
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMSKA NALOGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TINA PETERKA 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 
Oddelek za predšolsko vzgojo 

 
 
 
 
 

SPOZNAVANJE TRAVNIKA S PREDŠOLSKIMI 
OTROKI 

 
DIPLOMSKA NALOGA 

 
 
 
 
 
 
MENTORICA:                                               KANDIDATKA: 
dr. Barbara Bajd                                            Tina Peterka 
 
 
 
 
 

Ljubljana, november 2012 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAHVALAZAHVALAZAHVALAZAHVALA    

 

Iskreno se zahvaljujem mentorici, dr. Barbari Bajd za vso strokovno pomoč, 

vodenje pri pisanju diplomske naloge in pripravljenost za delo. 

 

Zahvaljujem se tudi svoji družini, ki mi je vsa ta leta stala ob strani, me 

spodbujala, podpirala in bodrila. 

 

Hvala tudi tebi, Robert, ki si prenašal moje muhe, verjel vame in me 

podpiral. 

 

Hvala mojim sošolkam in prijateljicam, ki ste prav tako pripomogle k 

uspešnemu zaključku šolanja. 

 

Zahvaljujem se tudi vzgojiteljicam in pomočnicam vrtca Medo, ki so me vsa 

leta izobraževanja s svojim načinom dela učile in me vodile, posebna 

zahvala pa gre dolgoletnima mentoricama in prijateljicama Jolandi Kreslin 

in Alenki Avbelj. 

 

Iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri nastajanju diplomske 

naloge! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POVZETEK 

V prvem, teoretičnem, delu sem na kratko predstavila travnik kot ekosistem, ki ga 

sestavljajo različne živali in rastline. Pisala sem, kako delimo rastline na travniku, 

navedla nekaj najbolj značilnih, in opisala značilnosti posamezne vrste. V nadaljevanju 

sem na kratko opisala živali, ki živijo na travniku, pri tem pa nisem zajela vseh, ampak 

le tiste, ki sem jih uporabila v anketnem vprašalniku in smo se z otroki o njih pogovarjali 

in raziskovali njihove značilnosti. 

 

V nadaljevanju teoretičnega dela sem pisala o ciljih, ki so opisani v kurikulumu za vrtce 

in jih vzgojitelji želimo skozi vse leto vključevati v svoje delo. Pisala sem o tem, kako 

pome mbna je za otroke narava, kako spretno otroci pri tem uporabljajo svoje telo in z 

njim naravo raziskujejo, o tem, da dandanes otroci ne poznajo igre brez industrijsko 

izdelanih igrač. Zato sem temo navezala tudi na vlogo vzgojitelja pri načrtovanju in 

izvajanju naravoslovnih dejavnosti. Vzgojitelj mora otroke spodbujati pri igri z naravnim 

materialom, otrokom mora biti vzgled pri spoznavanju narave in mora jo spoštovati, ker 

s tem nezavedno prenaša svoj vzorec nanje. Vzgojitelj mora za otroke načrtovati 

raziskovanje v naravi, pri tem pa otroke spodbujati k samostojnosti in uporabi domišljije 

ter jim prepustiti kreativnost pri delu. Pisala sem o pomenu raziskovanja za otroke, 

kako pome mbna je za otroke osebna izkušnja, da je otrok pri raziskovanju neprisiljen in 

notranje motiviran za delo. Napisala pa sem tudi nekaj besed o konstruktivizmu kot 

pome mbne mu pristopu pri poučevanju naravoslovja.  

 

V prvem delu praktičnega dela sem predstavila otrokove predstave, vedenje in znanje 

o življenju na travniku. Te podatke sem pridobila na podlagi sestavljenega anketnega 

vprašalnika. Odgovori so mi pomagali pri oblikovanju praktičnega dela na travniku, 

katerega smo raziskali skupaj z otroki. Opisala sem svoja pričakovanja oziroma cilje, ki 

sem si jih pri delu zadala, in opisala potek našega dela na travniku. V zadnjem delu 

sem ponovno predstavila otrokova vedenja o življenju na travniku s ponovitvijo 

anketiranja, in predstavila podatke, ki sem jih pridobila po tem, ko so otroci že dobili 

osebne izkušnje z življenjem na travniku. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: 

Predšolski otrok, narava, vloga vzgojitelja, travniške živali in rastline, življenje na 

travniku, naravoslovne dejavnosti  



ABSTRACT 

In the first part, the theoretical one, I briefly presented the meadow as an ecosystem 

composed of a variety of animals and plants. I wrote about how to classify plants in the 

meadow, stated some of the most typical ones, and described their characteristics. 

Hereafter I briefly described the animals that live in the meadow, but not all of them, 

only those that I have used in the survey questionnaire and I have talked about them 

with children and studied their characteristics. 

 

In the following pages of my theoretical part I wrote about the objectives described in 

the curriculum for kindergartens and we, the teachers, want to include these objectives 

in our work throughout the year. I wrote about how important the nature is for children, 

how cleverly they are using their body to explore the nature with it, and about the fact 

that children today do not know a game without industrially made toys. Because of that 

I also wrote about the role of the educator in planning and implementing science 

activities. An educator should encourage children to play with natural materials, he has 

to be an example to them when learning about nature and he must respect the nature, 

because he unconsciously transmits his model of thinking at them. An educator has to 

plan exploration in the nature for children, to promote their independence and their use 

of imagination and let them be creative at their work. I wrote about the importance of 

exploring for children and how important a personal experience is for them, and that a 

child is not forced, but is internally motivated to explore. I also wrote a few words about 

constructivism as an important approach to teaching science. 

 

In the first part of the practical work I presented the child's conceptions, behaviour and 

knowledge of life in the meadow. I acquired this information on the basis of the 

composite questionnaire. The replies helped me with the practical work on the 

meadow, which has been explored together with children. I described my expectations 

and goals that I have set to myself at this work, and described the course of our work 

on the meadow. In the last part I re-presented the child's knowledge of life in the 

meadow by repeating the survey, and presented the information that I have acquired 

after the children have already gained some personal experience about life in the 

meadow. 

 

KEYWORDS:  

Preschool child, nature, the role of the educator, grassland animals and plants, life in 

the meadow, nature activities 
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1. UVOD 
 

Narava je za otroka nekaj imenitnega. Ni je stvari, v katero ne bi vtaknil svojega 

radovednega noska, in prav je tako. Narava nam namreč ponuja izjemno veliko 

opazovanj, proučevanj, tako rastlin kot tudi živali in naravnih pojavov, ki jih srečamo na 

prav vsakem koraku (Odkrivanje narave. Mali znanstvenik, 2012).  

 

Sa ma prihajam s podeželja. Doma ima mo kmetijo, okoli nje pa tudi veliko travnikov. Že 

kot otroci smo skupaj s sovrstniki veliko časa preživeli na travniku, tam smo se igrali 

najrazličnejše igre, za svoje domače smo nabirali šopke cvetic, iskali in lovili smo živali 

ter pomagali pri različnih kmečkih opravilih. 

 

Za diplomsko nalogo, ki zajema travnik in raziskovanje le-tega, sem se odločila na 

pobudo mentorice Barbare Bajd, pa tudi zato, ker menim, da otroci dandanes premalo 

raziskujejo okolico okoli sebe, se ne zavedajo, kaj vse nas obdaja, travnika in življenja 

na njem pa ne poznajo.  

 

V vrtcu, kjer sem opravila tudi empirični del svoje diplomske naloge, delam kot 

vzgojiteljica v starostni skupini 1–2 leti. Samo diplomsko nalogo in cilje sem si zadala v 

okviru starostne skupine 2–3 leta, ki sem jo imela v šolskem letu 2011/2012. 

 

Na men moje diplomske naloge je bil, da otroci spoznajo nove pojme, pridobijo novo 

znanje, hkrati pa informacije zanje ne bodo prezahtevne, da bi s tem upadla motivacija 

za delo in raziskovanje. Želela sem, da se otroci seznanijo z živalmi in rastlinami na 

travniku, po katerih se velikokrat sprehajajo, vendar pa o življenju na njem zelo malo 

vedo. 

 

Travnik nam ponuja ogromno možnosti za igro in druge aktivnosti. Na njem se lahko 

igramo, raziskujemo, opazujemo itd. Otroci na travniku nimajo nobenih omejitev in 

točno določenih pravil, kako naj njihova igra oziroma spoznavanje okolja poteka. 

 

V otrokovem razvoju ima narava neprecenljiv in nenadomestljiv vpliv. Poleg doživljanja 

veselja ob soočanju z razsežno in raznoliko lepoto sveta, njeno usklajenostjo in 

spremenljivostjo otrok ugotovi, da je del te celote tudi sam. Občutek povezanosti rodi 

spoštovanje do stvarstva in željo, da bi se v ta proces neposredno in aktivno vključil. V 

prvih letih se otrok z naravoslovnimi pojmi srečuje le tako, da jih poimenuje in ločuje, 
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postopno pa razvija tudi naravoslovno mišljenje, in sicer razvija zmožnost: uvidevanja, 

predvidevanja in sklepanja; povzemanja bistva; klasifikacije; oblikovanje konceptov in 

postavljanja hipotez (Majhen, 2008). 
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2. TEORETIČNI DEL 
 

2.1. TRAVNIK 

2.1.1. Kaj je travnik 
 

Travnik je življenjska združba ali biocenoza bolj ali manj nizkih zelnatih rastlin, ki gosto 

zaraščajo tla (Gosar, 1979). Med rastlinskimi vrstami prevladujejo trave, metuljnice in 

travniška zelišča. Tam pa se poleg rastlin zadržujejo tudi mnoge žuželke (Travnik. 

Wikipedija, 2012). 

Nujen pogoj za vzdrževanje travnika je redna košnja, ki jo izvajajo enkrat ali dvakrat 

letno. Če na travniku občasno zastaja voda, se vrstna sestava travniške združbe 

spremeni (prav tam). 

Le s stalno košnjo ali pašo preprečujemo zaraščanje travnikov z lesnatimi vrstami 

(Seliškar in Wraber, 1986). 

Zagotovo pa ima vsak izmed nas nekoliko drugačno definicijo oz. predstavo o travniku, 

ki je odvisna od našega vedenja, razmišljanja, zanimanj, okolja, v katerem živimo. in še 

marsičesa drugega.  

2.1.2. Pomen travnikov 
 

Travnik je pome mben za človeška življenja in dejavnosti. Zagotavlja nam dobrine, ki 

vključujejo čist zrak, vodo, hrano, nastajanje, poleg dobrin pa je pomemben tudi za 

družbeni in gospodarski razvoj (Dobrine in storitve ekosistemov. Europa, 2012). 

Travniki so med drugim pome mbni, ker: 

- so naravna genetska banka; 

- so vir zdravilnih rastlin; 

- sodelujejo pri kroženju vode in hranil in vzdržujejo kvaliteto prsti; 

- preprečujejo erozijo; 

- predstavljajo življenjski prostor rastlin in živali (Skaberne, 2012). 

2.1.3. Raznolikost travnikov 
 

Različne talne razmere, neenaka vlažnost, različni nagibi osojne ali prisojne lege in še 

vrsta drugih dejavnikov vpliva, da se travišča med seboj razlikujejo (Seliškar in Wraber, 

1986). 
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Zaradi številnih vplivov in zaradi različne zmožnosti prilagajanja posameznih vrst se 

izoblikuje več tipov travišč oziroma različne traviščne združbe (Seliškar in Wraber, 

1986). 

V Sloveniji je raznolikost življenjskih pogojev precejšnja. Strokovnjaki beležijo skoraj 60 

travnatih združb, od katerih se najpogosteje pojavljajo: travniki z visoko pahovko, 

travniki s pokončno stoklaso, travniki z modro stožko, travniki z navadnim volkom in 

drugi (Skaberne, 2012).  

2.2. RASTLINE NA TRAVNIKU  
 

Travnik pokriva travna ruša, ki jo sestavljajo v glavnem trave, travniške metuljnice, 

predvsem detelje in druge travniške rastline (travniška zelišča) (Gosar, 1979). 

Pogostejša raba in gnojenje na splošno negativno vplivata na raznovrstnost in pestrost 

travne ruše (Zechmeister idr., 2003). Po drugi strani pa ukrepi v ruši na siromašnih tleh 

povečajo zastopanost vrst z večjim rastnim potencialom in izboljšajo kakovost zelenih 

rastlin (Tallowin, 1996).  

2.2.1. Trave 
 

Osnovno rastje travnika so trave, ki na njem prevladujejo in so mu dale ime. Pojavljajo 

se tesno druga ob drugi (Gosar, 1979). 

Družina trav obsega nad 8000 vrst, ki imajo zelo značilno zgradbo. Stebla so votla in 

izrazito kolenčasta (bili). Listi so nameščeni dvoredno, kar pomeni, da je na vsakem 

kolencu po en list (Trave. Wikipedija, 2012). 

 

Najpogostejše trave, ki smo jih na travniku našli skupaj z otroki:  

Navadna pasja trava 

Iz močnega šopastega koreninskega sistema se razraščajo številna stebla, ki so dolga 

nekaj deset cm, velikokrat pa tudi 1 m in več. Objemajo jih sploščene, največkrat gole 

listne nožnice. Listi so široki približno 1 cm. Raskave vejice nosijo gosto socvetje, ki so 

3 do 10 cm dolgi lati. Pasjo travo težko zamenjamo z drugimi travami, ker so številni 

drobni klasi združeni v značilne kepice. Klaski so sestavljeni iz zelenih, rdečkastih ali 

vijoličnih cvetov. Pleve so po navadi prekrite z dlakami po vsej površini. Na konceh so 

rahlo zavihane navznoter in zaključene s prav kratko reso. 

Najbolj ugodni za rast pasje trave so gojeni travniki nižinskih in hribovitih predelov 

(Krese in Simić, 2003). 
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Navadna latovka (trava) 

Navadna latovka ima srhke pokončne bili, ki zrastejo 30 do 100 cm visoko. Poleg 

plodnih požene številne jalove poganjke, ki se poležejo, poženejo korenine in naredijo 

nadzemne pritlike. Steblo objemajo sploščene gredljaste nožnice, ki prehajajo v 

svetlozelene ploske liste. Ti se proti vrhu zožujejo. Klaski, sestavljeni iz 3 ali 4 cvetov, 

se pojavijo v latastih socvetjih, dolgih 3 do 20 cm. Krovne pleve so zeleno ali vijolično 

obarvane.  

Najdemo jo na obdelanih površinah, travnikih, najraje vlažnih, na robu gozdov, izogiba 

pa se obmorskih krajev (Krese in Simić, 2003). 

Travniški mačji rep 

Travniški mačji rep najlaže prepoznamo po socvetju, ki je pravilne valjaste oblike in na 

obeh straneh skoraj topo zaključeno. Res je na moč podoben socvetju lisičjega repa, 

ker lisičji rep cveti tudi do 2 meseca prej, je zamenjava skoraj nemogoča. Bilke rastejo 

v redkih šopih in so visoke tudi več kot 1 m. Spodnji del stebla je pogosto odebeljen. 

Listi so na obeh straneh hrapavi. Klaski, ki sestavljajo do 10 cm dolgo pretežno zeleno 

socvetje, so sedeči in enocvetni in so skupaj z resami dolgi največ 5 m m. Ovenele 

prašnice ne porjavijo tako kot pri lisičjem repu. 

Najdemo ga na zmerno vlažnih travnikih in tudi ob robovih gozdov. Zelo redko pa 

prodre tudi v notranjost svetlejših gozdov (Krese in Simić, 2003). 

2.2.2. Metuljnice 

Med značilne travniške rastline spadajo tudi metuljnice, predvsem detelje. S krepko 

glavno korenino se vsidrajo globoko v zemlji, tudi globlje od 1m (Gosar, 1979). 

Metuljnice so družina kritosemenk v redu stročnic z metuljastimi cvetovi. Družina je 

izredno obsežna. Obsega 700 rodov s preko 17000 vrstami zelišč, grmov, dreves in 

ovijalk (Metuljnice. Wikipedija, 2012). 

Najpogostejši metuljnici, ki smo jih na travniku našli skupaj z otroki: 

Črna detelja 

Črna detelja ima značilne triperesne liste na dolgih pecljih. Močno razrasla stebla so 30 

do 50 cm visoka. Drobni škrlatno rdeči cvetovi so združeni v goste cvetne glavice, ki jih 

podpirata en ali dva lista. Ker je tudi pome mbna kmetijska rastlina, so vzgojili številne 

sorte. 

Črna detelja je precej razvajena in ne raste v vsaki zemlji, uspeva na bogatih in 

globokih tleh. Najdemo jo tudi ob poteh, ob gozdovih, na livadah in pašnikih, vendar pa 



 6 

uspeva na gnojenih travnikih, kjer jo kmetje sejejo in tako izboljšujejo krmo (Krese in 

Simić, 2003). 

Navadna nakota 

Več pokončnih stebel požene zgodaj spomladi iz močne korenine, ki sega tudi 1 m 

globoko, najraje na srednje rodovitnih tleh. Polna stebla, ki včasih tudi poležejo, so 

visoka 5 do 50 cm. Petdelni listi so spiralasto razvrščeni. Sestavljeni so iz eliptičnih, 

včasih jajčastih lističev, ki so na vrhu koničasti. Spodnja lističa še najbolj spominjata na 

prilista , ki sta sicer zelo drobcena ali pa ju sploh ni. Na suhih rastiščih so lističi pogosto 

dlakavi. kobulasto socvetje po navadi združuje 3 do 6 rumenih pecljastih cvetov. 

Cvetovi so dolgi 1 do 1,5 cm. plod je do 3 cm dolg valjast strok, v katerem se skriva več 

semen. Stroki so razporejeni v obliki zvezde. 

Najdemo jo na livadah, pašnikih, ob poteh, včasih pa celo v svetlih gozdovih (Krese in 

Simić, 2003). 

2.2.3. Travniška zelišča 

Na travnikih še bolj pa na pašnikih cveto med travo in metuljnicam najrazličnejša 

zelišča, ki popestrijo travnik (Gosar, 1979). 

Zelišča, zelnate rastline oz. kratko zeli so v botaničnem smislu enoletnice, dvoletnice, 

večletnice in zelnate trajnice, za katere je značilno, da ne olesenijo. 

V uporabnem smislu so zelišča lahko sinonim za zdravilne rastline in dišavnice. Ta 

raba izraza zelišča ni ustrezna, saj so mnoge zdravilne rastline in dišavnice botanično 

tudi polgrmi (sivka, timijan, borovnica), grmi (rožmarin, krhlika, lovor) in drevesa (glog, 

sena). Nekatera zelišča se uporabljajo v kulinariki, farmaciji in zdravilstvu (Zelišče. 

Wikipedija, 2012).  

 

Najpogostejša travniška zelišča, ki smo jih na travniku našli skupaj z otroki:  

Travniška ivanjščica 

Pokončno in nekoliko razraslo steblo lahko zraste tudi 1 m visoko. Mesnati listi so 

jajčasti, nazobčani in premenjalno razvrščeni. Spodnji listi so dolgopecljati. Proti vrhu 

stebla so vse bolj in bolj sedeči. Na koncu stebla in poganjkov se razvijejo belo rumeni 

koški, sestavljeni iz belih jezičastih cvetov in sredinsko nameščenih rumenih krožčevih 

cvetov. Široki so lahko tudi do 6 cm. 

Ivanjščice uspevajo dobro na travnikih, na globokih rodovitnih tleh, najdemo pa jih tudi 

na ledinah, ob robovih poti, celo na gozdnih in grmovnatih krajih (Krese in Simić, 2003). 
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Ripeča zlatica 

Iz črnorjave kratke, a debele korenike, poraščene z mnogimi koreninami, požene eno 

ali več okroglih 30 do 50 cm visokih razraščenih stebel. Pri dnu votla stebla so prekrita 

s kratkimi prileglimi dlačicami. Pritlični dlanasti listi z dolgimi peclji so razdeljeni na 3 do 

5 krp. Steblo objemajo z dolgo nožnico. Stebelni listi so jim podobni, le da je njihov 

pecelj krajši, pri zgornjih že skoraj izgine. Zlato rumene cvetove s premerom 2 do 3 cm 

nosijo okrogli cvetni peclji. Srčastih, svetlečih se venčnih listov je pet. 

Ripeča zlatica raste na travnikih, pašnikih, na ozarah, med njivami, med gorovjem in na 

obrobju gozdov (Krese in Simić, 2003). 

Navadni rman 

Pri navadnem rmanu ni nič tako, kot je videti na prvi pogled. Črtalasti listi na do 80 cm 

visokem steblu so v resnici le drobno, skoraj filigransko razcepljeni listi. Številni cvetni 

koški na vrhu stebel, ki dajejo vtis kobula, sestavljajo v resnici plosko češuljasto 

socvetje z različno dolgimi peclji in so na vrhu v isti ravnini. Cvetovi so beli, včasih 

svetli ali temnorožnati. 

Uspeva na travnikih. Najdemo ga na gozdnih obronkih, posekah in na obdelanih 

površinah (Krese in Simić, 2003). 

Navadni regrat 

Iz dolge mesnate, razrasle korenine poženejo podolgovati, napiljeni ali pernato 

narezani listi, ki so pri tleh združeni v rožico. Pokončno okroglo steblo, ki je dolgo 10 do 

30 cm, nosi po en cvetni košek, v katerem se stiskajo jezičasti cvetovi. Socvetje se 

ponoči in ob slabem vremenu zapre. Drobne plodove, ki imajo lasasto kodeljico, nosi 

naokrog že lahni veter. 

Regrat najdemo na travnikih, pašnikih, parkih in vrtovih, ob poteh in živih mejah na tleh, 

bogatih z dušikom (Krese in Simić, 2003). 
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2.3. DROBNE ŽIVALI NA TRAVNIKU 

Življenje na travniku je zelo pestro, na njem prebiva ogromno malih živali, vendar bom 

v svoji diplomski nalogi na kratko opisala le tiste, katere je zajemal vprašalnik za otroke 

in katere smo si z otroki pobliže ogledali. 

 

2.3.1. Čebela 

Čebele so nerangiran takson žuželk, ki ga uvrščamo med kožokrilce, natančneje v 

podred ozkopasih os. Sestavlja ga skoraj 20.000 vrst, katerih glavna značilnost je 

prilagojenost hranjenju z nektarjem in cvetnim prahom, s čimer hranijo tudi svoje 

ličinke. V ta namen imajo posebne strukture za prenašanje in shranjevanje peloda, 

največkrat v obliki posebno oblikovanih dlačic na telesu. V ekosistemu opravljajo 

pome mbno vlogo opraševalcev in so s tega stališča pome mbne tudi za človeka. 

Med njimi je najbolj znana družina pravih čebel (slika 1), kamor uvrščamo čmrlje in 

medonosne čebele, od katerih je v Sloveniji prisotna domača čebela oz. njena 

avtohtona podvrsta kranjska čebela (Čebele. Wikipedija, 2012). 

 

Slika 1: Čebela 

2.3.2. Čmrlj 

Č mrlj je prepoznaven rod kožokrilcev, ki ga natančneje uvrščamo med prave čebele, 

vanj pa uvrščamo približno 250 vrst, razširjenih skoraj po vsej Evraziji in obeh 

A merikah. Znani so po čokatem telesu, gosto poraščenem z dlačicami, socialni 

organiziranosti, in dejstvu, da so pome mbni kot opraševalci (slika 2). Zato so najbolje 

raziskana, a kljub temu razmeroma slabo znana skupina divjih čebel (Čmrlj. Wikipedija, 

2012). 

 

Slika 2: Čmrlj 
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2.3.3. Kobilica 

Kobílice so red žuželk z več kot 20.000 opisanimi recentnimi vrstami, ki živijo po vsem 

svetu, največ pa jih je v tropih. To je raznovrsten red žuželk z nepopolno preobrazbo, ki 

jih najlaže prepoznamo po zadnjih nogah, prilagojenih za skakanje, velikem 

zaobljenem ščitku na oprsju ter navzdol usmerjenih čeljustih. Red sestavljata dva večja 

podredova, dolgotipalčnice in kratkotipalčnice, katerih predstavnike lahko enostavno 

ločimo po dolžini tipalnic, tipalnice dolgotipalčnic lahko presegajo dolžino preostalega 

telesa, tipalnice kratkotipalčnic pa pogosto niso daljše od glave (slika 3). V red sodijo 

tudi nekatere žuželke, ki jih običajno ne označujemo kot kobilice, murni, bramorji in 

črički (Kobilice. Wikipedija, 2012). 

 

Slika 3: Kobilica 

2.3.4. Metulj 

Metulji so drugi največji red v razredu žuželk (slika 4). Vanj uvrščamo preko 160.000 

opisanih vrst dnevnih in nočnih metuljev, razvrščenih v 127 družin in 46 naddružin. Po 

številu opisanih vrst jih prekašajo le še hrošči. Znanstveno ime so dobili po tem, da 

imajo celo telo, predvsem pa krila, poraščena z drobnimi luskicami, kar jih jasno ločuje 

od vseh ostalih skupin žuželk (Metulji. Wikipedija, 2012). 

 

Slika 4: Metulj 

 

2.3.5. Mokrica 

Enakonožci, tudi raki enakonožci, enakonožni raki ali mokrice, so red višjih rakov, v 

katerega uvrščamo približno 10.000 danes živečih opisanih vrst. Približno polovica vrst 

živi na kopnem, s čimer so najuspešnejša skupina rakov, ki je poselila kopno (slika 5). 

Kopenske vrste (v slovenščini jim pravimo »prašički«) so različno občutljive na 

izsuševanje, a v splošnem so manj prilagojene na kopno kot drugi členonožci, zato jih 
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najdemo samo v vlažnih okoljih, največkrat v bližini morja. Domneva se, da so poselili 

kopno neposredno iz morja. Večina jih tudi na kopnem diha s škrgami, ki morajo biti 

vedno vlažne. Največ vode izgubijo skozi tanek skelet na trebušni strani, saj nimajo 

voskaste plasti, ki bi preprečevala izhlapevanje. Zato se zadržujejo v temnih in vlažnih 

kotičkih, verjetno pa lahko k varčevanju z vodo pripomore tudi zvijanje v kroglico. Le 

vrste, ki so najbolje prilagojene na življenje na kopnem, imajo v pleopodih odprtino, ki 

vodi v omrežje cevk, podobnih vzdušnicam (Enakonožci. Wikipedija, 2012). 

 

Slika 5: Mokrica 

 

2.3.6. Mravlja 
Mravlje so po kriteriju števila vrst zelo uspešna družina kožokrilcev, v katero uvrščamo 

preko 12.000 danes živečih opisanih vrst žuželk (slika 6). Njihova glavna značilnost je, 

da so socialne živali, ki živijo v kolonijah z izraženo razdelitvijo v kaste in delitvijo dela. 

Ta prilagoditev jim je omogočila, da so naselile skoraj vsa kopna na Zemlji in postale 

izredno številčne. Danes predstavljajo med 15 in 20 % vse kopenske biomase živali, v 

tropih, kjer so najštevilčnejše, pa tudi do 25 % (Mravlje. Wikipedija, 2012). 

 

Slika 6: Mravlja 
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2.3.7. Muren 
Murni so družina žuželk z okoli 900 opisanimi recentnimi vrstami, ki jih taksonomsko 

uvrščamo med kobilice. V splošnem so nočno aktivne živali temnejših (črnih, rjavih in 

zelenih) barv, ki so najbolj poznane po svojem oglašanju (slika 7). V Sloveniji sta 

najbolj znana splošno razširjena poljski muren in hišni muren ali čriček (Murni. 

Wikipedija, 2012). 

 

Slika 7: Muren 

2.3.8. Pajek 

Pajki so red členonožcev, ki ga natančneje uvrščamo v razred pajkovcev. So številčna 

in uspešna skupina, v katero uvrščamo preko 41.000 vrst (slika 8), predstavniki pa 

živijo na vseh celinah razen Antarktike in poseljujejo skoraj vsa življenjska okolja z 

izjemo morja in zraka. 

Prepoznamo jih predvsem po dvodelnem telesu s štirimi pari nog in značilnostih, da 

pletejo svilnate mreže, s katerimi najpogosteje lovijo plen. Pajki so pipalkarji, kar 

pomeni, da imajo ob ustih par okončin – pipalk, ki so pri pajkih preobražene v 

strupnike, s katerimi ubijejo svoj plen. So skoraj izključno plenilska skupina, ki se 

prehranjujejo pretežno z žuželkami, vendar se med seboj razlikujejo po strategiji lova. 

Poleg pajkov, ki gradijo mreže, je mnogo takih, ki aktivno zalezujejo plen, ali pa 

posnemajo barvni vzorec podlage in čakajo nanj v zasedi. Strupnike uporabljajo tudi v 

samoobrambi, in čeprav velika večina pajkov ne more poškodovati človeka, imajo 

predvsem v zahodni kulturi slab sloves. Nekoliko bolj priljubljeni so le ptičji pajki, ki jih 

pogosto gojijo teraristi (Pajki. Wikipedija, 2012). 

 

Slika 8: Pajek  
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2.3.9. Pikapolonica 

Polonice (znanstveno ime Coccinellidae) so družina hroščev, v katero uvrščamo okoli 

5.000 danes živečih opisanih vrst žuželk (slika 9). To so najprepoznavnejše žuželke 

med kukujoidi, predvsem na račun živobarvnih pikapolonic, ki so splošno znane po 

tem, da plenijo žuželke, ki zajedajo na kulturnih rastlinah. Vendar pa nimajo vse 

polonice pikastega vzorca, zaradi česar je »polonica« ustreznejše ime za predstavnike 

družine Coccinellidae (Polonice. Wikipedija, 2012). 

 

Slika 9: Pikapolonica 

 

2.3.10. Polž 

Polži so mehkužci z nesomerno zgradbo telesa. Večina ima spiralno v stran zavito 

lupino (hišica), v kateri je drobovnjak, in vpotegljivo nogo, na začetku katere je glava 

(slika 10). 

So največja in najbolj raznolika skupina mehkužcev, ki zajema več kot štiri petine vseh 

danes živečih mehkužcev. Po številu vrst in raznolikosti jih med vsemi razredi živali 

prekašajo samo žuželke. Nekatere vrste so zelo majhne, druge pa lahko zrastejo do 1 

metra (Polži. Wikipedija, 2012). 

 

Slika 10: Polž 
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2.3.11. Strigalica 

Strigalice so red žuželk z okoli 1800 opisanimi recentnimi vrstami, ki jih delimo v 10 

družin. Čeprav imajo podobno ime kot strige, slednje tvorijo samosvoj razred znotraj 

členonožcev in jim niso ne podobne in ne sorodne. Znanstveno ime se nanaša na 

me mbranasta zadnja krila, ki jih zlagajo pod sprednja, in imajo podobno teksturo kot 

povrhnjica človeške kože. Najbolj pa so prepoznavne po velikih, gibljivih cerkih na 

koncu zadka večine vrst, ki so izoblikovani v klešče (slika 11). 

Po nekaterih starejših pričevanjih naj bi strigalice v dom s svojimi kleščami prinašale 

srečo, čeprav obstaja tudi zmotno prepričanje, da strigalice zlezejo človeku med 

spanjem v uho, mu s kleščami prerežejo bobnič in izležejo jajčeca v notranjost, zaradi 

česar so postale pri ljudeh nepriljubljene. Zgodi se, da človeku, ki spi v naravi, v uho 

zleze strigalica, vendar ni dokazov, da bi povzročale poškodbe ali prenašale bolezni 

(Strigalice, Wikipedija, 2012). 

 

Slika 11: Strigalica 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

2.4. NARAVA V KURIKULUMU ZA VRTCE 
 

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za 

dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in 

varnega življenjskega okolja in navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi 

bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. Področje postopno 

razvija naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidenje 

in reševanje problemov, postavljanje hipotez, klasificiranje, iskanje in povzemanje 

bistva in pomena ter oblikovanja konceptov. Ti procesi pri otroku potekajo nezavedno, 

vendar so hkrati osnovne znanstvene metode v naravoslovju (Kurikulum za vrtce, 

1999). 

 

Otrok spoznava živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. Spoznava in spoštuje 

živa bitja, uživa z njimi ter se zanima za njihove življenjske pogoje. Spoznava naravno 

okolje in se usmerja v aktivno delovanje za njegovo ohranitev. Razvija sposobnosti 

dojemanja in povezovanja dogodkov v prostoru in času. Spoznava obseg, raznolikost 

in lepoto narave tako, da je stik z njo običajen del njegovega življenja. Podobo okolja 

vključuje v vsakdanje življenje in skrbi za stvari v svojem okolju. Ima rad in neguje 

rastline in živali v svojem okolju, se veseli srečanja z njimi ter je do njih obziren 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

2.4.1. Globalni cilji 
- Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih, 

- razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 

narave, 

- spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave (Kurikulum za vrtce, 1999). 

2.4.2. Cilji 
- Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo. 

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

njih. 

- Otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo. 

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

krepitev zdravja. 

- Otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in nekaj oddajajo. 
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- Otrok odkriva, spoznava in primerja spreme m be v življenju pri sebi, pri drugih živih 

bitjih ter v neživi naravi. 

- Otrok spozna, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo. 

- Otrok odkriva in spoznava, da so med potomci razlike, so pa podobni staršem in med 

seboj. 

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

narave. 

- Otrok spoznava, da imajo živa bitja, predmeti in snovi v domišljijskem svetu tudi 

lastnosti, ki jih v naravi nimajo (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

2.5. OTROCI IN NARAVA 
 

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

miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem (Marjanovič Umek, 2008).  

Za majhne otroke pomeni naravoslovje odkrivanje in spoznavanje sveta, ki jih obkroža. 

To sprva počnejo z gledanjem, tipanjem, poslušanjem, vohanjem in okušanjem 

predmetov in pojavov. Pri vsakem otroku tako lahko srečamo dve izraziti lastnosti, 

radovednost in vedoželjnost. Kaj kmalu otroci o svojih zaznavah začnejo spraševati in 

takrat je čas za začetek bolj sistematičnega spoznavanja pojmov in razvijanja 

naravoslovnih postopkov (Skribe Dimec, 2007). 

 

Mnogokrat pa se srečamo z otroki, ki ne vedo, kako naj se v naravi igrajo. Se je brez 

igrač sploh mogoče igrati? Ko smo se v letošnjem šolskem letu s skupino prvič 

odpravili na travnik in so otroci dobili navodilo, naj se igrajo, so me nekateri le 

začudeno gledali. Otroci se v današnjih časih ne znajo več igrati brez industrijsko 

izdelanih igrač. Seveda pa je taka igra še kako mogoča. Narava nam ponuja ogromno 

»igrač«, otroci pa pri tem potrebujejo le kanček domišljije in iznajdljivosti. Preko igre z 

naravnim materialom otrok naravo vzljubi in jo spoštuje, pri tem pa mu moramo odrasli 

dajati vzgled.  

 

Pouk naravoslovja že od faze malčka naprej pomeni za otroka prvi stik z naravo, 

svetom, ki ga obkroža. Sprva poteka vse na fazi uporabe čutil, preko katerih spoznava 

otrok predmete in zaznava nekatere pojave. Kasneje pa se začne sistematično 

spoznavanje pojmov, razvijanje pojmovnih struktur, razumevanje naravoslovnih 

pojavov in procesov na eni in razvijanje naravoslovnih postopkov, oblikovanje stališč – 

npr. kritičnosti, objektivnosti na drugi strani (Petek, 2003). 
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Pri naravoslovni dejavnosti otroci čutijo medsebojno pripadnost, ki temelji na podobnih 

interesih posameznikov. To privede do sodelovanja in pozitivnega tekmovanja 

(Katalinič, Tratnjek in Anželj, 2007). 

 

2.6. VZGOJITELJ IN NJEGOVA VLOGA 
 

Otroci nas veliko sprašujejo, zakaj to, kako to, skratka, večni zakaj. Vsi ti »zakaji« 

izhajajo iz radovednosti in drobne želje po spoznavanju, doživljanju, odkrivanju okolja 

(Katalinič, 1993). 

Strokovnjaki na področju predšolske vzgoje so enotnega mnenja, da je vzgojiteljeva 

vloga osrednjega pomena za učinkovitost programa predšolske vzgoje (Bahovec in 

Kodelja, 1996). 

 

Vzgojitelj mora za otroke načrtovati in jih spodbujati, da čim več časa preživijo na 

prostem, v naravnem okolju, saj so dandanes njihovi starši preobremenjeni in zaradi 

hitrega življenjskega tempa pozabijo ali pa ne morejo prostega časa z otrokom 

preživeti zunaj. Pome m ben pa je tudi naš odnos do naravnega okolja, katerega 

nezavedno prenašamo na otroke. Otroci naravo vzljubijo, če jim je le-ta predstavljena 

na pozitiven način.  

Sa ma sem otroke skozi leto ob naših sprehodih po okolici vrtca večkrat opozarjala na 

opazovanje, ko sem opazila kakšno žival ob poti, sem se ustavila, jo položila v dlan in 

jo pokazala otrokom, se pogovarjala o njenem videzu, o tem, kako jo imenujemo. 

K malu nisem bila več jaz tista, ki je otroke opozarjala na živali ob poti, ampak so oni 

opozorili mene. Otroci so preko vzgleda vzljubili delček narave, pridobili spoštljiv odnos 

do nje in živih bitij.  

Z otroki v vrtcu pa je potrebno veliko pogovora tudi o tem, kako naj se z živaljo 

rokujejo. Otroci mnogokrat iz svojega domačega okolja prenesejo vzorec, da drobne 

živali pohodijo, jih »tolčejo« s kamenjem, trgajo in hodijo po cvetlicah ipd. Vse živali in 

rastline so okolju pomembne, zato jih ne sme m o poškodovati. Po našem rokovanju z 

živaljo moramo le-to vrniti nazaj v njeno naravno okolje. 

Zelo pome mbno je dejstvo, da imajo otroci raziskovalne aktivnosti radi, zato se med 

igro neprisiljeno seznanjajo z mnogimi dejstvi in usvajajo številne pojme. To pa je 

temelj za njihovo kreativnost, ki je nemara najbolj bistvena sposobnost za njihovo 

uspešnost v prihodnosti. Vzgojiteljica in vzgojitelj, ki se teh dejstev zavedata, razumeta 

tudi svoji vlogi pri izvajanju naravoslovnih dejavnosti (Novak idr. 2003): 
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- Otrokom pomagata premostiti prehod od laičnega na razumsko dojemanje sveta in 

mu s tem olajšata usvajanje znanstvenih spoznanj. 

- Pri dejavnostih otroka v začetku vključujeta v naprej organizirano raziskovanje, 

nato pa mu vse bolj dopuščata osebno kreativnost ter ga pri tem usmerjata in 

vzpodbujata h kritičnemu vrednotenju (prav tam). 

 

2.7. POMEN RAZISKOVALNEGA DELA 
 

Tudi otroci v vrtcu lahko odkrivajo naravo z  »raziskovanjem«, ki je seveda prilagojeno 

njihovi razvojni stopnji. S tem ne spoznavajo le narave, ampak tudi poti in načine, kako 

se kaj odkrije, razišče in nauči (Marjanovič Umek, 2008). 

 

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

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

razločevanju, povezovanju, sklepanju, iskanju vzrokov in posledic (Katalinič in Pollak, 

2010). 

 

V obdobju zgodnjega otroštva so torej prav naravoslovne teme najprimernejše za 

vodeno raziskovanje, saj so predmeti in pojavi konkretni, hkrati pa omogočajo širok 

razpon nadgradnje na abstraktni ravni. Naravoslovne teme imajo v otroštvu dve 

pome mbni vlogi. Izhajajo neposredno iz otrokovega okolja (naravnega in družbenega), 

ki ga otrok lahko raziskuje sam, brez tuje pomoči in je zato vedno pristno, notranje 

motivirano, brez prisilile in neobremenjen s predsodki. O mogoča pa tudi preskoke od 

konkretnega na abstrakten način dojemanja, kar je pome mbno za celosten razvoj 

otrokove osebnosti (Petek in Grubelnik, 2010). 

 

Osebna izkušnja je zaradi starosti otrok, pa tudi zaradi narave odkrivanja ključna. 

Otroci morajo spreme m be in dogajanja v naravi in drugem okolju izkusiti, doživeti in 

začutiti ter zato v pojavih sodelovati. Zato naj del dejavnosti v okviru področja narava 

poteka izven vrtca, v gozdu in na polju, na kmetiji, v delavnici in ob gradbišču 

(Marjanovič Umek, 2008). 

 

Sa ma menim, da ima pri odnosu do narave, raziskovanju in igri otrok v naravi velik 

pomen tudi okolje v katerem živijo, kaj jim ponuja. Otroci na podeželju imajo več 

priložnosti bivanja v naravi, tako tudi avtorica Irena Levičnik v knjigi Zgodnje uvajanje 

otrok v naravo(slovje) navaja naslednje: » Naši predšolski otroci, posebno tisti, ki živijo 
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v mestih imajo vse premalo možnosti za življenje v naravi, premalo časa živijo na 

prostem, v gozdu, na travniku, ob vodi itd. Njihovo igrišče je često oropano vse narave. 

Otroci vse prepogosto v naravi ne žive, ampak jo obiskujejo, jo hodijo ogledovat. To pa 

ni to, kar določa vzgojni program in kar otroci tudi potrebujejo« (Cokan in Kobal, 1989). 

 

2.8 KONSTRUKTIVIZEM 
 

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

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

Tudi pri slednjem je področje konstruktivizma precej široko, vendar večinoma 

skoncentrirano na naravoslovje in matematiko, od koder se postopoma širi tudi na 

druge vsebine pouka (Krnel, 2004). 

Konstruktivizem je nova inter in transciplinirana perspektiva, ki pojmuje človekovo 

zavest kot avtopoetičen in samouravnjajoč sistem. To pomeni, da človek samostojno 

gradi, osmišlja svojo resničnost oz. možgani posameznika samoaktivno in samostojno 

oblikujejo realnost (Marentič Požarnik, 2004). 

 

Konstruktivizem je učitelju prijazna teorija, dovolj preprosto razlaga zapletene psihične 

mehanizme, ki potekajo pri učenju in konstrukciji novega znanja, in na nov način 

osmišlja vlogo učenca in vlogo učitelja (Krnel, 2004). 

Iz zornega kota konstruktivizma učenec aktivno preizkuša miselne strukture v 

zaporedju, kot nastajajo. Učenje lahko razume m o kot proces osvojitve in prilagajanja 

teh miselnih struktur (Konstruktivizem. Estudij, 2012). 

 

Klasičen potek konstruktivističnega pristopa k poučevanju je zasnovan na treh 

stopnjah, ki si sledijo v naslednjem zaporedju: 

o Elicitacija (odkrivanje otroških zamisli), 

o intervencija ali učni poseg, 

o uporaba novih zamisli (Krnel, 1993, Kolar 1999 v Krnel 2004). 

 

Prva stopnja, kako odkriti otroške predstave, ideje, ki so včasih pravilne, včasih pa ne 

(»mislim, da je Zemlja ploščata«), je najbolj obdelana. Učiteljem in vzgojiteljem so 

priporočene naslednje metode za odkrivanje otroških zamisli: risanje slik, pogovor z 

otroki, risanje miselnih vzorcev, shem, grafov ipd. Ko odkrijemo njihove predstave, je 

opravljena prva stopnja konstruktivističnega pristopa. Kako odkrite in znane ideje 

uporabiti pri pouku ali v vrtcu, pa je nekoliko zahtevnejše opravilo in je stvar 
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posameznega učitelja, v pomoč pa so mu nekatera splošna navodila. Pome mbna je 

izbira učne izkušnje, da je otrokom dovolj razumljiva, smiselna in v nasprotju z njihovim 

mišljenjem (pome mbno je poznati najpogostejše zamisli oz. napačne pojme ter izbrati 

tako izkušnjo, ki izhaja iz učencev). Pouk je lahko izpeljan kot spremljanje obstoječih 

zamisli, pri tem pa pogosto uporabimo metodo konflikta. Pri predšolskih otrocih je 

običajno organiziran tako, da je njihova zamisel v nasprotju z izidom poskusa, ki ga 

sami izvedejo. Pri starejših otrocih pa konflikt lahko sprožimo s soočanjem različnih 

mnenj (Krnel, 2004). 

Poglavje konstruktivizma sem v svojo diplomsko nalogo vključila zato, ker sem v 

same m empiričnem delu diplomske naloge uporabila konstruktivistični pristop 

poučevanja. Še pred samim spoznavanjem travnika sem s pomočjo anketnega 

vprašalnika pridobila podatke o predstavah otrok, ki so mi bile v pomoč pri načrtovanju 

kasnejšega dela. Po končanem spoznavanju pa sem preverila, kako so se njihove 

predstave spremenile. 
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3. EMPIRIČNI DEL: 

 

3.1. OPREDELITEV PROBLEMA 
 

V današnjem času otroke bolj kot svet, ki nas obdaja, zanimajo tehnika, tehnične 

igrače in industrijsko izdelane igrače. Tudi odrasli zaradi hitrega življenjskega tempa 

otrokom ne dajemo zgleda, ki je tako zelo pomemben pri spoznavanju narave. Otroci 

začutijo odnos odraslega do narave. Če ima odrasel do narave in sveta, ki nas obdaja, 

pozitiven odnos, ga sprejmejo tudi sami. Otroci se z naravo povežejo prek lastne 

izkušnje in doživetja. 

 

Na men moje diplomske naloge je bil ugotoviti, kaj otroci o travniku, rastlinah in živalih, 

ki jih tam najdemo, že vedo. Otrokom sem želela naravo približati, jih navdušiti za 

raziskovanje in odkrivanje ter razmišljanje o tem, kaj vse v naravi še lahko počne mo. 

Želela sem, da spoznajo rastline in živali na travniku, se seznanijo z njihovimi 

lastnostmi, jih znajo poimenovati. Poleg tega pa sem želela doseči tudi to, da otroci z 

živimi bitji v naravi spoštljivo ravnajo, se znajo z njimi rokovati, jih ne poškodujejo, 

hkrati pa izgubijo strah pred nekaterimi. 

 

3.2. CILJI RAZISKOVANJA 
 

Cilji raziskovanja so naslednji: 

- Na podlagi vprašalnika ugotoviti, kaj otroci o travniku in drobnih živalih, ki tam 

živijo, že vedo. 

- Ugotoviti želim, katere drobne živali so otrokom znane, so jih že videli, ne le slišali 

zanje.  

- Ugotoviti želim, katere so tiste živali, za katere otroci še niso slišali in jih tudi videli 

še niso. 

- Ugotoviti želim, katere travniške rastline so otrokom znane, so jih že videli. 

- Ugotoviti želim spreme m be glede na stanje pred raziskovanjem in po raziskovanju 

travnika. 

- Otrokom želim privzgojiti spoštljiv odnos do narave in živih bitij. 
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3.3. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 

Hipoteza 1: Otroci ne poznajo poimenovanja za travnik kot prostor. 

Hipoteza 2: Otroci ne poznajo rastline kot celote (njenih delov). 

Hipoteza 3: Otroci poznajo predvsem mravljo, pajka, pikapolonico, metulja, polža, 

čebelo in kobilico. 

Hipoteza 4: Otroci ne poznajo murna, mokrice, strigalice, čmrlja. 

Hipoteza 5: Otroci so strigalico, čmrlja, mokrico in murna že videli, vendar ne poznajo 

poimenovanja. 

Hipoteza 6: Otroci ne vedo, da ima polž eno nogo. 

 

3.4. RAZISKOVALNA METODA 
 

Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja, in sicer anketni vprašalnik, ki je bil  

pripravljen za predšolske otroke, stare 2,5–3,5 leta. 

3.5. VZOREC 
 

V vzorec je bilo zajetih 72 otrok. Otroci so vključeni v dve enoti vrtca in so bili stari od 

2,5–3,5 leta. 

 

Pri ponovnem anketiranju je sodelovalo 12 otrok, kateri so bili vključeni v raziskovalni 

del diplomske naloge. 

3.6. INSTRUMENTARIJ 
 

Za tehniko zbiranja podatkov sem uporabila anketni vprašalnik. Sestavila sem ga s 

pomočjo mentorice. Zajemal je zaprta in odprta vprašanja. 

 

V prvem delu anketnega vprašalnika me je zanimalo predvsem to, kaj otroci že vedo o 

travniku in drobnih živalih, ki tam živijo. Jih znajo poimenovati, poznajo njihove 

lastnosti? 

 

V drugem delu anketnega vprašalnika pa me je zanimalo, katere izmed živali na 

fotografiji otroci prepoznajo in katere so tiste, ki so otrokom neznane. Ali znajo živali na 

fotografijah poimenovati, so jih videli že kdaj prej in niso poznali le njihovih imen? 
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3.7. NAČIN IZVEDBE 
 

Anketirala sem otroke, stare 2,5– 3,5 leta, v dveh različnih enotah vrtca. Anketiranje 

sem izvedla konec junija in v začetku julija 2012. Izvajala sem ga individualno, in sicer 

tako, da sem otrokom zastavila vprašanja in jim pokazala sliko živali ter si tako sproti 

beležila odgovore na vprašanja. Otroke sem anketirala izven igralnice in s tem 

preprečila, da bi jih karkoli oviralo in jih niso zmotili dražljaji iz okolice. 

 

3.8. OBDELAVA PODATKOV 
 

Podobne odgovore sem umestila v iste skupine in jih nato s pomočjo računalniškega 

programa Microsoft Office Excel prikazala z grafi in kasneje tudi analizirala.  

 

 

4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1. REZULTATI IN INTERPRETACIJA ANKETNIH 
VPRAŠALNIKOV PRED IZVEDBO PRAKTIČNEGA DELA 
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Graf 1: Koliko otrok je sodelovalo v anketi? 

 

V anketi je sodelovalo 72 otrok (100 %), od tega 34 dečkov oziroma 47 % vseh 

anketiranih, in 38 deklic oziroma 53 % vseh anketiranih (graf 1). 
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Kaj vidiš na fotografiji? 
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Graf 2: Kaj vidiš na fotografiji? 

 

Otrokom sem pokazala fotografijo travnika (glej prilogo) in jih vprašala, kaj na fotografiji 

vidijo. Na vprašanje je odgovarjalo 72 otrok (100 %). 50 % otrok je odgovorilo, da na 

fotografiji vidijo travo, 33 % je podalo odgovor, da vidijo rožice, ostalih 16 % otrok je 

podajalo drugačne odgovore (graf 2). Med temi so otroci naštevali nekatere travniške 

cvetlice in živali, med odgovori je bil tudi odgovor gozd, njiva ipd.  
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Graf 3: Kako imenujemo prostor na fotografiji? 

 

Ko sem otroke vprašala, kako imenujemo prostor na fotografiji, sem bila presenečena 

nad njihovimi odgovori, saj sem bila mnenja, da bo več otrok dalo odgovor travnik (graf 

3). Pri tem odgovoru je 43 % otrok odgovorilo, da se prostor imenuje trava, le 13 % oz. 

9 otrok je odgovorilo, da se prostor imenuje travnik, 33 % otrok odgovora ni vedelo in 

niso odgovorili na vprašanje, 11 % otrok je podalo drugačna poimenovanja, med temi 

sem zasledila odgovore polje, igrišče, breg in druge. 

 



 24 

Kako imenujemo prostor na fotografiji?
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Graf 4: Kaj vse najdemo na travniku? 

 

Na vprašanje, kaj vse najdemo na travniku, je več kot polovica otrok, in sicer 61 % 

otrok odgovorilo, da na travniku najdemo rožice, 18 % otrok je odgovorilo, da na 

travniku najdemo polže, 10 % otrok meni, da na travniku najdemo mravlje, 4 % otrok 

ve, da je na travniku trava, ostalih 7 % odgovorov pa sem uvrstila v kategorijo drugo, 

saj so se med njimi pojavili odgovori le enkrat (graf 4). Otroci so naštevali živali, kot so: 

metulj, čebela, pikapolonica. 

 

Katero travniško rastlino poznaš?
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Graf 5: Katero travniško rastlino poznaš? 

 

Ko sem otrokom zastavila vprašanje, katero travniško rastlino poznajo, sem ugotovila, 

da je večini otrok pojem rastlina neznanka. Otrokom sem pomagala s podvprašanjem, 

kaj raste na travniku, nato pa sem dobila naslednje odgovore (graf 5). Več kot polovica 

otrok, in sicer 57 % otrok, je odgovorilo, da pozna marjetico, 7 otrok oziroma 9 % 

pozna regrat, 5 otrok oziroma 7 % pozna deteljico, 6 % vprašanih otrok je dalo odgovor 

trave, ko sem jih spraševala o tem, katero travo poznajo, nisem dobila natančnejšega 

odgovora. 4 % otrok oz 3 otroci so odgovorili, da poznajo trobentico, ostalih 17 % 

odgovorov sem zbrala v skupino drugo. Otroci so med temi odgovori povedali, da 

poznajo zvonček, vijolico, drevo, koruzo ipd. 



 25 

Kako veš, da je to rastlina?
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Graf 6: Kako veš, da je to rastlina? 

 

Ko sem otroke vprašala, kako vedo, da je to rastlina, po čem to vedo, je kar nekaj otrok 

na vprašanje odgovorilo, da ne ve, 14 % otrok je na to vprašanje podalo odgovor, da 

ne vedo, enak odstotek predstavlja skupina otrok, ki je na vprašanje odgovorila »zato, 

ker je«, natančnejšega odgovora pa kljub spodbudi, da bi razmišljali dalje, niso podali 

(graf 6). 40 % vseh anketiranih otrok je odgovorilo, da to vedo zato, ker je rastlina 

zelena, ostalih 32 % otrok pa je odgovorilo, da zato, ker diši, ker ima vonj oziroma jo 

vohajo. 

 

Ali poznaš katero od živali na travniku?
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Graf 7: Ali poznaš katero od živali na travniku? 

 

Pri vprašanju, katero žival na travniku poznajo, me je nekoliko presenetilo, da je največ 

otrok, kar 29 % vseh vprašanih, podalo odgovor polž, na koncu sem ugotavljala, da so 

naštete živali tiste, katere otroci največkrat srečajo na travniku (graf 7). Razmišljala 

sem, zakaj se je odgovor krt pojavil pri 6 % otrok, saj le-tega še niso videli, otroci 

verjetno na sprehodih srečujejo krtine, ki so delo krta, zato vedo, da živi na travniku. Lik 

krta se velikokrat pojavi tudi v otroških pravljicah in risankah, predvidevam, da ga zato 

tudi poznajo. 22 % otrok je podalo odgovor, da na travniku najdemo mravlje, 17 % 

otrok ve, da so na travniku tudi metulji, 11 % pa je odgovorilo, da na travniku najdemo 
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čebele. V kategorijo drugo sem zbrala odgovore, ki so se pojavili le enkrat, med njimi 

so otroci našteli deževnika, kobilico, črička, pikapolonico, kravo, petelina in druge. 
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Graf 8: Kako veš, da je to žival? 

 

Na vprašanje, kako vedo, da je to žival, je kar 35 % otrok odgovorilo, da ne vedo. Ne 

razumejo pojma žival in kaj je zanjo značilno (graf 8). 29 % vprašanih je svojo 

poimenovano žival prepoznalo po tem, da je majhna. 22 % otrok je mnenja, da je žival, 

ki jo poznajo, žival zato, ker ima noge. Med odgovor drugo sem uvrstila vseh ostalih 14 

% odgovorov, med njimi so mi bili najbolj zanimivi, da zato, ker ima oči, ker ima dlako, 

ker je živa itd. 
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Graf 9: Ali ima polž noge? 

 

 

Nad odgovori otrok pri vprašanju, če ima polž noge, nisem bila presenečena, da je kar 

65 % otrok odgovorilo, da polž nima nog (graf 9), ostalih 35 % otrok pa je podalo 

odgovor, da ima noge. Nisem bila prepričana, ali so odgovor podali zgolj naključno ali 

res poznajo odgovor. 
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Graf 10: Koliko nog ima polž? 

 

Že takoj pri naslednjem vprašanju sem domnevala, da v odgovor, ki so ga prej podali, 

niso bili prepričani, saj je kar 44 % odgovorilo, da ima polž zelo veliko nog, iz česar 

lahko sklepam, da odgovora ne poznajo. 32 % otrok je odgovorilo, da ne ve, ostalih 24 

% pa sem uvrstila v kategorijo drugo, saj so otroci zgolj naštevali njim znana števila 

(graf 10). Le trije izmed anketiranih so odgovorili, da ima polž eno nogo. 
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Graf 11: Ima kobilica krila? 

 

Tudi pri vprašanju, če ima kobilica krila, sem za to starost otrok predvidevala, da 

odgovora ne bodo poznali (graf 11). In res je kar 71 % otrok odgovorilo, da kobilica 

nima kril, saj so jih verjetno na travniku videli le skakati. 29 % otrok meni, da ima 

kobilica krila, le nekaj med njimi jih je na podvprašanje, če so jo že videli leteti, 

odgovorilo, da že. Ostali ne vedo oziroma niso komentirali, zakaj menijo, da imajo krila. 
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Graf 12: Koliko nog imajo pajki? 

 

Vprašanje, koliko nog imajo pajki, sem si verjetno glede na starost otrok zadala 

nekoliko pretežko nalogo, saj večina otrok te starosti zna šteti največ do pet, nekateri 

tudi več (graf 12). Zato je na moje vprašanje kar 58 % otrok odgovorilo, da imajo veliko 

nog, 13 % otrok je dalo odgovor 3 noge, saj verjetno poznajo le števila do tri. 8 % otrok 

je odgovorilo, da ima pajek 5 nog, ostalih 21 % pa sem uvrstila v kategorijo drugo, saj 

sem med odgovori našla zelo raznolika števila, nekatera tudi nesmiselna.  
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Graf 13, 14, 15: Mokrica 

 

Kot prvo fotografijo sem otrokom pokazala fotografijo mokrice, kar 64 % otrok je do 

sedaj še ni videlo, ko sem jih povprašala, če vedo, katera sploh je, jih je 38 % dalo 

odgovor, da ne ve, 31 % otrok je mokrica spomnila na hrošča, 7% otrok je dalo odgovor 
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ribica, ostale sem uvrstila v kategorijo drugo. Med temi odgovori so bili zelo raznoliki 

odgovori kot na primer polž, lazar, ščurek, čudna žival in drugi (graf 13, 14, 15). 
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Graf 16, 17, 18: Čmrlj 

 

Ko sem otrokom pokazala fotografijo čmrlja, jih je kar 81 % odgovorilo, da so ga že 

videli, ostalih 19 % ga še ni videlo. Bila sem nekoliko presenečena, da ga je videlo 

toliko otrok, vendar sem pri naslednjem vprašanju dobila nekoliko drugačen odgovor. 

88 % je podalo odgovor, da na fotografiji vidijo čebelo, 9 % jih je sklepalo, da je to osa, 

ostali 3 % pa so podali odgovor, da je to muha. Ugotovila sem, da bom morala otrokom 

dobro predstaviti čmrlja in razlike med njim in čebelo (graf 16, 17). 

Žival so prepoznali po tem, da leti, s kar 40 % odgovorov, 25 % jih je mnenja, da nas 

žival na fotografiji lahko piči, ob tem sem slišala nekatere zelo zanimive zgodbe, ki so 

se jim pripetile v domačem okolju. 18 % otrok je žival prepoznalo po tem, da ima krila, 

ostale odgovore pa sem uvrstila v kategorijo drugo, saj so se med njimi pojavili zelo 

različni odgovori. Naštela bom nekaj odgovorov: Ker je takšne barve; Ker umre, ko te 

piči; ne vem; zato, ker vem; ker smo prebrali pravljico o njej itd. (graf 18). 
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Graf 19, 20, 21: Muren 

 

Pri fotografiji murna je na vprašanje, če so žival že kdaj videli, kar 61 % otrok 

odgovorilo, da živali še ni videlo, ostalih 39 % pa jo je že videlo. Kar 64 % otrok tudi 

poimenovanja za to žival ni poznalo, 17 % jih je mnenja, da je to hrošč, 8 % otrok je 

vedelo, da je na fotografiji muren, dva izmed njih sta ga poimenovala čriček, kar je prav 

tako popolnoma pravilno. Ostale odgovore sem uvrstila v kategorijo drugo, med temi 

odgovori so otroci na različne načine poimenovali žival, kot na primer črna žival, črn 

hrošč, grozna žival ipd. (graf 19, 20). 

Ko sem otroke vprašala, po čem so žival prepoznali, na vprašanje kar 55 % otrok ni 

imelo odgovora, 32 % otrok je odgovorilo, da ga je prepoznalo po tem, ker je črne 

barve, 13 % otrok pa menijo, da je žival velika (graf 21). 
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Graf 22, 23, 24: Pikapolonica 

 

Ob fotografiji pikapolonice je kar 99 % otrok odgovorilo, da so žival že videli, 1 % otrok 

pa je podal odgovor, da je še ni videlo (graf 22). Vendar so kljub temu, da je še niso 

videli, vedeli, kdo je. Kar 94 % otrok je vedelo, da je na fotografiji pikapolonica, ostalih 

6 % otrok pa je dalo odgovor, da je na fotografiji hrošč (graf 23). Tudi ta odgovor je 

povsem pravilen, saj pikapolonico uvrščamo med hrošče. Žival so prepoznali po tem, 

da je rdeče barve. Kar 46 % otrok je dalo tak odgovor. Zanimivo bi bilo slišati odgovore, 

če bi jim pokazala fotografijo polonice drugačne barve. 33 % otrok je žival prepoznalo 

po tem, da ima pike, nekateri so mi ob tem zapeli tudi pesmico, ki govori o pikapolonici. 

21 % otrok pa je žival prepoznalo po tem, da leti (graf 24). 
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Graf 25, 26, 27: Mravlja 

 

Vsi otroci so ob fotografiji mravlje potrdili, da so žival že videli, kar me ni presenetilo, 

saj je žival moč videti tako v naravnem okolju kot tudi marsikje v notranjih prostorih 

naših stanovanj (graf 25). Ob vprašanju, katera žival je na fotografiji oziroma kako jo 

imenujemo, je 79 % otrok odgovor poznalo, vedeli so, da je to mravlja, 17 % otrok je 

odgovorilo, da je na fotografiji rdečka, mogoče jih je k temu odgovoru zavedla tudi 

fotografija (slika 6), kjer je mravlja rdeča v zadku svojega telesa (graf 26). Ostali 4 % 

otrok niso vedeli, kako se žival imenuje. Pri vprašanju, po čem so žival prepoznali, sem 

dobila različne odgovore, 36 % otrok je odgovorilo, da zato, ker je majhna. Nad tem 

odgovorom sem bila presenečena, saj je mravlja na fotografiji slikana zelo od blizu in 

dejansko izgleda velika. To je potrdilo, da so otroci žival že videli in vedo, da je majhna. 

18 % otrok pravi, da so mravlje zelo hitre, 24 % otrok je mnenja, da mravlje pičijo. 

Predvidevam, da so doživeli kakšno slabo izkušnjo z rdečkami. 14 % otrok sem uvrstila 

v kategorijo, ker nosijo reči, tu sem zbrala odgovore otrok, ki so podajali zelo različne 

odgovore. Naštevali so različno hrano, ki jo mravlje nosijo. 8 % otrok pa ni odgovarjalo 

na to vprašanje, dali so odgovor, da ne vedo odgovora (graf 27). 
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Graf 28, 29, 30: Strigalica 

 

Ob pogledu na fotografijo strigalice je nekaj več kot polovica otrok, in sicer 56 %, 

odgovorilo, da so žival na fotografiji že videli, 44 % otrok pa je še ni videlo (graf 28). 

Največ otrok, in sicer 44 %, ni vedelo, kako se žival imenuje, 22 % otrok je odgovorilo, 

da na fotografiji vidijo hrošča, 15 % otrok je vedelo, da je na fotografiji strigalica, 

zanimiv odgovor, ki ga je podalo kar 7 % otrok, je, da je na sliki kleščar, kar so verjetno 

poimenovali po kleščah, ki jih ima na zadku (graf 29). Ostalih 12 % sem uvrstila v 

kategorijo drugo, saj so ji otroci dajali zanimiva imena glede na njeno podobo, med 

njimi sem zasledila ščipek, rak, zlobna žival itd. Tako, kot sem predvidevala že v 

začetku, da otroci ne bodo prepoznali strigalice, me tudi odgovor večine otrok ni 

presenetil. 

39 % otrok na vprašanje, kako vedo, po čem so žival prepoznali, ni imelo odgovora, 

oziroma so odgovorili, da ne vedo. 34 % otrok je prepoznalo žival po tem, ker te 

uščipne, verjetno so to sklepali glede na klešče, ki jih ima, vendar strigalice svoje 

klešče uporabljajo le pri lovljenju hrane, ali takrat, ko se čutijo ogrožene. 17 % otrok 

meni, da je strigalica zelo hitra in so jo po tem prepoznali, ostalih 7 % otrok pa jo je 

prepoznalo po tem, da ima klešče (graf 30). 
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Graf 31, 32, 33: Metulj 

 

Ob fotografiji metulja sem dobila prav takšen odgovor, ki sem ga pričakovala, saj so vsi 

otroci (100 %) odgovorili, da so metulja že videli (graf 31). Bila pa sem nekoliko 

presenečena pri odgovoru na naslednje vprašanje, ko sem jih spraševala, kdo je na 

fotografiji, saj so 4 % otrok metulja poimenovali kar vešča, 10 % otrok ga je 

poimenovalo cekinček, predvidevam, da so tak odgovor dali na podlagi njim znane 

otroške pesmi Metuljček Cekinček. 86 % otrok pa je vedelo, da je na fotografiji metulj 

(graf 32). 

Največ otrok, kar polovica (50 %), je metulja prepoznalo po tem, da leti, 19 % pozna 

metulja po tem, da sedi na rožah, predvidevam, da so ga že videli na travniku ali jim je 

to znano le iz knjig, v katerih pogosto zasledimo metulja poleg cvetlic. 17 % otrok 

prepozna metulja po tem, da je lep, 8 % otrok ve, da ima metulj krila, ostalih 6 % otrok 

pa na vprašanje ni odgovorilo, oziroma so odgovorili, da ne vedo (graf 33). 
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Graf 34, 35, 36: Pajek 

 

Tudi pajka je že videlo zelo veliko otrok, in sicer kar 96 % vseh anketiranih, 4 % otrok 

pa ga do sedaj še ni videlo (graf 34). Verjetno niso videli prav takšnega pajka, ki je bil 

prikazan na fotografiji, zato tudi tak odgovor. 93 % otrok je vedelo, da je na fotografiji 

pajek, 7 % otrok je dalo odgovor, da ne vedo, kako se žival imenuje (graf 35). 

61 % otrok ve, da pajki pletejo mreže in so ga prepoznali prav po tem. 17 % otrok je 

odgovorilo, da pajka prepozna po tem, da pleza, 8 % otrok je bilo osredotočeno na 

njegove dolge noge in so podali odgovor, da ga prepoznajo po tem, ker ima noge, z 

enakim deležem (8 %), na vprašanje ni odgovorilo oziroma so podali odgovor, da ne 

vedo, 6 % odgovorov otrok pa sem uvrstila v kategorijo drugo (graf 36). Med njimi sem 

našla odgovore: Zato, ker je takšne barve; Ker ga ne maram; Ker v mrežo ujame muhe 

itd. 
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Graf 37, 38, 39: Čebela 

 

Ob naslednji fotografiji je čebelo kar 92 % otrok že videlo, ostalih 8 % otrok je 

odgovorilo, da je še niso videli. Zanimiv mi je bil komentar enega izmed otrok, ki je 

rekel: Spet čebela. Verjetno se je še spomnil fotografije čmrlja, ki ga je poimenoval 

čebela (graf 37).  

88 % otrok je prepoznalo žival na fotografiji, vedeli so, da je to čebela, 8 % jih je podalo 

odgovor, da je na fotografiji osa, ostali 4 % otrok niso želeli odgovarjati (graf 38). 

Čebelo je največji delež anketiranih otrok prepoznalo po tem, da leti, in sicer kar 33 % 

vseh. Sledil je odgovor »zato, ker nas lahko piči«, in sicer je takega mnenja kar 25 % 

otrok, 21 % otrok ve, da čebele sodelujejo pri izdelavi medu, in so odgovorili, da jo 

prepoznajo po tem, ker nabere med. 11 % otrok jo prepozna po tem, da sedi na 

cvetlicah. 4 % otrok na vprašanje niso odgovarjali, ostalih 6 % odgovorov pa sem 

uvrstila v kategorijo drugo, saj so se ti odgovori pojavili le pri enem otroku. Zanimiv je 

bil predvsem odgovor, da čebelica pride v škatle, za kar predvidevam, da je otrok mislil 

na čebelnjake (graf 39). 
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Graf: 40, 41, 42: Kobilica 

 

 

Ko sem otroke vprašala še za zadnjo žival, če so jo že kdaj videli, je 63 % otrok 

odgovorilo, da so jo že videli, 37 % otrok pa je še nikoli ni videlo (graf 40). Zanimalo me 

je tudi, koliko otrok ve, katera žival je na fotografiji. Tu sem bila nekoliko presenečena 

nad njihovimi odgovori, saj sem v začetku predvidevala, da bodo kobilico otroci v večini 

poznali. Da je to kobilica, je vedela slaba polovica anketiranih otrok, in sicer 44 %. Kar 

39 % otrok je dalo odgovor, da ne vedo, katera žival je na fotografiji, 7 % otrok je 

kobilico poimenovalo kar hrošč. Odgovor hrošč se je v same m anketiranju pojavljal 

zelo pogosto, ob koncu sem ugotavljala, da nekaj otrok, ki odgovora ne pozna, 

odgovarjajo, da je to hrošč. Ostalih 10 % odgovorov sem uvrstila v kategorijo drugo 

(graf 41), saj so otroci kobilico poimenovali po njeni barvi oziroma po njenih 

značilnostih. Poimenovali so jo zelenka, skokica ipd. 

Na vprašanje, po čem so žival prepoznali, 43 % otrok ni vedelo, po čem, na vprašanje 

so odgovorili, da ne vedo, 36 % otrok ve, ali pa so to sklepali le s fotografije (slika 11), 

da so kobilice med drugim tudi zelene, zato so odgovorili, da so jo prepoznali po zeleni 

barvi. 6 % otrok ve, da kobilice skačejo, ostale 4 % odgovorov pa sem uvrstila v 

kategorijo drugo (graf 42).  
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Graf 43: Kdo ti je vse to povedal? Od kod veš? 

 

Otroke sem za konec povprašala še to, od kje to vse vedo, kdo jim je to povedal. 

Pohvalila sem jih, da znajo že zelo veliko reči, kar je bilo seveda večini otrok v velik 

ponos. Na moje vprašanje je kar 67 % otrok odgovorilo, da so jim to povedale njihovi 

matere in očetje. Prav tak odgovor sem tudi pričakovala, zato nad njim nisem bila 

presenečena. 15 % otrok je odgovorilo, da so jim to povedale vzgojiteljice v vrtcu. Pri 

tem sem prisluhnila zgodbam otrok, razlagali so, kako so se sprehajali s starši, kje vse 

so srečali te živali skupaj z vzgojiteljicami. 

10 % otrok je podalo različne odgovore, katere sem uvrstila v kategorijo drugo, med 

njimi sem zasledila odgovore, da so jim to povedali stari starši, bratje oz. sestre, da so 

vse to videli v knjižnici ipd. 8 % otrok pa je odgovorilo, da to vedo sami, da jim ni nihče 

povedal (graf 43), tudi ko sem jih povprašala, če so kje drugje že videli, niso 

komentirali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

4.2. PRAKTIČNI DEL 
Na osnovi dobljenih odgovorov sem zasnovala dejavnosti za otroke. Dejavnosti, ki smo 

jih izvajali, sem prilagajala njihovi starosti, pri tem sem morala biti pozorna predvsem 

na to, da raziskujem z otroki 1. starostne skupine v oddelku starosti 2‒3 let. V času 

mojega raziskovanja je večina otrok že dopolnila 3 leta. Njihovo predhodno znanje sem 

poskušala nadgraditi z novimi spoznanji in izkušnjami, pri tem pa sem jih poskušala 

čim bolje motivirati za samo delo in raziskovanje. 

4.2.1. Predstavitev raziskovalnega območja 
 

Spodnja slika predstavlja tloris vrtca Medo, ki se nahaja v občini Lukovica, le-ta spada 

v osrednjeslovensko regijo. V vrtcu Medo sem izvedla tako anketiranje otrok kot tudi 

praktični del svoje diplomske naloge. Na sliki sem predstavila pot od vrtca do travnika, 

na katerem smo skupaj z otroki raziskovali. Omenjena in označena pot je poljska pot, 

ki je neprometna in tako tudi varna za otroke (slika 12).  

 

 

Slika 12: Pot od vrtca do travnika 

http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp 
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Pred samim začetkom raziskovanja v naravi smo v skupini pričeli z branjem 

motivacijske pravljice Kakšen čudovit travnik (Harranth, 1995), ob kateri sem otrokom 

pripovedovala zgodbo (slika 13). Sledil je pogovor ob ilustracijah, govorili smo o tem, 

kako je bil tako kot v pravljici tudi pri nas na mestu, kjer danes stoji prizidek vrtca, še 

nedavno travnik, ki so ga otroci uporabljali kot igrišče. V nadaljevanju smo govorili tudi 

o tem, kaj vse na travniku najdemo, kako ravnamo z živalmi in rastlinami, ki jih na njem 

najdemo. Seznanili smo se tudi z lupami in lončki za raziskovanje, nato pa smo se 

odpravili na bližnji travnik. 

 

 

Slika 13: Pravljica pred raziskovanjem travnika (Kakšen čudovit travnik) 

 

4.2.2. Raziskovanje rastlin na travniku 
 

S skupino otrok smo se proti koncu julija odpravili raziskovat travnik, o katerem smo se 

že veliko pogovarjali.  

Pred raziskovanjem travnika smo se pred njim ustavili in opazovali. Otroke sem 

spodbudila, da so si ga za začetek le ogledali, prisluhnili in vonjali, nato je imel vsak 

možnost pripovedovati o tem, kaj vonja, kaj sliši in vidi. Bila sem pozorna na njihove 

odgovore in ugotovila sem, da večina otrok ob pogledu na travnik vidi le rože oz. 

cvetlice, prav takšne podatke sem zbrala tudi v anketnem vprašalniku, travnik je 

otrokom dišal, slišali pa so ptice, muhe. 

 

Cilji, ki sem si jih pri tem zadala: 

- Otroci spoznajo travnik in travniške rastline. 

- Otroci pri spoznavanju uporabljajo različna čutila. 

- Otroci razvijejo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do narave. 
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Ko so dobili navodilo, naj prinesejo nekaj rastlin, mi je večina otrok prinesla le utrgan 

cvet rastline, kot je razvidno na spodnji sliki (slika 14). 

 

 

Slika 14: Prinašanje travniških rastlin 

 

Da bi otroci spoznali rastlino kot celoto, sem že na travniku sama izruvala eno od 

rastlin, nato pa smo si jo pobliže ogledali. 

 

 

Cilji, ki sem si jih pri tem zadala: 

- Otroci spoznajo, da je rastlina kot celota sestavljena iz več delov, katere 

znajo na rastlini pokazati (cvet, steblo z listi, korenine). 

- Otroci pri spoznavanju uporabljajo različna čutila. 

- Otroci pri spoznavanju uporabljajo lupe. 

- Otroci razvijajo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do narave. 

 

Otroci so si ne le na travniku, temveč tudi kasneje v vrtcu cvetlico in njene dele, ki jo 

sestavljajo, ogledali s pomočjo lupe. Ugotavljali smo, kateri del rastline je raznobarven, 

kateri zelen in kateri del je rjave barve. Govorili smo tudi o tem, kateri del je pod zemljo 

in kateri nad zemljo (slika 15). Rastlino smo tudi vonjali in tipali njene površine. 

 



 42 

 

Slika 15: Ogledamo si dele rastline, v ozadju deklica opazuje socvetje regrata. 

 

Cvetlice, ki smo jih na travniku nabrali, smo prinesli kar v našo igralnico, saj je bilo 

zunaj v poletnih dneh zelo vroče za podrobnejše raziskovanje le-teh. Ugotavljali smo, 

kaj vse potrebujejo rastline za svoje življenje, kaj bi se zgodilo, če natrgane rastline 

pustimo v praznem kozarcu, otroci so zelo dobro razmišljali in povedali, da moram v 

kozarec naliti še vodo. Nalila sem vodo in otroke povprašala, zakaj mislijo tako, dobila 

sem odgovore, da tudi ma me doma dajo nabrane rastline v vodo, da bi se brez vode 

rastline posušile, da rastline morajo piti vodo, drugače venejo, in podobno. Spodbudila 

sem jih k razmišljanju in vprašala, kako rastejo rastline na travniku, ali imajo rastline na 

travniku le vodo, kaj so tam opazili. Zopet so zanimivo razmišljali, da rastline rastejo na 

tleh, da jih zalivajo dežne kaplje, od njih nisem želela, da znajo popolnoma natančno 

razložiti, kaj rastline potrebujejo za svoje življenje. 

 

Cilji, ki sem si jih pri tem zadala: 

- Otroci spoznajo, da je rastlina živo bitje. 

- Otroci spoznajo, kaj rastlina potrebuje za svoje življenje (prst, sončno 

svetlobo, zrak in vodo). 

- Otroci odkrivajo, spoznavajo in primerjajo spremembe rastlin v različnih 

pogojih. 

- Otroci razvijajo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do narave. 
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Graf 44: Otroci spoznavajo, kaj rastlina potrebuje za svoje življenje 

 

Po vseh naših ugotovitvah smo rastline s koreninami posadili v prst, nato smo rastline 

zalili in cvetlični lonec postavili na teraso pred našo igralnico (slika 16), zraven smo 

postavili še lonec z rastlino, posajeno v prsti, katere nismo zalili. Zraven smo postavili 

še rastlino v prazen kozarec ter rastlino v kozarec z vodo. Vsak dan smo spremljali 

spreme mbe in ugotovili, da so bile rastline brez vode in prsti že naslednji dan 

posušene, so ovenele. Rastline v cvetličnem lončku smo vsak dan zalivali, po nekaj 

dneh smo ponovno opazili spreme mbo pri rastlini, ki je stala v kozarcu vode , le-ta je 

ovenela. Rastlina v prsti, katero smo zalivali, pa je uspešno rasla ves čas našega 

opazovanja, in sicer vseh 14 dni (graf 44).  

Tako smo uresničili naš cilj in spoznali, da rastline potrebujejo poleg zraka, vode in 

sončne svetlobe tudi zemljo. 

 

Slika 16: Posadili smo rastline v cvetlični lonček (ripeča zlatica) 
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Dejavnost spoznavanja rastlin smo povezali tudi s področjem matematike, otroci so 

dobili nalogo, da rastline, ki so jih na travniku nabrali, sedaj razvrstijo glede na barvo 

cvetov. Delo jim je šlo odlično od rok. Rastline so razvrstili v tri skupine, in sicer cvetlice 

z rumenim cvetom, vijoličnim in belim. Najbolj zanimiva je bila deklica, ki je v roki držala 

ivanjščico, ker ni vedela, v katero skupino naj jo uvrsti, je bele cvetove odtrgala in jih 

dala k skupini rumenih cvetlic, preostanek pa je položila k skupini z rumenimi cvetovi.  

Cilji, ki sem si jih pri tem zadala: 

- Otroci spoznajo, da ima vsaka rastlina svoje ime. 

- Otroci spoznajo poimenovanja in značilnosti posameznih rastlin (tistih, ki 

smo jih na travniku našli). 

- Otroci razvrstijo rastline glede na barvo njihovega cveta. 

- Otroci razvijajo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do narave. 

 

Vsako barvno skupino smo kasneje razvrstili tudi glede na vrsto, potem smo si 

posamezne vrste pobliže ogledali in spoznavali njihove lastnosti (slika 17). Otrokom 

sem povedala tudi poimenovanja zanje, skupaj smo jih iskali preko sličic v knjigah ter 

na internetni strani: http://www.zaplana.net/zaplana/flowers/SI_sum mer.asp. 

Znotraj skupine z rumenimi cvetovi so otroci na travniku natrgali: regrat, ripečo zlatico, 

navadno nakoto. 

V skupini z belimi cvetovi so bile najpogostejše natrgane rastline: navadna ivanjščica, 

navadni rman, rožnatobeli rman, baldrijan in plazeča detelja. 

Skupino z vijoličnimi cvetovi pa so sestavljale naslednje rastline: črna detelja, kranjski 

glavinec in njivsko grabljišče. 

 

 

Slika 17: Razvrstitev rastlin glede na barve cvetov in spoznavanje posameznih vrst 

rastlin. 
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Otroci so pred začetkom raziskovanja v anketnem vprašalniku večinoma kot travniško 

rastlino navajali marjetico. Spoznala sem, da večina navadno ivanjščico poimenuje kar 

marjetica. Želela sem, da spoznajo razlike med njima, hkrati pa spoznajo tudi ostale. 

 

Ko smo spoznali posamezne vrste rastlin, ki smo jih na travniku našli, sem želela 

ugotoviti, ali otroci poznajo posamezne dele rastline, katere smo si ogledali pred tem. 

Otroci so dobili navodilo, naj cvetove rastlin ločijo od ostalega dela rastline in jih 

položijo v pripravljeno posodo (slika 18). 

 

Cilji, ki sem si jih pri tem zadala: 

- Preveriti, ali otroci poznajo rastlino kot celoto, ki jo sestavljajo cvet, steblo z 

listi in korenine. 

- Otroci razvrstijo rastline glede na njen del (cvet in tisto, kar ni cvet). 

- Otroci razvijajo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do narave. 

 

Otrokom nisem želela na noben način nakazati, kateri del rastline naj ločijo, zato sem 

se nekoliko odmaknila in le opazovala, kako se bodo naloge lotili. 

Bila sem zadovoljna, saj sem med opazovanjem videla, da poznajo cvet.  

 

 

Slika 18: Ločevanje cvetov od ostalega dela rastline 

 

Ker smo v poletnem času veliko časa posvetili igri z vodo, ugotavljali smo tudi plovnost 

najrazličnejših predmetov v vodi, sem se odločila, da tudi rastline povežem s temo 

plovnosti cvetov, katere so otroci predhodno pripravili oziroma jih ločili od ostalega 

dela.  

Cilji, ki sem si jih pri tem zadala: 



 46 

- Otroci ugotavljajo in spoznavajo plovnost cveta v vodi. 

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

- Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do narave. 

 

Večina otrok je bila mnenja, da bo cvet na vodni gladini plaval. Ko sem jih vprašala 

zakaj so takega mnenja, sem dobila odgovor, da zato, ker je tako lahek, ko ga prime mo 

v roko, ter zato, ker je majhen. Njihova predvidevanja smo po preizkusu lahko potrdili, 

saj so cvetovi rastlin na vodni gladini res plavali, kar je razvidno tudi na spodnji sliki 

(slika 19). 

 

Slika 19: Ali cvetovi rastlin plavajo na vodi? 

 

Za konec pa smo spoznavanje travniških rastlin povezali tudi s področjem u metnosti. 

Ugotavljali smo, ali lahko z barvnimi cvetovi rišemo po papirju, večina otrok je bila 

mnenja, da ne.  

 

Cilji, ki sem si jih pri tem zadala: 

- Otroci uživajo in uporabljajo naravni material pri ustvarjanju. 

- Otroci ugotavljajo in spoznavajo lastnosti cveta, preizkušajo sled cvetov na 

papirju. 

- Otroci razvijajo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do narave. 

 

Spodbudila sem jih, da preizkusijo na papirju, ali puščajo sled ali ne. Na spodnji sliki 

(slika 20) lahko vidimo deklico, ki preizkuša sled njivskega grabljišča. 
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Slika 20: Ali cvetovi rastlin puščajo sledi na listu papirja? 

 

Pri naslednji dejavnosti pa sem otrokom prepustila, da sami ustvarjajo po svojih željah 

(slika 21).  

Na voljo so imeli lepilo, s katerim so premazali list papirja, nanj pa so lepili cvetove 

rastlin, katere so nekateri lepili na papir v celoti, drugi so trgali cvetove, nastali so zelo 

lepi izdelki, ki sem jih kasneje plastificirala in priložila na konec svoje diplomske naloge 

(priloga 3). 

 

Slika 21: Ustvarjanje iz cvetov rastlin 

4.2.3. Raziskovanje živali na travniku 
 

Pri iskanju in spoznavanju živali na travniku smo se zopet odpravili na travnik, kjer smo 

prejšnje dni raziskovali rastline na njem. 
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Zopet smo se pred travnikom ustavili in opazovali, katere živali vidimo s prostim 

očesom. Otroci so opazili predvsem živali, ki so letale nad travnikom. Metulj, čebela in 

muha so bile tiste živali, katere so otroci opazili najprej. 

 

Otrokom sem razdelila lončke in lupe za raziskovanje. Skupaj smo v lonček najprej ujeli 

mravlje, da so otroci lonček poskusili uporabljati sami (slika 22).  

 

Cilji, ki sem si jih pri tem zadala: 

- Otroci se seznanijo s pripomočki za raziskovanje (lupe, lončki za 

raziskovanje) in jih znajo uporabljati. 

- Otroci v naravi opazujejo drobne reči, ki nas obdajajo in jih navadno s 

prostim očesom ne opazimo. 

- Otroci razvijajo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do narave. 

 

Slika 22: Otroci pri raziskovanju uporabljajo lončke 

 

Otroci so dobili navodilo, da raziščejo travnik in poskušajo ujeti drobne živali na njem. 

O mogočila sem jim dovolj časa, hkrati pa sem tudi sama ves čas sodelovala pri iskanju 

in lovljenju (slika 23, 24). 

 

Že pred samim raziskovanjem travnika in tudi kasneje na njem smo z otroki veliko časa 

posvetili pogovoru o ravnanju z živalmi, saj nisem želela, da bi otroci katero 

poškodovali. 

Cilj, ki sem si ga pri tem zadala: 

- Otroci živa bitja na travniku spoštujejo, razvijejo do njih pozitiven odnos 
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Slika 23, 24: Iskanje živali na travniku 

 

 

Sa mo raziskovanje je bilo zelo zanimivo, otroci so bili motivirani in so se trudili v svoj 

lonček uloviti žival. Presenečena sem bila nad tem, kako dolgo so vztrajali. Nekateri so 

prosili za pomoč, saj jim je žival pri lovljenju ušla. Otroci so imeli možnost rokovanja z 

nekaterimi živalmi.  

Cilji, ki sem si jih pri tem zadala: 

- Otroci odkrivajo in spoznavajo drobne živali na travniku in se učijo rokovanja 

z njimi, da jih ne poškodujejo. 

- Otroci preko rokovanja izgubijo strah oziroma predsodke pred živaljo. 

- Otroci razvijajo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do narave. 

 

Najbolj všeč jim je bila pikapolonica (slika 26), vendar pa je le-ta tudi hitro odletela, zato 

vsi niso imeli možnosti stika z njo. V dlani smo imeli tudi stenico, gosenico, pajka, 

mokrico, polža in nekatere druge.  

Gosenico, mokrico, strigalico in pajka večina otrok ni želela prijeti. Presenečena pa 

sem bila, da je večina otrok v dlani držala polža (slika 25), vendar pa so trije od otrok 

takoj želeli umakniti roko, saj jim je bilo ob stiku z njim neprijetno. 
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Slika 25: Spoznavali smo polža                          Slika 26: Našli smo pikapolonico 

 

Tiste živali, katerih nismo imeli možnosti prijeti v dlan, saj so nam prehitro ušle, pa smo 

si ogledali v lončkih. Opazovali smo njihove barve, značilnosti telesa in gibanja, jih med 

seboj primerjali in jih opazovali tudi v njihovem naravnem okolju. Odnesli smo jih s 

seboj v vrtec, kjer smo si jih še bolj podrobno ogledali (slika 27, 28, 29).  

                                        

  Slika 27: Kobilica v lončku    Slika 28: Čebela v lončku 

 

 

 

Slika 29: Opazujemo metulja 
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Nekatere ulovljene živali smo dali v steklene kozarce (slika 30), spet druge pa smo 

pustili v plastičnih lončkih. V vrtcu smo si pri vsaki živali ogledali zgradbo njenega 

telesa in njene značilnosti (slika 31). Bolj podrobno smo si ogledovali, ali ima žival krila 

ali ne, ima noge, koliko nog ima, ali žival skače, ima tipalke, kakšne barve je ipd. 

Cilji, ki sem si jih pri tem zadala: 

- Otroci odkrivajo in spoznavajo značilnosti drobnih živali. 

- Otroci primerjajo drobne živali med seboj in odkrivajo razlike in podobnosti 

med njimi. 

- Otroci razvijajo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do narave. 

 

Na travniku smo našli vse živali, ki jih je zajemal anketni vprašalnik, in nekaj drugih. Ni 

nam uspelo ujeti murna, ki je bil zajet v anketnem vprašalniku, smo pa našli kozlička in 

ga primerjali z njim (slika 32). Otroci so se ga zaradi njegove velikosti in nepoznavanja 

ustrašili in večina otrok ga niti ni želela opazovati. 

 

     

Slika 30: Živali, ki smo jih našli na travniku         Slika 31: Opazovanje pajkovca 

 

 

          Slika 32: Opazovanje z lupami 
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Njihovo poznavanje živali in opazovanje le-teh pa sem želela ob koncu preveriti s 

pomočjo določevalnega ključa, prilagojenega za otroke, katerega sem izdelala s 

pomočjo Določevalnega ključa avtorice Barbare Bajd (1998) in je priložen v prilogah 

moje diplomske naloge. 

 

Cilji, ki sem si jih pri tem zadala: 

- Otrok z opazovanjem značilnosti živali preko določevalnega ključa poišče 

poimenovanje za žival. 

- Otroci spoznajo poimenovanja za živali. 

- Otroci razvijajo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do narave in živih 

bitij. 

 

Pri dejavnosti sem sama ves čas sodelovala in otrokom prebirala vprašanja, sami pa 

so podajali odgovore in preko simbolov našli pot do prave živali.  

 

 

Slika 33: Določevanje živali s pomočjo ključev 
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4.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PO IZVEDBI 
PRAKTIČNEGA DELA 
 

 

Graf 45: Koliko otrok je sodelovalo v anketi? (ponovno anketiranje) 

 

Ponovno anketiranje otrok sem izvedla naslednji teden po končanem štirinajstdnevnem 

raziskovanju travnika, saj smo raziskovanje izvedli v času poletja in so otroci odhajali 

na počitnice. Zavedam se, da bi bili rezultati nekoliko drugačni, če bi anketiranje 

izvedla po daljšem časovnem obdobju, vendar pa sem želela pridobiti odgovore vseh 

otrok, ki so bili prisotni pri raziskovanju.  

Pri ponovnem anketiranju je sodelovalo 12 prisotnih otrok iz skupine, med njimi 3 

dečki, kar predstavlja 25 % vseh anketiranih, in 9 deklic, ki predstavljajo 75 % vseh 

anketiranih (graf 45). 

 

 

Graf 46: Kaj vidiš na fotografiji? (ponovno anketiranje) 
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Že takoj pri prvem vprašanju sem zasledila drugačne odgovore. Če so otroci prej na 

fotografiji v večini videli travo in rožice, je sedaj kar 58 % otrok odgovorilo, da vidijo 

rastline, saj so verjetno doumeli, da tako cvetlice kot tudi travo uvrščamo med rastline, 

nekaj med njimi pa je ta dva odgovora ponovilo. 25 % otrok je odgovorilo, da vidi 

cvetlice, in 17 % otrok je na fotografiji videlo travo (graf 46). 

 

 

Graf 47: Kako imenujemo prostor na fotografiji? (ponovno anketiranje) 

 

Pri vprašanju, kako imenujemo prostor na fotografiji, je pred raziskovanjem le 13 % 

vseh anketiranih odgovorilo, da se prostor imenuje travnik, ostali na to vprašanje niso 

vedeli odgovora, slaba polovica pa ga je poimenovala kar trava, sedaj po raziskovanju 

je vseh 12 otrok oziroma 100 % otrok vedelo, da prostor imenujemo travnik, saj smo ta 

pojem ves čas našega raziskovanja tudi uporabljali (graf 47). 

 

 

Graf 48: Kaj vse najdemo na travniku? (ponovno anketiranje) 
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Na vprašanje, kaj najdemo na travniku, je zopet največji odstotek dobil odgovor rožice, 

in sicer 33 % vseh odgovorov (graf 48). Otrokom sem skozi raziskovanje večkrat 

pripovedovala o tem, da na travniku najdemo rastline, da med njih uvrščamo cvetlice, 

ki so jim znane, zato se je med temi odgovori pojavil tudi odgovor, da na travniku 

najdemo rastline. Takšen odgovor je dalo 25 % vseh anketiranih, 17 % otrok je 

odgovorilo, da na travniku najdemo živali, z enakim odstotkom (17 %) otrok je 

odgovorilo, da najdemo zemljo, eden izmed otrok (8 %) pa je odgovoril, da na travniku 

najdemo travo. Res pa je, da sem kot odgovor štela otrokov prvi odgovor na vprašanje, 

kljub temu da so jih nekateri našteli več. 

 

 

Graf 49: Katero travniško rastlino poznaš? (ponovno anketiranje) 

 

Otroci so med samim raziskovanjem spoznali rastlino in njene dele v celoti, zato tudi pri 

odgovarjanju na vprašanje, katero travniško rastlino poznajo, niso imeli težav. Pred 

raziskovanjem je večina poznala le marjetico, po raziskovanju pa je polovica otrok (50 

%) odgovorila, da poznajo deteljico (graf 49), kar me je nekoliko presenetilo, saj smo si 

dele rastline ves čas raziskovanja ogledovali pri zlatici. Verjetno je takšen odgovor 

podalo največ otrok zato, ker smo na same m travniku natrgali največ detelje. 25 % 

otrok si je najbolj zapomnilo zlatico, odgovor me ni presenetil, saj smo si le-to 

podrobneje ogledali. 17 % otrok pozna regrat, pričakovala sem, da se bo nanj spomnilo 

več otrok, vendar ni bilo tako. Nekoliko drugačne podatke bi zagotovo pridobila, če bi 

minilo več časa med raziskovanjem in ponovnim anketiranjem. Presenetil pa me je 

odgovor rman, na katerega se je spomnil en otrok (8 %).  
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Graf 50: Kako veš, da je to rastlina? (ponovno anketiranje) 

 

Ko sem otroke vprašala, kako vedo, da je to rastlina, po čem so jo prepoznali, so se 

med prvima dvema odgovoroma spomnili na dele, ki jih imajo rastline, in sicer so 

odgovorili, da vedo, da je to rastlina, ker ima cvet s kar 42 % vseh anketiranih, ter zato, 

ker ima liste s kar 24 %. Presenetilo me je, da se je toliko otrok spomnilo tudi na to, kaj 

rastlina med drugim potrebuje za življenje. 17 % vprašanih je odgovorilo, da ve, da je to 

rastlina, zato, ker je v zemlji. Ostala dva odgovora (17 %) sem uvrstila v kategorijo 

drugo, saj se je vsak pojavil samo enkrat, in sicer da zato, ker rastlina raste, in zato, 

ker omenjena rastlina diši (graf 50). 

 

Graf 51: Ali poznaš katero od živali na travniku? (ponovno anketiranje) 

 

Na vprašanje, ali poznajo kakšno žival, ki živi na travniku, je kar 42 % vprašanih 

odgovorilo, da poznajo kobilico. Menim, da je na ta odgovor vplivalo to, da smo pri 

lovljenju živali na travniku veliko časa posvetili kobilicam, saj so bile zelo živahne in so 

se nam hitro izmuznile. Otroci so navdušeni tekali za njimi in si jih kasneje ogledovali v 

lončku. 25 % otrok je odgovorilo, da pozna pikapolonico, te odgovore so podali tisti, ki 

so imeli možnost stika s pikapolonico. 17 % otrok je odgovorilo, da pozna čebelo, eden 
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otrok (8 %) si je zapomnil polža, in ostalih 8 % oziroma en otrok je podal odgovor 

metulj (graf 51). 

 

 

Graf 52: Kako veš, da je to žival? 

 

Odgovori pri vprašanju, kako vedo, da je to žival, so se prav tako nekoliko spremenili. 

Polovica otrok (50 %) je odgovorila, da vedo zato, ker se živali premikajo, nekateri so 

podoživljali svoje občutke raziskovanja in so pripovedovali o tem, kaj so videli na 

travniku. 42 % vprašanih otrok je odgovorilo, da vedo, da je to žival zato, ker potrebuje 

vodo. Pripovedovali so o tem, da bi brez vode žival umrla. Ker smo ob našem 

raziskovanju na travniku našli tudi mrtvo čebelico, katero smo si kasneje ogledali, je 

ena izmed deklic rekla: »Zato, ker če ne bi imela žival vode, bi se posušila in ne bi 

mogla več leteti, tako kot tista čebelica«. Eden otrok oziroma 8 % pa je podal odgovor, 

da zato, ker žival leti (graf 52). 

 

 

Graf 53: Ali ima polž noge? (ponovno anketiranje) 
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Po raziskovanju, ko smo si polža dobro ogledali, govorili o njem in njegovih 

značilnostih, se je njihov odgovor spremenil. Če je pred raziskovanjem le 35 % otrok 

odgovorilo, da ima polž noge, je sedaj, po raziskovanju, kar 92 % otrok odgovorilo, da 

polž ima noge, le eden od njih oz 8 % je odgovoril, da jih nima. Na tak odgovor je 

zagotovo vplivalo opazovanje polža in pa tudi stik z njim, saj je imelo polža v dlani tudi 

nekaj otrok, ki so to želeli (graf 53). 

 

Graf 54: Koliko nog ima? (ponovno anketiranje) 

 

Vsi otroci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili, da ima polž nogo, so sedaj vedeli, da 

ima le eno nogo, tako je tak odgovor podalo 92 % vseh anketiranih otrok, en otrok (8 

%) pa je odgovoril, da polž nima nobene noge. Odgovori so se glede na odgovore pred 

raziskovanjem zelo razlikovali. Prej je največ otrok odgovorilo, da ima polž veliko nog, 

ali pa so le ugibali števila (graf 54). 

 

 

Graf: 55: Ima kobilica krila (ponovno anketiranje) 

 

Pri ponovnem anketiranju otrok na vprašanje, ali ima kobilica krila, so se sedaj 

odgovori nekoliko spremenili. Če sem v svoji diplomski nalogi med predvidevanja 



 59 

zapisala, da menim, da otroci ne vedo, da imajo kobilice krila, je res prej le 29 % otrok 

podalo odgovor, da kobilice imajo krila, vsi ostali pa so menili, da jih nima. Po vseh 

dejavnostih in opazovanju kobilice pa smo pri nekaterih večjih kobilicah lahko zelo 

dobro opazili, da jih imajo, zato je kar 83 % otrok odgovorilo, da kobilice imajo krila, 

ostalih 17 % otrok pa je še vedno mnenja, da jih nimajo (graf 55). 

 

 

Graf 56: Koliko nog imajo pajki? (ponovno anketiranje) 

 

Vprašanje, katerega sem že prej označila za nekoliko pretežkega za to starostno 

skupino, se je tudi sedaj po vseh dejavnostih, po opazovanju pajka, preštevanju 

njegovih nog izkazalo za pretežko. Še vedno je največ otrok, in sicer 42 %, odgovorilo, 

da ima pajek veliko nog, 33 % otrok je vedelo, da imajo pajki osem nog, ostalih 25 

odstotkov pa sem uvrstila v kategorijo drugo, saj gre zgolj za naštevanje znanih števil 

(graf 56). 
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Graf 57, 58, 59: Mokrica (ponovno anketiranje) 

 

Po končanem raziskovanju na travniku so vsi otroci na vprašanje, če so žival že videli, 

odgovorili, da so jo že. Prej je na to vprašanje kar nekaj otrok odgovorilo, da je še ni 

videlo, saj po navadi mokrico najdemo v nekoliko vlažnih območjih. Mi smo jo našli v 

zemlji na travniku. Velika večina otrok je sedaj po pogovoru in stiku z njo vedela katera 

žival je, 75 % otrok je vedelo, da se žival imenuje mokrica. Ostalih 25 % otrok je podalo 

odgovor, da je to hrošč (graf 57, 58).  

67 % otrok je na vprašanje, po čem so jo prepoznali, oziroma, kako vedo, da je to žival, 

odgovorilo, da zato, ker se skriva v zemlji, kar je potrdilo, da se še spomnijo, kje smo jo 

našli, saj smo kasneje tudi govorili o tem, na kakšnem območju se po navadi nahaja. 

33 % otrok pa je žival se vedno prepoznalo po tem, da je majhna (graf 59). 
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Graf 60, 61, 62: Čmrlj (ponovno anketiranje) 

 

Ker smo čmrlja na travniku videli le od daleč in ga nismo ujeli v lonček, da bi si ga bolje 

ogledali, je tako kar 67 % otrok na vprašanje, če so žival na fotografiji že kdaj videli, 

odgovorilo, da ne, ostalih 33 % otrok pa je odgovorilo, da so ga videli (graf 60). Smo pa 

o čmrlju zelo veliko govorili. Možnost smo si imeli ogledati čebelo, nato pa smo si v 

različnih knjigah ogledovali čmrlja in govorili o razlikah med njima. Ker so otroci pred 

samim raziskovanjem v anketiranju po večini čmrlja poimenovali čebela, je bil moj cilj, 

da poudarim razlike med njima, da jih bodo kasneje otroci znali prepoznati. Ko sem jih 

spraševala, katera žival je na fotografiji, je 83 % otrok prepoznalo, da je to čmrlj, 17 % 

otrok pa je še vedno mnenja, da je to čebela (graf 61). Ta dva otroka, oziroma 17 % 

vprašanih, je na naslednje vprašanje odgovorilo, da sta ga prepoznala po tem, ker ima 

krila, 17 % jih je odgovorilo, da je zelo podoben čebeli, kar pomeni, da so vedeli, da 

smo čmrlja primerjali s čebelo, ostalih 66 % otrok pa si je čmrlja najbolj zapomnilo po 

tem, da je kosmat (graf 62). 
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Graf  63, 64, 65: Muren (ponovno anketiranje) 

 

Ker murna nismo mogli ujeti, da bi ga lahko opazovali, smo si ogledali žival na sliki 32, 

in govorili o tem, kakšen je muren, ogledali smo si ga v knjigah. Na vprašanje otrok, če 

so žival že kdaj videli, je 58 % otrok odgovorilo, da je še niso videli, 42% otrok pa je 

odgovorilo, da jo je že videlo (graf 63). Ko sem jih vprašala, katera žival je na fotografiji, 

je odgovor poznalo kar 75 % otrok, saj so si ga v knjigah verjetno dobro ogledali. 25 % 

otrok pa je mnenja, da je to hrošč (graf 64).  

Na vprašanje, po čem so žival prepoznali, je 76 % otrok odgovorilo, da po tem, ker se 

skriva v luknjicah, kjer smo jih tudi iskali in jih skušali iz nje izvabiti. 25 % otrok je 

odgovorilo, da ga prepozna po tem, kako se oglaša, en otrok, oziroma 8% vseh 

anketiranih, pa je odgovoril, da ga pozna po črni barvi (graf 65). 
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Graf  66, 67, 68: Pikapolonica (ponovno anketiranje) 

 

Pikapolonico, ki jo je pred raziskovanjem prav tako videla in prepoznala večina otrok, 

so sedaj na vprašanje, če so jo že videli, vsi otroci (100 %) odgovorili, da že (graf 66). 

Tudi na vprašanje, katera žival je na fotografiji, so vsi otroci (100 %) odgovorili, da je to 

pikapolonica. Nad njihovimi odgovori nisem bila presenečena, saj se je večina otrok z 

njo srečala že prej, vsi tisti, ki pa je še niso videli, so jo videli sedaj (graf 67).   

Nisem pa pričakovala, da bodo otroci na vprašanje, po čem so jo prepoznali, 

odgovarjali, da zato, ker ima krila, kar je odgovorilo kar 58 % vseh otrok, trije otroci 

oziroma 25 % je odgovorilo, da zato, ker je majhna, 17 % otrok oziroma dva otroka pa 

sta jo prepoznala po nogah. Kot sem že zapisala, nisem pričakovala takšnih 

odgovorov. Kljub temu sem mislila, da bo kdo od otrok pikapolonico prepoznal po pikah 

ali po barvi. Ne vem, ali so takšne odgovore podali naključno, ali sedaj res vedo, da 

obstajajo tudi polonice drugačnih barv in brez pik, katere smo si ogledali (graf 68). 
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Graf 69, 70, 71: Mravlja (ponovno anketiranje) 

 

Tudi mravljo so po pričakovanjih na vprašanje, če so žival na fotografiji že videli, vsi 

otroci (100 %) odgovorili, da so jo že (graf 69), prav tako so tudi vsi izmed njih (100 %) 

vedeli, da je to mravlja (graf 70). V času raziskovanja travnika smo videli zelo veliko 

mravelj, tako pred vrtcem kot med samo potjo proti travniku ter na njem, videli smo 

mravljišče v bližini travnika, opazovali smo, kaj mravlje prenašajo, govorili smo o njih, 

zapela sem jim tudi pesem o mravljah itd. 

Pri vprašanju, po čem so prepoznali mravljo, oziroma kako vedo, da je to mravlja, je 50 

% otrok odgovorilo, da po tem, ker nosijo stvari, kar smo tudi opazovali. 33 % otrok je 

odgovorilo, da so jo prepoznali po tem, ker naredi mravljišče, verjetno jim je bilo to pri 

spoznavanju mravlje najbolj zanimivo oziroma so si najbolj zapomnili. 17 % otrok pa je 

odgovorilo, da jo poznajo zato, ker so jo že videli (graf 71). 
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Graf 72, 73, 74: Strigalica (ponovno anketiranje) 

 

Pri spoznavanju strigalice, katere pred raziskovanjem po večini niso poznali, smo si 

vzeli nekoliko več časa za opazovanje in pogovor o njej. Sedaj po dejavnostih so na 

moje vprašanje, če so žival na fotografiji že videli, vsi otroci (100 %) odgovorili, da že 

(graf 72), tudi to, katera je, so vedeli vsi, razen enega. 92 % otrok je vedelo, da je na 

fotografiji strigalica, en otrok (8 %) pa je odgovoril, da ne ve (graf 73).  

Ker strigalice v začetku nismo našli, smo o njej le govorili, presenetilo me je, da so si 

otroci tako dobro zapomnili, ko sem jim razložila, da bomo strigalico zelo težko našli, 

saj podnevi najde luknjice, v katerih spi, ponoči pa se zbudi in išče hrano. Ker je na 

našem travniku nismo našli, sem jo sama našla na domačem vrtu, skrito med solato, in 

jo odnesla v vrtec, da so si jo otroci lahko ogledali. 

Pri vprašanju, po čem prepoznajo žival na fotografiji, je 42 % otrok odgovorilo, da po 

tem, ker se skriva v luknjah, zato je nismo našli, 33 % otrok je odgovorilo, da po tem, 

ker spijo takrat, ko smo mi budni, oziroma podnevi. 25 % otrok pa je odgovorilo, da po 

tem, ker ima klešče (graf 74). 
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Graf 75, 76, 77: metulj (ponovno anketiranje) 

 

Že pred samim raziskovanjem sem iz anketnega vprašalnika lahko razbrala, da so žival 

na fotografiji videli že vsi, in tudi tokrat so na moje vprašanje, če so žival že videli vsi 

(100 %) otroci odgovorili, da že (graf 75). Tudi ob vprašanju, katera žival je na 

fotografiji, so vsi (100 %) otroci vedeli, da je to metulj (graf 76). 

Na vprašanje, po čem so žival prepoznali, pa je 67 % otrok odgovorilo, da po tem, ker 

so zelo pisanih barv, saj smo na travniku videli veliko različnih. En otrok oziroma 8 % 

anketiranih je odgovoril, da ga je prepoznal po tem, ker leti. 25 % otrok pa je 

odgovorilo, da ga poznajo po tem, ker se spremeni iz gosenice. Menim, da se je takšen 

odgovor pojavil zaradi našega pogovora in spoznavanja razvoja gosenice preko knjige 

Zelo lačna gosenica (Carle, 1997), razvoj gosenice smo spoznavali nekaj mesecev 

pred raziskovanjem travnika v enem izmed tematskih sklopov v letošnjem šolskem letu 

(graf 77). 
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Graf 78, 79, 80: Pajek (ponovno anketiranje) 

 

Ob pogledu na fotografijo pajka so vsi otroci (100 %) odgovorili, da so žival že videli 

(graf 78), tudi to, da je na fotografiji pajek, so vedeli vsi (graf 79). Ker smo v času 

našega raziskovanja na travniku našli zelo veliko suhih južin, katere uvrščamo med 

pajkovce, sem pričakovala, da se bo kdo od otrok spomnil nanjo ob pogledu na 

fotografijo pajka, saj sem njeno ime ponavljala vedno, ko smo jo videli. 

Pajka je kar 33 % otrok prepoznalo po tem, da ima dolge noge, 25 % je pri vprašanju, 

po čem prepoznajo žival na fotografiji, odgovorilo, da po tem, ker naredi mrežo, 25 % 

otrok je odgovorilo, da po tem, ker v mrežo ulovi hrano, saj smo na terasi našega vrtca 

opazovali ujeto muho v pajčevini. 17 % otrok pa je pajka prepoznalo po tem, ker ima 

veliko nog (graf 80). 
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Graf 81, 82, 83: Čebela (ponovno anketiranje) 

 

Ob fotografiji čebele so vsi otroci (100 %) potrdili, da so žival že videli (graf 81), tudi na 

vprašanje, katera žival je na fotografiji, so vsi (100 %) odgovorili, da je čebela (graf 82). 

Čebelo so po večini otroci poznali že pred raziskovanjem, zato me tu niso presenetili 

takšni odgovori.  

Na vprašanje, kako vedo, da je to čebela oziroma po čem jo prepoznajo, je 58 % otrok 

odgovorilo, da po tem, ker pije sok cvetlic, 34 % otrok je odgovorilo, da po tem, ker 

nam naredi med, en otrok (8 %) pa je odgovoril, da jo pozna po tem, ker pomaga 

čebelarju (graf 83). 

Z otroki smo imeli možnost opazovati mrtvo čebelo, ki smo jo našli v bližini travnika, 

ogledovali smo si jo v knjigah in revijah, govorili o njej, prav zato so o njej ob koncu 

vedeli zelo veliko. 
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Graf 84, 85, 86: Kobilica (ponovno anketiranje) 

 

Otrokom sem pokazala še zadnjo fotografijo živali in jih vprašala, če so le-to že videli, 

vsi otroci (100 %) so potrdili, da so žival na fotografiji že videli (graf 84), ko sem jih 

vprašala katera žival je to, kako se imenuje, je večina otrok vedela, in sicer 83 % otrok 

je odgovorilo, da je na fotografiji kobilica, 17 % otrok oziroma dva otroka pa sta 

odgovorila, da je to žuželka (graf 85). Odgovor seveda ne poimenuje živali na 

fotografiji, je pa res, da kobilico uvrščamo med žuželke, in to sta si ta dva otroka zelo 

dobro zapomnila.  

Na vprašanje, po čem žival prepoznajo, je 42% otrok odgovorilo, da po tem, ker skače, 

24 % otrok jo pozna po tem, ker ima tipalke, 17% otrok po tem, ker lahko leti, sklepam 

da je bilo tema dvema otrokoma pri kobilici najbolj zanimivo to, da sta ugotovila, da 

imajo kobilice krila. 17 % otrok oziroma 2 otroka pa sta kobilico prepoznala po barvi 

(graf 86), odgovora sem uvrstila skupaj, saj je eden odgovoril, da jo prepozna po rjavi 

barvi, drugi pa po zeleni . 
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Graf 87: Kdo ti je vse to povedal? Od kod veš? (ponovno anketiranje) 

 

Pri zadnjem vprašanju so me nekateri izmed otrok zelo dobro nasmejali, ko sem jih 

vprašala, kdo jim je povedal vse to, od kod vedo, je ena od deklic rekla: »Saj veš«, ko 

sem ji rekla, da ne vem in mi lahko ona pove, se je zasmejala in rekla: »Ti.« Kar 58 % 

otrok je na to vprašanje sedaj odgovorilo, da so jim vse to povedale vzgojiteljice v 

vrtcu, 17 % otrok je odgovorilo, da je to videlo v knjigah, 17 % otrok je to videlo na 

travniku, eden od otrok pa je odgovoril, da so mu to povedali starši (graf 87). 
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4.4 UGOTOVITVE 
 

Pred samim anketiranjem otrok sem predvidevala, koliko otroci o travniku, rastlinah in 

živalih na njem že vedo, kasneje sem zbrane podatke analizirala in svoje trditve 

potrdila ali zavrgla. 

 

Hipoteza 1: Otroci ne poznajo poimenovanja za travnik kot prostor. 

Prvo hipotezo zagotovo lahko potrdim. Kot sem predvidevala že pred začetkom 

raziskovanja, da otroci ne poznajo poimenovanja za travnik kot prostor, je kasneje 

anketiranje otrok le-to potrdilo. Le 13 % otrok te starostne skupine je vedelo, da prostor 

imenujemo travnik, ostali so ga poimenovali kar trava, ali pa odgovora na vprašanje 

niso vedeli. 

 

Hipoteza 2: Otroci ne poznajo rastline kot celote (njenih delov). 

Pred začetkom anketiranja sem predvidevala, da otroci te starostne skupine ne 

poznajo vseh delov rastline. Hipotezo lahko potrdim, saj so se le redki otroci s pojmo m 

rastlina že seznanili. Ko sem otroke vprašala, katera travniška rastlina jim je najbolj 

znana, mi večina otrok ni znala odgovoriti, šele ko sem jim pomagala s tem, ko sem 

vprašala, kaj raste na travniku, sem dobila odgovore. Večina otrok je pred začetkom 

raziskovanja predstavila, da rastlino pozna po barvi, vonju 

 

Hipoteza 3: Otroci poznajo predvsem mravljo, pajka, pikapolonico, metulja, 

čebelo in kobilico. 

Tako kot sem predvidevala že v začetku, sem kasneje tudi pri analiziranju anketnih 

vprašalnikov ugotovila, da večina otrok pozna mravljo, pajka, pikapolonico, metulja in 

čebelo. Predvidevala sem, da otroci poznajo tudi kobilico, vendar moram to trditev 

zavreči, saj je kobilico prepoznala le slaba polovica otrok, in sicer 44 % vseh 

anketiranih. 

 

Hipoteza 4: Otroci ne poznajo murna, mokrice, strigalice, čmrlja. 

To trditev lahko v celoti potrdim, saj otroci ne poznajo poimenovanja za naštete živali. 

Mokrice in čmrlja ni prepoznal prav nihče izmed otrok. Zanimivo je tudi to, da so bili 

otroci ob fotografiji čmrlja po večini prepričani, da je to čebela. Strigalico je prepoznalo 

le 15 % vseh anketiranih, murna pa 8% vseh otrok. O živalih, ki so bile otrokom 

neznane, smo se morali kasneje še toliko bolj pogovarjati, jih spoznavati in opazovati. 

Menim, da mi je po večini to dobro uspelo. 

 



 72 

Hipoteza 5: Otroci so strigalico, čmrlja, mokrico in murna že videli, vendar ne 

poznajo poimenovanja. 

Trditev lahko deloma potrdim in deloma zavržem, saj so odgovori otrok, če so žival na 

fotografiji že kdaj videli, zelo polovični. Mokrico je videlo 64 % anketiranih otrok, 

strigalico je že videlo 56 % otrok, ob fotografiji čmrlja je kar 81 % otrok odgovorilo, da 

so ga že videli. Murna je do sedaj videlo le 39 % vseh anketiranih otrok. 

 

Hipoteza 6: Otroci ne vedo, da ima polž eno nogo. 

Prav tako lahko v celoti potrdim tudi to trditev, saj so le trije otroci izmed vseh 72 vedeli, 

da ima polž eno nogo, ostali so naštevali naključna znana števila ali pa na vprašanje 

niso dali odgovora. 

 

 

 

4.5 RISBE OTROK PRED DEJAVNOSTJO IN PO DEJAVNOSTI 
 

Otroke sem že pred začetkom samih dejavnosti in raziskovanju travnika prosila, da 

narišejo risbo rastline in živali, ki jo najdemo na travniku. Skupaj smo se pogovorili in 

domenili, da bomo od rastlin narisali regrat. Od živali smo določili metulja, nekaj otrok 

je izrazilo željo in narisalo tudi druge živali. Po končanem raziskovanju travnika in 

bližnjem srečanju z določeno rastlino in živaljo sem otroke prosila, da le-to ponovno 

narišejo. Zbrala sem le nekaj risb, ki prikazujejo, da so otroci rastlino in žival po 

dejavnosti doživeli in jo v risbi nekoliko drugače tudi predstavili kot pred začetkom. Pri 

analiziranju posameznih risb mi je strokovno pomagala vzgojiteljica Meta Ada mič Bahl. 

 

 



 73 

4.5.1. Risba regrata pred dejavnostjo 

 

Slika 34: Regrat (pred dejavnostjo) 

Otrok je pred dejavnostjo regrat narisal kot sklenjeno obliko, ki jo je na eni strani 

potemnil z gostimi nanosi. Risba kaže na neko splošno predstavo o predmetu, 

predvidevam, da se je otrok v risbi osredotočil na cvet rastline, ne razume pa še 

celotne zgradbe rastline (slika 34). 
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4.5.2. Risba regrata po dejavnosti 

 

Slika 35: Regrat (po dejavnosti) 

 

Po dejavnosti, ko je otrok ponovno narisal regrat, se zelo dobro vidi, da ima boljšo 

predstavo o zgradbi rastline. Cvet je izrazil z intenzivnimi nanosi, kar kaže na tipno 

zaznavo ali doživetje. V naravi regrat sicer nima listov na steblu, a jih je otrok vseeno 

narisal. Predvidevam, da zato, da nam pove, da ima rastlina liste ter da pri tem poudari 

rast v višino. Iz risbe so v pravokotnem prostorskem odnosu jasno izraženi listi in 

korenine (slika 35). 
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4.5.3. Risba metulja pred dejavnostjo 

  

 

Slika 36: Metulj (pred dejavnostjo) 

 

V risbi pred dejavnostjo je otrok izrazil tri posameznosti, ki se nanašajo na metulja. 

Prva in srednja so krožne črte, ki se nanašajo predvsem na gibanje ali neko splošno 

dogajanje. Tretja oblika je zaključena oblika, ki ima na zgornji strani gost nanos črt. 

Predvidevam, da otrok metulja pozna, saj je z risbe razvidno, da je bil otrok 

osredotočen predvsem na gibanje metulja, tretja oblika pa nakazuje na trup metulja 

(slika 36). 
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4.5.4. Risba metulja po dejavnosti 
 

 

Slika 37: Metulj (po dejavnosti) 

 

Po dejavnosti je otrok v risbi izrazil trup in glavo metulja. Trup je potemnil z gostimi 

nanosi, s čimer je izrazil materialnost metulja. Glavo je narisal okroglo s tipalkami, očmi 

in usti. Otrok je na stopnji, ko že sestavlja oblike. Predvidevam, da gosti nanosi 

poudarjajo otrokovo doživetje ob stiku z metuljem (slika 37). 
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4.5.5. Risba pikapolonice pred dejavnostjo 

 

 

Slika 38: Pikapolonica (pred dejavnostjo) 

 

V tej risbi pred dejavnostjo in spoznavanjem živali je otrok izrazil predvsem neko 

splošno dogajanje, gibanje. Oblike, ki so nastale, so naključne, s kratkimi črtami, ki 

izražajo posamezne zaznave. Otrok je pri tem uporabil rdečo barvo, kar nakazuje, da je 

pikapolonico že nekje videl (slika 38). 
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4.5.6. Risba pikapolonice po dejavnosti 

 

Slika 39: Pikapolonica (po dejavnosti) 

 

V risbi po dejavnosti je otrok narisal dve obliki, ki se nanašata na pikapolonico. Prva, 

večja, ima trup in glavo. Trup je potemnjen z gostimi nanosi, kar izraža materialnost 

pikapolonice. Glava ima izraženi dve tipalki in oči. Druga oblika ima prav tako trup in 

glavo, le da je tu poudarek na glavi, kjer je otrok poudaril oči in tipalke. V obeh oblikah 

je otrok poudaril nekaj drugega. V prvi obliki materialnost, v drugi pa komunikacijo z 

ostalim svetom preko čutil. Iz risbe je razvidno, da je otrok že na stopnji, ko sestavlja 

oblike (slika 39). 

4.5.7. Povzetek analize risb  
 

Po dejavnosti so otroci pokazali neprimerno boljšo predstavo o živem svetu, ki jim je bil 

predstavljen, kar dokazuje, da je za pripravo likovne dejavnosti nujno potrebna dobra in 

poglobljena predstava tistega, kar rišejo. Mlajše otroke, s katerimi sem tudi sama 

delala, pri tem spodbujamo predvsem k uporabi likovnih simbolov. 
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5. ZAKLJUČEK 
 

Na men moje naloge je bil, da ugotovim, kako dobro otroci v starostni skupini 2‒3 leta 

poznajo živali in rastline, ki jih najdemo na travniku, in kako jih poznajo po spoznavanju 

travnika. Zanimalo me je, ali se bodo njihove predstave spremenile.  

 

Za pisanje diplomske naloge s tem naslovom sem se odločila predvsem zato, ker se mi 

je predlagana tema zdela zelo zanimiva Otroci pri spoznavanju travnika pridobijo nova 

znanja, spretnosti in se hkrati učijo ravnanja z živimi bitji.  

Zanimalo me je, kaj otroci o travniku in življenju na njem že vedo, zato sem pred samim 

spoznavanjem le-tega na podlagi sestavljenega vprašalnika od otrok pridobila ustrezne 

informacije, ki so me usmerjale. Kasneje sem pri raziskovanju ugotovila dejstvo, kako 

zelo pome mbno je, da izhajam iz tega, kar otroci vedo, saj so pri tem veliko bolj 

motivirani za delo. O njihovih predstavah, ki so jih podali pri anketiranju, smo se 

pogovarjali, otroci pa so tako preko dejavnosti popravili oziroma spremenili njihove 

prejšnje predstave, ali pa jih potrdili. 

Sedaj se veliko bolj zavedam dejstva, da moramo izhajati iz otroka, tega, kar on že ve. 

To je tudi tisto najpomembnejše pri konstruktivističnem pristopu poučevanja, iz 

katerega sem izhajala. 

 

S pomočjo anketnega vprašalnika sem ugotovila, da je otrokom pojem rastlina 

neznanka, poznali so le nekaj živali, predvsem tiste, ki jih največkrat vidimo v naravi s 

prostim očesom že od daleč, in tiste, ki se večkrat pojavljajo v najrazličnejših pravljicah. 

Velik poudarek sem dala spoznavanju tistih manj znanih živali, trudila sem se, da bi 

otroci videli prav vse živali, katere je zajemal tudi anketni vprašalnik, vendar pa na 

žalost nismo mogli ujeti murna in čmrlja, smo pa zato iskali razlike in podobnosti z 

drugimi živalmi preko literature. 

 

Cilje, ki sem si jih pri same m raziskovanju zadala, sem po mojem mnenju dosegla.  

Vesela sem, da so otroci večino živali lahko videli od blizu in se z nekaterimi tudi 

rokovali. Otroci v vrtcu veliko reči spoznajo preko literature, in prav tu sem opazila, 

kako veliko bolje opazijo in si tudi zapomnijo določena dejstva preko osebnega stika. 

Živali in rastline, ki so jih imeli možnost spoznati preko osebnega stika, so tudi v 

končnem anketiranju veliko bolje poznali.  

 



 80 

Kot vzgojitelji moramo naravo imeti radi in jo približati tudi otroku, v času raziskovanja 

sem opazila, da je tisto, kar je zanimalo mene, pritegnilo tudi otroke. Narava nam 

ponuja ogromno možnosti, le pripravljeni jo moramo biti sprejeti, opazovati in 

spoznavati. 
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7. PRILOGE: 
 

7.1. ANKETNI VPRAŠALNIK 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA PREDŠOLSKE OTROKE 
(starost 2,5–3,5 leta) 
 

Spol otroka:     M                Ž 
Starost otroka:_______________ 
Vrtec, 
skupina:___________________________________________________ 
 

 

1. Kaj vidiš na fotografiji? Kako imenujemo ta prostor? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________. 
 

 
 
- Kaj vse najdemo na travniku? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________. 

 

2. Ali poznaš kakšno rastlino na travniku? Katere poznaš? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_____________________________ . 
 

- Kako veš, da je to rastlina? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________. 
 

3. Ali poznaš katero od živali na travniku? Katere? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________ . 
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- Kako veš, da je to žival? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________. 
 
 

4. Ali ima polž noge? Koliko? 
a.) D A 
b.) N E 

Odg.: ________________ 

 

5. Ima kobilica krila? 
a.) D A 
b.) N E 
 

 

6. Koliko nog imajo pajki? 
______________________________________________________________.  

 

7. Si že kdaj videl žival na fotografiji? Katera je? 
 

 
 

a.) D A 
b.) N E 

Odg.:_______________________________________ 

 

- Po čem si jo prepoznal? 
______________________________________________________________________

______________. 
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8. Si že kdaj videl žival na fotografiji? Katera je? 
 

 
 

a.) D A 
b.) N E 

Odg.:_______________________________________ 

 

- Po čem si jo prepoznal? 
______________________________________________________________________

______________. 

 

 

9. Si že kdaj videl žival na fotografiji? Katera je? 
 

 
 

a.) D A 
b.) N E 

Odg.:_______________________________________ 

 

- Po čem si jo prepoznal? 
______________________________________________________________________

______________. 
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10. Si že kdaj videl žival na fotografiji? Katera je? 
 

 
 

a.) D A 
b.) N E 

Odg.:______________________________________ 

 

- Po čem si jo prepoznal? 
______________________________________________________________________

______________. 

 

 

 

 

 

11. Si že kdaj videl žival na fotografiji? Katera je? 
 

 
 

a.) D A 
b.) N E 

Odg.:_______________________________________ 

 

- Po čem si jo prepoznal? 
______________________________________________________________________

______________. 
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12. Si že kdaj videl žival na fotografiji? Katera je? 
 

 
a.) D A 
b.) N E 

Odg.:_______________________________________ 

 

- Po čem si jo prepoznal? 
______________________________________________________________________

______________. 

 

13. Si že kdaj videl žival na fotografiji? Katera je? 
 

 
a.) D A 
b.) N E 

Odg.:_______________________________________ 

 

- Po čem si jo prepoznal? 
______________________________________________________________________

______________. 
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14. Si že kdaj videl žival na fotografiji? Katera je? 

 
 

a.) D A 
b.) N E 

Odg.:_______________________________________ 

 

- Po čem si jo prepoznal? 
______________________________________________________________________

______________. 

 

 

15. Si že kdaj videl žival na fotografiji? Katera je? 
 

 
a.) D A 
b.) N E 

Odg.:_______________________________________ 

 

- Po čem si jo prepoznal? 
______________________________________________________________________

______________. 
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16. Si že kdaj videl žival na fotografiji? Katera je? 
 

 
a.) D A 
b.) N E 

Odg.:_______________________________________ 

 

- Po čem si jo prepoznal? 
______________________________________________________________________

______________. 

 

17. Kdo ti je vse to povedal? Od kod veš? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________. 
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7.2. DOLOČEVALNI KLJUČ ŽIVALI NA TRAVNIKU 

DOLOČEVALNI KLJUČ ŽIVALI NA 
TRAVNIKU 

Povzeto po: Moje prve drobne živali tal, Bajd, B., 1998, DZS: 
Pred vami je ključ za prepoznavanje 11 različnih drobnih živali, ki jih najpogosteje 
najdemo na travniku oziroma so med najbolj prepoznavnimi predstavniki le tega. S tem 
ključem ni mogoče prepoznati vseh travniških živali, izbrala sem jih le nekaj, ki so 
primerne za otroke tega starostnega obdobja.  
Določevalni ključ uporabljajte skupaj z otroki, saj je označen s simboli preko katerih se 
bodo otroci z vašim usmerjanjem lažje znašli. Učili se bodo uporabe preprostega ključa 
v katerem so zbrane trditve. Uporaba takšnega načina učenja pa bo otrokom še kako 
prav prišla v življenju. 

 
 

 

 

Žival ima na obeh straneh telesa 

enako število nog     

                                   
 

 

Žival ob telesu nima enakega 

števila nog    

             

 
 

             
 

 
Telo ima izoblikovano v plosko  
nogo, nima hišice. 

TO JE LAZAR 
 
 

 
Telo ima izoblikovano v plosko nogo,                           

na njej pa nosi hišico. 

TO JE POLŽ 
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                   Ima krila 
 

 
 
 

Nima kril 

 
 

 

 
 
 

 
Ima klešče 

TO JE STRIGALICA 
 
 
 
 

 
Nima klešč 
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Zadnje noge ima daljše, z njimi lahko 

skače.  
  TO  JE KOBILICA ali MUREN 
 

     
 
 

 Nima daljših zadnjih nog 

 
 
 

 
 

    
 
 
 
 Žival ima pisana krila in ima celo telo  
 poraščeno z luskami 

    TO JE METULJ 
 

 
Žival nima pisanih kril in več različnih 
barvnih vzorcev.  

 

 
 
 
 
 



 95 

 
 
        
 
 Žival se hrani z nektarjem in cvetnim  
 prahom 

    
TO JE ČEBELA ali ČMRLJ 
 
 

 
Žival se ne hrani z nektarjem in cvetnim 
prahom  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Žival ima ponavadi rdeča krila s črnimi pikami. 

TO JE PIKAPOLONICA 
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  Njegovo telo je razdeljeno na dva dela, 
vse njegove noge pa rastejo iz 
sprednjega dela – glave. 

TO JE PAJEK  
 

 
Njeno telo je razdeljeno na več kot 
dva dela.  

 
 
 

         
 
 
 
 
  Žival ima 3 pare nog in je členjeno na  
   3 dele – glava, oprsje, zadek 

    
   TO JE MRAVLJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ima več kot 3 pare nog in več kot 3 
člene 
TO JE MOKRICA 
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DOLOČEVALNI KLJUČ ŽIVALI NA 

TRAVNIKU 
Povzeto po: Moje prve drobne živali tal, Bajd, B., 1998, DZS: 
Pred vami je ključ za prepoznavanje 11 različnih drobnih živali, ki jih najpogosteje 
najdemo na travniku oziroma so med najbolj prepoznavnimi predstavniki le tega. S tem 
ključem ni mogoče prepoznati vseh travniških živali, izbrala sem jih le nekaj, ki so 
primerne za otroke tega starostnega obdobja.  
Določevalni ključ uporabljajte skupaj z otroki, saj je označen s simboli preko katerih se 
bodo otroci z vašim usmerjanjem lažje znašli. Učili se bodo uporabe preprostega ključa 
v katerem so zbrane trditve. Uporaba takšnega načina  učenja pa bo otrokom še kako 
prav prišla v življenju. 

 
 

 

 

Žival ima na obeh straneh telesa enako 

število nog     

    
 

                                

Žival ob telesu nima enakega 

števila nog    
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                   Ima krila 

 
 
 

Nima kril 

 
 

 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nima klešč 
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Nima daljših zadnjih nog 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
     
 
  Žival nima pisanih kril in več 
         različnih barvnih vzorcev.  
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       Žival se ne hrani z nektarjem in 
      cvetnim prahom  
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     Njeno telo je razdeljeno na več 
       kot dva dela.  
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7.3. IZDELKI OTROK 
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