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IZVLEČEK 

 

V diplomskem delu je predstavljeno, kako si otroci na predšolski stopnji razlagajo pogoje in 

vire za preživetje organizmov v prostoru in času ter kako si otroci predstavljajo 

prehranjevanje in pomen hrane za organizem (na primeru psa). Predstavljene so tudi razlike 

med izkustvenim učenjem in učenjem s pomočjo slike.  

 

S pomočjo psa, ki je bil vključen v proces aktivnega (izkustvenega) učenja, sem želela 

spodbuditi otrokovo spoznavanje, dojemanje in razmišljanje o pogojih, potrebnih za 

preživetje organizma. Predvidevala sem, da bodo otroci s pomočjo živega psa dosegali boljše 

rezultate kot otroci v drugi skupini, pri katerih je učenje potekalo s pomočjo plakata. 

 

V raziskavo je bilo vključenih 54 predšolskih otrok, od tega 30 otrok iz vrtca Rožle v Naklem 

in 24 otrok iz enote Križe vrtca Tržič. Raziskavo v prvem vrtcu sem izvedla maja 2012, drugo 

pa oktobra 2012.  

 

Znanje in predstave predšolskega otroka sem ugotavljala s pomočjo intervjujev, ki sem jih 

izvedla pred pedagoško intervencijo in po njej. Vsakemu izmed predšolskih otrok sem 

zastavila pet vprašanj.  

 

Opaznejše razlike med skupinama otrok so se pokazale v predstavah in znanju o 

prehranjevanju in pomenu hrane za organizem (na primeru psa). Otroci, ki so se učili s 

pomočjo plakata, so si zapomnili manj podrobnosti in so bili manj čustveno angažirani kot 

otroci, vključeni v proces izkustvenega učenja.  

 

 

Ključne besede: predšolski otroci, pes, pogoji, viri, organizem, izkustveno učenje. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The diploma thesis presents how pre-school children interpret the conditions and sources 

essential for the survival of organisms in space and time, and how pre-school children 

imagine the process of nourishment and the importance of food for an organism (using a dog 

as a case study). Differences between experiential learning and picture-based learning are 

explained, too. 

 

A dog was included in the process of active (experiential) learning to stimulate the children in 

terms of their perception and understanding of conditions essential for the survival of an 

organism. It was assumed that the children who were taught using a live dog would achieve 

better results than the children who were taught through pictorial learning aids.  

 

54 pre-school children were included in the research – 30 from the Rožle Kindergarten in 

Naklo and 24 from a unit of the Tržič Kindergarten in Križe. The first part of the research was 

performed in May 2012, while the second part was carried out in October 2012. 

 

The newly-acquired knowledge and perceptions of pre-school children were determined 

through carrying out interviews before and after the pedagogic intervention. Each of the 

children was asked to answer five questions.  

 

Noteworthy differences between the two groups include differences in the children’s 

perceptions and newly-acquired knowledge about nourishment and the importance of food for 

an organism (e.g., a dog). The children taught through using a poster remembered fewer 

details and were less emotionally involved that the children participating in experiential 

learning.  

 

Keywords: pre-school children, a dog, conditions, sources, an organism, experiential 

learning. 
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1 UVOD 
 

Za diplomsko delo z naslovom Predstave predšolskih otrok o pogojih in virih za preživetje 

organizmov sem se odločila, ker sem se že kot otrok rada igrala v naravnem okolju. Vedno 

sem rada obiskovala in odkrivala naravo in sem preživela veliko časa z domačimi živalmi. S 

skrbjo za živali sem si pridobila veliko delovnih navad in znanja, ki ga bom lahko uporabila 

tudi zdaj, ko bom svoje znanje in izkušnje prenašala na predšolske otroke. V Kurikulumu za 

vrtce je narava opredeljena kot področje dejavnosti, kjer razvijamo otrokove sposobnosti za 

vključevanje v fizično in družbeno okolje. »Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi 

bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju« (Kurikulum za vrtce, 2009, 

str. 37). Marentič Požarnik (2003),govori o aktivnem učenju otrok. Opredeljuje ga kot 

celostno, miselno in čustveno vplivajoče na otroka. Učenje je uspešnejše, če poteka s 

samostojnim iskanjem in razmišljanjem ter s smiselnim dialogom v skupini.  

 

V nadaljevanju bom najprej predstavila namen in cilje diplomskega dela. Sledi teoretični del 

diplomskega dela, kjer so najprej predstavljeni pogoji in viri za preživetje organizmov. Temu 

sledi opis značilnosti psa. V diplomskem delu so predstavljeni tudi vplivi stika z živali na 

otrokov razvoj, terapija s pomočjo psa in izkustveno učenje.  

 

V empiričnem delu diplomske naloge so opisana raziskovalna vprašanja in metode dela ter 

predstavljeni rezultati, ki jim sledi razprava. V zaključku pa se osredotočam na glavna 

spoznanja, opišem ključne omejitve naloge in izpostavim pomen izkustvenega učenja za 

pedagoško delo na predšolski stopnji.  

 

1.1 Namen in cilji diplomskega dela 

 

Namen diplomskega dela je spoznati, kakšne so predstave otrok o pogojih in virih za 

preživetje organizmov v prostoru in času. V diplomskem delu želim s pomočjo psa, ki bo 

vključen v pouk, spodbuditi otrokovo spoznavanje, dojemanje in razmišljanje o tem, kateri so 

pomembni dejavniki okolja, ki vplivajo na preživetje organizma.  

 

V empiričnem delu raziskave želim ugotoviti, kako si otroci na predšolski stopnji razlagajo 

dejavnike (pogoje) in vire za preživetje organizmov v prostoru in času ter kako si otroci 
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predstavljajo prehranjevanje in pomen hrane za organizem (na primeru psa). V procesu 

izkustvenega učenja in razlage s pomočjo plakata želim otrokom pomagati pri spoznavanju 

pogojev in virov za preživetje organizmov ter pomena hrane in prehranjevanja za organizem. 

Preveriti želim tudi uspešnost pedagoške intervencije. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Pogoji in viri za preživetje organizmov 

 

Tome (2006, str. 11) pravi, da »je ekologija veja biologije, ki proučuje odnose med organizmi, 

odnose med organizmi in neživim okoljem in razlaga, kako ti odnosi vplivajo na njihovo 

razširjenost in številčnost«. Za predmet raziskav potrebuje in proučuje osebke, populacije in 

združbe. Tome (2006) in Tarman (1992) navajata, da ima vsak organizem svoje notranje 

(ločeno od zunanjosti) in zunanje okolje (del okolja, ki organizem obdaja in ga ta zaznava s 

čutili). Zunanje okolje tvorijo živi (posledica prisotnosti sobivajočih organizmov) in neživi 

(fizikalne in kemijske danosti na planetu) dejavniki. Organizmi se po zahtevah okolja med 

seboj razlikujejo. Dejavnike okolja, ki organizmom omogočajo preživetje v prostoru in času, 

Tome (2006) razdeli na pogoje in vire. Z njimi organizmi dejavno vzdržujejo stabilnost 

notranjega okolja (organizma samega). Med pogoje Tome uvršča tiste dejavnike okolja, ki se 

v prostoru in času spreminjajo, na organizme vplivajo, organizmi pa jih ne porabljajo (npr. 

temperatura, kislost, slanost, vetrovnost …). Viri pa so dobrine, ki jih lahko organizem 

konzumira in s tem porablja ter zmanjšuje njihovo količino v prostoru (npr. hrana, voda, 

mineralne snovi, kisik, ogljikov dioksid …). Pomembnejši dejavniki okolja in viri za 

preživetje organizmov so podrobneje opisani v nadaljevanju. Podrobnejši opis dejavnikov in 

virov povzemam po Tometu (2006). 

 

2.2.1. Svetloba  

 

Za večino živali je vidna svetloba dejavnik, ki ga zaznavajo s posebnimi organi, imenovanimi 

fotoreceptorji. Ti pri svojem delovanju porabljajo veliko energije, zato so pri živalih, ki živijo 

v jami ali globokih morjih, delno reducirani ali povsem zakrneli. Dolžina dneva in dnevno-

nočni ritem sta najpogostejša ponavljajoča se naravna dogodka. Organizmi ju uporabljajo za 

usklajevanje medsebojnih dejavnosti in dejavnosti z okoljem ter za napovedovanje nekaterih 

naravnih dogodkov. Zato ločimo nočne, dnevne in somračne (organizmi, ki so dejavni le ob 

prehodu dneva v noč in obratno) organizme. »S pomočjo svetlobe se organizmi orientirajo v 

prostoru, sporazumevajo, iščejo hrano, se izogibajo neugodnim razmeram, iščejo ugodne 

razmere« (Tome 2006, str. 60). Dnevni organizmi postanejo s povečanjem količine svetlobe 

dejavni, nočni pa pasivni. Zaradi vpliva svetlobe organizmi začnejo kopičiti telesne rezerve, 
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ki so pri nekaterih uvod v hibernacijo, pri drugih v selitev, pri tretjih pa so priprava na 

življenje v manj ugodnem delu leta. Vidni del spektra svetlobe je del valovanja, ki ga rastline 

sprejemajo v procesu fotosinteze. Svetlobna energija je za zelene rastline nenadomestljiv vir 

energije. Rastline izrabljajo energijo svetlobe za izdelavo hrane. »S povečanjem jakosti 

svetlobe se fotosinteza povečuje, dokler ne pride do zasičenja (saturation), ko se obseg 

fotosinteze kljub nadaljnjemu povečevanju sevanja ustali« (Tome, 2006, str. 57). 

 

2.2.2 Prostor in čas  

 

Z besedo prostor v ekologiji označujemo celoten planet. Delimo ga na kopno, vodo, zrak, kot 

četrti element pa opredeljujemo tudi čas. Med najpomembnejšimi dejavniki, ki določajo tip in 

obliko življenja na kopnem, je prst. Vodo Tome (2006) navaja kot pogoj in ne kot vir. Vsi viri 

vode (morja, površinska jezera in vodotoki itd.) so povezani v neskončnem kroženju, ki ima 

pomen samočiščevanja. Okoli Zemlje je tudi prostor, imenovan atmosfera, kjer se zadržujejo 

drobni delci (dim, prah …), voda (para in led) in molekule plinov (dušik, kisik, argon, 

ogljikov dioksid …). Čas igra pomembno vlogo kot dejavnik v ekologiji. Prištevamo ga med 

pogoje, ker ga noben organizem ne more izrabiti v smislu, da bi ga zmanjkalo za druge. Tako 

ima čas pomembno vlogo v vseh ekoloških procesih.  

 

2.2.3 Toplota 

 

Tome (2006) navaja dva vira sevanja, ki sta vir toplote: kratkovalovno IR-sevanje, ki prihaja s 

Sonca, in sevanje Zemlje, ki ga štejemo med dolgovalovna sevanja. Zadnje oskrbuje tudi 

območja, kamor nikoli ne posijejo sončni žarki, npr. jame, globoke soteske, oceansko dno. 

»Živali so razvile dve strategiji prilagajanja na spremenljive temperaturne razmere: 

endotermijo in ektotermijo. Endotermne živali smo včasih imenovali tudi toplokrvne, 

ektotermne pa mrzlokrvne« (Tome, 2006, str. 68). Organizmi, ki telesno temperaturo 

vzdržujejo z viri toplote znotraj telesa, so endotermni (s pomočjo perja, dlake, podkožne 

maščobe …), ektotermni organizmi pa svoje telo ogrevajo s pomočjo zunanjih virov toplote. 

Oboji toploto izgubljajo in sprejemajo skozi površino.  
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2.2.4 Vetrovi 

 

Gibajoče zračne mase se imenujejo vetrovi. Nastajajo kot posledica razlik v zračnem tlaku, ki 

so rezultat temperaturnih razlik v ozračju. Zračni tok (veter) je v spodnjih plasteh atmosfere 

najpomembnejši in potuje iz območja visokega zračnega tlaka proti območju nizkega. »V 

osnovi ločimo štiri vrste (Pučnik, 1980): stalni, periodični, krajevni in dnevni veter« (Tome, 

2006, str. 87).  

2.2.5 Anorganske snovi  

 

Tako kot so fizikalni dejavniki v okolju pomembni za organizme, so prav tako tudi kemični. 

Med snovi, ki jih organizmi potrebujejo v velikih količinah, spadajo voda, kisik in ogljikov 

dioksid. Med pomembne anorganske snovi pa spadajo tudi ioni in mineralna hranila (Tome, 

2006).  

2.2.5.1 Voda  

Tome (2006, str. 70) pravi: »Voda (H2O) kot vir je za organizme pomembna kot njihov 

sestavni del.« Ima vlogo transporta snovi po telesu, je vir vodika v fotosintezi in topilo, v 

katerem potekajo biokemične reakcije. Tako kot pri ljudeh tudi pri živalih veliko večino telesa 

sestavlja voda. Kopenske živali vodo izgubljajo na naslednje načine: z znojenjem, z izločki in 

iztrebki ter med dihanjem. Nadomestijo jo s sesanjem rastlinskih sokov, pitjem, hrano, ki je 

sočna, in z razgradnjo organskih snovi, ki imajo kemično vezano vodo.  

2.2.5.2 Kisik  

Kisik je nepogrešljiv vir za organizme. Pomemben je v procesu celičnega dihanja. Organizmi 

ga uporabljajo pri razgradnji organskih snovi, porabljajo pa za aktivnosti in anabolne procese 

v obliki energije, ki se pri tem sprosti (Tome, 2006).  

2.2.5.3 Ogljikov dioksid  

V zraku je ogljikovega dioksida okoli 0,03 %. Ob svetlobi koncentracija ogljikovega dioksida 

upade zaradi fotosinteze, v temi pa naraste zaradi dihanja organizmov. Avtotrofni organizmi 

zmanjšujejo koncentracijo ogljikovega dioksida, medtem ko jo heterotrofni organizmi 

povečujejo.  

2.2.5.4 Ioni (soli) in anorganska hranila 

Celice organizma preživijo le pri ugodnem razmerju ionov. Pomanjkanje soli je za organizem 

lahko omejujoč dejavnik pri rasti in razvoju. Prav tako so anorganski elementi pomemben 
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gradnik živih bitij. Živali jih po večini dobijo z organsko hrano. Veliko pomembnih 

anorganskih hranil je sestavni del vitaminov in encimov. 

 

 

2.2 Pes 

 

2.2.1 Razvoj psa in njegove telesne značilnosti  

 

Volkovi (Canis lupus) so predniki psov. Ko so se ljudje v zgodovini stalno selili, jim je volk 

sledil, zato so se zavestno odločili udomačiti volka in iz njega narediti poslušnega psa. 

Najverjetneje pa se je pes udomačil tudi sam, s tem ko je človeku sledil. Navajal se je na novi 

bivalni prostor in počasi izgubljal strah in nezaupanje do človeka (Fogle, 1997)..  

Raznolikost pasem psov se je razvila po več generacij trajajoči načrtni vzreji, za katero so 

poskrbeli ljudje. V nadaljevanju vzreje so ljudje ustvarili pritlikave in male pasme. Na 

poznejši stopnji so selektivno vzrejali pse večje rasti in tako vzredili današnje velike pasme 

(Fogle, 1997).  

Pasje telo je navadno močno in mišičasto, ima vzdržljivo srce ter pljuča, zobovje uporablja za 

dober ugriz, prijem in trganje. Zaščiten je z dlako, čutilo za voh pa ima zelo dobro razvito 

(Fogle, 1997).  

 

Prebavni trakt psa je enostaven, vendar ima kljub temu večstransko nalogo. Fogle (1997, str. 

46) opisuje: »Na enem koncu prebavne cevi hrana vstopa in se med potjo spreminja v hranilne 

snovi, ki jih telo vsrkava. Na drugem koncu prebavne cevi se izločajo odpadne snovi.« Tako 

kot pri ljudeh zobje, čeljusti in jezik hrano drobijo ter jo porivajo proti žrelu, nato hrana skozi 

grlo in po požiralniku potuje do želodca. V zgornjem delu želodca nastajata kislina, ki 

razgrajuje snovi, in encim, ki je potreben za pretvarjanje beljakovin v molekule. V spodnjem 

delu želodca hrana vstopa v tanko črevo, kjer krčenje prebavnih mišic hrano meša in jo poriva 

naprej. V dvanajsternik pritekajo izločki trebušne slinavke in jeter po žolčnem kanalu. Drugi 

prebavni izločki še naprej razgrajujejo hrano in omogočajo vsrkavanje sestavin skozi črevesne 

stene v kri. V želodcu in ozkem črevesju poteka večina prebave. Po končanem prebavnem 

procesu neprebavljeni ostanki hrane potujejo v debelo črevo, ki ima velik premer, hkrati pa 
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vsebuje veliko bakterij, ki zmanjšajo možnost za okužbe, vežejo vitamine in razgrajujejo 

odpadni material. Iz debelega črevesja se izloči blato skozi zadnjik (Fogle, 1997, Fox, 2010).   

 

2.3 Vplivi živali na otrokov razvoj 

 

»Kaj posamezne živali prinesejo v odnos s človekom, se razlikuje glede na njihove kognitivne 

sposobnosti in vedenjski repertoar določene vrste« (Kešnar, 2002, str. 6). Učinki, ki jih ima 

stik z živaljo na razvoj otrok, so razmeroma dobro raziskani. Zaninović in Stariha (1988) 

pravita, da se otrok od svoje domače živali nauči veliko pomembnih stvari. Otrok skrbi za 

prehrano živali, kar ga postavlja v enakopraven položaj s starši in razvija njegovo samozavest 

ter občutek odgovornosti. Med drugim spozna, da sta iztrebljanje in mokrenje naravna pojava 

in ne umazani početji, ki se ju je treba sramovati. 

 

Marinšek in Tušak (2007) navajata, da so v stiku z živaljo otroci sproščeni, živali pa v otroku 

zbujajo občutke varnosti, nežnosti in zaželenosti. Ko otroci odrastejo, se njihova sposobnost 

vživljanja v žival prenese tudi na človeka. Žival mu pomaga boljše razumeti ljudi, njihova 

občutja in odzive. Zanimivo je tudi to, da otroci, ki so pogosto v stiku z domačo živaljo, prej 

spregovorijo v stavkih kot pa otroci, ki z njimi zelo malo časa, poleg tega pa imajo večji 

besedni zaklad. Ohl in Endenburg (2008) omenjata, da veliko otrokom pes pomeni neke vrste 

zaupno osebo, nekoga, ki je otroku vedno na razpolago in ga sprejema takšnega, kot je.  

 

Marinšek in Tušak (2007) navajata, da otrokov psihični razvoj poteka na kognitivnem, 

emocionalnem in socialnem področju. Kot najpomembnejša področja, ki vplivajo na otrokov 

razvoj, opredeljujeta karakteristike otroka, psihološki vpliv staršev ter vire stresa in podpore. 

Da otroci postanejo odgovornejši, če je v njihovem otroštvu prisotna domača žival, se strinja 

tudi Robinson (1995). Pravi, da otrokov razvoj lahko ločimo na kognitivni in socialno-

emocionalni.  
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2.3.1 Kognitivni razvoj 

Domači pes lahko ugodno vpliva na otrokov kognitivni razvoj, npr. na razvoj govora in štetja 

(Marinšek in Tušak, 2007; Ohl in Endenburg, 2008; Robinson, 1995). Marjanovič Umek in 

Fekonja (2004) opisujeta, da ima govor veliko vlogo v procesu miselnega razvoja otrok in da 

povezava med mišljenjem in govorom ni stalna zaradi vpliva vrste drugih dejavnikov, npr. 

zgodnje komunikacije v družini. Zalokar Divjak (1998) pravi, da otrok z govorno aktivnostjo 

razvija umske sposobnosti, zato je pomembno, da ima otrok dobre govorne spodbude in 

govorne vzorce, ki si jih je pridobil v različnih življenjskih situacijah. 

 

2.3.2 Socialno-emocionalni razvoj 

Na socialno-emocionalni razvoj vplivata raven samospoštovanja in pozitivna socialna 

orientacija otroka. Otroci in starši si ob domači živali delijo skrb zanjo, kar predpostavlja 

zgodnje učenje v skrbi za domače živali. Če ima otrok primerno socialno podporo, to prispeva 

k mentalnemu zdravju in pomaga v boju s psihološkim stresom. Posebno če ima otrok nizko 

samopodobo, skrb za domačo žival in odnos z njo prispevata k pozitivni samopodobi.  

 

Prav tako je sposobnost empatije ključen dejavnik pri socialno-emocionalnem razvoju. 

Marinšek in Tušak (2007) pravita, da imajo otroci, ki živijo v družinah skupaj z domačimi 

živalmi, večjo sposobnost empatije kot otroci, ki živijo brez živali. Druženje otrok z 

domačimi živalmi vodi k navezovanju stikov in vzpostavljanju socialnih odnosov. Zelo dobro 

je, če otrok deli igro z živaljo. Otrok tako krepi samopodobo in se vživlja v čustva drugih 

(Marinšek in Tušak, 2007; Ohl in Endenburg, 2008; Robinson, 1995). 
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2.4 Terapija s pomočjo psa 

 

Vedno bolj se začenjamo zavedati ugodnega vpliva psa na človekovo dobro počutje in 

zdravje. Pes je med različnimi živalskimi vrstami najzvestejši spremljevalec.  

 

Idejo o pozitivnem vplivu psa kot pomočnika terapevta je v 60. in 70. letih razvijal Boris 

Levinson (Robinson, 1995). Pojav je raziskal predvsem z vidika uporabe psa pri otroški 

psihoterapiji in pri delu z mladimi prestopniki. Robinson (1995) opisuje primer dečka, ki je 

imel težave pri vzpostavljanju socialnih stikov z drugimi ljudmi. Z njim je Levinson težko 

vzpostavljal stik. Nekega dne pa je imel terapevt s seboj svojega psa in nepričakovano je 

deček, ko je prišel na terapijo, začel s psom komunicirati. To je bil začetek raziskovanja tega 

področja. 

 

Že sam pogled na žival človeka na neki način umirja. Marinšek in Tušak (2007, str. 9) pravita: 

»Živali varujejo ljudi pred stresom, lahko izboljšajo socializacijo, predstavljajo socialno 

podporo.« Spodbujajo človekov razvoj in mu pomagajo odpravljati težave, s katerimi se 

srečuje iz dneva v dan. Kliniki naj bi na podlagi Eriksonovih osmih stopenj psihosocialnega 

razvoja določili primeren način, kako vključiti žival v terapevtski proces. Spodaj na kratko 

opisujemo Eriksonove stopnje psihosocialnega razvoja (Marinšek, Tušak 2007, po Praper, 

1996): 

 

Stadij (1. leto): psihosocialna kriza: temeljno zaupanje – temeljno nezaupanje. 

Stadij (2. leto): psihosocialna kriza: avtonomija – sram in dvom. 

Stadij (3-5 let): psihosocialna kriza: iniciativnost – krivda. 

Stadij (6 let do pubertete): psihosocialna kriza: marljivost, delavnost – manjvrednost. 

Stadij (adolescenca): psihosocialna kriza: identiteta – zmeda, konfuznost. 

Stadij (zgodnja odraslost): psihosocialna kriza: intimnost – izolacija. 

Stadij (srednja leta): psihosocialna kriza: produktivnost – stagnacija, okupiranost s seboj. 

Stadij (leta staranja): psihosocialna kriza: integriteta – obup. 

 

Med terapevtom in pacientom živali delujejo kot vez v pogovoru. Žival pacientu nudi občutek 

lagodnosti in tolažbe, zato se je pripravljen tudi bolj odpreti. Terapevtski psi pacienta 

sprejmejo na topel in ljubeč način (Marinšek, Tušak, 2007). Tudi Valič (2009) opisuje, da 
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imajo aktivnosti in terapija s pomočjo živali ugoden vpliv na psihosocialno, kognitivno, 

motorično in govorno področje.  

 

2.5 Izkustveno učenje predšolskih otrok 

 

Učenje je uspešnejše takrat, ko poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s smiselnim 

dialogom v skupini, s postavljanjem in preizkušanjem hipotez. Vpeto mora biti v resnične 

življenjske okoliščine. To zagotavlja trajnejše znanje, ki ga otroci lahko uporabijo v novih 

situacijah, prav tako pa jim pomaga razumeti sebe in svet (Marentič Požarnik, 2000). Cilja 

učenja v predšolski dobi sta tudi sam proces učenja in spodbujanje otrokovih načinov 

dojemanja, izražanja in razmišljanja. Hohmann in Weikart (2005) pravita, da tako učenje 

otrokom pomaga razumeti njihov svet in da imajo otroci prirojeno željo po raziskovanju.  

 

»Aktivno učenje – usmerjeno in neposredno doživljanje objektov, ljudi, zamisli in dogodkov 

– je nujen pogoj kognitivne preobrazbe in razvoja. Preprosto rečeno, otroci se učijo pojmov, 

tvorijo zamisli in ustvarjajo svoje lastne simbole ali abstrakcije prek dejavnosti, ki jo sami 

spodbujajo – gibanja, poslušanja, iskanja, občutenja, razpolaganja in rokovanja« (Hohmann in 

Weikart, 2005, str. 16). Jarvis (2003) izkustveno učenje opredeljuje na podoben način, in sicer 

pravi, da je to proces, s pomočjo katerega posamezniki oblikujejo ali poskušajo oblikovati 

smisel na podlagi situacije, ki se je zavedajo. Posamezniki si potem to izkušnjo zapomnijo in 

jo integrirajo v svoje življenjsko izkustvo. 

 

Zalokar Divjak (1996) pravi, da je otrokovo doživljanje narave nekaj bistvenega. S tem 

vzgajamo otroke z bogatim duševnim doživljanjem, pri čemer se oblikuje otrokova socialna 

bit (v skrbi do bližnjega, za dobro počutje v skupini itd.). Cornell (1998) pravi, da je 

pomembno, da nam kot voditeljem uspe ustvariti ozračje občutnega odkrivanja in 

neposrednega doživljanja, saj bo tako narava sama od sebe spremenila človeška življenja. 

Avtor navaja tekoče učenje in ga opisuje v štirih stopnjah, ki so med seboj povezane in se 

nadgrajujejo: 

• stopnja zbuditve navdušenja (osebna zavzetost in vzbuditev globoke čuječnosti), 

• stopnja usmeritve ali osredinjanja pozornosti (učenje je odvisno od zbranosti, kajti 

samo navdušenje ne zadostuje; navdušenje moramo mirno osrediniti), 
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• stopnja neposredne izkušnje, doživljanja (kadar smo mirni in zbrani, bolj občutimo 

tok narave okrog sebe in jo tako neposredno tudi doživljamo.), 

• stopnja delitve navdiha z drugimi (na tej stopnji nastopi globlje zavedanje, kjer se 

čisto umirimo). 

 

Krajnčan (2007) opisuje doživljajsko pedagogiko, v povezavi s katero med drugim omenja 

načelo celostnosti, načelo aktivnega delovanja (doživetje namesto pasivizacije, pridobitev 

lastnih izkušenj) in načelo naravnanosti k naravi. Doživljajsko pedagogiko razume kot 

metodo, ki je usmerjena k delovanju oz. k lastni aktivnosti. »Vsak človek potrebuje doživetje 

za uspešen emocionalni, socialni in intelektualni razvoj« (Krajnčan, 2007, str. 25). 

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995) je opredeljeno, da so 

osnova za načrtovanje in izvajanje ter ovrednotenje vzgojnega dela spoznanja, da otrok svet 

dojema in razume celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s fizičnim in socialnim 

okoljem ter da v interakciji s svojimi vrstniki in z odraslimi razvija lastno družbenost in 

individualnost. »Načelo aktivnega izkustvenega učenja torej zahteva, da v vzgojne dejavnosti 

v vrtcu vključimo celoto možnih vzgojnih dejavnikov in jih med seboj ustrezno povežemo« 

(Marjanovič Umek, 2001, str. 22).  

Kolšek (1998) opisuje, da izkustveno učenje poudarja, da se najbolje naučimo stvari, če jih 

sami delamo in smo pri tem aktivni. Pri učenju poudarja pomen integracije konkretne, žive 

izkušnje z abstraktnim razmišljanjem ter spoznavnega področja s čustvenim in socialnim. 

Izkustveno učenje je zasnovano na izkušnji.  

 

Za predšolsko obdobje je primerna učna metoda doživljajske predstavitve živali (Torkar, 

Verčkovnik, Zalokar Divjak, 2002). Torkar, Verčkovnik in Zalokar Divjak (2002) navajajo, 

da so otroci v tem obdobju še vedoželjni in celostno zaznavajo okolico.   

 

Izkušenjsko učenje poteka kot štiristopenjski model: od konkretne izkušnje, k 

razmišljujočemu opazovanju in refleksiji, do oblikovanja abstraktnih konceptov in nazadnje 

do preizkušanja teh konceptov v določenih razmerah.  

 

Doživetje povzroča močna čustva in poglobljeno zavedanje ter ponuja pomembne vsebine, ki 

oblikujejo življenje posameznika. Cilj doživljajske predstavitve živali je pridobiti znanje, ki 

ga ustvarimo z izkušnjami. Večina otrok danes skoraj ne hodi več v naravo, zato je toliko 
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pomembneje, da »naravo prinesemo v vrtec« in tako prek doživljajskih predstavitev z živalmi 

pripomoremo, da otroci začutijo naravo (Torkar, Verčkovnik, Zalokar Divjak, 2002).  

 

V predšolskem obdobju pri otrocih naletimo na različne sposobnosti, ki jih nosijo v sebi, 

vendar kljub vsemu še vedno lahko napredujejo na doživljajskem področju. Zalokar Divjak 

(2000) pojasnjuje, da vsi otroci potrebujejo izkušnje za življenje. V naravi je veliko možnosti, 

da se otroci naučijo imeti nadzor nad svojimi čustvi, da se naučijo premagovati strah in 

obvladovati sami sebe. Otroci, ki se panično bojijo velikih živali in naporov, strah lahko 

premagajo le s pomočjo izkušnje in ne z besedami. Ko je njihov odziv pozitiven, dobijo dobro 

izkušnjo, ki jih okrepi in jim da motivacijo za naprej.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 Raziskovalna vprašanja  

 

Raziskovalna vprašanja (RV), ki sem si jih zastavila: 

RV 1: Kako dobro otroci poznajo pogoje in vire (dejavnike okolja) za preživetje organizmov? 

RV 2: Kako dobro otroci poznajo pomen hrane in prehranjevanja za organizme? 

RV 3: Kako lahko z izkustvenim učenjem vplivamo na znanje predšolskih otrok o dejavnikih 

okolja, ki vplivajo na preživetje organizmov, ter na razumevanje pomena hrane in 

prehranjevanja za organizem? 

RV 4: Kakšne so razlike med izkustvenim učenjem s pomočjo žive živali in učenjem s 

pomočjo plakata živali? 

 

3.2 Metode dela 

 

3.2.1 Opis vzorca 

Vzorec sem razdelila na dva dela. V prvi skupini so otroci spoznavali dejavnike in vire za 

preživetje organizmov s pomočjo živega psa, v drugi skupini pa s pomočjo plakata. V prvi 

skupini je sodelovalo 30 otrok, od tega 18 deklic in 12 dečkov, starih od 4 do 5 let, iz dveh 

skupin vrtca Rožle v Naklem. V drugi skupini je sodelovalo 24 otrok, od tega 10 deklic in 14 

dečkov, starih od 4 do 6 let, iz ene skupine enote Križe vrtca Tržič.  

 

3.2.2 Postopek zbiranja podatkov in proces poučevanja 

 

3.2.2.1 Skupina otrok, ki je spoznavala živega psa 

Pred poučevanjem sem podatke zbrala s pomočjo delno strukturiranega vprašalnika. 

Oblikovala sem vprašalnik, v katerem so bila zbrana vprašanja o dejavnikih (pogojih) in virih 

za preživetje organizmov ter o pomenu hrane kot vira in njeni prebavi v organizmu. Na 

anketnem vprašalniku je bila tudi skica psa, na kateri so otroci označili mesto ali mesta, kjer 

konča hrana v telesu psa. Zbiranje podatkov je potekalo 14. 5., 15. 5. in 17. 5. 2012. 
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Drugo intervjuvanje je bilo izvedeno po opravljenem izkustvenem učenju. Vključevalo je 

enaka vprašanja kot prvi vprašalnik. Intervjuji so bili izvedeni 2 ali 3 dni po izkustvenem 

učenju. Zbiranje podatkov je potekalo 21. 5. in 22. 5. 2012. 

 

Izkustveno učenje s pomočjo psa je potekalo eno šolsko uro (45 minut), in sicer 18. 5. 2012, v 

njem pa so sodelovali vsi intervjuvani otroci. Najprej sem poskrbela za to, da so se otroci 

dobro počutili v prisotnosti psa. Omogočila sem jim, da so vzpostavili osnoven stik s psom 

(dotik). Po predstavitvi psa smo se z otroki pogovorili o dejavnikih (pogojih) in virih za 

preživetje organizmov. Temu je sledila praktična ponazoritev prehranjevanja psa. S pomočjo 

risbe želodca in slike v knjigi, ki prikazuje prebavni sistem psa, so otroci spoznali, kaj se 

dogaja z zaužito hrano v telesu psa.  

  

 

Slika 1: Praktični del s skupino, ki je spoznavala živega psa 
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3.2.2.2 Skupina otrok, ki je spoznavala psa s pomočjo plakata 

V drugi skupini sem podatke zbrala z enakim vprašalnikom in postopkom intervjuvanja. Prvo 

intervjuvanje je bilo izvedeno 9. 10. 2012. Naslednji dan, 10. 10., je sledil pouk s pomočjo 

plakata, kjer sta bili uporabljeni večja fotografija psa in risba pogojev in virov za življenje. 

Pouk je potekal 30 minut po metodi razlage in razgovora. S pomočjo plakata psa smo 

predstavili, kako poteka prebava pri psu in kateri so dejavniki (pogoji) in viri za njegovo 

življenje. 11. 10. 2012 sem izvedla drugo intervjuvanje in s tem zaključila empirični del 

diplomskega dela.   

 

 

Slika 2: Plakat, s pomočjo katerega so otroci v drugem delu spoznavali psa 

3.2.3 Postopek obdelave podatkov 

 

Analizirala sem odgovore otrok na zastavljena vprašanja in skice psa, na katerih so otroci 

označili, kje v telesu konča hrana, ki jo pes zaužije. Podatki so obdelani na ravni deskriptivne 

statistike. Pri tem smo uporabili frekvenčno distribucijo (f, f %) atributivnih spremenljivk. 

Podatki so prikazani v obliki tabel ali grafov. 
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3.3 Rezultati 

 

Rezultati analize v neslučajnostnem, priložnostnem vzorcu so predstavljeni v treh delih. V 

prvem delu predstavljam rezultate odgovorov otrok, ki so bili udeleženi v izkustvenem 

učenju. Rezultati so predstavljeni v obliki tabel. V drugem delu so predstavljeni rezultati 

učenja s pomočjo plakata, in sicer prav tako v obliki tabel. V tretjem delu pa primerjam 

rezultate med obema oblikama učenja, s pomočjo grafov ali opisno.  

 

3.3.1 Analiza rezultatov izkustvenega učenja s pomočjo živega psa 

 

3.3.1.1 Analiza vprašanj, zastavljenih pred izkustvenim učenjem in po njem  

 

Vsak otrok je pred izkustvenim učenjem in po njem odgovoril na pet vprašanj. Odgovore sem 

analizirala in kategorizirala. Spodnja tabela 1 prikazuje odgovore na vprašanje, kaj pes 

potrebuje za življenje. Predvideli smo štiri vire in dejavnike ter odprto možnost 'drugo'.  

 

Iz rezultatov v tabeli 1 je razvidno, da so vsi otroci pred izkustvenim učenjem omenjali, da 

pes za življenje potrebuje vodo (100 %). Drugi najpogostejši pravilen odgovor je bil, da pes 

za svoje življenje potrebuje hrano (93,3 %), kot tretji odgovor so navedli zrak (86,7 %), veliko 

otrok je tudi menilo, da pes potrebuje primerno temperaturo (66,7 %). Otroci so imeli 

možnost našteti tudi druge odgovore. Omenjali so na primer kost, hišico, sonce, igrače, srce in 

pljuča. Po izkustvenem učenju so vsi otroci omenili, da pes za življenje potrebuje zrak (100 

%), hrano (100 %), vodo (100 %) in primerno temperaturo (100 %). Nihče pa ni več omenjal, 

da pes potrebuje še kaj drugega za svoje preživetje.  

 

Tabela 1: Število pravilnih odgovorov na vprašanje Kaj pes potrebuje za življenje (oziroma da 

lahko živi)? 

 
POGOJI 

Pred izkustvenim učenjem Po izkustvenem učenju 

F f(%) F f(%) 
Zrak (kisik) 26 86,7 30 100 
Hrana 28 93,3 30 100 
Voda 30 100 30 100 
Primerna temperatura 20 66,7 30 100 
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Vsakemu otroku sem zastavila tudi štiri vprašanja odprtega tipa. Dobljene odgovore smo 

kategorizirali in ugotovili njihovo frekvenco. Spodnja tabela 2 prikazuje rezultate odgovorov 

na vprašanje »Zakaj pes potrebuje hrano?«.  

Iz tabele 2 je razvidno, da so otroci pred izkustvenim učenjem in po njem največkrat 

odgovorili, da pes potrebuje hrano, da lahko živi ali da ne umre. Za drugi najpogostejši 

odgovor so prav tako pred izkustvenim učenjem in po njem navajali, da ni lačen ali ker je 

lačen. Kot tretji najpogostejši odgovor so pred izkustvenim učenjem navedli, da pes potrebuje 

hrano, da zraste, po izkustvenem učenju pa, da je pes lahko aktiven oziroma da se ne utrudi. 

Po izkustvenem učenju se je povečal delež tistih otrok, ki menijo, da pes potrebuje hrano za 

to, da zraste, in za to, da je lahko aktiven. Delež nekategoriziranih odgovorov je bil enak pred 

izkustvenim učenjem in po njem. Med nekategoriziranimi odgovori so bili na primer, da pes 

potrebuje hrano, ker je velik, da ima več moči, ker zvečer ne dobi hrane in ker išče hrano. 

 

Tabela 2: Analiza odgovorov na vprašanje Zakaj pes potrebuje hrano? 

 

 

Odgovore na tretje zastavljeno vprašanje, »Zakaj je pes lačen?«, sem kategorizirala v tri 

kategorije. Rezultati so prikazani v tabeli 3.  

 

Tabela 3 prikazuje, da so otroci pred izkustvenim učenjem najpogosteje odgovarjali, da je pes 

lačen, ker ni nič jedel ali ker rad je (46,7 %). Po izkustvenem učenju se je delež teh 

odgovorov zmanjšal na 20 %. Povečal pa se je delež tistih, ki so menili, da je pes lačen zato, 

ker je aktiven in se giblje oziroma ker je utrujen ali zaspan (delež se je dvignil s 43 % na 76,7 

%). Povsem enak je ostal delež tistih, ki menijo, da je pes lačen zato, da lahko živi oziroma 

 
KATEGORIJE 

Pred izkustvenim učenjem Po izkustvenem učenju 
F f(%) F f(%) 

Da ni lačen/Ker je lačen 13 43,3 12 40 
Da lahko živi/Da ne 
umre 18 60 17 56,7 
Da je zdrav/Da ni bolan 2 6,7 9 30 
Da je aktiven/Da se ne 
utrudi 3 10 11 36,7 
Da zraste 5 16,7 10 33,3 
Da hrano izloči 3 10 2 6,7 
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ker je živo bitje. Med manj pogostimi nekategoriziranimi odgovori otrok so na primer: ker 

diha, ker nekaj zavoha, ker ga boli trebuh, ker rad je, ker zboli, če ne je in ker nekaj zavoha.  

 

Tabela 3: Analiza odgovorov na vprašanje Zakaj pes postane lačen? 

 
KATEGORIJE 

Pred izkustvenim učenjem Po izkustvenem učenju 
F f(%) F f(%) 

Ker je aktiven/ ker je utrujen, zaspan 13 43,3 23 76,7 
Da lahko živi/Ker je živo bitje 2 6,7 2 6,7 
Ker ni nič jedel/Ker rad je 14 46,7 6 20 
 

 

Vsi otroci so pred izkustvenim učenjem in po njem odgovorili tudi na vprašanje, ki je otroke 

spraševalo, kaj se zgodi s hrano, ko jo pes zaužije. Odgovore otrok sem kategorizirala v pet 

kategorij, od manj do bolj kompleksnih, in navedla primere odgovorov za posamezno 

kategorijo. V najkompleksnejši kategoriji E sem kot pravilna štela dva tipa odgovorov. Kot 

pravilen odgovor sem upoštevala, če so otroci opisali celotno prebavno pot (od ust do anusa) 

ali če so opisali, da se hranilne snovi razporedijo po celotnem telesu psa. Rezultati so 

prikazani v tabeli 4. 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da je največ otrok pred izkustvenim učenjem omenjalo, da gre hrana 

najprej v želodec ali trebuh, nato pa se spremeni v blato, ki ga pes izloči (30 %). Skoraj enak 

je bil delež otrok, ki so menili, da gre hrana v trebuh in tam ostane (26,7 %). Delež tistih, ki 

niso imeli nobenih predstav o tem, kaj se zgodi s hrano, ko jo pes poje (16,7 %), je bil 

primerljiv z deležem tistih, ki so omenjali, da gre hrana v posamezni del telesa (16,7 %). Trije 

otroci (10 %) pa so znali pred izkustvenim učenjem opisati celotno pot prebave hrane. Po 

izkustvenem učenju so otroci imeli pravilnejše predstave o tem, kaj se zgodi s hrano, ko jo pes 

zaužije. Povečal se je delež tistih, ki so opisali celotni prebavni sistem pri psu (33,3 %). 

Povečalo se je tudi število otrok, ki so omenjali, da gre hrana v posamezni del telesa, obenem 

pa se spremeni v blato, ki ga pes izloči (40 %). Zmanjšalo se je število manj kompleksnih 

odgovorov. 
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Tabela 4: Analiza odgovorov na vprašanje Kaj se zgodi s hrano, ko jo pes poje? 

 
KATEGORIJE 

Pred 
izkustvenim 

učenjem 

Po 
izkustvenem 

učenju 
F f(%) F f(%) 

(A) Otrok nima nobenih predstav o tem, kaj se zgodi s hrano, 
ko jo pes poje. (Primer: ne vem; ni je več.) 

5 16,7 0 0 

(B) Otrok omenja, da gre hrana v trebuh ali želodec psa in tam 
ostane – ne gre več naprej. (Primer: Gre v trebuh in tam 
ostane; gre v želodec in ostane v njem.) 

8 26,7 2 6,7 

(C) Otrok omenja, da gre hrana najprej v želodec/trebuh, nato 
pa se spremeni v blato, ki ga pes izloči. (Primer: Hrana gre 
v želodec, tam nastane drekec, ki ga pes pokaka.) 

9 30 6 20 

(D) Otrok omenja, da gre hrana v določen del telesa. Omeni 
tudi, da se hrana spremeni v blato, ki ga pes izloči. 
(Primer: Hrana gre v noge; rep; kri.) 

5 16,7 12 40 

(E) Otrok opiše celotno pot prebave; omeni, da se hrana 
razporedi po celotnem telesu, in poimenuje več delov 
telesa. (Primer: Hrana gre po požiralniku v želodec, ki jo 
zmelje. Nato gre hrana v žile, tudi do možganov. Slaba 
hrana gre v črevesje, na koncu pa jo pes pokaka.)  

3 10 10 33,3 

 

 

Otroke sem tudi prosila, da na skici psa narišejo, kje v telesu konča hrana, ki jo pes zaužije. 

Skice sem uvrstila v šest kategorij - od manj do bolj kompleksnih. Le kategoriji E1 in E2 sta 

enako kompleksni, saj sta bila – enako kot pri četrtem vprašanju – možna dva pravilna 

odgovora. V kategorijo E1 sem uvrstila skice otrok, ki so narisali prebavno pot od ust do 

anusa, v kategorijo E2 pa skice, kjer je hrana razpršena po vseh delih pasjega telesa. 

 

Iz tabele 5 lahko razberemo, da je v telesu psa pred izkustvenim učenjem največ otrok 

narisalo en organ na pravem mestu oz. hrano, ki konča v enem delu telesa (36,7 %). Enak je 

bil delež otrok, ki so v skico psa narisali hrano, ki konča v različnih delih telesa, in prebavni 

sistem, povezan v celoto (23,3 %). Trije otroci niso imeli pred izkustvenim učenjem nobenih 

predstav o tem, kje konča hrana, ki jo pes poje. En otrok (3,3 %) je narisal več organov na 

pravem mestu, vendar brez opaznih povezav med njimi, medtem ko je prav tako en otrok 

narisal en organ naključno v telesu psa. Po izkustvenem učenju so vsi otroci imeli določeno 

predstavo o tem, kje konča hrano, ki jo pes poje, in v telesu psa nihče ni več narisal organov 

naključno. Povečal se je delež (43,3 %) tistih otrok, ki so narisali hrano, ki konča v različnih 

delih telesa, in je bil enak deležu (43,3 %) otrok, ki so narisali povezan prebavni sistem. 
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Prav tako je narastel delež otrok, ki so narisali več organov na pravem mestu (10 %). Le en 

otrok pa je po izkustvenem učenju narisal en organ v telesu oz. eno mesto, kjer konča hrana 

(3,3 %). 

Tabela 5: Analiza skice psa, na kateri so otroci označevali, kje v telesu konča hrana, ki jo pes 

poje 

  
KATEGORIJE 

Pred 
izkustvenim 

učenjem 

Po 
izkustvenem 

učenju 
F f( %) F f( %) 

(A) Nobenih predstav o notranjosti telesa psa 3 10 0 0 
(B) En ali več organov (npr. želodec, kri …), narisanih 

naključno v telesu psa 
1 3,3 0 0 

(C) En organ narisan na pravem mestu – hrana konča v 
enem delu telesa 

11 36,7 1 3,3 

(D) Dva ali več organov, narisanih na pravem mestu, 
vendar brez opaznih povezav med njimi 

1 3,3 3 10 

 (E1) Hrana konča v različnih delih telesa (noge, rep, glava 
…) 

7 23,3 13 43,3 

 (E2) Prebavni sistem, povezan v celoto (od glave do anusa) 7 23,3 13 43,3 
 

 

 

 

Slika 3: Primer skice psa za kategorijo B 
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Slika 4: Primer skice psa za kategorijo E1 

 

3.3.2 Analiza rezultatov učenja s pomočjo plakata 

  

3.3.2.1 Analiza vprašanj, zastavljenih pred učenjem s pomočjo plakata in po njem 

 

Vsak otrok je pred učenjem s pomočjo plakata in po njem odgovoril na eno vprašanje 

zaprtega in štiri vprašanja odprtega tipa. Odgovore sem po analizi kategorizirala. Spodnja 

tabela 1 prikazuje število pravilnih odgovorov na vprašanje, kaj pes potrebuje za življenje. 

 

Iz tabele 6 je razvidno, da so vsi otroci pred učenjem s pomočjo plakata vedeli, da pes za 

življenje potrebuje zrak, hrano in vodo (100 %). Da pes za preživetje potrebuje tudi primerno 

temperaturo, je vedelo 16 otrok (66,7 %), nekaj otrok pa je naštelo še kaj drugega, kot na 

primer igrače, hišo, kjer pes spi in injekcijo. Po učenju s pomočjo plakata so vsi otroci 

pravilno našteli vse pogoje za življenje: zrak, hrano, vodo in primerno temperaturo (100 %). 

Nihče izmed otrok pa ni omenjal, da pes za svoje življenje potrebuje še kaj drugega. 
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Tabela 6: Analiza odgovorov na vprašanje Kaj pes potrebuje za življenje (da lahko živi)? 

  
POGOJI 

Pred učenjem s pomočjo plakata Po učenju s pomočjo plakata 
F f(%) F f(%) 

Zrak (kisik) 24 100 24 100 
Hrana 24 100 24 100 
Voda 24 100 24 100 
Primerna temperatura 16 66,7 24 100 
 

 

Otroci so odgovorili tudi na vprašanje, zakaj pes potrebuje hrano. Rezultate sem razdelila v 

šest kategorij in prikazala njihove frekvence. Rezultati so prikazani s pomočjo tabele 7.  

 

Iz tabele 7 je razvidno, da je največ otrok pred učenjem s pomočjo plakata podalo odgovor, da 

pes potrebuje hrano zato, da lahko živi oz. da ne umre (58,3 %). Drugi najpogostejši odgovor 

je bil, da ni lačen oz. ker je lačen (41,7 %), kot tretji odgovor so otroci podajali, da zraste 

(12,5 %), manj pogosta odgovora sta bila, da je aktiven oz. da se ne utrudi (8,3 %) in da je 

zdrav oz. da ni bolan (4,2 %). Po učenju s pomočjo plakata je 70,8 % otrok podalo odgovor, 

da pes potrebuje hrano, da lahko živi, 41,7 % otrok je odgovorilo, da je aktiven oz. da se ne 

utrudi, 25 % otrok pa je na isto vprašanje odgovorilo, da ni lačen oz. ker je lačen. En otrok 

(4,2 %) je – enako kot pred učenjem s pomočjo plakata – odgovoril, da pes potrebuje hrano 

zato, da je zdrav oz. da ni bolan. Nihče izmed otrok pa ni odgovoril, da pes potrebuje hrano 

zato, da zraste.  

 

 

Tabela 7: Analiza odgovorov na vprašanje Zakaj pes potrebuje hrano? 

  
KATEGORIJE 

Pred učenjem s pomočjo plakata Po učenju s pomočjo plakata 
F f(%) F f(%) 

Da ni lačen/Ker je lačen 10 41,7 6 25 
Da lahko živi/Da ne umre 14 58,3 17 70,8 
Da je zdrav/Da ni bolan 1 4,2 1 4,2 
Da je aktiven/Da se ne utrudi 2 8,3 10 41,7 
Da zraste 3 12,5 0 0 
Da hrano izloči 0 0 1 4,2 
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Vsi otroci so odgovorili na vprašanje 3, ki jih je spraševalo, zakaj pes postane lačen. Odgovori 

so analizirani s pomočjo treh kategorij. Predstavljeni so v obliki tabele 8.  

 

Največ otrok je na vprašanje, zakaj pes postane lačen, odgovorilo, ker je aktiven (37,5 %). 

Malo manj jih je odgovorilo, ker ni nič jedel ali ker rad je (41,7 %). En otrok pa je menil, da 

pes postane lačen zato, ker je živo bitje (4,2 %). Otroci so omenjali tudi stvari, ki niso spadale 

v nobeno izmed kategorij, npr. ker celo noč spi in nič ne je, ker mu je vroče, zato da postane 

velik, ker gre domov in mu dajo jesti. Po učenju s pomočjo plakata se je vidno povečal delež 

otrok, ki so odgovorili, ker je aktiven ali utrujen oz. zaspan (79,2 %), prav tako se je povečal 

delež otrok, ki so odgovorili, ker ni nič jedel oz. ker rad je (12,5 %). V nekategoriziranem 

deležu odgovorov sta se med drugim znašla naslednja: pes postane lačen, ker mu sonce vzame 

vso energijo ali ker mu ne dajo jesti.  

 

Tabela 8: Analiza odgovorov na vprašanje Zakaj pes postane lačen? 

  
KATEGORIJE 

Pred učenjem s pomočjo 
plakata 

Po učenju s pomočjo 
plakata 

F f(%) F f(%) 
Ker je aktiven/ker je utrujen, 
zaspan 13 54,2 19 79,2 
Da lahko živi/Ker je živo bitje 1 4,2 0 0 
Ker ni nič jedel/Ker rad je 10 41,7 3 12,5 
 

Otroci so svoje odgovore na četrto vprašanje podali v obliki petih kategorij, ki jih prikazuje 

tabela 9. V kategoriji E so otroci lahko odgovarjali na dva načina, ki sta bila pravilna. Pri 

prvem načinu so lahko opisali celotno pot prebave, pri drugem pa so lahko opisali, kako se 

hranilne snovi razporedijo po telesu. Rezultati so prikazani v tabeli 9.  

 

Iz tabele 9 je razvidno, da je polovica otrok (50 %) omenjala, da gre hrana najprej v želodec, 

nato pa se spremeni v blato. 25 % otrok je pred učenjem s pomočjo plakata omenjalo, da gre 

hrana v trebuh in tam ostane. Malo manj otrok (20,8 %) je omenjalo, da gre hrana v 

posamezni del telesa in se spremeni v blato, ki ga pes izloči. Eden izmed otrok ni imel 

nobenih predstav o tem, kaj se zgodi s hrano, ko jo pes poje, nihče pa ni opisal celotne poti 

prebave.  

Po učenju s pomočjo plakata je bil delež otrok, ki so opisali celotno pot prebave, 16,7 %. Prav 

tako je narastel tudi delež tistih otrok, ki so omenjali, da gre hrana v posamezni del telesa psa 
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(29,2 %). Zmanjšal se je delež otrok, ki so omenjali, da gre hrana najprej v želodec, nato pa se 

spremeni v blato (37,5 %), in tistih, ki so omenjali, da gre hrana v trebuh ali želodec in tam 

ostane (16,7 %). 

 

Tabela 9: Analiza odgovorov Kaj se zgodi s hrano, ko jo pes poje? 

 
KATEGORIJE 

Pred 
učenjem 

s 
pomočjo 
plakata 

Po 
učenju s 
pomočj

o 
plakata 

F f(%) F f(%) 
(A) Otrok nima nobenih predstav o tem, kaj se zgodi s hrano, ko jo pes 

poje. (Primer: ne vem; ni je več.) 
1 4,2 0 0 

(B) Otrok omenja, da gre hrana v trebuh ali želodec psa in tam ostane – 
ne gre več naprej. (Primer: Gre v trebuh in tam ostane; gre v 
želodec in ostane v njem.) 

6 25 4 16,7 

(C) Otrok omenja, da gre hrana najprej v želodec/trebuh, nato pa se 
spremeni v blato, ki ga pes izloči. (Primer: Hrana gre v želodec, 
tam nastane drekec, ki ga pes pokaka.) 

12 50 9 37,5 

(D) Otrok omenja, da gre hrana v določen del telesa. Omeni tudi, da se 
hrana spremeni v blato, ki ga pes izloči. (Primer: Hrana gre v noge; 
rep; kri.) 

5 20,8 7 29,2 

(E) Otrok opiše celotno pot prebave; omeni, da se hrana razporedi po 
celotnem telesu, in poimenuje več delov telesa. (Primer: Hrana gre 
po požiralniku v želodec, ki jo zmelje. Nato gre hrana v žile, tudi 
do možganov. Slaba hrana gre v črevesje, na koncu pa jo pes 
pokaka.) 

0 0 4 16,7 

 

Pri vprašanju, kje v telesu konča hrana, ki jo pes poje, sem skice otrok uvrstila v šest 

kategorij, od manj do bolj kompleksnih, in izračunala frekvence. Kategoriji E1 in E2 sta si po 

kompleksnosti enaki, saj so otroci lahko na dva načina narisali, kje v telesu psa konča zaužita 

hrana. Rezultati so prikazani s pomočjo tabele 10. 

 

Tabela 10 prikazuje, da je večina otrok pred učenjem s pomočjo plakata narisala en organ na 

pravem mestu oz. hrano, ki konča v enem delu telesa (70,8 %). Nekaj otrok je narisalo 

prebavni sistem, povezan v celoto (12,5 %), en otrok je narisal v skico psa hrano, ki konča v 

različnih delih telesa (4,2 %), prav tako pa tudi en otrok ni imel nobenih predstav o notranjosti 

telesa psa. Največ otrok je – enako kot pred učenjem – tudi po učenju s pomočjo plakata 

narisalo en organ na pravem mestu (54,2 %), povečal pa se je delež tistih otrok, ki so narisali, 

da hrana konča v različnih delih telesa (37,5 %). Le en otrok je narisal prebavni sistem, 
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povezan v celoto (4,2 %), prav tako en otrok je narisal dva ali več organov na pravem mestu, 

vendar brez opaznih povezav med njimi.  

 

Tabela 10: Analiza skice psa, na kateri so otroci označevali, kje v telesu konča hrana, ki jo pes 

poje 

 
 
KATEGORIJE 

Pred učenjem s 
pomočjo plakata 

Po učenju s 
pomočjo plakata 

F f(%) F f(%) 
(A) Nobenih predstav o notranjosti telesa psa 1 4,2 0 0 
(B) En ali več organov (npr. želodec, črevesje …), 

narisanih naključno v telesu psa 
0 0 0 0 

(C) En organ narisan na pravem mestu – hrana konča v 
enem delu telesa 

17 70,8 13 54,2 

(D) Dva ali več organov, narisanih na pravem mestu, 
vendar brez opaznih povezav med njimi 

2 8,3 1 4,2 

     (E1) Hrana konča v različnih delih telesa (noge, rep, 
glava     …) 

1 4,2 9 37,5 

     (E2) Prebavni sistem, povezan v celoto (prebavila od 
glave do anusa) 

3 12,5 1 4,2 

 

 

3.3.3 Primerjava rezultatov izkustvenega učenja in učenja s pomočjo plakata  

  

Po končanem izkustvenem učenju (s psom) in učenjem s pomočjo plakata sem rezultate 

odgovorov otrok zbrala in naredila primerjavo med izkustvenim učenjem in učenjem s 

pomočjo plakata.  

Otroci so imeli pri prvem vprašanju možnost omeniti štiri vire in dejavnike. Na podlagi 

dobljenih odgovorov sem oblikovala grafe, da sem za vsak vir in dejavnik posebej prikazala, 

ali je bila med pedagoškima intervencijama kakšna opaznejša razlika.  

 

Iz grafa 1 je razvidno, da nekateri otroci pred izkustvenim učenjem in učenjem s pomočjo 

plakata niso omenjali primerne temperature. V nekaj primerih niso omenjali tudi zraka 

(kisika) in hrane. Po izkustvenem učenju in učenju s pomočjo plakata so vsi otroci, ne glede 

na način poučevanja, omenili vse štiri vire in dejavnike.  
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Slika 5: Grafični prikaz števila omenjenih virov in dejavnikov, ki jih pes potrebuje za 

življenje (da lahko živi), prikazan v odstotkih 

Otroci so podali tudi svoje odgovore na vprašanje, zakaj pes potrebuje hrano. Pred učenjem 

sta bila v obeh skupinah otrok najpogostejša odgovora: da pes ni lačen in da lahko živi. Po 

učenju s pomočjo plakata so se odgovori spremenili, saj se je povečal delež otrok, ki so 

odgovarjali, da pes potrebuje hrano, da lahko živi/da ne umre in da je aktiven/da se ne utrudi. 

Otroci, ki so bili deležni izkustvenega učenja, pa so po učenju najpogosteje odgovarjali, da 

pes potrebuje hrano zato, da ni lačen, da zraste in da jo izloči.  

 

Odgovori na vprašanje »Zakaj pes postane lačen?« so bili pred učenjem v obeh skupinah 

otrok zelo podobni. Razlike med skupinami se niso bistveno spremenile tudi po obeh oblikah 

učenja. Otroci so po obeh učenjih najpogosteje podajali odgovore, ker je 

aktiven/utrujen/zaspan. Prepolovilo pa se je število odgovorov, ker ni nič jedel/ker rad je. 

 

Sledilo je vprašanje, kaj se zgodi s hrano, ko jo pes poje. Odgovore otrok sem uvrstila v pet 

kategorij (kot prikazuje tabela 4) in jih v grafu označila z velikimi tiskanimi črkami.   
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Odgovori so kategorizirani od manj kompleksnega do najkompleksnejšega. V zadnji 

kategoriji(E) sta bila možna dva načina odgovorov, kot je to opisano v analizi rezultatov 

izkustvenega učenja. 

 

Iz grafov 2 in 3 je razvidno, da se je po izkustvenem učenju in učenju s pomočjo plakata 

povečalo število najkompleksnejših odgovorov (D, E).  

 

V skupini otrok, ki so bili deležni izkustvenega učenja, je bilo pred izkustvenim učenjem 26,7 

% najkompleksnejših odgovorov, po izkustvenem učenju pa kar 73,3 % najkompleksnejših 

odgovorov. V skupini otrok, ki so se o tematiki učili s pomočjo plakata psa, pa je bilo pred 

izkustvenim učenjem 20,8 % najkompleksnejših odgovorov, po izkustvenem učenju pa 47,9 

% najkompleksnejših odgovorov.  

 

 

 

 

Slika 6: Analiza odgovorov izkustvenega učenja na vprašanje Kaj se zgodi s hrano, ko jo pes 

poje? 

 

 



28 
 

 

Slika 7: Analiza odgovorov učenja s pomočjo plakata na vprašanje Kaj se zgodi s hrano, ko jo 

pes poje? 

 

Primerjavo med izkustvenim učenjem in učenjem s pomočjo plakata sem naredila tudi za 

skice, kjer so otroci označevali, kam gre hrana v telesu psa. Kategorije so razvrščene po 

kompleksnosti od najmanj (A) do najbolj (E1 in E2) kompleksnih. Kategoriji E1 in E2 sta 

enako kompleksni, saj so otroci lahko na dva načina označili, kam gre hrana v telesu psa 

(narisali so celotno pot prebave (od glave do anusa), ali pa so označili, kje konča hrana v 

samem telesu psa).  

 

Grafa 4 in 5 prikazujeta, da se je po izkustvenem učenju in učenju s pomočjo plakata povečalo 

število najkompleksnejših skic (E1 in E2).  

 

V skupini otrok, ki je bila deležna izkustvenega učenja, je bil delež najkompleksnejših 

odgovorov pred izkustvenim učenjem 46,6 %, po izkustvenem učenju pa 86,6 %. V drugi 

skupini otrok je bil delež pred učenjem s pomočjo plakata 16,7 %, po učenju s pomočjo 

plakata pa se je raven najkompleksnejših skic dvignila na 41,7 %.  
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Slika 8: Analiza izkustvenega učenja - skica psa Kje v telesu konča hrana, ki jo pes poje? 

 

 

 

 

Slika 9: Analiza učenja s pomočjo plakata - skica psa Kje v telesu konča hrana, ki jo pes poje?  
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4 RAZPRAVA 
 

Namen diplomskega dela je bil spoznati, kakšne so predstave predšolskih otrok o pogojih in 

virih za preživetje organizmov v prostoru in času. S pomočjo psa, ki sem ga vključila v proces 

aktivnega učenja, sem želela spodbuditi otrokovo spoznavanje, dojemanje in razmišljanje o 

tem, kateri so pomembni dejavniki okolja, ki so potrebni za preživetje organizma. V drugi 

skupini otrok sem otrokom predstavila enako vsebino s pomočjo plakata psa z namenom, da 

analiziram morebitne razlike med poučevanjem s pomočjo živega psa in poučevanjem s 

pomočjo plakata psa.  

 

Z empirično raziskavo sem ugotovila, da – kar zadeva poznavanje virov in dejavnikov okolja 

za preživetje organizma (psa) – anketirani otroci nimajo večjih težav. Po obeh pedagoških 

intervencijah se je znanje še izboljšalo, pravilnost odgovorov je bila stoodstotna. Otroci vedo, 

da pes potrebuje za življenje hrano, vodo, primerno temperaturo in zrak (kisik). S tem smo 

odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje, kjer nas je zanimalo, kako dobro otroci poznajo 

pogoje in vire (dejavnike okolja) za preživetje organizmov (RV1). 

 

Moje drugo raziskovalno vprašanje (RV2) se je glasilo: »Kako dobro otroci poznajo pomen 

hrane in prehranjevanja za organizme?« Odgovore otrok sem zbrala s pomočjo drugega in 

tretjega vprašanja v intervjuju. Izkazalo se je, da so otroci pred izkustvenim učenjem in 

učenjem s pomočjo plakata podajali podobne odgovore. Polovica otrok iz obeh skupin je 

menila, da pes potrebuje hrano zato, da lahko živi oz. da ne umre, drugi najpogostejši odgovor 

pa je bil, da ni lačen oz. ker je lačen. Na vprašanje, zakaj pes postane lačen, so otroci iz obeh 

skupin odgovarjali zelo podobno, in sicer ker ni nič jedel ali ker je aktiven. Po izkustvenem 

učenju in učenju s pomočjo plakata se rezultati niso bistveno spremenili. Skoraj vsak drugi 

otrok iz prve skupine je podal enak odgovor kot pred izkustvenim učenjem. Povečal se je 

delež otrok, ki so odgovarjali, da pes potrebuje hrano zato, da zraste in ker je aktiven. Enako 

se je v drugi skupini približno za polovico povečal delež tistih, ki so podali odgovor, da pes 

zraste.  

 

Zastavila sem si tudi raziskovalno vprašanje, kako lahko z izkustvenim učenjem vplivamo na 

znanje predšolskih otrok o dejavnikih okolja, ki vplivajo na preživetje organizmov, ter na 

razumevanje pomena hrane in prehranjevanja za organizem (RV3). Uspešnost izkustvenega 

učenja sem tudi primerjala z učenjem s pomočjo plakata (RV4). Deloma sem rezultate 
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različnih pedagoških intervencij komentirala v prejšnjih odstavkih, ki analizirajo prvo in 

drugo raziskovalno vprašanje. Na osnovi doslej analiziranih podatkov lahko ugotovim, da 

predšolski otroci pogoje in vire za življenje organizmov poznajo zelo dobro. Otroci iz obeh 

skupin so po pedagoških intervencijah znali našteti vse pogoje in vire za preživetje 

organizmov. Spremembe med skupinama otrok pa so opazne pri odgovorih na vprašanje »Kaj 

se zgodi s hrano, ko jo pes zaužije?«. Po obeh pedagoških intervencijah se je opazno 

izboljšalo znanje (glej Graf 2 in Graf 3). Vendar pa so v skupini otrok, ki so bili deležni 

izkustvenega učenja, veliko pogostejši najkompleksnejši odgovori (v primerjavi s skupino 

otrok, ki so se o tematiki učili s pomočjo plakata psa). 

 

V pregledu literature sem ugotovila, da avtorji aktivno učenje poimenujejo kot nekaj, kar 

učenca celostno, miselno in čustveno aktivira. Poteka prek neposrednega doživljanja 

objektov, ljudi, dogodkov ipd. (Marentič Požarnik, 2000). Rezultati diplomskega dela 

dokazujejo, da lahko z izkustvenim učenjem, ki spodbuja osebno aktivacijo učenca, veliko 

pripomoremo k otrokovemu znanju, razumevanju dejavnikov okolja ter razumevanju pomena 

hrane in prehranjevanja za organizem. Otroci z lastno izkušnjo spoznavajo, kako se pes 

prehranjuje, pije, kako hrano izloči, in opazujejo, kaj pes potrebuje za svoje preživetje, s 

čimer se posledično več naučijo in pridobljene informacije tudi ponotranjijo. 

 

Tudi pri petem zastavljenem vprašanju, kjer so otroci narisali, kaj se zgodi s hrano v telesu 

psa, so opazne spremembe med pedagoškima intervencijama. Skoraj polovica otrok je po 

izkustvenem učenju znala narisati, kam potuje hrana, ki jo pes zaužije, medtem ko so otroci, 

ki so se učili s pomočjo plakata, najpogosteje narisali le en organ na pravem mestu oz. hrano, 

ki konča le v enem delu telesa. Opisane razlike med pedagoškima intervencijama potrjujejo 

mnenja različnih avtorjev (npr. Jarvis, 2003; Marentič Požarnik, 2000; 2003; Torkar, 

Verčkovnik, Zalokar Divjak, 2002) o izkustvenem učenju, in sicer da se otroci veliko lažje in 

bolje zapomnijo in naučijo s pomočjo lastne (konkretne) izkušnje – v našem primeru žive 

živali. 

 

Med izkustvenim učenjem so bili otroci veliko bolj čustveno angažirani kot otroci, ki so se 

učili s pomočjo plakata. Nad psom so bili zelo navdušeni. Vsi so ga hoteli že takoj pobožati. 

Otroci so imeli možnost videti tudi, kako se pes prehranjuje (s seboj sem imela brikete) in 

pije. Ko smo ga peljali na sprehod, so otroci imeli možnost videti, kako pes hrano izloči in 

kako urinira. S konkretnim doživljanjem in opazovanjem so spoznali, kaj pes potrebuje za 
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življenje, zakaj pes potrebuje hrano, zakaj postane lačen, kaj se zgodi s hrano, ko jo pes poje, 

in kje v njegovem telesu konča hrana.  
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5 ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu je bil moj namen spoznati predstave predšolskih otrok o pogojih in virih 

za preživetje organizmov. Kot primer organizma sem izbrala psa in se osredotočila na njegove 

pogoje za življenje ter na prehranjevanje. Iz analize rezultatov je razvidno, da so otroci obeh 

skupin dobro poznali pogoje za življenje organizmov in imeli podobne predstave o pomenu 

hrane za organizem že pred pedagoškima intervencijama. Večina je poznala vse štiri 

izpostavljene vire in pogoje za življenje psa. Najmanj (dve tretjini) so poznali, da organizmi 

potrebujejo primerno temperaturo okolja. Otroci iz obeh skupin so po pedagoških 

intervencijah znali našteti vse štiri izpostavljene dejavnike okolja za preživetje organizmov. 

Po izkustvenem učenju in učenju s pomočjo plakata so se pokazale tudi nekatere razlike v 

predstavah predšolskih otrok o tem, kaj se zgodi s hrano v telesu psa. Otroci, pri katerih smo 

za učenje uporabili živega psa, so pogosteje znali podrobno (pravilno) opisati oz. narisati 

prebavo hrane kot pa otroci, ki so se o tem učili s pomočjo plakata. 

 

Zavedam se, da rezultatov analize ne gre posploševati na celotno populacijo predšolskih otrok 

v Sloveniji, saj sem v raziskavi zajela premajhen in neslučajnostni vzorec otrok. Rezultati 

diplomskega dela so kljub temu pomemben prispevek k raziskovanju predstav predšolskih 

otrok o naravi in potrjujejo pomen izkustvenega učenja na predšolski stopnji. Otrok je namreč 

v predšolskem obdobju najbolj dovzeten za nove informacije, zato mu moramo omogočiti čim 

več stikov z naravo, saj ga ta globoko navdihne. »Tisti, ki ljubimo naravno okolje, radi delimo 

svoje veselje in želimo vedeti, kako bi lahko svoje navdihe najbolj prenesli na druge … 

Največji izziv pa je bil problem osredinjanja otroške žive energije. Le takrat jih lahko 

popeljemo v doživljanje narave, ki je globoko, rahločutno in polno notranjih pomenov« 

(Cornell, 1998, str. 15).  

 

V raziskavi sem opazila tudi nekaj manjših metodoloških pomanjkljivosti, ki bi jih želela v 

prihodnje odpraviti. V bodočih raziskavah si bom za intervjuje vzela več časa in jih opravila 

zunaj igralnice, saj je prišlo med samim intervjujem in risanjem skice psa nekajkrat do 

prerisovanja in kopiranja odgovorov. Nekaj otrok je podalo enak odgovor kot njihovi vrstniki, 

zato predvidevam, da najverjetneje niso odgovorili tako, kot bi brez vpliva vrstnikov. Temo 

diplomskega dela bi bilo smiselno v prihodnje nadgraditi na večjem, reprezentativnem vzorcu 

predšolskih otrok. 
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Z diplomskim delom sem želela opozoriti predvsem na prednosti izkustvenega učenja in na 

pomemben vpliv, ki ga ima to na otroke v predšolskem obdobju. »Izkustveno učenje je oblika 

učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo, opazovanje, spoznavanje in ravnanje v 

neločljivo enoto« (Marentič Požarnik, 2003, str. 124). Otroku moramo omogočiti izkustveno 

učenje in poskrbeti, da pridobi nove izkušnje, spoznanja, kar mu omogoča izražanja in 

doživetja ter ga, navsezadnje, močno čustveno in socialno angažira (Kurikulum za vrtce, 

2009). 

                                                                                                                                                                                                      

Konkretna izkušnja, ki jo otrok doživi z živaljo, ima velik vpliv na čustveni razvoj in razvoj 

mišljenja. Zato je pomembno, da v predšolskem obdobju v otroku sprožamo čim več 

doživljanja, vedoželjnosti in radovednosti. Ta čustva in poglobljeno zavedanje, ki ga otrok 

doživi, mu neizbrisno oblikujejo življenje, saj se ob tem veliko nauči (Torkar, Verčkovnik, 

Zalokar Divjak, 2002). »Vsako tako doživetje je enkratno in postane človekova osebna 

notranja last, ki služi kot vir moči za kasnejše življenje« (Torkar, Verčkovnik, Zalokar Divjak, 

2002, str. 87). 
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7 PRILOGE 

 

Priloga 1: Vprašalnik 

 

Ime in priimek otroka:_______________________  Starost otroka:________    Spol:    M       

Ž 

 

Ura začetka intervjuja:___________  Ura konca intervjuja:__________  

Datum:________________ 

 

1.) Kaj pes potrebuje za življenje (da lahko živi)? (obkroži pogoje, ki jih je omenil)  

 Omenil(a) je: 

a) zrak (kisik)             

b) hrano  

c) vodo  

č) primerno temperaturo 

 

2.) Zakaj pes potrebujejo hrano? 

 

 

 

 

 

3.) Zakaj pes postane lačen? 

 

 

 

 

 

4.) Kaj se zgodi s hrano, ko jo pes poje?  
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5.) Kje v telesu konča hrana, ki jo pes poje? Označi. 
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Priloga 2: Priprava načrtovane dopoldanske dejavnosti 

 

Starost otrok: 4 – 5 let 

 

Tema: Pogoji za življenje in hrana v telesu 

 

Področja: Narava, gibanje, jezik 

 

Cilji:    

 

• z izkustvenim učenjem s psom vplivati na otrokove predstave o pogojih za življenje 
živih bitij, 

• izboljšati otrokove predstave in znanje o prehranjevanju psa in poteku hrane skozi 
njegov organizem 

 

Oblike dela: individualna, skupinska 

 

 

Pripomočki: - 60 listov z vprašanji in skico psa 

                     - fotografija psa 
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UVODNI DEL                                            Čas: na vsakega otroka po 10 min, vse skupaj 5 ur 

 

PRVI INTERVJU Z OTROKI 

Vsakega otroka posebej (izmed 30 predšolskih otrok, starih od 4 do 5 let iz dveh skupin) 
povabim na »intervju«, kjer mu zastavim nekaj vprašanj o pogojih za življenje in kaj se zgodi 
s hrano, ko jo pes zaužije. Na spodnji strani lista bo tudi skica psa, kamor bo vsak otrok 
narisal kaj on misli kam gre hrana potem ko jo pes zaužije. Če kakšen otrok ne bo znal 
odgovoriti na vprašanja, mu pomagam s podvprašanji. Vse skupaj si zabeležim na list. Za v 
pomoč bom s seboj imela tudi fotografijo psa.  

 

GLAVNI DEL                                                                                                Čas: 60 – 120 min 

V glavnem delu otrokom predstavim psa. Najprej poskrbim, da se ga nihče ne bo bal in 
počakam da dobijo z njim stik (da si ga bodo upali pobožati ipd.). Nato se z otroki usedemo v 
krog in preidemo na temo pogoji za življenje, tako da otrokom postavljam različna vprašanja:  

- Kako se pes hrani? 
- Kako pije? 
- Zakaj pes potrebuje hrano? 
- Kaj se zgodi s hrano v telesu? 
- Ali vso porabi, ali se z njo naredi kaj drugega? 
- Zakaj ima pes kožuh? 
- Ali ima pes kaj čutil? Katera? 
- Kaj potrebuje, če želi tekati naokoli? 
- Kaj potrebuje, da lahko preživi? 
- Ali vsa živa bitja potrebujemo hrano, vodo, ipd. da lahko preživimo? 

 
Skupaj z otroki preidemo do spoznanj o pogojih za življenje in o prebavnem sistemu. Vse kar 
se bomo »naučili« na psu bomo povezali z vsemi živimi bitji. S seboj bom imela tudi nekaj 
briket in vodo, da bodo vsi otroci videli kako pes je in pije. Nato psa tudi skupaj odpeljemo 
ven, da vidimo, če bo mogoče opravil potrebo, da otroci vidijo še to.  
 

 

 

ZAKLJUČNI DEL                                                                    Čas: enako kot v uvodnem delu 

DRUGI INTERVJU Z OTROKI 

Enakih 30 otrok, kot v uvodnem delu vsakega posebej spet povabim na intervju. Postavim jim 
enaka vprašanja kot prvič. Otrokom ponudim tudi skico kamor bodo narisali kam gre hrana, 
ko jo pes poje. Zraven si vse zapišem in označim kako si otroci to predstavljajo po tem ko 
smo psa spoznali. 
 


