupine.  

3.2 ANALIZA OTROŠKIH SLIKANIC 

Analizo otroških slikanic sem opravila tako, da sem s pomočjo spletnega iskalnika literature 

COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi) v Mestni knjižnici Kranj izbrala 

vse otroške slikanice, ki so namenjene predšolskim otrokom in obravnavajo živali. Pregledala 

sem vseh 217 knjig in naredila seznam (Priloga 1), kamor sem vpisala tiste, ki obravnavajo ali 

omenjajo kunce ali zajce. Nato sem analizirala vsebino in iskala strokovne napake v 

slikovnem gradivu in besedilih. Glede na obliko napak sem jih razvrstila v štiri kategorije 

(tabela 1).   

3.3 IZKUSTVENO UČENJE 

Izkustveno učenje je potekalo v dveh starostnih skupinah v enoti Ježek na Trsteniku v 

ponedeljek, 21. 5. 2012. V mlajši skupini (3–4,5 let) je bilo 8 dečkov in 10 deklic. V starejši 

skupini (4,5–6 let) pa je bilo ta dan 6 dečkov in 10 deklic.  

3.3.1 PREVERJANJE ZNANJA PRED IZKUSTVENIM UČENJEM 

V četrtek, 17. 5. 2012, sem dopoldansko načrtovano dejavnost vodila jaz in otrokom razdelila 

papir in svinčnike. Dala sem jim navodilo, naj narišejo kunca. Povedala sem jim le, da je to 

žival in naj jo narišejo tako, kot si jo predstavljajo. Ko je posameznik zaključil z risanjem, je 

prišel do mene, vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice ter odgovoril na dve odprti vprašanji: 

(1) kje in kako kunec živi in (2) s čim se prehranjuje. Odgovore otrok smo zapisale poleg 

risbe. Dodatna motivacija za risanje jim je bila moja obljuba, da čez nekaj dni to žival tudi 

prinesem v vrtec. 
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3.3.2 POTEK IZKUSTVENEGA UČENJA 

V ponedeljek, 21. 5. 2012, sem v vrtec prinesla kunca in ga otrokom pokazala med 

dopoldansko načrtovano dejavnostjo. Prinesla sem ga v kletki in imela s seboj tudi brikete, s 

katerimi se hišni kunec hrani. Otroci so kunca opazovali in se ga dotikali. Najprej so ga 

pobožali (slika 2), potem so se z nosom dotaknili njegovega smrčka (slika 3), nato so ga 

nekateri tudi držali v naročju (slika 4). Otrokom sem razdelila tudi brikete, da so jih povohali 

in si jih ogledali. S kretnjami sem pokazala tudi, kako se kunec umiva, kako udarja z nogo, če 

mu kaj ni všeč, kako nagne glavo, ko želi piti …  

Otrokom sem prinesla tudi knjige, v katerih so narisani zajci in kunci. Govorili smo o razlikah 

med njima. Kunec je celoten del dneva ostal v eni izmed skupin v vrtcu, da ga je kdor koli 

lahko prišel večkrat pobožat ali opazovat. (Podrobnejša predstavitev dejavnosti je v Prilogi 2.) 

 

 

           

Slika 2: Božanje kunca. 
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Slika 3: Dotikanje kunčjega smrčka z nosom. 

 

 

Slika 4: Držanje kunca v naročju. 
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3.3.3 PREVERJANJE ZNANJA PO IZKUSTVENEM UČENJU 

V torek, 22. 5. 2012, sem v obeh skupinah otrok, ki sta sodelovali pri spoznavanju kunca, 

ponovno izvajala načrtovano dopoldansko dejavnost. Vsak otrok je dobil list papirja in 

svinčnik ter enako navodilo kot pred izkustvenim učenjem. Narisati so morali kunca in 

odgovoriti na isti vprašanji. Dejavnost je ponovno potekala tako, da je vsak otrok, ko je 

zaključil z risanjem, prišel do mene, vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice ter nam zaupal 

odgovora na vprašanji.  
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4 REZULTATI 

Rezultati analize otroških slikanic in izkustvenega učenja v neslučajnostnem vzorcu so 

prikazani v spodnjih tabelah. Rezultate smo razdelili na dva dela. Najprej predstavljamo 

rezultate analize otroških slikanic (4.1.), temu pa sledi analiza rezultatov izkustvenega učenja 

(4.2.). 

4.1 ANALIZA OTROŠKIH SLIKANIC 

Izmed 62 slikanic, ki obravnavajo kunce in zajce, je 24 (39%) takšnih, ki imajo vsaj eno 

napako, nekatere pa tudi več.  Napake sem razvrstila v štiri kategorije, kar prikazuje spodnja 

tabela 2.  

Tabela 2: Analiza otroških slikanic. 

 

Kategorija napak f 

Ob fotografiji kunca 

je pripis zajec. 20 

Zajci živijo na 

kmetiji. 5 

Zajci si kopljejo rove 

pod zemljo. 4 

Mladiči zajcev so 

slepi in neodlakani. 4 

 

Največ napak (4,8%) se nanaša na slikanice, kjer je ob fotografiji kunca pripis zajec ali 

zajček. Druga najpogostejša napaka se nanaša na navedbe, da zajci živijo na kmetiji ali da so 

zajci naši domači ljubljenci. Štiri napake kažejo na napačne navedbe zajčjega bivališča, saj 

piše, da si zajci kopljejo rove pod zemljo. V enakem številu otroških slikanic tudi napačno 

piše, da so mladiči zajcev slepi in neodlakani, ko se skotijo.  
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V nadaljevanju je predstavljenih nekaj primerov strokovnih napak v otroških slikanicah (slika 

5, 6, 7 in 8). 

 

Slika 5: Ob fotografiji kunca je pripis zajec (zajček). 

 

 

Slika 6: V otroški slikanici piše, da zajci živijo na kmetiji ali so domači ljubljenci. 
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Slika 7: Napačna navedba, da zajci kopljejo rove pod zemljo. 

 

 

Slika 8: V otroških slikanicah je napačno navedeno stanje zajca ob skotitvi. 
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4.2 ANALIZA REZULTATOV IZKUSTVENEGA UČENJA 

4.2.1 ANALIZA OTROŠKIH RISB PRED IN PO IZKUSTVENEM UČENJU 

Vsak otrok je pred in po izkustvenem učenju s svinčnikom na list papirja narisal kunca.  

Spodnja tabela prikazuje, kaj vse se da razbrati iz primerjave risb, nastalih pred izkustvenim 

učenjem in po njem.  

Tabela 3: Analiza otroških risb pred izkustvenim učenjem in po njem (N=34). 

 

Analiza risbe 

kunca 

Pred izkustvenim učenjem Po izkustvenem  učenju 

f f (%) f f (%) 

Vidne oči 32 94,1 33 97,1 

Vidne noge 30 88,2 30 88,2 

Vidna usta 27 78,4 28 82,3 

Viden smrček 19 55,8 22 64,7 

Vidna ušesa  19 55,8 32 94,1 

Viden rep 14 41,2 21 61,7 

Narisana kletka 0 0 18 52,9 

Pravilno št. nog 0 0 18 52,9 

Vidni kremplji 0 0 17 50,0 

Vidni brki 0 0 9 26,4 

 

Ob pregledu otroških risb sem ugotovila, da so bile po izkustvenem učenju risbe bolj 

natančne. Večina otrok (52,9 %) je po izkustvenem učenju kunca narisala v kletki, ki so jo 

opazili v procesu izkustvenega učenja. Pred izkustvenim učenjem nihče ni kuncu narisal 

pravilnega števila nog, po izkustvenem učenju pa več kot polovica otrok. Polovica otrok je 

narisala kuncu tudi kremplje, četrtina pa brke, medtem ko pred izkustvenim učenjem nihče. 

Tudi ostale dele telesa, kot so oči, noge, usta, smrček, ušesa in rep, je narisalo več otrok po 

izkustvenem učenju. Slike v nadaljevanju prikazujejo nekaj primerov risb otrok pred 

izkustvenim učenjem in po njem. 
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Slika 9: Risba deklice iz mlajše starostne skupine pred izkustvenim učenjem (levo) in po njem 

(desno). 

 

 

 

 

 

    

Slika 10: Risba deklice iz starejše staroste skupine pred izkustvenim učenjem (levo) in po 

njem (desno). 
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Slika 11: Risba dečka iz mlajše starostne skupine pred izkustvenim učenjem (levo) in po njem  

(desno). 

 

 

 

 

                

 

Slika 12:  Risba dečka iz starejše starostne skupine pred izkustvenim učenjem (levo) in po 

njem (desno). 
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4.2.2 ANALIZA ZASTAVLJENIH VPRAŠANJ O BIOLOGIJI KUNCA PRED IZKUSTVENIM 

UČENJEM (LEVO) IN PO NJEM (DESNO) 

Vsakemu otroku sem pred izkustvenim učenjem (levo) in potem,,ko je končal z risanjem, 

zastavila dve vprašanji odprtega tipa. Odgovore smo po analizi kategorizirali. Spodnja tabela 

4 prikazuje odgovore na vprašanje, s čim se kunec prehranjuje. 

Tabela 4: Analiza odgovorov na vprašanje S čim se kunec prehranjuje? 

 

Vrsta hrane Pred izkustvenim učenjem Po izkustvenem učenju 

f f (%) f f (%) 

S travo 11 32,2 7 20,5 

Z mesom 4 11,7 0 0 

Z listjem 4 11,7 0 0 

S solato 3 8,8 0 0 

Z briketi 0 0 34 100 

Pije vodo 0 0 4 11,7 

Drugo 6 17,6 0 0 

 

Največ otrok je pred izkustvenim učenjem podalo odgovor, da se kunci prehranjujejo s travo 

(32,3 %), drugi najpogostejši odgovor  je bil, da jedo krompir ali gobe (11,7 %), nekaj otrok 

je menilo, da je hrana kuncev solata (8,8 %). Nekateri otroci so naštevali tudi druge odgovore, 

kot na primer sneg, otroke, kače, črve, ptice in lastne bodice.  

Po izkustvenem učenju so vsi otroci vedeli povedati, da se kunci prehranjujejo z briketi (100 

%). Nekaj otrok (20,5 %) pa je vedelo povedati tudi, da morajo imeti kunci ves čas na 

razpolago tudi suho travo – seno. Nekateri otroci so poudarili, da kunec pije vodo (11,7 %). 
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Vsak otrok je odgovoril tudi na vprašanje, kje in kako kunec živi. Rezultate odgovorov 

prikazuje spodnja tabela.   

Tabela 5: Analiza odgovora na vprašanje Kje in kako živi kunec? 

 

Opis 

Pred izkustvenim učenjem Po izkustvenem učenju 

f f(%) f f(%) 

V gozdu 11 32,4 0 0 

Na kmetiji 5 14,7 0 0 

V luknji, pod zemljo  4 11,7 4 11,7 

V živalskem vrtu 3 8,8 0 0 

Na drevesu 3 8,8 0 0 

Na domu, v kletki 0 0 20 85,8 

V gozdu 0 0 7 20,5 

Drugo 8 23,5 3 8,8 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da je bilo največ otrok pred izkustvenim učenjem prepričanih, da 

kunci živijo v gozdu. Otroci so navedli veliko število različnih odgovorov. V kategoriji Drugo 

so se znašli odgovori, kot na primer: v Afriki, na ledenikih ali v Avstraliji. Po izkustvenem 

učenju je večina otrok odgovorila, da kunci živijo doma oziroma v kletki. Enak je ostal delež 

tistih, ki so odgovorili, da živijo kunci poz zemljo, v rovih. Zmanjšal pa se je delež tistih, ki 

menijo, da živijo v gozdu.   
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5 RAZPRAVA 

Namen diplomskega dela je bil izvesti analizo otroških slikanic in ugotoviti, kakšne strokovne 

napake se pojavljajo v njih. V mestni knjižnici Kranj sem našla precej literature za predšolske 

otroke. Veliko je literature, ki otroka že od prvih mesecev dalje uči enostavnih zvokov, gibov, 

mu omogoča različna tipanja … Za večino knjig v ponudbi bi lahko rekli, da so simpatične in 

prikupne, toda v marsikateri se pojavljajo strokovne napake, ki prispevajo k nastajanju 

napačnih predstav.  

V pregledu literature sem ugotovila, da je slikanica posebna zvrst knjige, ki sledi razvojnim 

obdobjem otroka, vse od zgodnjega predbralnega do zgodnjega šolskega obdobja in je 

temeljna literarno-likovna vrsta v predšolski dobi. Vzgojiteljica v vrtcu otroka spodbuja k 

branju, mu sama bere in ga nato spodbuja k pripovedovanju zgodb, igri vlog ipd. (Marjanovič 

Umek, 2008).  

Knjiga je v marsikateri strokovni literaturi navedena kot otrokova razvojna spodbuda. Zato  si 

želim, da bi kot vzgojiteljica otrokom znala ponuditi kakovostna knjižna dela, skozi katera bi 

spoznali svet okoli sebe.  

Skozi analizo otroških slikanic, ki obravnavajo kunce in zajce, sem ugotovila, da v njih 

najdemo predvsem štiri vrste napak. Najpogostejši so nepravilni pripisi ob fotografijah kunca, 

druga najpogostejšo napako najdemo v zapisu, da so zajci živali, ki živijo na kmetijah oz. naj 

bi bili domači ljubljenčki. Več avtorjev (prim. Sket, Gogala, Kuštor, 2003 in Černe, 1983) pa 

govori o tem, da v Sloveniji poznamo le dve vrsti zajcev: planinske in poljske. Nobena od teh 

vrst ne živi v domačih zajčnikih, ampak so prostoživeče v naravi. Vse, kar je v naših krajih 

udomačenega, so kunci, ki so sorodne živali zajcev, vendar imajo nekatere bistvene razlike. 

Kunci imajo krajše noge in manjšo glavo, so bolj družabne živali kot zajci, in kunci živijo v 

skupnih rovih ter so ob rojstvu slepi in neodlakani.  

V nekaterih analiziranih slikanicah so zajci označeni kot živali, ki si kopljejo rove pod zemljo 

in se njihovi mladiči skotijo slepi in neodlakani. Iz preseka literature pa smo ugotovili, da ti 

dve biološki značilnost pripadata kuncu in ne zajcu. 
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Zavedam se, da razlika med kunci in zajci ni usodna in da za otroka na predšolski stopnji niti 

ni bistvena, toda zakaj bi otrokom ponujali napačne informacije. Napačne predstave otrok 

lahko zelo škodijo, kadar gre za v družbi manj priljubljene živalske skupine, kot so na primer 

kače in pajki.  Ko sem prinesla svojega hišnega ljubljenca kunca v igralnico, je večina otrok 

takoj rekla: »Ooooo, zajček.« Šele po pregledu slikanic, ki pravilno obravnavajo kunca, in po 

mojem pripovedovanju so spoznali razliko med zajcem in kuncem ter nanjo kasneje opozorili 

tudi starše, kuharico, brate, sestre, skratka vsakogar, ki je kunca poimenoval zajec. Na steno 

smo skupaj prilepili fotografijo kunca in zajca, v knjižni kotiček smo vložili slikanice o 

kuncih in zajcih ter se tako še nekaj dni med nenačrtovanimi dejavnostmi ali vsakodnevno 

rutino (zajtrk, kosilo) pogovarjali o zajcih in kuncih.  

V diplomskem delu je bil cilj tudi ugotoviti, kakšno je bilo poznavanje kunca med 

predšolskimi otroki pred izkustvenim učenjem in kako le-to vpliva na otroka in njegovo 

védenje o biologiji kunca. Pred izkustvenim učenjem, ko sem jim dala nalogo, naj narišejo 

kunca in odgovorijo na odprti vprašanji, so bili otroci precej negotovi. Niso vedeli, kako naj 

se lotijo zadeve. Spraševali so me, kakšna žival je to. Odgovora jim nisem povedala, 

poudarila pa sem, da nepravilnih odgovorov ni. Dodatno motivacijo jim je dala moja izjava, 

da bom kunca čez nekaj dni prinesla v vrtec. Ko so otroci risali kunca pred izkustvenim 

učenjem, sem ugotovila, da so bile risbe otrok, ki so sedeli za isto mizo, zelo podobne. 

Posebej v mlajši starostni skupini.  

V teoretičnem delu diplomskega dela sem navedla, da je izkustveno učenje definirano na 

mnogo načinov. Bistveno vlogo pri izkustvenem učenju igra lastna izkušnja. V Kurikulumu 

za vrtce (2008) je med skupnimi načeli predšolske vzgoje v vrtcu zabeleženo, da mora                

» predšolska vzgoja v vrtcu graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih 

doživetji, izkušenj in spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oz. probleme, ki 

vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogoča izražanje, doživljanje ter ga močno 

čustveno in socialno angažira« (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2008, str. 19).  
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»Izkustveno učenje je oblika učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo, opazovanje, 

spoznavanje in ravnanje v neločljivo enoto« (Marentič Požarnik, 2003, str. 124).  

V obeh skupinah smo zgoraj navedeno definicijo izkustvenega učenja udejanjili. Najprej so 

otroci kunca opazovali, potem so ga pobožali, se z nosom dotikali njegovega smrčka in ga 

tudi pestovali. Potem je sledil pogovor o njegovem vedenju, prehrani in življenju. Otroci so 

mi postavljali vprašanja in hkrati opazovali kunca.  

Kunec je še ves dan ostal v igralnici, tako da so nekateri otroci odšli do njega tudi kasneje 

med igro, se z njim pogovarjali, ga božali in občudovali.  

Med izkustvenim učenjem so bili otroci zelo čustveno angažirani. Nad živaljo so bili 

navdušeni. Nobenih težav ni bilo pri zagotavljanju primerne stopnje tišine, ki sem jo 

zahtevala, ko je bila v igralnici žival. Vsi otroci so si zapomnili, da hišni kunec je brikete. 

Brikete so imeli otroci možnost tudi videti, povohati in se jih dotakniti. Uspešnost 

izkustvenega učenja se odraža tudi na primer v rezultatih zastavljenega odprtega vprašanja o 

prehrani kunca, kjer je večina vprašanih po izkustvenem učenju odgovorila, da se kunec 

prehranjuje z briketi. Otroci so z opazovanjem in konkretnim doživljanjem bolje spoznali 

telesne značilnosti kunca in jih upodobili na svojih risbah.   

Narava je nekaj čudovitega in živali, ki so del nje, otroke lahko nagovorijo, potolažijo in v 

njih zbujajo čut za sočloveka (prim. Marinšek in Tušak, 2007). Če otroka v predšolski dobi 

navadimo na skrb za žival, mu to lahko prinese dobre delavne navade in spoštljiv odnos do 

nje in narave nasploh. Otroku je v predšolskem obdobju, ko je najbolj radoveden, potrebno 

omogočiti neposreden stik z naravo, saj se ga le-ta celostno dotakne.  
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6 SKLEP 

Iz analize otroških slikanic je razvidno, da se v njih pojavljajo strokovne napake. Glede na 

vlogo otroških slikanic in druge otroške literature v procesu razvoja otroka je pomembno, da 

so viri informacij v njih čim bolj primerni razvojni stopnji otroka in da nudijo verodostojne 

informacije. Otrok namreč skozi njih spoznava svet okoli sebe in se o njem uči. Iz analize je 

razvidno, da se strokovne napake prepogosto pojavljajo, kar v 39%. Zasledili smo štiri vrste 

napak o biologiji kuncev in zajcev. Zavedam se, da za otroka na predšolski stopnji niso 

bistveni detajli v slikanicah, toda zakaj ne bi otrokom ponudili bolj kakovostnih knjig. Z 

diplomskim delom sem želela opozoriti  predvsem na problem površnega prevajanja otroških 

slikanic.  

Glavni cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kako bo izkustveno učenje vplivalo na otrokove 

predstave o kuncih in zajcih. Analiza otroških risb pred izkustvenim učenjem in po njem je 

pokazala, da večina otrok po izkustvenem učenju nariše bolj natančno risbo. Z natančnim 

opazovanjem živali med izkustvenim učenjem si pridobijo veliko znanja o njenih telesnih 

značilnostih in vedenju. Otrok si med izkustvenim učenjem veliko zapomni in konkretna 

izkušnja nanj vpliva tako umsko kot čustveno.  

Raziskave, ki sem jo izvedla v diplomskem delu, ne morem posploševati na celotno 

populacijo otrok na predšolski stopnji, saj gre za majhen in neslučajnosten vzorec. Kljub temu 

menim, da so rezultati dovolj jasni in potrjujejo ugotovitve številnih avtorjev, ki zagovarjajo 

izkustveno učenje. Menim, da je to še posebej pomembno pri spoznavanju živali in narave 

nasploh.  
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8 PRILOGE 

Priloga 1: Seznam vseh slikanic, v Mestni knjižnici Kranj, ki obravnavajo živali.  

NASLOV PREVOD 

 Leto 

izdaje 

Omenja 

kunce oz. 

zajce 

 Ne omenja 

kuncev oz. 

zajcev 

Živali na deželi Irma Toman 2004 1   

Živali v podobah Ana Marija Toman 2005 1   

Podobe hišnih ljubljenčkov Dejan Brate 2005 1   

Podobe živali Irma Toman 1997 1   

Na kmetiji. Moj prvi obisk Sandra Stevanovič 2008 1   

Živali na kmetiji 

Marjana Honigsfeld 

Adamič 1999 1   

Prijateljice živali Maja Kraigher 1992 1   

Živali:odkrivanje 

živalskega …  Špela Mihelač 2005   1 

Živalski Mladiči Marko Aljančič 2002   1 

Zakaj? 

Praprotnik Zupančič 

Liljana 2011   1 

Živalski mladiči 

Slavica Jesenovec 

Petrović 2007   1 

Kmetija: postavljanka s 

fotografijami Petra Piber 2006   1 

Morske živali Mateja Ozimek] 2010   1 

Živali v safariju Primož Trobevšek 2010   1 

Živali v oceanu Primož Trobevšek 2010   1 

Zakaj so zebre progaste? 

Praprotnik Zupančič 

Liljana 2010   1 

Medvedji čofot Maja Kraigher 2009   1 

Kako se oglašajo živali v 

džungli? Petra Vodopivec 2009   1 

Mala koala se kopa Jana Babšek 2008   1 

Mala koala pri kosilu Jana Babšek 2008   1 

Konji Petra Piber 2008   1 

Živali-poiščimo prave na 

kmetiji Maja Kraigher 1996   1 

Živali-poiščimo prave v 

gozdu Maja Kraigher 1997   1 

Živali-poiščimo prave na 

robu gozda Maja Kraigher 1996 1   

živali Maja Bajžel 2009   1 

Poglej, kako lep je živalski 

svet Roman Till 2010   1 

 

  



 

NASLOV PREVOD 

Leto 

izdaje 

Omenja 

kunce oz. 

zajce 

 Ne omenja 

kuncev oz. 

zajcev 

Moj prvi slikovni atlas 

živali Drago Kladnik  2006 1  

Ilustrirani atlas živali Ana Bulat 2007 1   

Gnezda gradimo,  votline 

dolbemo Jurij Kurillo 2008   1 

O živalih Jurgen Kovačič 1992 1   

Živalski mladiči Andrea Švab 2005   1 

Žive barve Uroš Kalčič 2007   1 

Slovar živali 

Marjana Honigsfeld 

Adamič 1999 1   

Živali na kmetiji Milena Pivec 1999 1   

Zanimiv svet živali Stane Mažgon 2005 1   

Živalska bivališča Blaž Švigelj 2010 1   

Gozd podnevi, gozd 

ponoči Karin Pečnikar 2009   1 

Velika živalska slikanica Saša Prevolšek 2010 1   

Divje živali Metka Kralj 2011   1 

Živali v divjini Špela Mihelač 2007   1 

Živžav sredi trav Draga M. Tarman 2001   1 

Vrtec v gozdu Draga M. Tarman 1999   1 

V planinski šoli Draga M. Tarman 2002   1 

Slončki in drugi afriški 

mladiči Draga M. Tarman 2003   1 

Na deželi Draga M. Tarman 2006   1 

Mladiči z vseh vetrov Draga M. Tarman 2004   1 

Mladiči na potepu Draga M. Tarman 1999 1   

Ko se dan konča Draga M. Tarman 1995   1 

Ko ježek spi Draga M. Tarman 2002   1 

Dogodivščine na robu 

gozda Draga M. Tarman 2005   1 

Živali deževnega gozda Ljubica Klančar 2003   1 

Knjiga o čudovitih živalih Peter Berden 1998   1 

Otroci zemlje … ne 

pozabljajo Schim Schimmel 1997   1 

Ljubljenčki Sandra Stevanovič 2007 1   

Velika slikanica živali AMT 2010 1   

Potipaj in spoznaj! Ljubki 

mladički Sandra Stevanovič 2010 1   

Velika živalska slikanica Saša Prevolšek 2010 1   

Mladički Sandra Stevanovič 2007 1   

 

  



 

NASLOV PREVOD 

Leto 

izdaje 

Omenja 

kunce oz. 

zajce 

Ne omenja 

kuncev oz. 

zajcev  

Živali na kmetiji Milena Pivec 1999 1   

Živalska bivališča 3D 

pogled Blaž Švigelj 2010 1   

Na kmetiji: premične    2010   1 

Moj veliki slikovni slovar 

narave. Domovanja živali.  Gregor Adlešič 2006 1  

Čigavi so rogovi Helena Koncut 2004   1 

Kdo je to? Selina Ambrož     1 

Moj najboljši prijatelj. 

Potipaj me in ugani Nataša Kne Leben 2003   1 

Zelo, zelo marljiv medved Polonca Kovač 2008   1 

Medo Jaka na kmetiji Mojca Benedičič 2003   1 

Kmetija. Ku ku! Poišči 

me!   2007   1 

Živalska abeceda Barbara Zych 2011   1 

Živalska abeceda Lila Prap 2002   1 

Živali Sandra Stevanovič 2007   1 

Koliko živali?   2007   1 

Potipaj in spoznaj! 

Travniške živali Sandra Stevanovič 2010   1 

Moje prve besede: kmetija Mojca Benedičič 2010 1   

Iščem slike, najdem 

besede …  Mojca Benedičič 2009 1   

Potipaj in začuti: Majhni 

prijatelji Sandra Stevanovič 2009 1   

Živali na slovenskih 

kmetijah Sandra Pohole 2011 1   

Živali v slovenskih 

gozdovih Sandra Pohole 2011 1   

Moj prvi živalski 

besednjak Andreja Peček 2005 1   

Ljubljenčki: vzemi me s 

sabo Vesna Sodnik 2008 1   

Povleci in odkrij: Živali Katarina Ropret 2007 1   

Na kmetiji je veliko 

zanimivega Andreja Peček 2004   1 

Kdo se skriva na vrtu? 

Borut Petrovič 

Jesenovec 2007   1 

Vse o živalih Barbara Zych 2009 1   

Kdo si ti zajček? Ina Boš 2010     

Kje je mali zajček? Debora Burr 1999 1   

Živalska sestavljanka: 

hišni ljubljenčki Branka Končar 1999 1   

  



 

NASLOV PREVOD 

Leto 

izdaje 

Omenja 

zajce oz. 

kunce 

Ne omenja 

zajcev oz. 

kuncev 

O dedku in medvekdu Leopold Suhadolčan 1987   1 

Tiho, tukaj beremo! Branka Končar 1999   1 

Kravica Katka: leni 

oblaček Marjeta Drobnič 2006   1 

Račka puhačka Ivo Zorman 1988   1 

Črviček Črt Vesna Sodnik 2008   1 

Igram se in spoznavam 

živali Sandra Stevanovič 2010 1  

Piščanček Pik Marjan Manček 1980   1 

Mucek Mjav Marjan Manček 1980   1 

Rdeča kokoš Albino Stulin 1986   1 

Zajec in tri opice Breda Konte 1978 1   

Živali na dvorišču Dane Zajc 1975 1   

Kužek Vuf Marjan Manček 1980   1 

Žirafa pripoveduje Branko Žužek 1972   1 

Zajček Uh Marjan Manček 1980 1   

Pobarvana pravljica 1. 

Margareta Dolinšek 

Bubnič 2002 1   

Zajček gre na luno Svetlana Makarovič 1973 1   

Pobarvana pravljica  

Margareta Dolinšek 

Bubnič 2001 1   

Kuža Bobi Ina Boš 2010   1 

Ježek Jožek Veronika Drolc 2005   1 

Žabji zbor Maja Kraigher 2011   1 

Deček in tjulen Junger Kovačič 1996   1 

Severni jelenček Mateja Arhar 1996   1 

Bela muca Veronika Drolc 2001 1   

Domače živali Marjeta Zorec 2001 1   

Medo jaka gre v hribe Mojca Benedičič 2004   1 

Zvedave očke. Hišni 

ljubljenčki Ana Marija Toman 2010 1   

Kdo je moja mamica. 

Potipaj me in ugani Nataša Kne Leben 2003   1 

Pozdravljene, živali! 

Borut Petrovič 

Jesenovec 2008   1 

Pikijev rojstni dan 

Marjana Honigsfeld 

Adamič 1993   1 

Potipaj in spoznaj. 

Travniške živali Sandra Stevanovič 2010   1 

Krtek in jesen Lina Virnik - Kovač 2007   1 

Vesel Božič živali Metka Bartol 2011   1 

Kmetija Sandra Stevanovič 2007   1 

  



 

NASLOV PREVOD 

Leto 

izdaje 

Omenja 

kunce oz. 

zajce 

Ne omenja 

kuncev oz. 

zajcev 

Stankovi ljubljenčki Griff 2004   1 

Če bi bil miška … Jana Osojnik 1993   1 

Živali v džungli Mojca Benedičič 2008   1 

Živalski mladiči na snegu Branka Fišer 2010   1 

Čigave so noge Helena Koncut 2004   1 

Kaj imajo živali Barbara Zych 2009   1 

Me poznaš? Helena Koncut 2005   1 

Besede Mojca Benedičič 2008  1 

Neverjetne živali Ana Marija Toman 2010   1 

Krtek in pomlad Lina Virnik-Kovač 2006   1 

Krtek in poletje Lina Virnik-Kovač 2010   1 

Kdo se oglaša? Helena Koncut 2004   1 

Živ žav na kmetiji – 

potisni, povleci in zavrti Ana Ambrož 2010   1 

Kdo se skriva v divjini 

Ljubica Karim 

Rodošek 2007   1 

Lahko noč! Kuku! Poišči 

in potipaj me Pomurska založba 2009   1 

Ali poznaš živali v morju? Adriana Mezeg 2002   1 

Piki na kmetiji Andreja Peček     1 

Mladički v živalskem vrtu Neža Božič 2006   1 

Konj Damijana Medved 2004   1 

Medvedek in njegov 

gasilski avto Gregor Adlešič 2006   1 

Krtek in zima Lina Virnik-Kovač 2009   1 

Čigav je rep? Helena Koncut 2004   1 

Uganke o živalih Barbara Zych 2009   1 

Pritisni na moj trebušček Make me quack 1999   1 

Kačja pastirica Kaja 

Ljubica Karim 

Rodošek 2009   1 

Mala miška na izletu Alenka Kepic Mohar 2000   1 

Mala miška zboli Alenka Kepic Mohar 2000   1 

S traktorjem naokrog Neža Božič 2008   1 

Kužek in igra na vrtu Sandra Stevanovič 2012   1 

Če bi bil lev … Jana Osojnik 1993   1 

Živalski mladički na 

kmetiji Branka Fišer 2010   1 

Kdo se skriva v pragozdu 

Borut Petrovič 

Jesenovec 2007   1 

Deset radovednih ribic Alenka Razboršek 2008   1 

Oponašamo! Živalski 

glasovi Rudi Zaman 2005   1 

  



 

NASLOV PREVOD 

Leto 

izdaje 

 Omenja 

kunce oz. 

zajce 

Ne omenja 

kuncev oz. 

zajcev 

Vedoželjni malčki. 

Kmetija Barbara Zych 2005   1 

Abeceda živali Helena Koncut 2004   1 

Zajček Vili Maja Kraigher 2001 1   

Živali Mojca Benedičič 2008 1   

Belko in njegovi prijatelji Janko Moder 1988 1   

Piki. Moje prijateljice 

živali Andreja Peček 2000 1   

Majhne tačke. Živalski 

mladički Mojca Benedičič 2008 1   

Ljubke živali Ana Marija Toman 2010 1   

Moj prvi besednjak 

domačih ljubljenčkov Barbara Zych 2008 1   

Živalski otroci Pomurska založba 2007  1 

Otrokova prva knjiga 

živali Saša Prevolšek 2011 1   

Zvoki živali Mateja Ozimek] 2010   1 

Živali sveta Nina Kovič 2011   1 

Osupljive živali Primož Trobevšek 2010   1 

Živali v tropskem 

deževnem gozdu Primož Trobevšek 2010   1 

Glej, mladički! Metka Kralj 2010   1 

Zdravnik mali in njegove 

živali 

Maruša Mugerli 

Lavrenčič 2009   1 

Ga lahko obdržim? Barbara Kregar 2009   1 

Premetanke brez zanke  Manja Žugman Širni 2009   1 

Čudovite živali  Mladinjska knjiga  1996   1 

Mlade živali na kmetiji Mladinjska knjiga  1995   1 

Živalski album Barbara Zych 2011   1 

Zmešnjava na kmetiji Peter Allen 2011   1 

Moji prvi zvoki. Glasne 

živali Sandra Stevanovič 2011   1 

Mladički na kmetiji Saška Prevolšek 2011   1 

Ačiiiha! : bonton za vse 

žival Uroš Kalčič 2010   1 

Živalske družine Sandra Stevanovič 2009   1 

Male živali  Lila Prap 2009   1 

Travniške živali Sandra Stevanovič 2010   1 

Moja velika knjiga o 

živalih Sandra Stevanovič 2010   1 

Oglej si življenje na 

kmetiji Ana Marija Toman 2010   1 

  



 

NASLOV PREVOD 

Leto 

izdaje 

Omenja 

kunce oz. 

zajce 

Ne omenja 

kuncev oz. 

zajcev 

Moj veliki slikovni slovar  Gregor Adlešič 2008   1 

Kraljestvo živali  

Saša Prevolšek in 

Urška Križman 2008   1 

Džungla: postavljanka s 

fotografijami.  Vesna Sodnik 2008   1 

Male in velike živali v 

divjini Špela Mihelač 2007   1 

Moji prvi razgledi po 

svetu. Živalski otroci  Pomurska založba 2007   1 

Moji prvi razgledi po 

svetu. Koliko živali  Pomurska založba 2007   1 

Tam na kmetiji. Krave Alenka Stanič 2007   1 

Tam na kmetiji. Kokoši Alenka Stanič 2007   1 

Tam na kmetiji. Prašiči Alenka Stanič 2007   1 

Morje  Petra Berlot Kužner 2008   1 

Psi, mačke in druge 

domače živali Alenka Veler 2008   1 

Igrajmo se z besedami na 

kmetiji Darinka Kobal 2008  1 

Kdo je to? V divjini  Selina Ambrož 2007   1 

Kdo je to? Je res muca? Pomurska založba 2007   1 

Kdo je to? Je res žaba? Pomurska založba 2007   1 

Kdo je to? Je res miška? Pomurska založba 2007   1 

Kdo je to? Je res polž? Pomurska založba 2007   1 

Živali v morju Adriana Mezeg 2004   1 

Živali v savani Ana Marija Toman 2004   1 

Kje živali živijo Janko Moder 1981 1   

Moja prva slikanica Jelka Reichman / 1   

Račka se je izgubila Debora Burr 1999 1   

Učim se-rišem-igram 

Kmetija Irma Toman 2007 1   

Kdo je moja mama? Prvi 

prijatelji Mojca Benedičič 2004 1   

Modri  zajec Ela Peroci 1975 1   

Mladički Ana Marija Toman 2010   1 

Prve podobe morja Irma Toman 2008   1 

Ljubki mladiči  Mateja Ozimek 2010   1 

Atlas živali 

Marjanca Starič 

Erjavec 2003  1 

 

SKUPAJ: 212 otroških slikanic: 62 jih obravnava kunce oz. zajce, 155 pa ne.  



 

 Priloga 2: Priprava načrtovane dopoldanske dejavnosti.  

Raziskovalni del diplomskega dela v vrtcu Ježek na Trsteniku med strnjeno prakso. 

Brez predhodnega pogovora o kuncih iz zajcih otrokom izrazim želji, da bi narisali kunca. 

Narišejo naj takšnega, kot si ga sami predstavljajo. Ko zaključijo z risanjem, jim zastavim tudi 

naslednji dve vprašanji: 

»S čim se kunec prehranjuje?« in 

 »Kje in kako živi kunec?« 

Odgovor vsakega otroka si zapišem na rob risbe.  

OBISK HIŠNEGA KUNCA V IGRALNICI 

PROSTOR: Igralnica. 

NAMEN: Otroci spoznajo lastnosti in navade hišnega kunca. 

CILJI:  

• Otrok odkriva in spoznava žival. 

• Razvija spoštljiv odnos do živali. 

METODA DELA: demonstracija, razlaganje. 

OBLIKA DELA: skupinska, individualna. 

Uvodna motivacija:  

Z otroki se posedemo v krog in povem jim, da bom čez nekaj trenutkov v igralnico prinesla 

svojega ljubljenca kunca. Pogovorili se bomo o tem, kako se obnašamo, če je med nami žival.  

• Ali lahko kričimo? (Ne, ker se žival boji, saj je prišla na nek čisto neznan kraj, žival 

se bo neprijetno počutila, tako kot bi se mi, da če bi prišli med neke nove osebe in bi 

vsi kar govorili drug čez drugega in kričali.)  

• Ali lahko s prsti drezamo v kletko živali? (Ne, ker lahko koga ugrizne. Najprej ji 

moramo dati čas, da se malo navadi, nato jo bomo pobožali, ko jo bo študentka imela 

v rokah. 



 

• Glavni del:  

V IGRALNICO PRINESEM KLETKO S HIŠNIM LJUBLJENČKOM.  

Otrokom za začetek dam dovolj časa, da žival samo opazujejo. Prinesem jo v igralnico in le 

molčim, da imajo otroci čas, da žival doživijo.  

Hišnega kunca bom vzela v naročje in šla z njim do vsakega otroka, ki ga bo želel pobožati, 

se ga dotakniti, ga povohati. Dala jim bom tudi možnost, da se z nosom dotaknejo kunčjega 

smrčka. Ko imajo vsi otroci možnost stika z živaljo, žival položim v kletko in nadaljujemo z 

pogovorom.  

• Povem, kakšna je razlika med zajcem in kuncem. (Zajca ne moremo udomačiti, kunce pa 

lahko, zajec ima tudi daljša ušesa in daljše noge.) 

• Naštejemo vse dele telesa kunca. 

• Ob kuncu jim bom povedala in s seboj prinesla tudi vso hrano, ki jo je hišni kunec 

(briketi, suha trava, voda). 

• Otrokom predstavim, kako se kunec obnaša, ko se umiva, ko ovohava, ko se jezi … Vse 

to naredim z obrazno mimiko, k čemur nagovorim tudi otroke.  

• Si ogledamo tudi kunčje iztrebke. Ali ima takšno stranišče kot ljudje? (Ne, vendar vedno 

odide v isti kot opravljati potrebo.) 

• Ali tudi kunec potrebuje nego? Ali mu umivamo zobe, pripenjamo sponke v lase, ga 

kopljemo? (Kunec se umiva sam, lahko ga le kdaj pa kdaj pogladimo s kakšno mehko 

krtačo in mu postrižemo kremplje, da niso predolgi in ga ne ovirajo. Umiva se sam.) 

Nekaj dni po obisku kunca v igralnici otrokom ponovno razdelim liste in jim dam enaka 

navodila kot pred obiskom živali. Ko narišejo kunca, jim ponovno zastavim tudi obe vprašanji 

in prav tako odgovora zapišem na rob risbe. 
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