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POVZETEK 
 
Delo vzgojiteljice opravljam v podeželskem vrtcu. V njegovi neposredni okolici lahko 
opazimo moderne novogradnje, pomešane s tipično podeželsko arhitekturo, ki ohranjajo 
podobo preteklosti. Zaradi tega v vrtcu želimo, da otroci kar najbolje spoznajo navade in delo 
naših starih staršev. 
 
Namen diplomske naloge je bil opredeliti in nadgraditi znanje otrok, povezano z življenjem in 
z delom na kmetiji, ter s pridobljenim znanjem prilagoditi naravoslovne dejavnosti. Naloga je 
sestavljena iz teoretičnega, empiričnega in iz praktičnega dela.  
 
Teoretični del vključuje nekaj glavnih značilnosti slovenskih kmetij in nam podrobneje 
predstavi ter opiše glavne lastnosti živali, ki so na njih najpogosteje prisotne.  
 
Empirični del zajema podatke raziskave, v kateri je sodelovalo 70 predšolskih otrok, starih 
med pet in šest let. Vprašanja so sestavljena tako, da razkrivajo njihove predstave o živalih, 
življenju in o delu na kmetiji. Odgovori otrok so podali izhodišča za naravoslovne dejavnosti. 
Ponovitev raziskave ob koncu dejavnosti nam je prinesla vpogled v to, koliko so se predstave 
otrok tekom dejavnosti spremenile. 
 
Praktični del vključuje aktivno sodelovanje in spoznavanje otrok z življenjem in z delom na 
kmetiji. Otroci so se seznanjali z živalmi, ugotavljali, kako je treba zanje skrbeti ter zakaj je 
skrb za živali potrebna. Seznanili so se s prehrano in s skrbjo za živali, z delom na kmetiji in 
ugotavljali medsebojno povezanost različnih opravil.  
 
Tekom dela sem se ves čas trudila, da so vsi otroci pri dejavnostih aktivno sodelovali, njihovo 
znanje pa sem postopno nadgrajevala. Vse dejavnosti, ki smo jih izvedli, sem podrobno 
opisala ter priložila nekaj nastalega slikovnega gradiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLJUČNE BESEDE: kmetija, predšolski otroci, skrb za živali, domače živali, naravoslovne 
dejavnosti. 
 



ABSTRACT 
 
I work in a rural kindergarten as a preschool teacher. In its immediate vicinity, we can see 
modern buildings mixed with the typical rural architecture, maintaining the image of the past. 
Therefore, employees at kindergarten want that preschool children get best knowledge about 
habits and work of our grandparents. 
 
The purpose of the thesis was to identify and build up children's knowledge related to the life 
and work on the farm, and to adapt science activities with gained knowledge. This part 
consists of theoretical, empirical and practical work. 
 
The theoretical part includes some of the main features of Slovenian farms and presents us a 
detailed description of the main characteristics of the farm animals. 
 
The empirical part includes research date, which we have got from 70 preschool children from 
kindergarten, aged between five and six years. The questions in this part have been structured 
to reveal their ideas about animals, life and work on the farm. The responses have given us 
the basis for guidelines for activities with children.. At the end of practical work we 
questioned childreen again and after that we could see, how childreens ideas about farm 
changed. 
 
Practical part includes children work and their researching farm life and farm work. Children 
were finding out how to take care about animals and what those animals eat, what people do 
at farms and how different work is connected. 
I was trying to include all childreen to activities, I was making up their ideas gradually. Every 
activity we made I described and added some pictures. 
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1 UVOD 
 
Živa bitja živijo v različnih okoljih. Poznavanje lastnega okolja nam prinaša zadovoljstvo, 
omogoča nam, da okolje, v katerem živimo, kar najbolje izkoristimo. 
 
Naravno okolje nam omogoča izredno pestro izbiro možnosti za raziskovanje, igranje, 
ustvarjanje, druženje, počitek, pa tudi za izražanje čustev. Narava na nas pogosto vpliva 
pomirjujoče, nam vliva življenjsko energijo. Okolje, v katerem stoji vrtec, v katerem delam, je 
v veliki meri naravno. Zdi se mi pomembno, da te naravne možnosti izkoristimo v največji 
meri, da otrokom posredujemo veselje do bivanja v naravi, veselje do njenega raziskovanja. 
Travnike in gozdove smo z otroki moje skupine že podrobneje spoznavali. Del življenja prav 
teh otrok v vrtcu pa so tudi kmetije. Dve stojita v neposredni bližini vrtca, mimo njiju se 
otroci vsakodnevno sprehajajo ali vozijo, še več kmetij pa stoji le nekaj sto metrov od naše 
enote. Obstoja kmetij se zavedajo vsi otroci, kljub temu pa sem v spontanih pogovorih z njimi 
ugotovila, da pomena dela na kmetijah večina otrok ne pozna. Prav tako sem ugotovila, da 
večina otrok le težko razume povezanost človeka in narave. Kot navaja Salobir, se v časih, v 
katerih živimo, mnogokrat prehranjujemo nezdravo, kar lahko pripelje do različnih bolezni. S 
primerno prehrano živali lahko vplivamo na sestavo živalskih proizvodov in s tem vsaj 
nekoliko pripomoremo k zmanjšanju vnosa nevarnih snovi v naše telo (Salobir, 2012). S 
seznanjanjem otrok o pomenu zdrave prehrane pomembno vplivamo na njihovo nadaljnje 
življenje. 
 
Otroci v moji skupini so stari od pet do šest let. Z veseljem raziskujejo svet okrog sebe in se 
vključujejo v vsakovrstne dejavnosti. Temo o kmetiji sem začela spontano razvijati s 
posameznimi otroki. O njej so se z veseljem pogovarjali, naštevali so predvsem živali, ki so 
jih že videli in jih poznajo. Ugotovila sem, da bi podrobnejše spoznavanje kmetije otroke 
najverjetneje zelo zanimalo. Posameznim otrokom sem zastavila nekaj vprašanj o kmetiji, za 
katera sem predvidevala, da nanje ne bodo poznali odgovorov. Nato sem jih povabila k 
raziskovanju teh vprašanj in k iskanju odgovorov nanje. Otroci so predlog sprejeli. Pokazali 
so veliko zanimanja za raziskovanje in za izvajanje dejavnosti v povezavi s to temo, tako se je 
začel projekt, čeprav ga predhodno nismo načrtovali. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2. 1 POJEM KMETIJA 
 
Pojem kmetija je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SAZU, 1997) označen kot: 
»Kmetíja -e ž (i) zemljišče s hišo in gospodarskimi poslopji.« ter tudi »nekdaj posestvo, ki 
obsega približno 15 do 20 ha.« 
 
Pojem kmet je v SSKJ (prav tam) označen kot: »kmet kméta m, im. mn. kmétje stil. kméti (e 
ẹ�) 1. kdor ima zemljo in jo obdeluje ter se s tem preživlja.« 
 
Besedo kmetijstvo pa SSKJ (prav tam) označuje kot: »kmetíjstvo -a s (i) gospodarska  
dejavnost, ki se ukvarja s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom.« 
 
Kmetija je torej skupek gospodarskih poslopij in zemljišč, ki jih obdelujejo kmetje, kmetijstvo 
pa je dejavnost, povezana z delom na kmetiji.  
 
Geister (1999) navaja, da je klasična kmetija jedro kultivirane pokrajine ne glede na to, ali 
stoji na samem, v razloženem naselju, v zaselku ali v vasi. Nadaljuje, da klasično kmetijo 
sestavljata stanovanjsko poslopje in gospodarsko poslopje, ki je lahko večnamensko ali 
sestavljeno iz več ozko namenskih stavb, kot so kašča, skedenj, kozolec, hlev, svinjak. Po 
navedbah spletne enciklopedije Wikipedia (http://sl.wikipedia.org) je kmetijstvo eno osnovnih 
in prvotnih človekovih dejavnosti. V to dejavnost spadata poljedelstvo in živinoreja. Podatki 
na spletni enciklopediji označujejo poljedelstvo kot velik korak v človekovem razvoju, 
pojavilo pa naj bi se pred približno 10.000 leti. Človek je s pričetkom poljedelstva začel bivati 
na stalnem območju, saj mu je to omogočalo gojenje rastlin in s tem pridelavo hrane zase in 
za živali, ki jih je udomačil. Človek si je tako pričel naravo podrejati svojim potrebam in 
željam. 

2. 2 KMETIJSTVO V SLOVENIJI 
 
Spletna stran Wikipedia (http://sl.wikipedia.org) navaja tudi podatek, da kmetijska zemljišča 
v Sloveniji predstavljajo 32 % celotnega ozemlja. Slovenija se po podatkih na spletni strani 
uvršča med države z nadpovprečnim deležem podeželskih območij v EU, kmetijska zemljišča 
pa imajo v Sloveniji največji delež v trajnih travnikih in pašnikih (54, 6 %), sledijo jim njive 
(30, 3 %) ter trajni nasadi (8, 45 %), slabih 7 % predstavljajo ostala kmetijska zemljišča. 
Statistični urad Republike Slovenije je na svoji spletni strani (http://www.stat.si/novica_prik 
azi.aspx?id=4594) objavil rezultate popisa kmetijstva iz leta 2010, takrat naj bi imeli v 
Sloveniji 74.711 kmetijskih gospodarstev ali za 13, 6 % manj kot leta 2000. 

2. 3 ŽIVALI NA KMETIJI 
 
Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije na svoji spletni strani navaja: »Živinoreja je 
najpomembnejša panoga slovenskega kmetijstva, ki se spopada z vedno večjimi izzivi. Poleg 
ohranjanja kmetijskih gospodarstev in krajine se živinoreja ukvarja še z ekonomsko 
učinkovitostjo kmetovanja, okoljskimi izzivi in z dobrim počutjem živali, na katerem je vedno 
večji poudarek« (http://www.kgzs.si/gv/kmetijstvo/zivinoreja.aspx). 
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2. 3. 1 GOVEDO 
Prednik domačega goveda je bil tur, ki danes ne obstaja več. Govedo ima pomembno vlogo v 
človeški zgodovini, z njim je človek postal živinorejec in poljedelec, govedo je postalo 
vprežna živina in pomemben pomočnik na polju (Aljančič, 1994). Würmli (1984) navaja, da 
so te živali zelo dragocene, saj predelujejo malovredno zeleno in ostalo krmo v beljakovinsko 
hrano, tj. v mleko in v meso. Ray (2006) pa podrobneje predstavlja govedo ter razlaga, da 
krave gojimo zaradi mleka, usnja in zaradi mesa. Govedo se hrani s travo, ki je poleti navadno 
sveža, pozimi pa suha ali predelana. Nekaj prebavljene hrane pride v vime, kjer se spremeni v 
mleko, vendar pa krave nimajo mleka, dokler ne dobijo prvega telička. Krava, ki še nima 
telička, se imenuje telica, kravji samec je bik. De la Iglesieva (2007) dodaja, da se kastriran 
bik imenuje vol. 

2. 3. 2 KONJ 
Kerswell (1991) navaja, da naj bi prvi znani predniki konj živeli 40 milijonov let nazaj. Po 
besedah De la Iglesieve (2007) so konje namesto goveda uporabljali pri poljskih delih, 
pozneje pa tudi v vojni, postali so jezdne živali, danes so nepogrešljivi v jahalnem športu. 
Kobila po skoraj enoletni brejosti skoti enega žrebička, kakor imenujemo konjeve mladiče. 
Piber (2008) v svojem prevodu navaja, da konji vidijo skoraj okrog glave, ker imajo oči ob 
strani. Kar je pred njihovim gobcem in tik za repom pa opazijo le, če obrnejo glavo. Konji 
živijo skoraj 30 let. Kopita konj, ki so iz roževine, se hitro izrabijo, če hodijo po trdih tleh, 
zato jih zaščitijo s podkvami. 

2. 3. 3 KOKOŠ 
Vzreji kokoši pravimo perutninarstvo, pripoveduje De la Iglesieva (2007). Aljančič (1994) 
trdi, da človek goji kokoši že več kot štiri tisoč let. Kokoši gojimo zaradi mesa in jajc; kokoš 
vsak dan znese po eno jajce, le pozimi ne. Ko kokoš postane koklja, se ne gane iz gnezda, čez 
tri tedne pa se izvalijo piščanci. Petelini imajo greben in podbradek ter bolj pisano perje kot 
samice. De la Iglesieva (1994) navaja, da se petelini, kokoši in piščanci hranijo z žitnim 
zrnjem: s koruzo, z ovsom in z ječmenom. Kadar pa živijo v kokošnjakih na prostem, brskajo 
po tleh in iščejo deževnike, žuželke in semena. Dočakajo do 10 let starosti. Petelin ob 
sončnem vzhodu pa tudi podnevi glasno kikirika, s tem oznanja, kdo je glavni na kokošjem 
dvorišču. Kokoš pa s kokodakanjem piščance kliče k sebi in jih svari pred nevarnostjo, 
sporoča jim, da je našla hrano, izraža pa tudi zadovoljstvo (prav tam).  

2. 3. 4 OVCA 
De La Iglesieva (2007) pravi, da je človek udomačil ovco pred približno devet tisoč leti ter da 
ovce živijo v čredi, saj se tako počutijo varne in zaščitene. Ovca je prežvekovalka, hrani se s 
travo, senom in s suho krmo, potrebuje čisto in svežo pitno vodo, rada ima sol. Avtorica  še 
navaja, da ima ovca lahko mladiče, ko je stara eno leto, po petmesečni brejosti običajno skoti 
eno jagnje. Aljančič (1994) navaja, da ovce gojijo zaradi mesa, volne in zaradi mleka, iz 
katerega izdelujejo ovčji sir. Iz kože strojijo usnje in pergament, na katerega so včasih pisali. 
Avtor dodaja, da ovčjemu samcu pravimo oven, na glavi ima ta polžasto zavite rogove. De la 
Iglesieva (1994) pravi, da ovce ostrižejo enkrat letno, ko postane toplo, z ene same ovce 
dobijo do sedem kilogramov volne. 
 
Angerer (2002) našteva dobre lastnosti volne: je dobro izolacijsko sredstvo in zadržuje 
toploto, vendar omogoča izmenjavo vlage in plinov. Je odporna proti kislinam, slabo gori, 
umazanija ostaja na njeni površini. 
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2. 3. 5 KOZA 
Aljančič (1994) navaja, da je človek kozo vzredil v kameni dobi. Na nogah ima ostrorobe 
parklje, zato z lahkoto pleza tudi po skalovju. Iz kože strojijo usnje, včasih so si iz kože šivali 
obleko. Od koze dobimo meso in mleko, iz njega pa kozji sir. Mantegazza (2005) navaja, da 
koze jedo travo, cvetice, drevesno lubje in vejice, De la Iglesieva (2007) pa, da koza dobro 
skače ter da kozel svojo moč v času parjenja kaže tako, da napade nasprotnika. Dobra koza 
mlekarica da lahko do tisoč litrov mleka na leto, mlada koza pa postane mati, ko dopolni eno 
leto in pol, po petih mesecih brejosti se običajno skotita dva mladiča.   

2. 3. 6 KUNEC 
Kunec je na pogled podoben zajcu na polju, oba imata dolge uhlje, razlikujeta pa se v tacah, 
trdi Aljančič (1994), ki nadaljuje, da ima poljski zajec dolge tace, domači kunec pa ima 
kratke, zato navadno ne teče daleč, če je v nevarnosti, se raje skrije ali si v zemljo izkoplje 
rov. Domovina divjih kuncev je Španija. 
 
Kunec je zelo ploden, mlade ima lahko do osemkrat na leto, skoti pa jih do 12, trdi Aljančič, 
ki še navaja, da bi en kunčji par lahko v štirih letih zaplodil skoraj toliko potomcev, kot ima 
Slovenija prebivalcev. Vendar pa mnogo kunčjih mladičev pogine zaradi bolezni, starejše 
kunce pa pogosto uplenijo druge živali (prav tam). Poznamo veliko pasem kuncev, redijo jih 
zaradi mesa ter zaradi kožuha, pogosto na domačih kuncih preizkušajo različna zdravila (prav 
tam). 

2. 3. 7 PRAŠIČ 
Aljančič (1994) trdi, da je človek vzgojil prašiča iz divje svinje pred več kot devet tisoč leti. 
Prašič rad rije po tleh in se valja po blatu, a se rad tudi kopa. De la Iglesieva (1994) 
pojasnjuje, da se prašiči valjajo po tleh zato, da se osvežijo, na tak način pa se tudi osvobodijo 
zajedavcev. Avtorica pojasnjuje še dodatne lastnosti prašičev, pogosto naj bi namreč brskali z 
rilcem po tleh, iskali gomolje, koreninice, vse, kar se jim zdi užitno. Po besedah avtorice 
imajo radi želod, kostanj, jabolka in buče. Čeprav je prašič videti neokreten, se lahko zapodi v 
dir celo s sedemnajstimi kilometri na uro. Povprečno živi dvanajst let, odrasel lahko tehta do 
tristo kilogramov. Najbolj razviti značilnosti prašičev sta sluh in voh, s pomočjo katerega 
najdejo tudi hrano, ki je skrita pod zemljo (prav tam). Ray (2006) navaja, da iz svinjske kože 
izdelujejo trpežno usnje, iz njega pa rokavice, denarnice, torbice, žoge, pasove. Iz ščetin na 
koži izdelujejo slikarske čopiče. Samica ima lahko mladiče pri sedmih mesecih, breja je 16 
dni, povrže pa lahko do 18 mladičev naenkrat.  

2. 3. 8 PES 
Človek je udomačil psa tako, da je ukrotil volka, navaja Aljančič (1994). Psi so lahko čuvaji, 
lahko človeku pomagajo pri lovu, lahko pa ljudem preprosto krajšajo čas. Za vsako nalogo si 
je človek oblikoval posebno sorto, tako so nastale različne pasme psov. Pes ima izredno razvit 
voh, dobro sliši in vidi, pogosto je vodnik slepim, lahko je izurjen za iskanje žrtev ali 
predmetov. Aljančič nadaljuje, da ima psica mlade dvakrat na leto, da jih je v leglu lahko tudi 
do 14, da so psički prvih 10 dni slepi ter da dva meseca sesajo pri mami, po štirih pa že jedo 
sami. Pes lahko živi do 20 let. 

2. 3. 9 MAČKA 
Aljančič (1994) navaja, da so že davno mnoga ljudstva divjo mačko častili kot božanstvo, 
stari Egipčani pa naj bi jo udomačili, da bi preganjala miši iz njihovih žitnic. Avtor 
pojasnjuje, da je mačka v resnici samotarka ter da dejstvo, da se rada pestuje v človekovem 
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naročju, izhaja iz tega, da je nočna žival in podnevi rada dremlje. Mačka ima mlade večinoma 
dvakrat na leto, skoti se jih lahko tudi po šest. Mladiči spregledajo šele po dobrem tednu, 
mačka lahko živi 15 do 20 let (prav tam). 

2. 4 POLJA, TRAVNIKI 

2. 4. 1 POLJA  
Geister (1999) navaja, da je polje namenjeno gojenju kulturnih rastlin za hrano in krmo ter za 
industrijsko predelavo. Žitno polje predstavlja kot rastišče kultiviranih trav (pšenica, rž, 
ječmen, oves, koruza) in nekaterih drugih kulturnih rastlin s podobnimi rastiščnimi lastnostmi. 
Gre za posevke, ki rastejo strnjeno in nemoteno (brez okopavanja) na večjih površinah. Kot 
orna površina se žitno polje od travnika razlikuje  po tem, da je nekaj mesecev na leto brez 
rastlinske odeje. Bačič idr. v učbeniku (2012) trdijo, da se snovi v naravi ves čas pretvarjajo iz 
ene oblike v drugo, da neprestano krožijo. Nadaljujejo, da narava z odmrlimi organizmi 
»gnoji sama sebe«, saj se mineralne snovi s postopnim razkrajanjem vračajo v prst. Na njivah 
in poljih, s katerih kmetje odnašajo pridelke, pa tla postajajo vse revnejša, zato jih je potrebno 
gnojiti (prav tam). 

2. 4. 2 TRAVNIKI 
Kopasićeva (2012) v zborniku navaja, da je Slovenija gozdnata pokrajina, ki jo je človek 
prilagodil svojim potrebam. S krčenjem gozda je pridobil pašne površine, obdelovalno zemljo 
in prostor za naselitev, travnate površine pa človek vzdržuje s pašo ali s košnjo. 
 
Geister (1999) navaja, da so skoraj vsi travniki nastali zaradi človekovega poseganja v 
naravo. Pripoveduje, da so v ugodnih podnebnih razmerah vsi travniki nagnjeni k zaraščanju, 
človek pa jih je po njegovih besedah od nekdaj ohranjal s požiganjem, pašo udomačenih 
živali in s košnjo. Geister še opozarja, da so travniki zakladnica živalske in rastlinske vrstne 
pestrosti ter da je zato njihovo ohranjanje nadvse pomembno. 
 
Würmli (1984) razlaga, da velik del kmetijskih zemljišč zavzemajo travniki in pašniki, 
Geister (1999) pa pove, da je paša starejši način zadrževanja rastlinskega nasledstva kot 
košnja. Würmli (1984) še dodaja, da domače živali lahko predelajo za nas sicer neuporabne 
surovine, kot so trave in druge travniške rastline, v dragocene produkte, kot sta mleko in 
meso. Ker krave na pašnikih ne pojedo vseh rastlin, je treba pašnike tudi kositi, košnja pa 
pospešuje rast nizkih rastlin, kakršna je na primer detelja. 

2. 4. 3 OKOPAVINSKA NJIVA 
Geitser (1999) navaja, da njive ostajajo tudi v vegetacijskem obdobju v dobršni meri brez 
kritja rastlinske odeje, med poglavitne rastoče poljščine na okopavinski njivi pri nas šteje 
krompir, sladkorno peso, repo in zelje. Dodaja, da so poljščine z vrtov v večjem obsegu 
prodrle na njive šele z uvedbo umetnih gnojil in da je zatiranje plevelov temeljni pogoj za 
uspeh kultiviranih rastlin. 

2. 5 RAZVOJ OTROKA 
 
Razvoj je nepretrgan proces. Stoppardova (1992) pojasnjuje, da lahko razvoj na določenih 
področjih poteka počasneje, vendar se nikoli ne ustavi. Dodaja, da lahko otroka v njegovem 
razvoju opogumljamo in spodbujamo, ne moremo pa spremeniti zaporedja stopenj. Avtorica 
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razlaga, da je razvoj odvisen od zrelosti možganov, živčnega sistema in drugih telesnih 
organov. 
Kurikulum za vrtce (1999) opisuje nekatere skupne zakonitosti o otrokovem razvoju: 

• Otrokov razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje. 
• Vsi psihični procesi se razvijajo v vseh razvojnih obdobjih. 
• Posamezna področja so med seboj prepletena, saj gre za vzporednost in povezanost 

med različnimi psihičnimi funkcijami. 
• V otrokovem razvoju so obdobja, ki so najbolj primerna, da se otrok nekaj nauči. 
• Individualne razlike v razvoju so med otroci velike. 

 
»Predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju 
novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oz. probleme, 
ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogoča izražanje, doživljanje ter ga močno 
čustveno in socialno angažira« (Kurikulum, 1999, str. 10). 
 
Kurikulum za vrtce (1999) poleg tega razlaga, da je cilj učenja v predšolskem obdobju sam 
proces učenja, katerega cilj niso pravilni in nepravilni odgovori, temveč spodbujanje 
otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja itn., ki so zanj značilne v 
posameznem razvojnem obdobju. 

2. 6 OTROK IN DOŽIVLJANJE NARAVE 
 
Področje narave je v Kurikulu za vrtce (1999) opredeljeno kot 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. Vloga 
odraslih je tudi na tem področju zelo pomembna, saj majhni otroci prevzamejo odnos 
vzgojiteljev, staršev in drugih odraslih do narave in raziskovanja (prav tam). 
 
Lepičnik-Vodopivčeva (2006) pojasnjuje, da okoljska vzgoja omogoča doživljanje lepot 
narave, kontakt z njo in razumevanje sprememb v naravi. Nadaljuje, da je zelo pomembno 
otroku omogočiti pridobivanje izkušenj ter da je še pomembneje, da je v vrtcu dovolj časa za 
pridobivanje izkušenj v aktivnem odnosu z okoljem. Avtorica še pravi, da si otrok v stiku z 
okoljem ne pridobiva le znanj o naravi, temveč si razvija čustva, mišljenje, oblikuje navade, 
stališča in vrednote. 

2. 7 KONSTRUKTIVIZEM 
 
Vsak človek ima svoje izkušnje, svoje življenje. Različne situacije, ki jih doživi odrasel 
človek ali otrok, nudijo različne življenjske izkušnje, ki gradijo njegov osebni svet, 
razmišljanje, vplivajo pa tudi na njegova stališča, na dojemanje različnih novih situacij, na 
njihovo razumevanje pojavov in tudi na razumevanje novih dejstev, dogodkov in novih 
izkušenj. Marnova (2006) navaja, da vsak človek sam konstruira tisto, kar poimenuje kot 
realnost. Dodaja, da resničnostim v sebi in izven sebe nenehno daje pomene, razlaga pa tudi, 
da posameznik dražljaje, ki jih zaznava, nezavedno ali zavedno umešča v svoje obstoječe 
sisteme in konstrukte, ki so pogojeni z njegovo biologijo, trenutno situacijo, socialnim 
kontekstom ter osebno zgodovino.  
 
Konstruktivistična teorija meni, da v trenutku, ko opazovalec začne opazovati npr. nek pojav, 
ga začne spoznavati, na opazovalčevo percepcijo, razlago in pripisovanje pomena temu 
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pojavu vpliva njegova subjektivnost, torej njegov sistem že obstoječih konstruktov. Gre za to, 
da je opazovalec aktiven ustvarjalec svoje resničnosti in ne samo register zunanjih dražljajev 
(prav tam). Avtorica še razlaga, da je skupni temelj vseh konstruktivistov dejstvo, da učenci s 
samostojnim razlaganjem podatkov ustvarjajo novo, njim razumljivo znanje na podlagi 
svojega predhodnega znanja, izkušenj, stališč, vrednot, osebnostnih lastnosti in okolja. 
 
Krnel (2007) poudarja, da so v izhodišču pouka učenčeve zamisli o novi učni snovi, pa tudi 
zamisli o tem, kaj je cilj učenja. Razlaga, da zamisli po konstruktivističnih načelih bistveno 
vplivajo na novo konstrukcijo znanja ne glede na to, ali jih ignoriramo ali skušamo upoštevati.  
Krnel (1993) navaja tudi, da »konstruktivizem izraža idejo, da ljudje določamo svoje vedenje 
sami«. Dodaja še: »Proces poteka od oblikovanja začetnih pojmov, pojma števila, pa do 
oblikovanja abstraktnih pojmov kot so na primer pojmi o zgradbi snovi.«  

3 EMPIRIČNI DEL 

3. 1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Vrtec, v katerem delam, stoji sredi narave, zato se mi zdi ključnega pomena, da naravo 
vključujemo v vsakodnevne dejavnosti, ki jih izvajamo v vrtcu. Pomemben del te narave in 
okolja, v katerem bivajo naši otroci, so tudi kmetije. Nekateri živijo na njih, vsi pa se mimo 
njih vsakodnevno sprehajajo ali vozijo. Besedo kmetija otroci v vaškem okolju dobro 
poznajo, kljub temu pa sem pri delu z njimi ugotovila, da pomena besede in tega, kaj se na 
kmetiji dela, zakaj imamo kmetije, marsikdo ne ve. Tako kot okolje pomembno vpliva na 
kmetije, imajo tudi kmetije močan vpliv na okolje. Prav je, da prisotnost kmetij v okolju, v 
katerem živimo, izkoristimo, se o njih dodatno seznanimo in jih spoznamo. Otroci se največ 
naučijo z lastnim doživljanjem in z vključevanjem v aktivnosti. Ker imamo več kmetij v 
neposredni bližini vrtca, je vsekakor primerno, da jih obiščemo, se z njimi podrobneje 
seznanimo in spoznamo, zakaj so pravzaprav pomembne. 

3. 2 CILJI RAZISKOVANJA 
 
Z diplomsko nalogo želim ugotoviti in opisati, kaj otrokom pomeni beseda kmetija, koliko so 
z življenjem na kmetiji seznanjeni, koliko že vedo o razlogih za obstoj kmetij, nadgraditi 
njihove predstave o tej temi ter popraviti morebitne napačne predstave. 
 

- Ugotoviti, kaj si otroci predstavljajo pod pojmom kmetija. 
 
- Ugotoviti, za katere živali vedo, da živijo na kmetiji, in kakšen je njihov pomen. 

 
- Ugotoviti, koliko so seznanjeni z delom na kmetiji. 

 
- Ugotoviti, v kolikšni meri so otroci seznanjeni z medsebojno povezanostjo ter 

odvisnostjo živali in človeka. 
 

- Na osnovi predstav otrok o kmetiji pripraviti dejavnosti, ki bodo otrokom pomagale 
do realnejših predstav. 
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3. 3 HIPOTEZE 
 
Na podlagi zastavljenih ciljev postavljam naslednje hipoteze: 
 

- H1: Otroci vedo, da je kmetija hiša z več gospodarskimi poslopji. 
 

- H2: Otroci vedo, da na kmetiji živijo različne živali ter da jih gojimo tudi zaradi hrane. 
 

- H3: Otroci vedo, da kmet kosi travo, ker je hrana nekaterim živalim, ki živijo na 
kmetiji. 

 
- H4: Otroci ne vedo, da je človekova skrb za živali povezana s kakovostjo živali in 

živalskih proizvodov ter da kakovost živalskih proizvodov posledično vpliva na 
človeka.   

 
- H5: Otroci bodo imeli po končanih dejavnostih popolnejše predstave o obravnavani 

temi. 

3. 4 OPIS RAZISKOVALNE METODE 
 
Metoda, ki sem jo uporabljala, je bila deskriptivna. 

3. 5 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
 
Uporabila sem vprašalnik, ki sem ga pripravila za obravnavano temo. 

3. 6 OPIS INSTRUMENTA 
 
Vprašalnik je sestavljen iz osmih vprašanj in treh podvprašanj. Vsa vprašanja so odprtega 
tipa. Pri nekaterih vprašanjih so otroci potrebovali dodatna vprašanja, da so prišli do 
odgovorov. 

3. 7 OPIS VZORCA 
 
Na vprašalnik je odgovorilo 70 otrok, starih od 5 do 6 let. Pri ponovnem anketiranju po 
zaključku dejavnosti je sodelovalo 21 otrok. 

3. 8 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 
Vprašalnik, ki sem ga sestavila s pomočjo mentorice, je služil kot instrument zbiranja 
podatkov. Otroci so na vprašanja odgovarjali individualno, njihove odgovore sem sproti 
beležila v poseben zvezek. Večina otrok je brez težav odgovarjala na vprašanja, nekateri pa so 
potrebovali dodatne vzpodbude in dodatna vprašanja. 
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3. 9 OBDELAVA PODATKOV 
 
Odgovore sem zbrala in jih uredila v različne kategorije. Iste oziroma podobne odgovore sem 
zbrala v skupno kategorijo, odgovore, ki so se pojavili le enkrat, sem zapisala v kategorijo 
Drugo. Odgovori so mi pomagali pri načrtovanju dejavnosti. 

3. 10 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 
Odgovore v kategorijah sem prikazala s pomočjo stolpičnega diagrama in tabele. 

3. 11 ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
1. Kaj si predstavljaš pod besedo kmetija? 
 
2. Zakaj imamo kmetijo - pomen kmetije? 
 
3. Kaj je na fotografiji? (Pokažem fotografijo krave, Priloga 1.) 
 
3a. Zakaj imamo krave? 
 
4. Katere živali še živijo na kmetiji? 
 
4a. Navezovanje na otrokov odgovor na vprašanje 4: Zakaj imamo to žival na kmetiji?  
 
4b. Navezovanje na otrokov odgovor na vprašanje 4: S čim hranimo to žival? 
 
5. Od kje dobimo mleko? 
 
6. Zakaj ima kmet traktor? 
 
7. Zakaj kosimo travo? 
 
8. Od kod vse to veš? 
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3. 12  REZULTATI IN INTERPRETACIJA PRED IZVEDBO 
DEJAVNOSTI 
 
1. Kaj si predstavljaš pod besedo kmetija? 

Graf 1: Kaj si predstavljaš pod besedo 
kmetija?

48

7 10 4 1
0

10
20
30
40
50
60

Kjer živijo

živali

Kjer so

traktorji

Kjer živijo

kmetje

Drugo Ne vem

Š
te

vi
lo

 
o

d
g

o
vo

ro
v

 
 
Odgovori na to vprašanje so bili zelo različni. En otrok je povedal, da je to hiša, nekdo ni 
vedel odgovora. 48 otrok je povedalo, da je kmetija tam, kjer živijo živali. Sedem otrok je 
povedalo, da je kmetija tam, kjer so traktorji, 10 otrok pa, da je kmetija tam, kjer živijo 
kmetje. En otrok je rekel, da je kmetija to, da so okrog hlevi in pašniki, en otrok pa, da je 
kmetija, ko je okrog ograja, da živali ne pobegnejo. En deček se je posebej razgovoril, 
povedal je, »da na kmetiji živijo ljudje, imajo tam krave, potem pa pokličejo strice, ki 
pripeljejo tovornjak, potem pomolzejo mleko, ga odpeljejo na ladjo in ga potem peljejo v vse 
države«.  
 
2. Zakaj imamo kmetije - pomen kmetije? 

Graf 2: Zakaj imamo kmetije?
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Tudi odgovori na to vprašanje so bili različni. Devet otrok je povedalo, da so kmetije na svetu 
zato, da ljudje dobijo mleko od krave, en otrok je povedal, da so kmetije zato, da lahko notri 
živijo ljudje, 41 otrok pa je reklo, da je pomen kmetij v tem, da notri živijo živali. 10 otrok je 
reklo, da so kmetije zato, da živali ne uidejo. En otrok je povedal, da imamo kmetije zato, da 
tam raste zelenjava, štirje otroci so povedali, da je pomen kmetij v tem, da pasemo živali, pet 
otrok pa, da kokoši znesejo jajca – te odgovore sem združila v kategorijo Drugo. 



Kovačič, N. (2012). Spoznavanje kmetije s predšolskimi otroki. Diplomsko delo. Ljubljana, PeF. 

11 
 

3. Kaj je na fotografiji? (Fotografija krave, Priloga 1.) 

Graf 3: Kaj je na fotografiji?

70

0

20

40

60

80

Krava

Š
te

vi
lo

 o
d

g
o

vo
ro

v

 
 
Vsi anketirani otroci so na to vprašanje odgovorili enako, in sicer, da je na fotografiji krava. 
 
3a. Zakaj imamo krave? 

Graf 4: Zakaj imamo krave?
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52 otrok je na vprašanje, zakaj imamo krave odgovorilo, da zato, da dobimo mleko. Deset 
otrok je reklo, da se pasejo na vrtu. Ostale odgovore sem uvrstila v kategorijo Drugo: štirje 
otroci so odgovorili, da jih lahko pomolzemo. En otrok je rekel, da zato, da pijejo mleko, 
eden, da imajo telička, eden, da so skupaj z bikci, in eden, da jih imamo vedno več. Nihče 
izmed otrok ni odgovoril, da imamo krave tudi zaradi mesa, kar se mi je zdelo izredno 
presenetljivo. 
 
4. Katere živali še živijo na kmetiji? 

Graf 5: Katere živali še živijo na kmetiji?
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Na to vprašanje so otroci odgovarjali z naštevanjem različnih živali, vsi otroci so našteli več 
živali. Kokoši je omenilo 13 otrok, petelina in piščančke pet otrok. Da živi na kmetiji konj, je 
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reklo 57 otrok, na kunca se je spomnilo osem otrok, so pa to žival vsi poimenovali zajec. 
Ovce in koze je omenilo 36 otrok, prašiče pa 34 otrok. Štirje otroci so našteli še bike, trije 
muco in psa, en otrok pa telička in telico. 
 
4a. Navezovanje na otrokov odgovor: Zakaj imamo to žival na kmetiji?  

 
TABELA 1 

 
ŽIVAL ODGOVOR ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
KOKOŠ DA DOBIMO JAJCA 13 
PETELIN DA KIKIRIKA 5 
PIŠČANCI NE VEM 5 
KUNEC DA JIH BOŽAMO 1 
 NE VEM 4 
BIK DA NAREDI TELIČKA 1 
 KER SODI POLEG KRAVE 1 
 NE VEM 2 
TELIČEK DA MU DAMO MLEKO 1 
TELICA NE VEM 1 
KOZA DA DAJEJO MLEKO 1 
 DA JEDO TRAVO 2 
 NE VEM 33 
OVCA DA NAM DA VOLNO 27 
 NE VEM 9 
MAČKA DA LOVI MIŠI 2 
 NE VEM 1 
PES DA LAJA 3 
PRAŠIČ DA RIJE PO BLATU 5 
 DA JIM DAMO GNILO 

DREVO 
1 

 NE VEM 28 
KONJ DA GA JAHAMO 44 
 DA PASE TRAVO 1 
 DA JE SENO 1 
 NE VEM 11 

 
Vseh trinajst otrok, ki je omenilo kokoši, je reklo, da od njih dobimo jajca, vseh pet otrok, ki 
je omenilo petelina, je povedalo, da petelin kikirika, zakaj imamo piščančke, ni vedel nihče. 
Sedem od osmih otrok, ki so v svoj odgovor vključili kunce, ni vedelo, zakaj imamo te živali 
na kmetiji, eden je rekel, da zato, da jih božamo. Zakaj imamo bike, nista vedela dva od otrok, 
ki so to žival vključili v svoj odgovor, en otrok je rekel, da naredijo teličke, eden pa, da bik 
sodi poleg krave. Na vprašanje, zakaj imamo telička, je otrok odgovoril, da zato, da mu damo 
mleko za piti, zakaj imamo telico, ni vedel. 33 otrok, ki je omenilo kozo, ni vedelo, zakaj jih 
imamo na kmetijah, en otrok je rekel, da dajejo mleko, dva pa sta odgovorila, da zato, da jedo 
travo. Na vprašanje, zakaj imamo ovce, je sedemindvajset od šestintridesetih otrok, ki so to 
žival vključili v svoj odgovor, odgovorilo, da zato, da nam da volno, devet otrok ni vedelo 
odgovora. Ta rezultat se mi zdi izredno presenetljiv, saj se pletena oblačila le še redkokdaj 
pojavljajo. Sklepam, da so pridobljeni rezultati posledica pravljice Kdo je napravil Vidku 
srajčico, s katero se v predšolskem obdobju sreča večina otrok.  
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Muco imamo zato, da lovi miši, sta rekla dva od treh otrok, eden je rekel, da ne ve. Za psa so 
vsi trije otroci rekli, da ga imamo zato, da laja. Da imamo prašiče zato, da rijejo po blatu, je 
reklo pet od štiriintridesetih otrok, ki so to žival omenili, eden je rekel, da zato, da jim lahko 
damo gnilo drevo, osemindvajset otrok pa odgovora na to vprašanje ni poznalo. Na vprašanje, 
zakaj imamo konje pa je od sedeminpetdesetih otrok, ki so našteli to žival, štiriinštirideset 
otrok reklo, da zato, da jih jahamo, po en odgovor pa, da pasejo travo in da jedo seno, enajst 
otrok pa ni poznalo odgovora.  
Ugotovila sem, da otroci povprečno slabo poznajo pomen živali na kmetiji. 
 
4b. Navezovanje na otrokov odgovor: S čim hranimo to žival? 

Graf 7: S čim hranimo to žival?
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Sedemnajst otrok je povedalo, da kravo hranimo s senom, enaintrideset jih je reklo, da 
krave jedo travo, eden je rekel, da jih hranimo z mesom, eden pa, da jedo silažo, bale in 
mrvo. En otrok je rekel, da pijejo vodo, devetnajst otrok ni vedelo odgovora.  
 
Da kokoši jedo deževnike, so odgovorili štirje od trinajstih otrok, dva sta rekla, da jedo 
koruzo, sedem otrok ni vedelo odgovora. 
 
Vseh osem otrok je odgovorilo, da kunci jedo korenje, eden je temu odgovoru dodal še 
seno. 
 
Dva od štirih otrok sta rekla, da biki jedo isto kot krave, dva otroka nista poznala 
odgovora.  
 
Otrok, ki je omenil telička in telico, je povedal, da telički jedo koruzo, mrvo in silažo ter 
da pijejo mleko od krave, odgovora za prehrano telice ni poznal. 
 
Dva od treh otrok, ki sta omenila muco, sta povedala, da je miši, eden je temu odgovoru 
dodal še brikete, en otrok pa je omenil le brikete. 
 
Vsi trije otroci, ki so našteli psa, so povedali, da pes je pasjo hrano, en otrok je povedal, 
da je tudi kosti, eden pa, da je tudi, kar ostane od kosila.  
 
Dvanajst od šestintridesetih otrok je povedalo, da koze jedo travo, štiriindvajset otrok ni 
vedelo odgovora. 
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Enajst od šestintridesetih otrok je povedalo, da ovce jedo travo, petindvajset otrok pa ni 
vedelo odgovora. 
 
Na vprašanje, s čim hranimo prašiče, je triindvajset otrok odgovorilo, da ne vedo. Šest 
otrok je reklo, da prašiči jedo seno, trije so povedali, da jih hranimo s krompirjem, eden je 
omenil solato, eden pa, da jim moramo dati za jesti nekaj, kar ni preveč umazano. 

 
Da konj je travo, je odgovorilo dvaindvajset otrok, da je seno pa trideset otrok. Eden je 
povedal, da konji jedo silažo, eden, da pijejo vodo, pet otrok pa ni poznalo odgovora. 
Prehrano konj so otroci presenetljivo dobro poznali. 
 

5. Od kje dobimo mleko? 

Graf 8: Od kje dobimo mleko?

66

3 1
0

20

40

60

80

Od krave V trgovini Drugo

Š
te

vi
lo

 o
d

g
o

vo
ro

v

 
 
Šestinšestdeset otrok je povedalo, da mleko dobimo od krave, trije so odgovorili, da mleko 
dobimo v trgovini, eden pa je povedal, da krava najprej poje travo, ta se potem prebavi in se 
naredi mleko ter da moramo kravo potem pomolsti.  
 
6. Zakaj ima kmet traktor? 

Graf 9: Zakaj ima kmet traktor?
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Triintrideset otrok je odgovorilo, da ima kmet traktor zato, da kosi travo. Šestnajst jih je 
povedalo, da imajo traktor zato, da se kmet lahko vozi z njim, dvanajst pa, da z njim dela. Pet 
otrok je reklo, da s traktorjem kmet lahko kaj pripelje, eden, da z njim lahko seje semena, 
eden, da z njim balira, in eden, da vozi gnoj. En otrok je rekel, da ima kmet traktor zato, ker 
nima avta.  
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7. Zakaj kosimo travo? 

Graf 10: Zakaj kosimo travo?
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Deset otrok je reklo, da travo kosimo zato, da jo živali jedo, dvainpetdeset jih je odgovorilo, 
da jo kosimo zato, da ni prevelika. Štirje so povedali, da je tako lepše, dva, da jo damo lahko 
kravam za jest, eden, da iz rožic na travi lahko naredimo čaj, eden pa, da se drugače nič ne 
vidi in bi lahko šli v napačno smer. 
 
8. Od kod vse to veš? 

Graf 11: Od kod vse to veš?
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Dvaintrideset otrok je povedalo, da so se vse to sami naučili, šest jih je odgovorilo, da so 
gledali knjige, dva pa, da sta videla po televiziji. En otrok je rekel, da vse to že dolgo ve, 
dvema naj bi povedala očka in mamica, šestim dedek in trem babica. En otrok je rekel, da sem 
enkrat povedala jaz, ko smo šli z vrtcem na sprehod, eden pa, da je bil na kmetiji, in mu je 
povedal kmet. Sedemnajst otrok je reklo, da ne vedo, kje so se naučili.  
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4 PRAKTIČNI DEL 

4. 1 OBISK KMETIJE 
 
Cilj dejavnosti: Otroci doživijo kmetijo z vsemi čutili. 
                           Spoznavanje živali na kmetiji. 
 
Opis dejavnosti: Z otroki smo odšli na obisk bližnje kmetije. Za obisk sem se predhodno 
dogovorila z lastnikom, ki ga večina otrok že pozna. Že med potjo so se otroci navdušeno 
pogovarjali, da gremo k stricu Janiju, kot gospodarja kmetije vedno naslavljajo. Ko smo 
prišli, sta nas gospodar ter njegova mama pozdravila in vprašala otroke, kaj si želijo ogledati. 
Otroci so takoj odgovorili, da želijo videti živali in traktorje. Gospodar nam je povedal, da si 
bomo vse skupaj ogledali postopoma. V prvem hlevu so si otroci ogledali konje, v drugem pa 
bike in krave (Slika 1). Ko so si te ogledali, so jih zanimale še ostale živali. Kmet nam je 
povedal, da so ovce na pašniku pri sosednji kmetiji ter da bomo kasneje lahko odšli tudi tja. 
Otrokom je razložil, da bodo tudi konje in krave odpeljali na pašnik, vendar morajo najprej 
počakati, da bo zunaj bolj toplo ter da bo trava nekoliko zrasla. Otroci so se spomnili na 
prašiče, ki jih še niso videli. Kmet jim je povedal, da teh živali pri njih nimajo, prav tako kot 
nimajo perutnine in koz. Povedal pa nam je, kje si jih lahko ogledamo. V okolici je namreč 
več kmetij in večino ostalih živali bomo lahko spoznali tam. Otroke je zanimalo, zakaj na tej 
kmetiji nimajo vseh živali. Kmet jim je povedal, da nimajo dovolj prostora za vse, pa tudi 
dovolj hrane ne. Zato imajo le tiste, za katere lahko dobro skrbijo in ki jih najbolj potrebujejo. 
Ob tem smo si ogledali še senik (Slika 2). Deklica, ki živi na sosednji kmetiji, je povedala, da 
imajo pri njih krave zato, da jim dajo mleko, da konje lahko jahajo, da pa od teh živali dobijo 
tudi meso, ki ga lahko pojedo. Kmet je povedal, da je na njihovi kmetiji povsem enako. 
Razvil se je spontan pogovor o živalih in gospodar ter njegova mama sta prijazno odgovarjala 
na vprašanja otrok, ob tem pa sta otroke seznanila še s tem, s čim se katera od živali 
prehranjuje. 
 
Potem smo odšli še do kmetijske mehanizacije. Otroci so takoj odšli do traktorja. Ko jim je 
gospodar ponudil možnost sedenja na vozilih, so bili otroci navdušeni. Z veseljem so sedli v 
različne traktorje ter si jih ogledovali tudi od znotraj (Slika 3). Tisti, ki imajo traktorje doma, 
so njihove primerjali s temi, v katerih so sedeli zdaj. Potem smo si ogledali še ostale 
kmetijske stroje – nakladalko, kosilnico, pajka, obračalnik. Kmetova mama nam je pokazala, 
kam shranjujejo seno. Zahvalili smo se za obisk ter se poslovili od gostiteljev. Do vrtca smo 
odšli po drugi poti, spotoma smo si ogledali še ovce na paši. Otroci so si jih z zanimanjem 
ogledovali. Povedali so, da nam ovce dajo volno, zakaj to potrebujemo, pa niso vedeli. 
Povedala sem jim, da iz volne lahko izdelamo oblačila. Spomnila sem jih na pravljico Kdo je 
napravil Vidku srajčico, ki smo si jo v lutkovnem gledališču ogledali pred nekaj tedni. Na 
poti do vrtca smo opazili še velik kup gnoja (Slika 4). Otroci so vedeli, da se temu, kar smo 
opazovali, reče gnoj, niso pa vedeli, iz česa ga dobijo ter za kaj ga kmetje uporabljajo. 
Povedala sem jim, da so to živalski iztrebki ter da jih kmetje raztrosijo po poljih, ker tako 
trava in vse, kar posejejo, bolje raste. V preteklem času smo z otroki izvajali projekt, v 
katerem smo spoznavali države sveta. Ena izmed deklic je ob opazovanju gnoja povedala, da 
iz takšnih iztrebkov v Afriki izdelujejo tudi hiše.  
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Slika 1: V hlevu.                                                                            Slika 2: Ogled sena. 

 

 
Slika 3: Na traktorju. 

 

 
Slika 4: Ogled gnoja. 
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4. 3 VOLNA 
 
Cilj dejavnosti: Otroci spoznajo, kako nastane volna. 
 
Opis dejavnosti: Z otroki smo se naslednji dan pogovorili o dogodkih prejšnjega dne. 
Pogovor sem navezala na ovce. Zapomnili so si, da od ovc dobimo volno ter da iz volne 
dobimo obleko. Otrokom sem ob risbah v slikanici obnovila zgodbo Kdo je napravil Vidku 
srajčico. Po koncu zgodbe smo potek predelave volne še enkrat ponovili, le da sem jih tokrat 
skušala opozoriti na to, da v resničnem svetu tega ne delajo živali, ampak to počnejo ljudje in 
stroji v tovarnah. Natančne predelave si niso zapomnili, vedo pa, da je z obdelovanjem volne 
mogoče dobiti obleko. 

4. 3 PRAŠIČ 
 
Cilja dejavnosti: Otrok premaguje strah pred živalmi. 
                             Otrok spoznava prašiča.   
 
Opis dejavnosti: Odšli smo na prehod do sosednje vasi, kjer so si pri družini ene izmed 
delavk naše enote otroci lahko od blizu ogledali prašiča (Slika 5). Že v vrtcu smo se 
pogovorili o tem, s čim se prašič hrani, kuharico smo prosili za nekaj ostankov solate in 
kruha. Lastnica nam je dovolila, da žival simbolično nahranimo. Otroci so bili navdušeni. 
Čeprav so se živali v začetku nekoliko bali, se je njihov strah hitro razblinil, ko so opazovali, 
kako je prašič jedel hrano, ki smo mu jo prinesli. Po hranjenju je prašič odšel v svoj svinjak, 
mi pa smo odšli nazaj proti vrtcu. 

 
Slika 5: Ogled prašiča. 

4. 4 KOKOŠI, PIŠČANCI, PETELINI 
 
Cilja dejavnosti: Otrok utrjuje znanje o kokoših, piščancih in o petelinih. 
                             Otrok spoznava razliko med kokošmi in petelini. 
 
Opis dejavnosti: Ko sem z otroki pričela pogovor o teh živalih, so takoj povedali, da od 
kokoši dobimo jajca. Za petelina so povedali, da je »očka« od piščančkov, piščančki pa so po 
njihovih besedah otroci od kokoši. Ko sem jih vprašala, zakaj potrebujemo petelina, so 
povedali, da »piščančki pač potrebujejo očeta«. Odpravili smo se na sprehod po poti, ob kateri 
lahko opazujemo kokoši in peteline, ki so v ogradi tik ob cesti. Ustavili smo se tam ter živali 
opazovali (Slika 6). Otroke je zanimalo, kje so piščančki. Povedala sem jim, da jih trenutno 
ni. Pogovor sem navezala na prehrano kokoši, nekaj otrok si je zapomnilo kmetove besede, da 
kokoši in piščanci jedo tudi deževnike, ki jih iščejo po tleh. Z opazovanjem smo ugotovili, da 
so petelini barvitejši od kokoši, otroke sem opozorila še na rožo, ki jo imajo samci na glavi. 
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Posnemali smo njihovo oglašanje, otrokom sem povedala še pomen tega. Kolikor nam je 
dopuščal prostor, kjer smo stali, smo si ogledali še kokošnjak, podrobneje pa smo si ga 
ogledali na fotografijah, ko smo prišli nazaj v vrtec.  
 

 
Slika 6: Ogled perutnine. 

4. 5 PREHRANA ŽIVALI 
 
Cilj dejavnosti: Otrok spoznava, s čim se prehranjujejo posamezne živali. 
 
Opis dejavnosti: Prehrano živali smo utrjevali s pomočjo dopolnjevanja plakata (Slika 7). Na 
tla sem razporedila sličice domačih živali. Okrog njih sem razporedila sličice različnih vrst 
prehrane, ki jih te živali jedo. Z otroki smo postopoma lepili sličice na plakat. Ob vsaki sličici 
živali, ki smo jo nalepili, smo ugotavljali, katero hrano je. Potem smo sličico s to vrsto hrane 
nalepili pod ustrezno žival. Ob tem smo se pogovarjali o tem, da nekatere živali jedo enako ali 
podobno hrano. Vse sličice živali smo s puščicami povezali s sličicami prehrane, ki jih 
določene živali jedo. Vsaka žival je imela puščice drugačne barve, da so otroci lažje razumeli 
njihov pomen (Slika 8). Razumevanje otrok sem preverila tako, da sem ob zaključku 
dejavnosti otrokom postavljala vprašanja o tem, katero hrano je katera žival, otroci pa so mi s 
pomočjo plakata povedali odgovore. Razumevanje sem preverjala še po počitku istega dne ter 
tudi naslednji dan, saj sem le tako lahko ugotovila, če so otroci razumeli pomen puščic, 
izkazalo se je, da otroci to razumejo. 

  
Slika 7: Izdelovanje plakata.                                 Slika 8: Plakat 
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4. 6 BARVANJE – DOPOLNJEVANJE ŽIVALI PO SPOMINU 
 
Cilj dejavnosti: Otrok namenja pozornost podrobnostim o domačih živalih. 
 
Opis dejavnosti: Z otroki smo obnovili podatke, ki smo jih pridobili ob obisku kmetije. 
Potem smo odšli v računalniško sobo, kjer smo v okviru računalništva, ki ga izvajamo tekom 
celega leta, na spletu poiskali nekaj pobarvank z motivi kmetije. Natisnili smo jih, potem pa je 
bila naloga otrok, da vsak svojo pobarvanko pobarva in dopolni s čim več podrobnostmi, ki so 
si jih o posameznih živalih zapomnili. Poudarek je bil tudi na uporabi barv, ki so jih otroci na 
obisku kmetije resnično opazili. Naloge so se z veseljem lotili. Med seboj so nekajkrat 
izredno uspešno sodelovali, pogovarjali so se o tem, kakšne barve je bila katera žival, ali o 
tem, kakšne barve so bili posamezni telesni deli. Kadar se jim je rešitev odgovora zataknila, 
so si lahko ponovno ogledali knjige o živalih na kmetiji ter tako pridobili odgovore na svoja 
vprašanja (Slika 9). Nalogo je večina otrok izvrstno opravila.  
 

 
Slika 9: Iskanje podatkov. 

4. 7 UGANKE 
 
Cilj dejavnosti: Otrok se uči povezovati informacije v celoto. 
 
Opis dejavnosti: Otroke sem razdelila v štiri skupine, vsaka skupina je dobila list A4 formata 
in drugo barvo. Pripovedovala sem uganke, skupina, ki je prva povedala pravilen odgovor, je 
na svoj list dobila orehovo lupinico (Slika 10). Otroci so v kvizu izredno uživali. Pojavilo se 
je nekaj prepirov glede tega, katera skupina je prva odgovorila, v primerih, kjer je pravilen 
odgovor istočasno povedalo več skupin, so točko dobile vse skupine.  
 

 
Slika 10: Ugibanje v skupinah. 
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4. 8 TRAVNIK 
 
Cilj dejavnosti: Otrok spoznava predelavo trave ter spoznava povezanost med naravo in 
človekom. 
 
Opis dejavnosti: Pripravila sem fotografije vseh dejavnosti, ki jih kmet izvaja na travniku. Z 
otroki smo jih zložili v pravilen vrstni red, tako so otroci dobili boljši vpogled v to, zakaj je 
košnja trave pomembna ter kaj vse je potrebno storiti preden lahko živali to travo pojedo. 
Otrokom, ki živijo na kmetiji, so bili izrazi, ki sem jih pri tej dejavnosti uporabljala, bolj 
poznani kot tistim, ki ne prihajajo s kmetije. Skupaj smo spoznali pomene vseh besed. 
Fotografije so otroci z dogovarjanjem zložili v pravilen vrstni red, potrebovali so nekaj 
dodatnih vprašanj, ki so jih spodbudila k razmišljanju in pridobivanju pravilnega vrstnega 
reda (Slika 11). Ob zlaganju sličic sem poudarila še pomen dobre trave, ki je hrana živalim, 
pa tudi pomen dobre skrbi za živali, saj nam le zdrave živali dajejo dobre pridelke, poleg tega 
pa tudi dober gnoj, ki je potreben za to, da trava dobro zraste. Otrokom sem skušala 
ponazoriti prepletenost različnih dejavnikov ter pomembnost tega, kako skrbimo za živali ter 
za okolje, saj to potem vpliva tudi na nas. Otroci so vsaj v osnovi razumeli pomen, saj so mi 
povedali, da »bi od bolnih krav lahko dobili pokvarjeno mleko, potem pa bi bili lahko bolni še 
mi«. 
 

 
Slika 11: Razvrščanje sličic. 

4. 9 OPAZOVANJE KMETA PRI DELU – KOŠNJA, OBRAČANJE, 
BALIRANJE 
 
Cilj dejavnosti: Otrok se seznani z delom na kmetiji. 
 
Opis dejavnosti: Travniki okrog vrtca so bili kot nalašč za opazovanje kmeta pri njegovem 
delu. V dopoldanskem času smo najprej spremljali njegovo košnjo trave (Slika 12). Ugotovili 
smo, da je pokošeno travo pustil na travniku. Čez nekaj dni smo ponovno opazili traktor, 
tokrat z drugačnim priključkom (Slika 13). Kmet je travo obrnil z obračalnikom, pomagala pa 
mu je sorodnica z grabljami. Otroci so si zapomnili, da to počneta zato, da se bo trava hitreje 
posušila. Naučili smo se še, da se posušeni travi pravi seno. Otroci so vedeli, da bo to seno 
pozimi hrana živalim. Naslednji dan je kmet pokošeno travo zbaliral. Otroci si pomena tega 
početja niso zapomnili, zato sem jim povedala, da na tak način trava dalj časa ostane primerna 
za hrano živalim.  
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Slika 12: Ogled košnje. 

 

Slika 13: Ogled obračanja. 

4. 10 KNJIŽICA – risanje 
 
Cilj dejavnosti: Otrok s pomočjo likovne dejavnosti izrazi svoje znanje ter občutke o 
obravnavani temi. 
 
Opis dejavnosti: Z otroki smo se po tem, ko so med prosto igro pregledovali različne knjige 
o kmetiji ter o tam živečih živalih, pogovarjali, če bi tudi mi ustvarili lastno knjigo o kmetiji. 
Strinjali so se, niso pa vedeli, kako bi to lahko storili. Ugotovili so, da bi morale biti v knjigi 
različne živali, ki živijo na kmetiji. Zelo veliko otrok je izrazilo željo, da bi narisalo konja. 
Povedala sem, da je bolje, če vsak nariše drugo žival. Ker so kljub temu želeli narisati živali 
po želji, smo se dogovorili, da bodo lahko narisali več risbic. S tem so se strinjali. Na listke 
sem napisala izraze, ki so povezani s kmetijo. Vsak otrok je izvlekel en listič. Otroci so risali 
na samolepilne lističe. Najprej so narisali tisto, kar je bilo napisano na listku, ki so ga izvlekli, 
na drugi listek so lahko narisali, kar so želeli. Risbice sva s sodelavko opremili s podatki o 
risbi – z motivom ter z imenom avtorja. Eden izmed otrok je izdelal še naslovnico, napisal 
naslov ter narisal naslovno risbo. Potem smo lističe oblepili s samolepilno folijo ter jih speli s 
spenjačem (Slika 14). Knjižico smo shranili v knjižni kotiček, otroci so jo z veseljem 
pregledovali tudi v prihodnjih dneh.  
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Slika 14: Knjižica. 

4. 11 SAJENJE 
 
Cilj dejavnosti: Otrok spozna postopek sajenja ter spozna, da je za procese v naravi potreben 
čas. 
 
Opis dejavnosti: Dogovorili smo se, da bomo tako, kot to počnejo kmetje, tudi mi nekaj 
posejali. Najprej smo imeli namen posejati travo, ko pa je ena deklica omenila, da bi posejali 
cvetice, so bili otroci nad to idejo bolj navdušeni, zato sem to upoštevala. Otroci so povedali, 
da potrebujemo zemljo. Odšli smo na travnik, kjer smo poiskali krtine in nabrali zemljo (Slika 
15). Ob vprašanju, kje bomo dobili semena cvetic, so otroci rekli, da rože lahko naberemo na 
travniku in jih v vrtcu še enkrat posadimo. Razložila sem razliko med pojmoma saditi in 
sejati. Ker bomo cvetice posejali, potrebujemo semena. V cvetlični gredici pred vrtcem je 
posejan tagetes. Otroci vedo, da tam rastejo cvetice, vendar jih v tem času še ni. Povedala sem 
jim, da smo z drugimi vzgojiteljicami že lansko leto nabrale semena od teh cvetic. Semena 
sem jim pokazala, dogovorili pa smo se, da si jih bodo lahko ogledali tudi v cveticah pred 
vrtcem, ko bodo zrasle. Otroke sem potem vprašala, če vedo, kaj potrebujemo, da bodo naša 
semena bolje rasla. Odgovorili so, da potrebujemo vodo. Strinjala sem se, hkrati pa sem jih 
usmerila k razmišljanju o tem, kaj kmetje raztrosijo po poljih in travnikih, da rastline tam 
bolje rastejo. Otroci so se spomnili na gnoj. Povedala sem jim, da bi lahko nabrali pravi gnoj, 
da pa gnojilo prodajajo tudi v trgovinah. Zaradi lažje organizacije dejavnosti sem v skupino 
prinesla kupljeno gnojilo.  
 
Sajenje cvetic smo skupaj s starši otrok opravili naslednjega dne v popoldanskem času (Slika 
16). Nabrano zemljo smo zmešali z gnojilom, z mešanico so otroci napolnili več cvetličnih 
korit, potem pa vanje potisnili semena. Korita smo zalili ter jih postavili na okensko polico. 
Dogovorili smo se, da bo dežurni otrok zalival rastline, kadar bo to potrebno, na to opravilo 
pa bova otroke spominjali s sodelavko. Otroci so skupaj s starši pobarvali in okrasili še 
cvetlične lončke, saj smo se dogovorili, da bomo rastline, ko bodo zrasle, z otroki presadili v 
cvetlične lončke, starši pa jih bodo nato prodajali na dobrodelnem bazarju.  
Rast rastlin so otroci vsakodnevno spremljali. Takoj so opazili prve znake rastlin. Ko so bile 
te dovolj velike, smo jih presadili v lončke (Slika 17). Otroci so to storili zelo pazljivo, saj so 
tudi sami opazili, da so cvetlice še zelo nežne. Ob tej dejavnosti smo se pogovorili še o 
dodatnih pogojih za dobro rast rastlin. Ugotovili smo, da rastline potrebujejo zemljo, vodo in 
svetlobo, pa tudi dovolj prostora za rast.  
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Slika 15: Nabiranje zemlje.                                   Slika 16: Sajenje s starši. 

 

 
Slika 17: Presajanje 

4. 12  MLEČNI IZDELKI 
 
Cilj dejavnosti: Otrok ugotavlja, kaj vse je izdelano iz mleka. 
 
Opis dejavnosti: Otroci so vedeli, da mleko dobimo od krave. Spomnila sem jih, da lahko 
mleko dobimo tudi od koze, vendar pa okus ni enak. Potem sem jih vprašala, katere mlečne 
izdelke poznajo. Našteli so sir in jogurt, več pa niso vedeli. Njihovo razmišljanje sem 
usmerila v to, za kaj vse doma uporabljajo mleko. Povedali so, da ga imajo za v čokolino ter 
da z njimi zmešajo kosmiče. Spomnili so se še na mlečni zdrob ter na mlečni riž. Ena deklica 
je z navdušenjem povedala, da mleko potrebujemo tudi za palačinke. Eden izmed otrok je 
povedal, da iz mleka naredijo puding. Povedala sem mu, da pudinga ne naredi iz mleka, 
temveč je mleko le sestavina, s katerim puding lahko nastane. Otroci so povedali še, da mleko 
mamica rabi, ko peče torto ali pecivo, en deček je povedal, da ga njegova babica da tudi v 
kruh, ko ga peče. Z otroki smo tako našli več načinov uporabe mleka. Potem sem jih ponovno 
usmerila k razmišljanju o mlečnih izdelkih. Ena deklica je povedala, da je smetana, preden jo 
stepejo za v sadno kupo, podobna mleku. Strinjala sem se, hkrati pa sem povedala, da je 
sladka smetana v resnici tudi narejena iz mleka. Otroke sem vprašala, če poznajo še kakšne 
vrste smetano, spomnili so se na »tisto, ki se jo namaže na kruh«. Ugotovili smo, da je to kisla 
smetana, ki je prav tako narejena iz mleka. Ena izmed deklic se je spomnila, da je tudi v 
čokoladi mleko, pritrdili smo njenemu odgovoru. Razmišljanje otrok sem usmerila na obisk 
trgovin. Vprašala sem jih, če se spomnijo, kaj še je v trgovinah na policah poleg sira in 
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smetane. Nekaj časa so razmišljali, potem pa se je ena izmed deklic domislila, da tam njeni 
starši kupijo sirni namaz. Otrokom sem povedala, da je mleko tudi v skuti ter skuti s 
podloženim sadjem, prav tako tudi to, da je iz mleka narejeno tudi maslo. Potem sem jih 
vprašala, če vedo, da je iz mleka ali smetane narejen tudi sladoled. Začudeno so me pogledali, 
le ena deklica je povedala, da ji je to že povedala mamica, da pa je na to prej pozabila.  
 
Pred otroke sem nato postavila velik kup reklamnih časopisov. Dobili so nalogo, da v njih 
poiščejo čim več izdelkov, ki so izdelani iz mleka (Slika 18). Ko so te našli, so jih izrezali ter 
nalepili na skupni plakat (Slika 19). Našli so veliko različnih izdelkov. Med iskanjem so naju 
s sodelavko otroci pogosto spraševali, če so posamezni izdelki, ki so jih našli, iz mleka, z 
odgovori sva utrjevali njihovo znanje. Izdelan plakat smo obesili na oglasno desko (Slika 20), 
otroci so ga tako pogosto videvali in utrjevali pridobljeno znanje. 
 

 
Slika 18: Iskanje mlečnih izdelkov.       Slika 19: Lepljenje na plakat.                   Slika 20: Plakat. 

 

4. 13 IGRICE NA RAČUNALNIKU 
 
Cilj dejavnosti: Otrok s pomočjo računalniških igric utrjuje obravnavano snov. 
 
Opis dejavnosti: V sklopu računalniškega krožka so po trije otroci hkrati prihajali k 
računalniku, kjer so igrali igrice s programa Spoznajmo okolja (Bajd, 2000). Iskali so pare ter 
ugotavljali, katere živali ali rastline so prikazane na ekranu (Slika 21). V igranju igric so 
vsekakor uživali, saj so to v vrtcu počeli prvič, poleg tega pa so na zabaven način utrjevali 
obravnavano snov. 
 

 
Slika 21: Igranje igric na računalniku. 
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4. 14 RAZLIKE MED KMETIJAMI NEKOČ IN DANES 
 
Cilj dejavnosti: Otrok spoznava, da se ljudje in okolje v času spreminjajo. 
 
Opis dejavnosti: Z otroki smo odšli na tridnevno bivanje na Srednji Vrh nad Gozd 
Martuljkom, kjer smo se seznanili z življenjem na kmetijah v preteklosti. Otroci so za nekaj 
časa postali pastirčki. Opazovali smo pašnike, stare zgradbe, se seznanili z delom na kmetijah, 
preden so se pojavili traktorji. Nove informacije smo primerjali z že usvojenim znanjem, 
otroci so ugotovili, da je bilo včasih na kmetijah veliko bolj naporno. Poskusili smo tudi 
prehrano, kakršno so na kmetijah jedli včasih – skuhali in pojedli smo žgance. Otroci so se 
preizkusili še v kmečkih opravilih, iz naravnih materialov so izdelovali bivališča ter zakurili 
taborni ogenj. Izkušnja je bila izredno lepa, nekaj otrok je povedalo, da je danes lažje živeti, 
kot je bilo včasih. 

4. 15 IZDELAVA PLAKATA 
 
Cilj dejavnosti: Otrok ugotavlja, kaj se je tekom raziskovanja novega naučil. 
 
Opis dejavnosti: Ob koncu našega projekta sem pozornost otrok usmerila na to, kaj vse smo 
izvedeli o kmetijah. Spominjali smo se, kaj so pred nekaj tedni vedeli o kmetiji, potem pa smo 
ugotavljali, kaj novega so se naučili. Otroci so na plakat narisali pripomočke, ki jih kmet 
potrebuje pri obdelovanju travnikov, živali, ki so jim narisali podrobnosti – roge, kopita, 
perje. Narisali so tudi predmete, ki jih s pomočjo živali pridobimo. Narisali so bale, en deček 
pa je rekel, da lahko zraven nalepimo kar še plakat z mlečnimi izdelki. Otroci so živalim 
narisali tudi hrano, ki jo te živali jedo, napisali pa so, da je treba za živali in za naravo lepo 
skrbeti. 

4. 16 ORJEMO, ORJEMO; KMETIČ VESELO NA SVETU ŽIVI; 
KMETICA 
 
Cilj dejavnosti: Otrok s pomočjo pesmi spoznava delo na kmetiji. 
 
Opis dejavnosti: Z otroki smo se naučili besedilo pesmi Orjemo, orjemo. Otroci so besedilo 
navdušeno sprejeli, nenačrtovano smo besedilu dodali tudi kretnje, ki smo si jih izmislili 
skupaj z otroki. Zapela sem jim tudi pesem Kmetič veselo na svetu živi. Ob tem sem petje 
spremljala z malimi inštrumenti – ko sem jih ponudila otrokom, so me z glasbili z veseljem 
spremljali tudi oni. Pesmi otroci niso poznali, ker pa je pesem tudi zahtevna, sva jo kar nekaj 
časa peli sami s sodelavko. Sčasoma pa so otroci začeli pripevati, nekajkrat so sami izrazili 
željo, da jim zopet zapojeva to pesem in nekaj otrok že zna pesem skoraj v celoti zapeti. 
Z otroki smo se seznanili tudi s pesmijo Kmetica, ki jim je bila prav tako všeč in so si jo hitro 
zapomnili. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PO IZVEDBI 
DEJAVNOSTI 
 
Po končanih dejavnostih sem z enaindvajsetimi otroki, ki so vključeni v mojo skupino in so 
sodelovali pri dejavnostih, ponovno izvedla anketo z istimi vprašanji kot pred začetkom 
dejavnosti. Želela sem namreč ugotoviti, v kolikšni meri so otroci spremenili svoje predstave, 
povezane s kmetijo ter z živalmi in z delom na kmetiji. Odgovori otrok so me pozitivno 
presenetili. Odgovori ob drugem spraševanju so se namreč močno razlikovali od tistih ob 
prvem spraševanju. Tako sem ugotovila, da so se predstave otrok po zaključenih dejavnostih 
precej spremenile in so postale natančnejše.  
 
1. Kaj si predstavljaš pod besedo kmetija? 

Graf 12: Kaj si predstavljaš pod besedo kmetija?
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Odgovori na to vprašanje so si bili veliko bolj podobni kot pri prvem spraševanju. 14 otrok je 
povedalo, da tam živijo živali, 7 otrok pa, da tam pridelujejo hrano. Z odgovorom na to 
vprašanje otroci niso imeli težav. 
 
2. Zakaj imamo kmetije – pomen kmetije? 

Graf 13: Zakaj imamo kmetije?
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Tudi odgovori na to vprašanje so si bili tokrat veliko bolj podobni kot pri prvem anketiranju. 
16 otrok je povedalo, da imamo kmetije zato, da nam živali dajo dobrine, štirje otroci so 
povedali, da zato, da skrbimo za živali, en otrok pa je povedal, da imamo kmetije zato, da tam 
pridelujejo hrano. 
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3. Kaj je na fotografiji? (Fotografija krave, Priloga 1.) 

Graf 14: Kaj je na fotografiji?
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Tudi tokrat so vsi anketirani otroci na to vprašanje odgovorili enako, in sicer, da je na 
fotografiji krava. 
 
3a. Zakaj imamo krave? 

Graf 15: Zakaj imamo krave?
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15 otrok je odgovorilo, da nam krave dajo mleko, 6 otrok pa je poleg tega povedalo, da nam 
dajo tudi meso, česar pri prvem anketiranju ni povedal noben izmed otrok. 
 
4. Katere živali še živijo na kmetiji? 

Graf 16: Katere živali še živijo na kmetiji?
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Konja so omenili vsi otroci, 20 otrok je omenilo tudi kokoš in petelina, 19 otrok še kozo in 
ovco, 17 otrok prašiča in 18 otrok pa osla, kljub temu da ga nismo podrobneje spoznavali. 
Večina otrok je torej omenila skoraj vse živali, ki smo jih med projektom spoznavali. 
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4a. Navezovanje na otrokov odgovor: Zakaj imamo to žival na kmetiji?  
 

TABELA 2: Zakaj imamo to žival na kmetiji? 
 

ŽIVAL ODGOVOR ŠTEVILO 
ODGOVOROV 

KOKOŠ DA DOBIMO JAJCA 20 
 DA DOBIMO MESO 16 
KUNEC DA DOBIMO MESO 15 
KOZA DA DAJEJO MLEKO 5 
 LAHKO SKRBIMO 

ZANJO, KER NI 
IZBIRČNA PRI HRANI 

14 

OVCA DA NAM DA VOLNO 19 
 ZANJE MORAMO 

SKRBETI 
15 

MAČKA DA LOVI MIŠI 20 
PES DA LAJA 13 
 JE ČUVAJ 7 
PRAŠIČ DA DOBIMO MESO 17 
 DATI MU MORAMO 

HRANO 
15 

KONJ DA GA JAHAMO 21 
 DA DOBIMO MESO 17 
 DA ZANJE SKRBIMO IN 

JIH ČISTIMO 
10 

 
Vseh 21 otrok, ki je omenilo konja, je povedalo, da ga lahko jahamo, 17 otrok je poleg tega 
povedalo, da od njega dobimo meso, 10 otrok je povedalo, da moramo zanje skrbeti in jih 
čistiti. 
 
Vseh 19 otrok, ki je omenilo ovco, je povedalo, da nam da volno, 15 od teh otrok je povedalo 
tudi, da moramo za ovce skrbeti. 
 
Pet od devetnajstih otrok, ki je omenilo kozo, je povedalo, da nam koza da mleko, ostali so 
povedali, da ni težko skrbeti zanjo, ker ni izbirčna pri hrani. 
 
Za prašiča je vseh 17 otrok povedalo, da od njega dobimo meso, 15 otrok je še dodalo, da mu 
moramo dati hrano. 
 
Za kokoši je vseh 20 otrok povedalo, da nam nesejo jajca, 16 otrok je povedalo, da od njih 
dobimo meso, da moramo skrbeti tudi za peteline in kokoši, je povedalo pet otrok. 
 
Povezavo med tem, da skrbimo za žival, ta pa nam da dobrine, je spoznala večina otrok. 
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4b. Navezovanje na otrokov odgovor: S čim hranimo to žival? 

Graf 17: S čim hranimo to žival?
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Tokrat so bili odgovori otrok veliko natančnejši kot pri prvem anketiranju. 
 
Kravo hranimo s senom, je povedalo enajst otrok, pet jih je reklo, da krave jedo travo, trije, da 
jedo silažo, dva pa, da jedo bale in mrvo. Štirje otroci so rekli, da pijejo vodo. 
 
Kokoši jedo deževnike, je odgovorilo štirinajst otrok, pet jih je reklo, da jedo koruzo, eden pa 
je odgovoril, da se ne spomni. 
 
Koze jedo travo, je povedalo vseh enaindvajset otrok, eden je dodal, da pri prehrani niso 
zahtevne. 
 
Ovce jedo travo, je prav tako povedalo vseh enaindvajset otrok. 
 
Na vprašanje, s čim hranimo prašiče, je trinajst otrok odgovorilo, da jim damo krompir. Dva 
sta povedala, da jedo peso. En otrok je rekel, da se ne spomni odgovora, eden pa, da lahko 
jedo kruh.  

 
5. Od kje dobimo mleko? 

Graf 18: Od kje dobimo mleko?
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Vseh 21 otrok je povedalo, da mleko dobimo od krave, štirje so dodali, da ga lahko dobimo 
tudi od koze. Dva otroka sta opisala tudi postopek molže, eden od njiju je podrobno 
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pripovedoval o tem, da krava najprej poje travo, ki se prebavi, nato pa nastane mleko, ki ga 
lahko pomolzemo na roke ali na stroj. 
 
Za razliko od prvega anketiranja je po izvedbi dejavnosti nekaj otrok usvojilo dejstvo, da 
mleko dobimo tudi od koze, ne le od krave.  
 
6. Zakaj ima kmet traktor? 

Graf 19: Zakaj ima kmet traktor?
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Tudi pri tem vprašanju so bili odgovori otrok natančnejši kot pred začetkom dejavnosti. Kmet 
ima traktor zato, da kosi travo, je odgovorilo 18 otrok. Trije so povedali, da z njim dela, eden 
od njih je opisal postopek košnje, baliranja ter pobiranja, eden je povedal, da z njim trosi gnoj 
ter dela tudi na polju. 
 
7. Zakaj kosimo travo? 

Graf 20: Zakaj kosimo travo?
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Travo kosimo zato, da jo živali jedo, je reklo 16 otrok, trije so rekli, da jo zbaliramo, dva pa, 
da se lahko posuši in nastane seno. Eden izmed otrok je dodal, da se lahko dela silaža, eden 
pa, da so bale lahko zavite ali pa odvite ter da so lahko okrogle ali kvadratne. Pomen košnje 
so torej dojeli vsi otroci. 
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8. Od kod vse to veš? 

Graf 21: Od kod vse to veš?
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Enajst otrok je odgovorilo, da so se tega naučili v vrtcu, šest jih je reklo, da nam je povedal 
stric Jani, ko smo bili pri njemu na obisku, ko smo šli pogledat kmetijo. Trije so rekli, da sem 
jim te stvari povedala jaz, eden pa je odgovoril, da se je vsega naučil sam. Skoraj vsi otroci so 
ugotovili, da informacije običajno pridejo od zunanjega vira, da jim jih lahko kdo pove ali da 
jih pridobijo s tem, ko se vključujejo v dejavnosti. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
Dejavnosti za diplomsko nalogo sem izvajala z veseljem. Otroci so navdušeno sprejeli vse 
aktivnosti, ki sem jih ponudila, z veseljem so odkrivali nove stvari, se seznanjali s kmetijo, 
predvsem pa z živalmi. V začetku so nekateri otroci pokazali nekaj strahu ob neposrednem 
stiku z živalmi, vendar so ta strah vsi premagali. Večkrat so me sami vprašali, če si bomo 
ogledali še kakšno žival. Razlike v predstavah otrok lahko opazimo tudi v risbicah, ki so jih 
otroci risali pred začetkom dejavnosti in ob zaključku projekta (Priloga 6), saj so otroci po 
dejavnostih v risbe vključevali veliko več podrobnosti objektov, ki so jih risali. Pozitivne 
vtise otrok pa so potrdili tudi njihovi starši, ki so me vsakodnevno obveščali o 
pripovedovanjih otrok doma ter o novem znanju njihovih otrok. Prav tako, kot so otroke 
zanimale živali, so jih zanimali tudi kmetijski stroji. Pri tem se deklice niso prav nič 
razlikovale od dečkov. Vsi so z navdušenjem sedli v traktor ter poslušali kmeta, ki smo ga vsi 
klicali stric Jani in je razlagal o tem, kaj vse s kakšnim strojem postori. Otroci so se naučili 
marsikaj novega, prav tako sem veliko znanja pridobila tudi sama. Vsi smo postali bolj 
pozorni na to, da je zelo pomembno, kako skrbimo za naravo. Poglobili smo razumevanje 
dejstva, da je v naravi vse povezano in smo tudi mi odvisni od nje. Utrjevali smo zavest o 
tem, da smo odgovorni za to, kakšna je narava ter kakšna bo v prihodnosti. Otroci vedo, da 
lahko za čisto naravo veliko storijo tudi oni, pričenjajo pa spoznavati tudi to, da je od tega, 
kakšen odnos imamo do narave, v veliki meri odvisno naše prihodnje življenje. Projekt bomo 
najverjetneje še nadaljevali. Podrobneje bomo spoznali delo na kmetiji v vseh letnih časih, 
najverjetneje pa bomo podrobneje spoznavali tudi travnike in polja, saj so otroci pokazali 
veliko zanimanja tudi za ta področja. Kljub vsem izvedenim dejavnostim pa se učenje za 
otroke z zaključkom projekta ne konča. Zgled odraslih je še vedno dejavnik, ki otroke nauči 
največ. Bolj bomo še naprej otroke vključevali v aktivnosti, povezane z naravo, boljši bo 
zgled, ki jim ga bomo v našem odnosu do narave dajali, ter boljši odnos do narave bodo imeli 
naši otroci, ko bodo odrasli. Projekt, ki smo ga izvajali, je bil torej le začetek spoznavanja 
sveta na poti otrok. Na njihovo nadaljnje doživljanje narave bomo odrasli vplivali še naprej. 
Bolj, kot se tega zavedamo, bolj lahko skrbimo za svoje spoštovanje narave. Otroci bodo to 
opazili in nas posnemali, to pa je največ, kar zanje lahko storimo. 
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8 PRILOGE 

8. 1 PRILOGA 1: FOTOGRAFIJA KRAVE 
http://www.lidovky.cz/penas-pravo-na-rohy-0oa-/ln_nazory.asp?c=A091007_081758_ln_nazory_mtr 
 

 

8. 2 PRILOGA 2: UGANKE 
- Ptica je, a vendar bolj slabo leti. Jajca nam poklanja, piščeta vali. 
- Puhaste glavice, šibke nožice, koklji se skrivajo pod perutnice. 
- Bela brada, dva roga, na kmetiji je doma, mnogo manj kot krava zrase, pa čeprav ves dan se  
  pase. 
- Z repom opleta, muhe odganja, vmes prežvekuje, k travi se sklanja. Ko se napase, v hlev se   
  odmaje, glasno zamuka, mleko nam daje. 
- Grivo otrese, z repom pomaha, kdor zna na sedlo, naj ga zajaha. 
- Včasih so kmetje s konji orali. Kaj bodo raje danes izbrali? 
- Trava posušena, trava, ki ne rase, pod kozolcem čaka mrzle zimske čase. 
- Pazi na kokoši, pazi na piščance in tako prepeva, da doni čez klance. 
- Kdo se brani na vse križe, kadar kmet ji volno striže? 
- Je belo kakor sneg, ga piješ, da boš zdrav, a včasih za posladek ga spremeniš v kakav. 
(Štefan, 2006) 

8. 3 PRILOGA 3: PESEM KMETICA 
Kmetica (Demšar, 1997) 
 
Ko pomlad zasije, 
zbude se domačije. 
Na njivah se orje, 
že raste pšenica; 
tu zlato bo morje, 
bo kruh, bo potica. 
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8. 4 PRILOGA 4: PESEM ORJEMO, ORJEMO 
Orjemo, orjemo (Černejeva, 1990) 
 
Orjemo, orjemo 
polje široko,  
režemo, režemo 
brazde globoko. 
 
Sejemo, sejemo 
zlato pšeničko, 
žanjemo, žanjemo  
jo za potičko. 

8. 5 PRILOGA 5: PESEM KMETIČ VESELO NA SVETU ŽIVI 
Kmetič veselo na svetu živi (slovenska narodna) 
 
Kmetič veselo na svetu živi. 
Na polje gre orati, 
gre svoje žito s'jati, 
korajžno, veselo na svetu živi. 
 
Fantič veselo na svetu živi. 
Kosico si nabrusi, 
na travnik' jo poskusi, 
korajžno, veselo na svetu živi. 
 
Dekle veselo na svetu živi. 
Srpiček si nabrusi, 
na njiv'ci ga poskusi, 
korajžno, veselo na svetu živi. 
 
Starček veselo na svetu živi. 
Na pal'co se opira, 
prot' nebu se ozira, 
korajžno, veselo na svetu živi.  

8. 6 PRILOGA 6: RISBICE OTROK PRED IN PO IZVEDBI 
DEJAVNOSTI 
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Risbice pred izvedbo dejavnosti:  
 
Otrok A (5 let, 1 mesec): Kmetija 
 
 

 
 
Otrok B (5 let, 3 meseci): Konji 
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Otrok C (5 let, 5 mesecev): Traktor 

 
 
Otrok Č (5 let, 3 meseci): Živali na kmetiji 
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Otrok D (5 let, 2 meseca): Živali na kmetiji 

 
 
Otrok E (5 let, 3 meseci): Kmetija 
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Otrok F (5 let, 7 mesecev): Kmetija 

 
 
Risbice po končanih dejavnostih: 
 
Otrok A (5 let, 1 mesec): Kmetija 
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Otrok B (5 let, 3 meseci): Živali 

 
 
Otrok C (5 let, 5 mesecev): Traktor 
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Otrok Č (5 let, 3 meseci): Konj na kmetiji 

 
 
Otrok D (5 let, 2 meseca): Živali na kmetiji 
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Otrok E (5 let, 3 meseci): Kmetija 

 
 
Otrok F (5 let, 7 mesecev): Kmetija 
 

 


