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POVZETEK 

Predšolski otroci se največ naučijo iz lastnih izkušenj, tako da se vsega dotaknejo, 

opazujejo, preizkušajo, vonjajo, poslušajo – doživljajo. Žal pa se vse pogosteje dogaja, da 

spoznavajo naravo, ki bi morala biti njihovo vsakdanje okolje, le preko knjig, filmov, 

risank in ostalih medijev. Vzgojitelji v vrtcu imamo možnost, moč in dolžnost, da jim 

pomagamo na čim pristnejši način približati in izkusiti vse, kar jih obdaja. Še posebej, 

kadar gre za spoznavanje živih bitji, je lastna izkušnja otroka še pomembnejša kot sicer. 

Zavedati se moramo, da je izkušnja najmočnejše orodje pomnjenja. Ko gre za izkušnjo z 

živaljo, ki vzbuja predsodke (ki so po navadi pridobljeni zaradi vpliva in prenosa izkušenj 

drugih na otroka), je še posebej pomembno, da je prvi stik s to živaljo prijeten. Za to pa 

moramo s svojim zgledom poskrbeti vzgojitelji predšolskih otrok. 

V diplomski nalogi smo prestavili, kako vodeno opazovanje dvoživk vpliva na zanimanja 

in opažanja otrok. 

V prvem, teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili naravo, kot področje v 

vrtcu, opredelili smo pojem izkustveno učenje. Opisali smo tudi dvoživke, še posebej 

krastačo in močerada. Opredelili smo tudi otroško risbo in razlike med deklicami in dečki 

na kognitivnem področju. 

V drugem, empiričnem delu diplomske naloge smo predstavili in interpretirali rezultate 

kvalitativne raziskave, ki smo jo naredili s pomočjo polstrukturiranega intervjuja in 

analize risb krastače in močerada. Ugotavljali smo, kaj želijo predšolski otroci izvedeti o 

dvoživkah pred vodenim opazovanjem in po njem, kako vodeno opazovanje dvoživk 

vpliva na otrokovo vizualno predstavo o njih in ali se vprašanja o dvoživkah razlikujejo 

med deklicami in dečki.  

 

Ugotovili smo, da je otroško zanimanje o dvoživkah večje po vodenem opazovanju, kar 

pomeni, da otroke, po tem, ko spoznajo žival, o njih zanima še več, narišejo pa tudi več 

podrobnosti kot pred vodenim opazovanjem. Otroke najbolj zanimata vedenje in način 

življenja opazovanih dvoživk. Se pa zanimanje za živali razlikuje glede na spol, pred 

vodenim opazovanjem več sprašujejo dečki, po vodenem opazovanju pa se zanimanje 

dečkov in deklic skoraj izenači. 

 

Ključne besede: vodeno opazovanje, dvoživke, doživetje, izkušnja, vprašanja, 

zanimanje, vizualna predstava, razlike, dečki, deklice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Preschool children learn most out of their own experience when they can touch, observe, 

test, smell, listen to/experience. Unfortunately they often get in touch with nature which 

should be their everyday environment through books, films, cartoons and other media. 

Teachers in nursery schools have the opportunity, power and duty to help them 

experience and get in touch with everything that is around them. Especially when living 

creatures are observed child's own experience is of vital importance. We have to be aware 

of the fact that experience is the most powerful tool of memory. When dealing with 

animal experience that causes prejudice the first experience with that animal is essential. 

Prejudices are often gained by influence and experience of other people. The role of 

nursery teachers plays a very important part at this stage. 

The diploma thesis introduces what impact guided observations of amphibians have on 

children's interest and observations. 

The first theoretical part introduces nature as one of  the areas discussed about in nursery 

schools and defines the term experiential learning. Amphibians are presented, especially a 

toad and a salamander. A child's picture is interpreted and cognitive differences between 

girls and boys are presented. 

The second empirical part of the thesis introduces the results of the qualitative research 

which was carried out by half-structured interview and analyis of children's pictures of 

the toad and the salamander. Our wish was to find out what preschool children wanted to 

learn about amphibians before and after guided observations, how guided observations 

affected their visual perception about these animals and whether boys and girls asked 

different questions. 

The results show that children are more interested in amphibians after guided 

observations. This means that after seeing the animals, they have more questions about 

them. Furthermore, they can draw more details after observations. Children show great 

interest in amphibians' behaviour and way of life. It can be said that before observations 

boys have more questions, whereas the situation is different after them, the share of 

questions from boys and girls is almost equal. 

Key words: guided observation, amphibians, adventure, experience, questions, interest, 

visual perception, differences, boys, girls       
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1 UVOD 
 

Narava je področje, ki je za razvoj predšolskega otroka zelo pomembno. Otrok skozi 

naravo spoznava in doživlja njeno raznolikost, povezanost, estetske razsežnosti in njeno 

stalno spreminjanje. Pomembno je, da ima otrok z naravo konkreten stik, saj si tako 

pridobi izkušnje, ki so, predvsem ko gre za živo naravo, nenadomestljive. Prednost 

izkušenj z živimi bitji je v tem, da otrok bitje doživi iz prve roke, kar lahko pomaga tudi 

razbliniti predsodke o njih, saj otrok bitje doživi celostno, pristno, z vsemi čutili in čustvi 

(Bahovec idr., 1999, 55–56). 

 

Zdi se, da se odrasli premalo zavedamo pomembnosti doživetij, saj jih v sedanjem hitrem 

tempu življenja radi zamenjamo za hitrejše in lažje dostopne vire podatkov (knjige, 

fotografije, avdiovizualne vire ipd.). 

 

Znano je, da je vsak otrok individuum zase, tako tudi doživlja svet okoli sebe. Zato bi 

morali odrasli otroka spodbujati k nenehnemu raziskovanju narave, mu ponuditi različne 

dejavnosti v njej, biti pozorni na to, kdaj kaj otroka zanima, mu tudi prilagoditi dejavnosti 

in pripravljati materiale zanje, glede na njegov interes.  Prav tako pomembno je, da  

otrokom dajemo zgled z našo vedoželjnostjo in tako tudi pri njih povečujemo radovednost 

in veselje do odkrivanja novega. Otroci se vsega naučijo preko igre, iz lastnih izkušenj, za 

katere pa smo odgovorni tudi odrasli, ki  jim omogočamo, da si tako gradijo lastna 

spoznanja in predstave o svetu. Pri področju narava je še posebej pomembno, da imamo 

odrasli, ki delamo z otroki, pozitiven odnos do narave, saj ga zavedno ali nezavedno 

prenašamo nanje, kar lahko predvsem v predšolskem obdobju zaznamuje njihov odnos do 

narave za celo življenje. Zavedati se moramo, da je vse v naravi zanimivo, če le 

odstranimo tančico predsodkov, ki omejujejo naše razmišljanje o njej.  

 

V času, ko je toliko govora o ekološkem ozaveščanju ljudi, bi se morali zavedati, da nič 

otroka bolje ne pripravi na okoljevarstven odnos do narave kot to, da jo že od vsega 

začetka, s pomočjo čim pogostejšega stika z njo in življenja v njej, začuti in vzljubi. Tako 

zgradi odgovoren odnos do narave. Ko otrok čuti, da pripada delu narave, jo tako, ne le na 

raznih okoljevarstvenih akcijah, pač pa v vsakdanjem življenju, želi zaščititi in delovati v 

skladu z njo. 

 

V diplomski nalogi smo se odločili, da raziščemo, kako takšno doživetje vpliva na 

opazovanje in zanimanje otrok. Ker so dvoživke pogostokrat spregledane ali obravnavane 

odklonilno, predvsem s strani odraslih,  so ravno primerna skupina živali  pri 

raziskovanju tega, kako konkreten stik z živaljo, v obliki vodenega opazovanja, vpliva na 

predstave  in na zanimanje otrok o njih.  
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2 TEORETIČNI DEL 
  

2.1 NARAVA V VRTCU 

 

Narava je področje v Kurikulumu za vrtce, ki nudi otroku veliko možnosti za aktivno 

raziskovanje živali, rastlin, predmetov in pojavov, ki ga zanimajo. Poudarek je na 

pridobivanju konkretnega stika, izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter na veselju v 

raziskovanju in odkrivanju novega. Področje narava pri otrocih postopno razvija 

naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in 

reševanje problemov, postavljanje hipotez, klasificiranja, iskanja, povezovanja bistva in 

pomena ter oblikovanja konceptov. Ti procesi potekajo nezavedno, zato je pomembno, da 

otrok naravo raziskuje  z veseljem in radovednostjo. S pomočjo lastnih izkušenj otrok 

spoznava in spoštuje živa bitja, uživa z njimi ter se zanima za njihove življenjske pogoje 

(Bahovec idr., 1999, 55–56).   

 

Otroško okolje je omejeno na majhen del sveta, ki je pisan in zanimiv.  Vse, kar vidijo, 

želijo potipati, povohati ali okusiti, vse, kar slišijo, želijo videti, z vsem, kar jim je 

dosegljivo, želijo nekaj narediti. To so spontana nagnjena po odkrivanju in spoznavanju, 

ki jim lahko rečemo tudi čista radovednost. Da bi ta nagnjenja zadovoljili, moramo 

otroško okolje razširiti in ga narediti še bolj različnega. Lahko jih peljemo v naravo ali pa 

jim naravo prinesemo kar v vrtec (Kroflič idr., 2001, 160–161). 

 

Če otroke zares želimo naučiti ceniti raznolikost narave, jim jo moramo pomagati 

raziskovati na čim več različnih načinov, predvsem pa jim moramo dovoliti, da to počno 

na svoj način, skozi igro, preko domišljije in ustvarjalnosti. Eden od teh načinov je tudi 

izkušnja z živimi bitji. Tako lahko otroci uporabljajo vsa svoja čutila, pri tem pa 

doživljajo tudi močna čustva, zaradi katerih si tudi zapomnijo doživeto (Dansk in 

Schofield, 2007, 16–17). 

 

Prav dejavnosti, kjer so vključene žive živali, otrokom omogočajo enkratna, pristna, 

nenadomestljiva doživetja. Tovrstne izkušnje, ki jih otrokom ponudimo, izpolnjujejo 

globalne cilje Kurikula,  kot so:  

 doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih, 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 

narave, 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju  narave. 

 

Izpolnjujejo pa tudi še nekaj ostalih ciljev: 

 otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo, 

 otrok odkriva, spozna in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega 

izmed njih, 
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 otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo, 

 otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje, ohranjanje in 

krepitev zdravja, 

 otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo, 

 otrok odkriva, spoznava in primerja spremembe v življenju pri sebi, pri drugih 

živih bitjih ter v neživi naravi, 

 otrok spozna, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo, 

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

med seboj, 

 otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od 

nežive narave, 

 otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo  na naravo in kako 

lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja, 

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

lastnosti, ki jih v naravi nimajo (Bahovec idr., 1999, 55–56).   

 

Te cilje torej otroci najlažje dosežejo tako, da naravo doživljajo neposredno in čim bolj 

polno. Neposredne izkušnje, podprte s primernim zgledom, so tudi ključnega pomena pri 

odpravljanju napačnih predstav in neprimernega odnosa do narave (Ocepek, 2012, 224). 

Predšolsko obdobje je za izoblikovanje odnosa do narave najpomembnejše. Ker je 

prevzgoja bistveno težja kot vzgoja, imajo odrasli, ki delajo z otroki, prav v tem času 

pomembno vlogo (Ocepek, 2012, 224). Pri odkrivanju in spoznavanju narave od njih 

otroci prevzamejo odnos do nje in tudi do raziskovanja. Takrat ko odrasli raziskujejo, 

postavljajo vprašanja, želijo izvedeti nekaj novega, ko z otroki delijo svoje občutke in se 

odzivajo na njihova razpoloženja in interese, vse to prenašajo tudi nanje. Naloga odraslih 

je, da otroku omogočijo dovolj priložnosti in časa, da z lastnim preizkušanjem začuti 

lastnosti narave z vsemi čutili. Otroku nudijo tudi možnosti in spodbude, da sprašuje o 

tem, kar vidi in z lastno aktivnostjo najde odgovore na vprašanja.  Spodbujajo ga, da 

svoja raziskovanja in opažanja opisuje in primerja ugotovitve. Napačne ugotovitve otroku 

pomagajo oblikovati v novo aktivnost, kjer išče rešitve za novi problem. Otroku 

priskrbijo pripomočke in materiale za samostojno delo in mu omogočajo, da iz narave 

prinaša živa bitja in predmete, za katere tudi skrbi. Z lastnim zgledom otroka navajajo na 

varno in spoštljivo ravnanje z živimi bitji (Bahovec idr., 1999, 61–63).   

 

Vzgojitelji za varovanje narave veliko storimo, če vodimo otroke pri spoznavanju narave 

tako, da jim pomagamo razumevati naravo. Hkrati s tem otroci oblikujejo pozitiven odnos 

do naravnega okolja (Ocepek, 2012, 224). Zavedati se moramo tudi dejstva, da je 

učinkovito učenje tisto, ki poteka iz notranjih potreb otroka, zato je glavna naloga 

odraslih, da te potrebe upoštevajo in s pravimi ukrepi pomagajo izgrajevati notranjo 

motivacijo otrok, ki vodi k ustvarjalnemu mišljenju (Ocepek, 2012, 259). 
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2.2 IZKUSTVENO UČENJE V VRTCU 

 

»Izkušnja ni tančica, ki bi človeku zakrivala naravo, ampak je sredstvo neprestanega 

prodiranja v srce narave.« (John Dewey)  

Poleg dobrih zgledov je pri učenju zelo pomembna tudi otrokova neposredna izkušnja. 

Otrok potrebuje osebne izkušnje, da ugotovi probleme, poišče rešitve in se zna na njihovi 

podlagi pravilno vesti. Neposreden stik z realnim svetom omogoča pridobivanje realnih 

predstav, na katerih se kasneje gradita kvalitetna abstrakcija in tudi primeren odnos do 

okolja. Učinki so najugodnejši, ko otrok pri aktivnosti uporablja vsa možna čutila in ko ni 

samo umsko, pač pa tudi telesno aktiven (Ocepek, 2012, 241). 

 

Ko otrok izkušnjo o naravi pridobi z lastnim doživetjem, se tako o njej največ nauči 

(Kranjčan, 2007, 25). Značilnost doživljajskega procesa je doživetje, pri katerem gre za 

ozaveščanje, zavedanje ter zaznavo telesnih in duševnih stanj. Gre za psihične procese, ki 

so neposredni in enkratni (Zeignespeck, 1993 v Kranjčan, 2007, 30).  

 

Ko torej govorimo o naravoslovnih dejavnostih otrok v vrtcu, kot je spoznavanje živali, 

ne moremo mimo pomena metode izkustvenega učenja. Ker imajo danes otroci običajno 

manj  pravega stika z naravo, je izkustveno učenje oziroma doživljanje živali še toliko 

pomembnejše za njihov uravnotežen razvoj otroka. Pri doživetju gre za močna čustva, 

poglobljeno zavedanje in pomembne vsebine, ki neizbrisno oblikujejo življenje 

posameznika (Torkar idr., 2002, 78–79). V najširšem smislu je vsako učenje izkustveno 

učenje. Učenje je vsako progresivno spreminjanje posameznika na osnovi izkušenj.  

»Izkustveno učenje je oblika učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo, opazovanje, 

spoznavanje in ravnanje v neločljivo enoto« (Marentič Požarnik, 2000, 125).   

Pri področju narava lahko izkustveno učenje uporabimo v doživljajski predstavitvi živali, 

oz. v vodenem opazovanju le-te, ki se običajno izvaja v skupini, kar pa ni pogoj, saj gre tu 

predvsem za osebno doživetje (Torkar idr., 2002, 80).  

 

Opazovanje je načrtna in usmerjena dejavnost. Novi podatki, ki jih zberemo z njim, širijo 

otrokovo védenje o bitju, ki ga opazuje. Pri opazovanju se ne uporablja le vid, pač pa tudi 

druga čutila. Včasih je nujno, da opazujejo z več čutili, drugič pa je bolje, da eno čutilo 

izključijo in se osredotočijo na drugo. Opazovanje ni le neposreden prenos občutkov v 

možgane, vedno je selektivno. Kaj bo od opazovanja ostalo in kako se bodo novi podatki 

povezovali v že obstoječe pojme in znanje, je odvisno od tega, kar že poznajo. Zato tudi 

otroci, glede na svoje izkušnje, isti predmet opazovanja vsak drugače zaznajo. To pa še ne 

pomeni, da obstoječe znanje popolnoma omejuje in določa spoznavanje in opazovanje, 

pač pa nakazuje na to, da je razvoj sposobnosti opazovanja vzporeden in soodvisen 

razvoju pojmov in nastajanju novega znanja. Zato je naloga vzgojiteljic ustvarjati 

priložnosti s postavljanjem vprašanj, z razgovorom ali izbiro opazovanih ciljev. Te 

priložnosti pa pri otrocih razvijajo sposobnost opazovanja, ki je prenosljiva in ni vezana 

na konkreten predmet opazovanja. Vzgojitelji morajo pri opazovanju upoštevati, da 
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predšolski otrok opazovan objekt opazuje kot celoto. Pri opazovanju močerada opazijo 

gibanje, ne opazijo pa podrobnosti na nogah. Seveda to ne pomeni, da tega ne vidijo, 

podrobnosti prav dobro zaznajo, če jih nanje opozorimo. Naloga vzgojiteljic je tudi, da 

poleg opozarjanja na podrobnosti zanje uporabijo tudi prave besede, ki otrokom 

omogočajo izražanje o opazovanem. Tako lahko tvorijo tudi nova vprašanja za nadaljnja 

raziskovanja. Predšolski otroci so uspešnejši pri določanju razlik kot podrobnosti, med 

razlikami pa lažje določajo grobe razlike kot detajle. Razlike med živalmi, uspešno 

razvrščajo, ne znajo pa tega utemeljiti, kar mora vzgojitelj upoštevati že pri načrtovanju 

opazovanja (Kroflič idr., 2001, 163). 

 

Vzgojitelj mora voditi pedagoški proces sprememb tako, da to pomeni izboljšanje za 

vsakega posameznika v skupini. Želene spremembe ne moremo posameznemu otroku 

odrediti, pač pa moramo izkoristiti njegovo radovednost.  

 

Ko pedagog načrtuje izkušenjsko učenje, mora poznati (Torkar idr., 2002, 78–81): 

 predstave in pričakovanja otrok, 

 lastnosti in vedenja obravnavanih živali, 

 vsebino, namen in cilje doživljajske predstavitve  

 

Načrtovanju sledi uvodno seznanjanje, ki je namenjeno spoznavanju situacije in 

spoznavanju udeleženih. Otrokom damo tudi jasna navodila, kako ravnati z živalmi in jim 

to tudi pokažemo. Pomembno je, da vsi v skupini sprejmejo pravila in se pri tem dobro 

počutijo. Nujna je aktivnost vsakega posameznika, saj je vsako doživetje edinstveno. 

 

Sledi doseganje zastavljenih ciljev, kjer otroci doživljajo. Tu velja načelo postopnosti. 

Upoštevati pa moramo tudi posameznike, ki imajo odklonilen odnos do živali. Dati jim 

moramo dovolj časa in svobode, da sami zberejo pogum in premagajo strah. Najprej naj 

otroci s svojimi čutili spoznavajo nove, neposredne informacije o živali. Pustimo jim 

dovolj časa, da se otroci in žival navadijo drug na drugega. Otroci naj žival čim tišje le 

gledajo, poslušajo in opazujejo vedenje. Šele ko omogočimo vsem otrokom, da doživijo 

žival, sprožimo komunikacijo, kjer analiziramo svoje občutke. Doživljanje otrok 

nadaljujemo z dotikom živali, ki je zelo pomembna prelomnica v doživljanju. Telesen stik 

naj opravijo počasi in nežno.  Nato se zares začne vodeno opazovanje, ko otrokom 

pomagamo spoznati, česar sami niso mogli ali niso znali opaziti. Pozornost jim 

usmerjamo predvsem na podrobnosti, ki jih razlikujejo od drugih živali in človeka. 

Pokažemo jim neznane telesne dele in njihove funkcije, značilnosti gibanja in hranjenja.  

 

Za konec opazovanja umaknemo obravnavano žival, da ne preusmerja pozornosti. V 

pogovoru otroci povežejo celotno izkušnjo s svojimi prejšnjimi izkušnjami in pojmovanji. 

Stare izkušnje korigirajo in dopolnijo z novimi spoznanji. Nadaljujemo s pogovorom o 

varovanju živali in njihovega okolja, zaključimo pa  s povratnim stikom z živaljo, kjer 

preverijo in utrdijo svoje znanje ter izkušnje  (Torkar idr., 2002, 78–81).  
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Otrok tako, preko vodenega opazovanja, z lastnimi izkušnjami spozna in doživi žival, 

svoja doživetja in spoznanja procesira in jih umesti v že obstoječa znanja ter jih na 

podlagi izkušnje tudi spremeni. Tako lahko spremeni odnos do opazovane živali in se 

znebi predsodkov, ki jih je gojil do njej. (Kroflič idr., 2001, 163). 

 

Sue Dale Tunnicliffe (1998) je raziskovala, kako se razlikuje razmišljanje deklic in 

dečkov o opazovanih živalih v naravoslovnem muzeju. V članku opisuje, kako se je skozi 

tradicijo razvilo splošno mnenje, da deklice živali bolj privlačijo kot dečke. Raziskovala 

je, če je vsebina pogovora o opazovanih  živalih podobna glede na spol. Ugotovila je, da 

so si pogovori presenetljivo podobni, se pa komentarji, ko se pogovarjajo o opazovanih 

živalih, razlikujejo. V skupini dečkov se pogosteje pojavljajo imena primerkov, dekleta 

pa dajejo bolj čustvene komentarje. Omenja, da so dečki bolj pozorni na konstrukcijo 

eksponatov. Dekleta bolj zanimajo žive živali, čustveno reagirajo nanje. Oboji pa 

pridobivajo nova, a različna znanja, skozi izkušnje. Izpostavi, da odrasli pogosto ne 

delamo razlik glede na spol, ko se pogovarjamo z njimi. Sprašuje se, če morda zato, ker 

razlik ni (Tunnicliffe, 1998, 795–798). 

 

 

2.3 DVOŽIVKE (AMPHIBIA) 

 

Do dvoživk pogosto gojimo predsodke (Tomažič, 2008). To pa ne pripomore k 

prizadevanjem za ohranjanje vodnih habitatov, ki so nujno potrebni za ohranitev dvoživk 

(Veenvliet Kus in Veenvliet, 2008, 5). Vse vrste dvoživk so v Sloveniji ogrožene (Rdeči 

seznam dvoživk (Amphibia), 2002). Da bi pripomogli k njihovemu večjemu poznavanju, 

pa smo jih uporabili tudi v naši raziskavi.  

 

2.3.1 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI DVOŽIVK 

 

Predstavniki razreda dvoživk so razvojno prvi kopenski vretenčarji, ki se nikoli niso prav 

ločili od vode. Del življenja, vsaj kot ličinke, preživijo v vodi in del na kopnem. Od tod 

izvira tudi slovensko in znanstveno ime dvoživka ali Amphibia, ki pomeni »dvojno 

življenje«.  

 

Večina ima tanko, vlažno kožo, ki jih slabo ščiti pred izsušitvijo. Zadržujejo se navadno v 

vodnih ali vlažnih kopenskih habitatih. Imajo dva para okončin, s štirimi prsti na 

sprednjih in petimi prsti na zadnjih okončinah, vse pa imajo telesno temperaturo, odvisno 

od okolja.  Zrastejo do 30 cm in imajo po 2 para nog. Njihova koža je vlažna, ker posebne 

žleze v njej izločajo sluz, obenem pa dobro prepustna, zato lahko z njo dodatno dihajo in 

sprejemajo vodo. 
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Za zaščito imajo dvoživke v koži strupene žleze. Strup je vrstno značilen in jih varuje 

pred bakterijskimi okužbami in plenilci. Dihajo na več načinov, odvisno od vrste, 

razvojne stopnje in habitata. Ličinke pline izmenjujejo s škrgami, ki so lahko zunanje ali 

notranje, odrasli pa dihajo s pljuči ter s pomočjo kože in sluznice ustne votline. 

 

Ličinke dvoživk so rastlinojede in se hranijo predvsem z algami, ki jih strgajo z različnih 

podlag. Odrasle živali so plenilke, ki jedo  žuželke, polže, pajke, črve in majhne ribe, ki 

jih použijejo v enem kosu. Oči dvoživk sodelujejo pri požiranju – ko se zaprejo, se skozi 

odprtine v lobanji pomaknejo navzdol in pomagajo potisniti hrano po grlu (Sket idr., 

2003, 505).  

 

Večina dvoživk se razmnožuje spomladi ali zgodaj poleti, ko se zberejo na mrestiščih 

(mlake ali drugi primerni vodni habitati), kamor samice odlagajo jajca. Nekatere vrste, 

kot je močerad, pa v vodo odlagajo že dobro razvite ličinke. Oploditev je pri nekaterih 

vrstah zunanja, pri drugih pa notranja. Pri nekaterih vrstah samec vodi samico čez 

semenski zavojček, ki ga je odložil, samica pa ta zavojček vsrka s stokom. Pri ostalih 

vrstah pa samica v vodo odleže jajca, samec pa jih sproti oplojuje. Zarodek v jajcu obdaja 

le želatinast ovoj in je slabo zavarovan pred izsušitvijo. Iz jajc se po nekaj dneh ali tednih 

izležejo ličinke, ki dihajo s škrgami, ki še nimajo razvitih okončin, imajo pa dobro razvit 

rep, s katerim plavajo. Ličinke v vodi preživijo nekaj tednov ali mesecev, v tem času hitro 

rastejo, razvijejo se okončine in pljuča. Pred prehodom na kopno poteče preobrazba ali 

metamorfoza, ki je zapleten proces morfoloških in fizioloških sprememb. V tem procesu 

dobijo ličinke značilnosti odraslih živali in preidejo na kopno (Veenvliet Kus in 

Veenvliet, 2008, 2). 

 

Po mrestenju se živali odpravijo v letna bivališča, kjer se intenzivno prehranjujejo in 

nabirajo zaloge maščob za zimo. Ko nastopijo nizke temperature, si dvoživke zaradi 

nestalne telesne temperature poiščejo prezimovališče. Nekatere se zarijejo v blato na dnu 

mlak, druge si poiščejo zavetišča pod trhlimi štori ali v podzemnih skrivališčih, kjer, 

zaščitene pred zmrzaljo, v nedejavnem stanju prezimijo (Sket idr., 2003, 506). 

 

Poznamo tri redove dvoživk: sleporili (red Gymnophions), ki živijo samo v tropih, 

predstavniki drugih dveh redov pa so splošno razširjeni in živijo tudi v Sloveniji. To so 

repate dvoživke (red Urodela) in brezrepe dvoživke (red Anura) (Sket idr., 2003, 507). 

 

Repate dvoživke imajo podaljšano telo in dolg rep, ki se ohrani celo življenje. Okončine 

so kratke in vse enako dolge. Živijo v vodi, na kopnem, tudi v podzemlju. Večina vrst ima 

notranjo oploditev in odlaga jajčeca ali ličinke v vodo posamič. Ličinke so podobne 

staršem, na zunaj se razlikujejo le v tem, da imajo zunanje škrge (Sket idr., 2003, 507). V 

Sloveniji živi šest vrst repatih dvoživk, ki pripadajo družini močerilarjev (Proteidae) ter 

družini močeradov in pupkov. 

 

Pri vseh vrstah pupkov parjenje poteka v vodi. Samec na vodno dno odloži kapsulo s 

spermiji, samica pa jo s stokom pobere, oploditev je notranja, jajca pa izleže in zavije v 
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liste vodnih rastlin. Močeradi se parijo na kopnem. Jajca in sprva tudi ličinke se razvijajo 

v telesu samice. Takšen način razvoja imenujemo živorodnost. Samica navadnega 

močerada izleže v vodo dobro razvite ličinke, ki se po nekaj mesecih preobrazijo v 

odraslo žival. Mladiči planinskega močerada pa so ob rojstvu popolnoma preobraženi in 

sposobni življenja na kopnem. Posebnež med dvoživkami je močeril, ki v jamskih vodah 

živi celo življenje. Zaradi nizkih temperatur se jajca razvijajo več mesecev,  spolno pa 

dozori na stopnji ličinke (neotenija) (Veenvliet Kus, in Veenvliet, 2008, 3). 

 

Navaden močerad ima črno telo z vzorcem rumenih ali oranžnih lis. Z njimi opozarja na 

svojo strupenost. Vzorec je osebno značilen, po njem lahko prepoznavamo osebke. Rep je 

v prerezu valjast. Zaušesne žleze so izrazite v zatilju. Zraste do 28 cm. Najdemo ga 

predvsem v listnatih in mešanih gozdovih. Zadržuje se v bližini izvirov ali manjših 

gozdnih potokov, kamor samice odlagajo ličinke (Sket idr., 2003, 508). 

 

Brezrepe dvoživke poljudno imenujemo tudi žabe. Imajo dolge zadnje okončine, ki so 

prilagojene za skakanje. Odrasle živali nimajo repa. V Sloveniji je 13 domorodnih vrst, ki 

pripadajo petim družinam: urhi, česnovke, rege, krastače in prave žabe. Naše vrste 

zrastejo do 15 cm, samci so po navadi manjši od samic. Oglašajo se s pomočjo zvočnih 

mehurjev. Njihova jajca imenujemo mrest, njihove ličinke pa so paglavci, ki imajo ovalen 

trup z repom in so brez okončin. V razvoju se jim najprej pojavi zadnji par nog. 

 

Navadna krastača zraste do 15 cm. Telo je rumenorjavo ali rdečkastorjavo. Koža je 

izrazito bradavičasta, zaušesne žleze so zelo izrazite in usmerjene navzven. Iz njih izloča 

belo gosto tekočino za obrambo pred plenilci. Nam strup ni nevaren, a če pride v stik z 

očmi ali rano, povzroča pekoče bolečine. Srečamo jo tudi blizu človeških bivališč in na 

vrtovih. Kot ješča plenilka je zelo koristna, saj odstrani veliko polžev in drugih 

škodljivcev. Spomladi se odpravi do mrestišča, ki je lahko oddaljeno tudi 5 km. Če se 

samec in samica  najdeta že med potjo, spleza samček samici na hrbet in se jo, s pomočjo 

odebelin na sprednjih okončinah, oklene. Nikakor pa ob prijemanju krastače ne dobimo 

bradavic (Sket idr., 2003, 509). 

 

Če želi vzgojitelj otrokom predstaviti dvoživke, mora tudi vedeti, kako se z njimi ravna. 

Ker imajo dvoživke tanjšo kožo, ki jo pokriva tanka plast sluzi, se ob stiku s suho 

človeško kožo hitro poškoduje. Poškodbam se izognemo, če bomo dvoživke prijemali le z 

mokrimi rokami. Paziti moramo le, da strup, ki ga dvoživke izločajo skozi žleze, ne pride 

v oči ali na rane, saj to povzroča pekočo bolečino. Zato je dobro, da si po stiku z 

dvoživkami umijemo roke. Močeradi imajo tako močan strup, da lahko omrtviči žabo, 

zato moramo močerade ločiti od drugih dvoživk, posode pa po uporabi sprati z vodo, če 

jih imamo namen uporabljati tudi za druge dvoživke. Močeradi se premikajo počasi. 

Ogledamo si jih lahko, medtem ko hodijo po naših rokah; če je potrebno, jih nežno 

držimo za sprednjimi okončinami. Žabe in krastače imajo močnejše zadnje okončine, zato 

jih moramo držati tako, da so zadnje okončine iztegnjene in da pod njimi ni podlage, od 

katere bi se lahko odrinile. Če prinesemo v vrtec žival iz narave, jo takoj po opazovanju 
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izpustimo nazaj, kjer smo jo našli, saj tako preprečimo vnos tujega genetskega materiala v 

lokalne populacije (Veenvliet Kus in Veenvliet, 2008, 11, 12). 

Vse vrste dvoživk v Sloveniji so ogrožene ali pa obstaja potencialna možnost ponovne 

ogroženosti (Rdeči seznam dvoživk (Amphibia), 2002). Dvoživke so občutljive za 

spremembe v okolju, zato jih lahko prizadenejo že manjši posegi v njihove habitate, 

selitev v nove pa je  omejena, saj se ne morejo seliti na daljše razdalje  ali prečkati 

neustreznih površin.  V Sloveniji so dvoživke ogrožene predvsem zaradi: 

 zasipavanja in izsuševanja  naravnih življenjskih prostorov, 

 nevzdrževanja, zaraščanja in uničevanja mlak in kalov, zaradi prenehanja njihove 

rabe za napajanja živine, 

 razvoja infrastrukture in prometa, 

 vlaganja rib v stoječe in tekoče vode, tudi tam, kjer naravno rib ni, 

 pogostega gnojenja kmetijskih površin, ki v bližnjih vodah poveča vsebnost 

organskih snovi, 

 uporabe pesticidov in gnojil in spreminjanja pokrajin v namen kmetijstva. 

 

V skladu z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih  vrstah,  je potrebno varovati 

dvoživke in njihove habitate, kar pa je otroku, ki je spoznal dvoživko samoumevno 

(Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, 2002). 

 

2.4 GOVORICA OTROŠKE RISBE 

 

Likovno izražanje predšolskih otrok nastopa v vlogi kognitivnega razvoja in predstavlja 

pripomoček, s katerim otrok spoznava, raziskuje in si  razlaga svet okoli sebe. Okrog 

njega se venomer nekaj dogaja. To dogajanje poteka zunaj, otrok pa vso to dogajanje 

zaznava, o njem razmišlja, skuša nanj vplivati, sočustvuje, želi nekaj. To je njegovo 

notranje čustveno dogajanje. Odraz tega notranjega dogajanja najdemo mnogokrat v 

otrokovih risbah. Izraža se spontano, vedno riše tisto stvarnost, ki jo zaznava v okolici, pri 

čemer pa sledi razvojnim stopnjam likovnega izražanja. Otroške risbe so s starostjo otrok 

vse bolj realistične in vključujejo vse večje število elementov in detajlov (Slatinšek - 

Mlakar, 2009, 90, 91). 

Ena izmed možnosti raziskovanja otrokove interpretacije opazovane živali je uporaba 

risbe, s katero otrok prikaže svoje mentalne  modele. Ko otroci odraščajo, opazijo vse več 

podrobnosti v povezavi z dvoživkami, kar vpliva na boljše znanje o teh organizmih, to pa 

ni povezano z znanjem, pridobljeno iz knjig in drugih virov, ampak z lastnim 

opazovanjem v vsakdanjem življenju ali pa npr. opazovanjem v vrtcu (Tunnicliffe, 2011, 

64).  
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Pomembno je, da se zavedamo, da predšolski otrok v svoji risbi pogosto nariše to, kar o 

predmetu ve, kako ga doživlja, občuti, ne pa kakšen je predmet. Če želimo raziskovati 

otrokovo interpretacijo živali skozi risbo, moramo vedeti tudi nekaj dejstev o razvoju 

otroške risbe (Pogačnik - Tolčič idr. 1986, 22).  

Razvojne stopnje otroške risbe (Marjanovič Umek idr., 2009, 394–404): 

 čečkanje je drobna gibalna dejavnost, pri kateri otrok na podlagi, med igro, pušča 

različne sledi. Tako otrok skozi igro s svinčnikom, prstom, palico … po papirju, v 

pesku, na betonu, krožniku,  pušča sledi. V motorični igri s predmetom, ki pušča 

sled v podlagi, pridobiva prve izkušnje in tako oblikuje motorične spretnosti. 

Traja od prve otrokove izkušnje risanja pa nekje do njegovega tretjega leta 

starosti, ko že začne povezovati in kombinirati različne vrste črt,  glede na to, kaj 

riše (gibanje, predmet, bitje, prostor, čas …); 

 prehod med stopnjo čečkanja in simbolno stopnjo, označuje otrokovo vedenje, da 

ima določena oblika določen pomen, otrok risbo poimenuje šele po risanju in ji po 

tem doda kakšen element, tu gre za naključni realizem, 

 simbolna stopnja risanja pomeni, da otrok uporablja različne črte in oblike, ki jih 

riše kot nosilce pomena oz. simbole. Otrok odkrije, da lahko z risbo nekaj izrazi, 

pove. Stopnja se razvija nekje do šestega leta njegove starosti. V risbi lahko 

prepoznamo različne vidike reprezentacije, ki se nanašajo na prostorske 

značilnosti, dejavnosti,  na perspektivo opazovanega in na glavne značilnosti 

opazovanega predmeta. V tej stopnji se najprej pojavi predshematska stopnja, ki 

je značilna za otroke, stare od tri do šest let. Otrokove sheme so grobe in 

enostavne, različne sheme predstavljajo enake predmete ali pa otrok uporabi 

enako shemo za različne predmete. Katere sheme bo uporabil, je odvisno od 

njegovega razpoloženja ali teme, ki jo riše. V tej stopnji otroci narišejo predvsem 

to, kar o predmetu vedo, zato se imenuje tudi intelektualni realizem. Shematsko 

stopnjo risanja otrok razvija  od šestega do devetega leta starosti, otrokovo 

risanje je vedno bolj oprto na to, kar vidi, kar imenujemo vizualni realizem; 

 realistična stopnja risanja sledi simbolni stopnji in je prevladujoča v starostnem 

obdobju med devetim in enajstim letom,  ko otroci  narišejo to, kar vidijo, iz 

določene perspektive, upoštevati začno razmerja, risba pa je zelo podobna 

predmetom in figuram v resničnem okolju. 

  

Razvoj gre pri vseh otrocih v naslednjih smereh (Pogačnik - Tolčič idr., 1986, 22–26): 

 do drugega leta otrok samo čečka, 

 v tretjem letu že poimenuje, kar je narisal, a iz njegove risbe tega še ne moremo 

razbrati, še vedno namreč prevladujejo čačke, 

 v četrtem letu ima otrokova risba že grobo obliko in pomen tudi za odraslega; 

risbo poimenuje že med risanjem, 
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 v petem letu je že povsem razvidno, kaj je otrok želel narisati in že vnaprej pove, 

kaj bo narisal. V tej starosti pa pri otrocih opažamo  tudi že nekaj razlik v risanju 

raznih tem. Psihologi ugotavljajo, da deklice narišejo več podrobnosti kot dečki, 

 v šestem letu se risanje že bolj izoblikuje, opaziti je že začetke plastičnega 

izražanja, prepoznajo se deli celote, pojavlja se posebna dinamika likovnega 

izražanja in ritmične črte, 

 po sedmem letu pa doseže otroško risanje razvojno stopnjo »vidne podobe 

predmeta«, kar pomeni, da so narisani predmeti upodobljeni realistično in 

resnično, saj si je o njih nabral veliko izkušenj. V tem razvojnem obdobju se 

otrokovo egocentrično stališče v risbi spremeni. V risbi ni več on v središču 

pozornosti, temveč dogajanje okoli njega. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

Otroškemu aktivnemu raziskovanju živali, rastlin, predmetov in pojavov v naravi je 

namenjeno posebno področje v Kurikulu za vrtce: narava.  Tam se sooča tudi z 

omejenostjo človeškega spoznanja (Bahovec idr., 1999, 55–56). 

Največ se otrok o naravi nauči z lastnim doživetjem (Kranjčan, 2007, 25). Doživetje je 

značilnost doživljajskega procesa, pri katerem gre za ozaveščanje, zavedanje ter zaznavo 

telesnih in duševnih stanj. Ti psihični procesi  so neposredni in enkratni (Zeignespeck, 

1993 v Kranjčan, 2007).  

 

Posebej pri dejavnostih v vrtcu, ki vključujejo spoznavanje živih živali, je zelo 

pomembna metoda izkustvenega učenja. Danes imajo otroci vse manj  pravega stika z 

naravo, zato je izkustveno učenje oziroma doživljanje živali še toliko pomembnejše za 

uravnotežen razvoj otroka  (Torkar idr., 2002, 78).  

 

»Izkustveno učenje je oblika učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo, opazovanje, 

spoznavanje in ravnanje v neločljivo enoto« (Marentič Požarnik, 2000).   

 

V diplomski nalogi se lotevamo vprašanja otrokovega doživljanja dvoživk. Dejstvo, da so 

vse vrste dvoživk v Sloveniji ogrožene (Rdeči seznam dvoživk (Amphibia), 2002),  nas je 

spodbudilo, da se raziskave lotimo tudi zaradi naravovarstvenih razlogov. Do dvoživk 

pogosto gojimo predsodke (Tomažič, 2008), kar ne pripomore k prizadevanjem za 

ohranjanje vodnih habitatov, ki so nujno potrebni za njihovo ohranitev dvoživk 

(Veenvliet Kus in Veenvliet, 2008, 5). Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kaj otroci pri 

vodenem opazovanju dvoživk opazijo in kaj jih o dvoživkah zanima. 

 

3.2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Cilj diplomske naloge je ugotoviti, kako vodeno opazovanje dvoživk (izkustveno učenje) 

vpliva na otrokovo poznavanje in zanimanje za predstavljene živali. Ugotoviti želimo, kaj 

si otroci želijo vedeti o dvoživkah, kakšna vprašanja o dvoživkah se otrokom porajajo 

pred vodenim opazovanjem in po tem, ali se zastavljena vprašanja razlikujejo glede na 

spol, ali se spremeni otrokova vizualna predstava o živalih zaradi konkretne izkušnje. 

Cilje diplomske naloge smo strnili v tri temeljna raziskovalna vprašanja: 

 

R 1. Kaj si želijo predšolski otroci izvedeti o dvoživkah pred vodenim opazovanjem in po 

njem? 

R 2. Kako vodeno opazovanje dvoživk vpliva na otrokovo vizualno predstavo o njih? 

R 3. Ali se vprašanja o dvoživkah razlikujejo med deklicami in dečki?  
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3.3  METODA DELA 

 

3.3.1  OPIS VZORCA  

 

V diplomski nalogi je uporabljen neslučajnostni priložnostni vzorec. Raziskava je 

potekala v Vrtcu Čebelica v Šentjerneju, v štirih skupinah otrok, starih 4–6 let. Skupno 

število otrok je bilo 77. Od tega je bilo 35 (45,5 %) dečkov in 42 (54,5 %) deklic. Na 

prvem nastopu je bilo prisotnih 69 otrok, na drugem nastopu pa 63 otrok. Prvič je bilo 

prisotnih 38 (55,1 %) deklic, in 31 (44,9 %) dečkov, drugič pa 32 (50,8 %) deklic in 31 

(49,2 %) dečkov. 

 

3.3.2 NAČINI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Z vsakim otrokom smo opravili  vodenje polstrukturiranega intervjuja. Služil je zbiranju 

vprašanj učencev pred vodenim opazovanjem dvoživk in po njem. Zapisali smo si tudi 

osnovne demografske podatke o vsakem otroku. Otroci so pred vodenim opazovanjem in 

po njem žival tudi narisali. Vsak otrok nam je nastalo risbo na kratko opisal, kar je bilo v 

pomoč pri analizi. 
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3.3.3  POTEK ZBIRANJA PODATKOV IN VODENO OPAZOVANJE DVOŽIVK 

 

Faza 1 – zbiranje podatkov pred vodenim opazovanjem 

Otrokom  je študentka v igrani vlogi gozdnega škrata Ferda pripovedovala o življenju v 

gozdu. Povedala jim je, da ima v gozdu prijatelja močerada in krastačo, ki jih bosta 

obiskala. Otroke je prosila, da narišejo risbo močerada in krastače ter razmislijo, kaj bi ju 

radi vprašali. Med risanjem je študentka obiskala vsakega otroka in si zapisovala 

vprašanja otrok. Na risbe si je zapisovala tudi osnovne demografske podatke. 

 

 

 

Slika 1: Pripovedovanje gozdnega škrata Ferda o krastači in močeradu 
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Faza 2 – vodeno opazovanje 

Študentka v vlogi škrata Ferda pozdravi otroke. Spomni jih, kaj jim je obljubila na 

prejšnjem obisku. Sledi vodeno opazovanje močerada in krastače, pri čemer imajo otroci 

možnost vzpostaviti konkreten stik z živaljo, opazovati vidne značilnosti in vedenje 

živali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Slika 2: Vodeno opazovanje dvoživk; otroci doživljajo žival 
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Faza 3 – zbiranje podatkov po vodenem opazovanju 

Študentka po vodenem opazovanju ponovno zaprosi otroke, da narišejo močerada in 

krastačo. Ponovi tudi postopek zbiranja vprašanj za živali. 

 

Slika 3: Otroci po vodenem opazovanju rišejo dvoživki. Ferdo zbira vprašanja za 

močerada in krastačo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brulc, B. (2013). Vodeno opazovanje dvoživk: opažanja in zanimanja otrok.  Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

17 

 

Faza 4 – drugi del vodenega opazovanja z odgovori na zastavljena vprašanja 

Drugi del vodenega opazovanja je namenjen odgovarjanju na zastavljena vprašanja 

predšolskih otrok. Študentka odgovarja na vprašanja s pomočjo razlage in opisovanja 

konkretne živali, ki jo imajo otroci pred seboj. 

 

Slika 4: Ferdo odgovarja na vprašanja otrok, ki so jih postavili krastači in močeradu 

 

Tabela 1: Pregled poteka faz raziskovanja 

Ime 

skupine 

Datum 1. faze 

raziskovanja 

Število otrok na 

1. fazi 

raziskovanja 

Datum 2., 3. in 

4. faze 

raziskovanja 

Število otrok na 

2., 3. in 4. fazi 

raziskovanja 

Rdeče 

žoge 

3. 2. 2012 15 8. 2. 2012 13 

Mravlje 2. 2. 2012 18 6. 2. 2012 18 

Čebelice 2. 2. 2012 20 7. 2. 2012 19 

Rumene 

žoge 

3. 2. 2012 16 9. 2. 2012 13 

 SKUPAJ 

OTROK: 

69 SKUPAJ 

OTROK: 

63 
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3.3.4 OBDELAVA ZBRANIH PODATKOV 

 

Zbrani podatki so bili analizirani na ravni deskriptivne statistike. Vprašanja otrok in risbe 

smo analizirali in kategorizirali s pomočjo programa Microsoft Excel. Primerjali smo 

razlike v rezultatih glede na spol. Podatki so tabelarično ali grafično prikazani. Otroške 

risbe dvoživk smo analizirali z vidika podrobnosti zaznavanja telesnih značilnosti in 

vedenja živali. V drugi fazi analize smo pridobljene podatke interpretirali z aplikacijo na 

relevantno literaturo. 
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4 REZULTATI IN DISKUSIJA 
 

V delu, ki sledi, bodo podani odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja te diplomske 

naloge. 

 

4.1  ANALIZA VPRAŠANJ PRED IN PO VODENEM OPAZOVANJU DVOŽIVK 

 

V tem podpoglavju želimo odgovoriti na prvo raziskovalno vprašanje (RV 1), ki smo si 

ga zastavili. Zanima nas, kaj si želijo otroci vedeti o dvoživkah pred vodenim 

opazovanjem in po njem. Kategorizirali smo vprašanja, ki so jih otroci postavili močeradu 

in krastači pred in po vodenem opazovanju. Kategorije smo oblikovali glede na to, kaj je 

otroke zanimalo oz. glede na temo postavljenega vprašanja. Vsak otrok je lahko postavil 

več vprašanj. Iz skupno 320 postavljenih  vprašanj smo oblikovali 5 kategorij vprašanj. V 

vsaki kategoriji je bilo vsaj 5 tipov vprašanj. V kategorijo OSTALO smo združili 

vprašanja, ki jih vsebinsko nismo uspeli uvrstiti v nobeno kategorijo. Pred vodenim 

opazovanjem dvoživk je 69 otrok postavilo 148 vprašanj, kar je 2,4 vprašanja na otroka. 

Pri drugem preverjanju pa je 63 otrok postavilo 172 vprašanj, kar  v povprečju znaša  2,7 

vprašanja na otroka. Ta podatek nam pove, da so otroci po vodenem opazovanju dvoživk 

postavili še več vprašanj kot pred tem. To pomeni, da otroke po tem, ko spoznajo 

dvoživke skozi lastno izkušnjo, o njih zanima še več, zato postavljajo več vprašanj. 

 

Kategorije vprašanj o dvoživkah in primeri pogostejših vprašanj:  

a) VPRAŠANJA O TELESNIH ZNAČILNOSTIH: V to kategorijo smo uvrstili 

vprašanja, ki sprašujejo o telesnih značilnostih obeh dvoživk. Zajema vsa 

vprašanja o zunanjih značilnostih in lastnostih krastače in močerada, kot tudi 

vprašanja, ki sprašujejo o značilnostih in funkcionalnosti njunih izločkov, o 

njunem razvoju in o razvoju njunih potomcev. Primeri vprašanj: »Kakšna sta? 

Kakšne barve sta? Ali imata ušesa? Ali je krastača majhna? Koliko sta velika? 

Zakaj imata strup? Kdaj bodo mladički zrasli? Kakšne barve je krastačin strup? 

Kakšne barve je strup močerada? Kako se je rodil z unimi črtami?« 

b) VPRAŠANJA O NAČINU ŽIVLJENJA IN O VEDENJU: To kategorijo 

sestavljajo vprašanja, ki sprašujejo o gibanju krastače in močerada, o njunem 

razmnoževanju, prehranjevanju in o njunem življenjskem prostoru. »Kaj jesta? 

Kje jesta? Kje živita? Ali imata mladiče? Ali skačeta? Kako jesta? Kako plavata?« 

c) EMOTIVNA VPRAŠANJA: V to kategorijo smo uvrstili vprašanja, ki nakazujejo 

na to, da otroke skrbijo občutki in počutje živali: »Ali se imata rada?  Ali sta 

dobro? Ali sta prijazna?« 

d) VPRAŠANJA, KI VSEBUJEJO ANTROPOMORFNE ZNAČILNOSTI: V to 

kategorijo smo uvrstili vprašanja, ki kažejo na to, da so se otroci poistovetili z 

močeradom in krastačo in jima pripisali človeške lastnosti in socialno umeščenost: 
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»Ali pospravljata? Ali imata pospravljeno sobo? Ali imata sobo? Kako jima je 

ime? Ali rišeta? Ali se (lepo) umivata? Ali kaj ubogata? Ali imata babico?« 

e) VPRAŠANJA, VEZANA NA KONKRETNO  IZKUŠNJO S KRASTAČO IN 

MOČERADOM: V tej kategoriji so vprašanja, ki se nanašajo na otrokovo 

izkušnjo z močeradom in krastačo pred vodenim opazovanjem ali po njem, pa tudi 

vprašanja, ki se nanašajo na pričakovanje te izkušnje. Nekaj teh vprašanj je: »Ali 

bo močerad prišel k nam v vrtec? Zakaj je krastača prišla k meni domov?  Zakaj 

krastača ni hotela jesti? Ali je krastača kaj lačna?« 

f) OSTALO: V to kategorijo smo umestili vprašanja, ki niso spadala v nobeno od 

zgoraj nastalih kategorij, ta vprašanja so predvsem domišljijskega izvora. Tu so se 

znašla tudi vprašanja, ki bi jih lahko umestili v več kategorij (saj so bila dvoumna, 

ker so jih otroci formirali glede na svoje jezikovne sposobnosti). Primeri teh 

vprašanj: »Kaj delata? Ali bi močerad rad videl zajčka? Ali kaj raziskujeta škratu? 

Ali rada spita pri škratu?« 

Vsa vprašanja so navedena v prilogi Č.  

 

Na grafu (Slika 5) so predstavljeni deleži vprašanj po kategorijah, pred in po vodenem 

opazovanju dvoživk. Kot je razvidno iz  njega, prevladujejo vprašanja o načinu življenja 

in vedenju (b). Pri tej kategoriji vprašanj opazimo tudi največjo razliko med deležem 

vprašanj pred in po vodenem opazovanju  dvoživk. Delež vprašanj se je močno povečal 

po vodenem opazovanju. Pred vodenim opazovanjem so vprašanja bolj splošna: (»Kaj 

jesta, kje živita?«), po vodenem opazovanju pa bolj specifična: (»Kako jesta, kako 

plavata?«), zato lahko sklepamo, da so otroci, po tem ko so živali spoznali, o njih hoteli 

izvedeti še več podrobnosti, saj so z vodenim opazovanjem dvoživk dobili nove 

informacije in večjo motivacijo. Pojavila so se nova vprašanja, ki se nanašajo na novo 

pridobljena znanja.  

 

Po deležu sledijo vprašanja,  ki živalim pripisujejo antropomorfne značilnosti (d), kjer pa 

ni opaznih bistvenih sprememb. Vprašanja o telesnih značilnostih (a), se od prve 

najpogostejše kategorije razlikujejo po tem, da je bilo postavljenih vprašanj o njih opazno 

več pred vodenim opazovanjem dvoživk. To pomeni, da so otroci na vodenem 

opazovanju dvoživk dobili veliko odgovorov na vprašanja, ki so jih zanimala pred tem. 

Nekateri so dvoživki takrat tudi prvič videli, kar je ključnega pomena, ko gre za 

poznavanje zunanjih značilnosti dvoživk. 

 

Pri ostalih kategorijah vprašanj so razlike zanemarljive in tudi delež vprašanj je manjši, 

kot pri najpogostejših kategorijah po pojavljanju vprašanj.  
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Slika 5: Delež vprašanj predšolskih otrok po kategorijah, pred in po vodenem opazovanju 

dvoživk 

Sklepamo lahko torej, da v celoti otroke najbolj zanimata način življenja in vedenje 

živali, temu sledijo antropomorfne značilnosti in še telesne značilnosti živali. Zaznali smo  

dva pojava: otroke nove informacije, ki jih pridobijo pri vodenem opazovanju, motivirajo, 

zato po vodenem opazovanju postavljajo več vprašanj kot pred njim. Sprašujejo 

podrobnosti o informacijah, ki so jih izvedeli na vodenem opazovanju. To lahko opazimo 

pri kategoriji vprašanj o načinu življenja in o vedenju opazovanih dvoživk (b). Lahko pa 

pride do situacije, da otroci, tisto kar jih je pred vodenim opazovanjem zanimalo, izvedo z 

vodenim opazovanjem in po vodenem opazovanju dvoživk o videnem in doživetem 

nimajo več vprašanj ali pa se ta občutno zmanjšajo. To se je zgodilo z vprašanji o telesnih 

značilnostih (a). 

 

4.2 ANALIZA RISB KRASTAČE IN MOČERADA 

 

V podpoglavju želimo odgovoriti na drugo raziskovalno vprašanje (RV 2). Zanima nas, 

kako vodeno opazovanje dvoživk vpliva na otrokovo vizualno predstavo o njih. Prvič 

smo zabeležili 285 pravilno narisanih telesnih značilnosti krastače (4,1 podrobnost na 

otroka). Po vodenem opazovanju se je število povečalo na 319 (5,1 podrobnost na 

otroka). Vidimo, da se je delež pravilno narisanih značilnosti krastače na otroka po 

vodenem opazovanju povečal, kar pomeni, da so otroci na vodenem opazovanju spoznali 
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nove telesne značilnosti krastače, ki so jih pozneje narisali. Pravilne telesne značilnosti 

krastače, ki smo jih opazovali, so bile: 

a) VIDNO TELO (se razlikuje od glave po obliki ali s črto, iz njega izhajajo 

okončine) 

b) VIDNA GLAVA (se razlikuje od telesa po obliki ali s črto, na njej so vidni oči, 

usta, ali ušesa) 

c) VIDNE OČI (narisane na ali ob glavi) 

d) VIDNE OKONČINE (izhajajo iz telesa, ali glave, če gre za glavonožca) 

e) PRAVILNO ŠTEVILO OKONČIN (štiri) 

f) VIDNI PRSTI (izhajajo iz okončin) 

g) PRAVILNO ŠTEVILO PRSTOV (na sprednjih nogah štirje, na zadnjih nogah pet, 

če je iz risbe razvidno da gre za eno sprednjo in eno zadnjo nogo, upoštevamo tudi 

prste na teh) 

h) VIDNE PODROBNOST NA KOŽI (po telesu in po glav narisane sklenjene črte 

ali gosti sklopi  črt v obliki madežev ali pik, ki predstavljajo bradavičasto kožo) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Na grafu (Slika 7) so predstavljeni deleži telesnih značilnosti na risbah krastač pred in po 

vodenem opazovanju. Najpogosteje so na risbi vidne oči, okončine in glava. Pri vseh se je 

njihov delež po vodenem opazovanju povečal. Najbolj pa se je po vodenem opazovanju 

povečal delež pravilno narisanih teles in vidnih podrobnosti na koži krastače. Specifične 

telesne značilnosti krastače, kot so npr. podrobnosti na koži in število prstov, se manjkrat 

pojavijo na risbah kot pa splošne značilnosti vretenčarjev (npr. oči, glava, telo, štiri 

okončine). Še posebej je to opazno na risbah, nastalih pred vodenim opazovanjem 

krastače. Razlago za to lahko iščemo v tem, da so otroci krastačo risali, kot so si jo 

predstavljali, saj je večina (78 % otrok)  pred vodenim opazovanjem ni še nikoli videlo. 

Slišali pa so, da je podobna žabi. 

 

Slika 6: Primer risbe krastače s pravilno narisanimi 

telesnimi značilnostmi 
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Slika 7: Deleži telesnih značilnosti na risbah krastač pred in po vodenem opazovanju 

dvoživk 

 

Tudi močerada so otroci  na prvem nastopu risali, kot so si ga predstavljali. Kar 81,2 % 

otrok močerada do vodenega opazovanja ni še nikoli videlo. Prvič smo zabeležili 213 

pravilnih podrobnosti, ki smo jih lahko prisodili močeradu, kar je 3,1 podrobnosti na 

otroka. Po vodenem opazovanju dvoživk se je število zabeleženih pravilnih podrobnostih 

povečalo na 373.  Delež narisanih podrobnosti je na otroka  naraslo na 5,9.  

Pravilno narisane telesne značilnosti močerada so bile: 

a) VIDNO TELO (se razlikuje od glave po obliki ali s črto, iz njega izhajajo 

okončine) 

b) VIDNA GLAVA (se razlikuje od telesa po obliki ali s črto, na njej so vidni oči, 

usta, ali ušesa) 

c)  VIDNE OČI (narisane na ali ob glavi) 

d) VIDNE OKONČINE (izhajajo iz telesa, ali glave, če gre za glavonožca) 

e) PRAVILNO ŠTEVILO OKONČIN (štiri) 

f) VIDNI PRSTI (izhajajo iz okončin) 

g) PRAVILNO ŠTEVILO PRSTOV (na sprednjih nogah štirje, na zadnjih nogah pet, 

če je iz risbe razvidno da gre za eno sprednjo in eno zadnjo nogo, upoštevamo tudi 

prste na teh) 

h) VIDEN REP (izhaja iz telesa in se od njega loči po obliki ali s črto) 
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i) VIDNE PODROBNOSTI NA KOŽI (po telesu in po glavi narisane sklenjene črte 

ali gosti sklopi  črt v obliki madežev ali pik, ki predstavljajo vzorce na 

močeradovem telesu) 

Primeri ocenjevanja narisanih podrobnosti močerada in krastače so predstavljeni v prilogi 

E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najpogostejše podrobnosti na risbah  so splošnejše: vidne oči, okončine, glava, telo. Te 

podrobnosti dosežejo visok delež tudi že pred vodenim opazovanjem močerada, saj so 

značilne za več živali oz. vretenčarje. Tako so jih lahko narisali tudi, če so o močeradu 

vedeli le to, da je žival. Velik razpon med podrobnostmi, narisanih pred in po vodenem 

opazovanju dvoživk, pa opazimo pri podrobnostih, ki so specifične ravno za močerada: 

vidni prsti, podrobnosti na koži, rep, pravilno št. okončin in prstov. Delež teh se po 

vodenem  opazovanju opazno poveča. Najbolj se je povečal delež  vidnih podrobnosti na 

koži. Morda tudi zato, ker so te pri močeradu zelo izrazite. 

Otroci vedo, da je močerad žival, zato lahko predvidevajo, si predstavljajo, da ima oči, 

telo, glavo, noge ... Zato je bilo prvič toliko več pravilnih podrobnosti. Ko pa gre za 

specifične značilnosti, kot so pravilno št. okončin, pravilno št. prstov, rep, podrobnosti na 

koži, pa se izkaže, da so vse to lahko narisali šele po vodenem opazovanju močerada. 

Za razliko od risb krastač, se na risbah močerada opazi večja odstopanja pri deležu 

podrobnosti pred in po vodenem opazovanju. Ta je pri vseh podrobnostih večji po 

vodenem opazovanju, kar nam pove, da so otroci opazili veliko podrobnosti, ki so jih tudi 

narisali. 

 

Slika 8: Primer risbe močerada s pravilno 

narisanimi zunanjimi lastnostmi 
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Slika 9: Deleži telesnih značilnosti na risbah močerada pred in po vodenem opazovanju  

Pogačnik in sodelavci (1986) ugotavljajo, da predšolski otrok v svoji risbi pogosto nariše 

to, kar o predmetu ve, kako ga doživlja, občuti, ne pa kakšen je predmet oziroma žival.  

 

Tako ne smemo zanemariti deleža pravilno narisanih telesnih značilnost obeh dvoživk 

pred vodenim opazovanjem, saj je bil ta velik pri obeh. To nam pove, da predšolski  

otroci res narišejo to, kar o predmetu vedo, kako ga doživljajo in občutijo, vendar pri tem  

upoštevajo tudi realistični videz živali. To se vidi po močno povečanem deležu pravilno 

narisanih telesnih značilnosti obeh dvoživk po vodenem opazovanju. 

 

 

4.3 ANALIZA VPRAŠANJ OTROK PRED IN PO VODENEM OPAZOVANJU 

DVOŽIVK GLEDE NA SPOL 

 

V podpoglavju želimo odgovoriti na tretje raziskovalno vprašanje (RV 3). Zanima nas, 

kako vodeno opazovanje dvoživk vpliva na dečke in deklice. Kot je razvidno iz grafov 

(Sliki 10 in 11), so deklice pred vodenim opazovanjem postavile več vprašanj kot dečki. 

Vprašanja so bila razdeljena v šest kategorij: 

a) VPRAŠANJA O TELESNIH ZNAČILNOSTIH 

b) VPRAŠANJA O NAČINU ŽIVLJENJA IN O VEDENJU 

c) EMOTIVNA VPRAŠANJA 

d) VPRAŠANJA, KI VSEBUJEJO ANTROPOMORFNE ZNAČILNOSTI 
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e) VPRAŠANJA VEZANA NA KONKRETNO  IZKUŠNJO S KRASTAČO IN 

MOČERADOM 

f) OSTALO 

Dečke in deklice so največkrat zanimala vprašanja o načinu življenja in vedenju, sledila 

so vprašanja, ki živalim pripisujejo antropomorfne značilnosti. To je tudi edina kategorija, 

poleg kategorije ostalo, kjer so deklice postavile večji delež vprašanj. Največji razpon 

vprašanj med deklicami in dečki se pojavi pri vprašanjih o telesnih značilnostih, kjer so 

dečki postavili občutno več vprašanj, kot deklice. Iz tega lahko sklepamo, da so dečki bolj 

zvedavi kot deklice, ko vedo o živali malo, oz. preden jo spoznajo, v tem primeru pred 

vodenim opazovanjem. Glede na raziskave Sue Dale Tunnicliffe (1998), kjer je ugotovila, 

da deklice na živali reagirajo bolj čustveno kot dečki, smo pričakovali, da bodo deklice 

postavile več emotivnih vprašanj kot dečki, pa se je zgodilo ravno obratno.  

 

 

Slika 10: Deleži vprašanj po kategorijah za dečke in deklice pred vodenim opazovanjem 

V grafu (Slika 11), kjer je predstavljen delež vprašanj po vodenem opazovanju dvoživk, 

opazimo, da se delež vprašanj dečkov in deklic skoraj izenači. Zanimanje dečkov o 

dvoživkah se je po vodenem opazovanju zmanjšalo, zanimanje deklic pa se je po 

vodenem opazovanju povečalo. Deklice so po vodenem opazovanju postavile tudi več 

večji delež vprašanj kot dečki, vendar je ta delež zanemarljiv.  Občuten preobrat se je 

zgodil pri kategorijah vprašanj o načinu življenja in o vedenju. Tokrat so deklice postavile 

večji delež vprašanj kot dečki. Podobno se je zgodilo z vprašanji o antropomorfnih 
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značilnostih, le da so tokrat več vprašanj postavili dečki. Opazimo tudi, da so deklice 

postavile večji delež vprašanj kot dečki, v kategoriji emotivnih vprašanj, vendar je ta 

delež zanemarljiv. V prilogi (v Tabela 3: vprašanja dečkov in deklic po vodenem 

opazovanju dvoživk) si lahko ogledate podrobni delež vprašanj dečkov in deklic. 

Kot je razvidno iz obeh grafov, se je po vodenem opazovanju delež vprašanj dečkov in 

deklic skoraj izenačil. Pred vodenim opazovanjem je deklice zanimalo manj stvari, kot 

dečke, postavile so tudi manjši delež vprašanj kot po vodenem opazovanju, vendar je ta 

delež zanemarljiv. Po tem pa je zanimanje dečkov upadlo, deklice pa je začelo zanimati 

več stvari.  

 

 

Slika 11: Deleži vprašanj po kategorijah za dečke in deklice po vodenem opazovanju 

dvoživk 

Iz Slik 10 in 11 je torej moč razbrati, da dečki, po tem ko žival spoznajo in ko dobijo 

odgovore na vprašanja, sprašujejo manj kot pred vodenim opazovanjem. Deklice pa 

potrebujejo spoznati živali, jih doživeti, da to v njih vzbudi zanimanje za živali. Po tem 

ko izvedo splošne značilnosti o njih, jih začno zanimati podrobnosti. Več kot o živalih 

izvedo, več jih zanima. 
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5 SKLEP 
 

Majhen otrok vstopa v svet in ga spoznava ter raziskuje čisto na novo, od začetka. 

Njegove misli niso obremenjene s predsodki do česarkoli. Vse ga zanima, je pravi mali 

raziskovalec. V nova doživetja vstopa vedoželjno, z vsemi čutili. Zato so 

najpomembnejše prve izkušnje in način, kako so mu te predstavljene. Ko gre za izkušnje 

z živimi bitji, je prvi stik najbolj pomemben. Če je ta izkušnja prijetna, se tako izognemo 

morebitnim predsodkom ali celo fobijam, ki bi jih otrok sicer pridobil. Več izkušenj kot 

jih otrok pridobi, doživi, več bo razumel in znal, kakor tudi pravi kitajski pregovor: 

»Kar slišim, pozabim, kar vidim, si zapomnim, kar naredim, razumem in znam.«  

Dvoživke so živali, ki se jih drži veliko predsodkov. Vodeno opazovanje je metoda 

izkustvenega učenja, ki je pravšnja za spoznavanje dvoživk. Ko otrok doživi dvoživko, je 

ta izkušnja zelo močna in tako lahko izpodbije tudi stereotipe o njih. Metoda je le 

pripomoček, ki ga izberemo vzgojitelji, naša vloga pa je predvsem ta, da znamo žival 

približati na otroku ljub način. 

Zanimivo je raziskovati zanimanje otrok o dvoživkah, saj zanimanje otrok nima meja. 

Raziskava je pokazala, da pred vodenim opazovanjem dvoživk otroke zanimajo osnovne, 

splošne značilnosti o njih. Ko na vodenem opazovanju dvoživk otroci dobijo odgovore na 

ta vprašanja, jih začno zanimati podrobnosti o dvoživkah. Zmanjša se število vprašanj, na 

katera je odgovorilo vodeno opazovanje. Pojavijo se nova, specifičnejša vprašanja za 

določeno žival, kar je razumljivo, saj otroci dobijo odgovor na zastavljeno vprašanje, 

hkrati pa se jim porodi še več vprašanj, zakaj je temu tako in kako pride do tega.  

Večina otrok si pred vodenim opazovanjem dvoživk živali le predstavlja, saj jih pred 

vodenim opazovanjem večina še ni videla v živo. Ker izvedo, da je krastača podobna 

žabi, rišejo žabo, ki jim je bolj znana. Posledično je tudi narisan večji delež pravilnih 

podrobnosti, ki so značilni za krastačo (žabo) kot za močerada, ki ga do vodenega 

opazovanja, prav  tako kot krastačo, večina otrok še ni videla. Močno povečan delež 

pravilnih podrobnosti pri močeradu in krastači je po tem, ko žival doživijo, jo opazujejo 

in spoznajo, saj jim je doživetje omogočilo natančno opazovanje. Da so živali uspešno 

opazovali, je še posebej vidno pri podrobnostih, ki so značilnejše za točno določeno žival 

(močerada ali krastačo). 

V raziskavi spoznamo, da so večji delež vprašanj pred vodenim opazovanjem dvoživk 

postavljali dečki, medtem ko se je po vodenem opazovanju dvoživk, zgodil upad vprašanj 

pri dečkih in porast vprašanj pri deklicah. Morda je tudi temu tako zato, ker so dečki na 

vodenem opazovanju dobili odgovore na postavljena vprašanja, deklice pa so začelo 

zanimati podrobnosti v zvezi z novimi spoznanji. Pričakovali bi, da so deklicam 

zanimivejša emotivna vprašanja, pa temu ni tako, saj je razlika v deležih teh vprašanj 

dečkov in deklic zanemarljiva. 
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Z diplomsko nalogo smo ugotovili, da so otroci odprti za spoznavanje in doživljanje 

živali, kot so dvoživke, če jih odrasli le znamo na pravi način spodbuditi k temu. Z 

izvedbo diplomske naloge smo zadovoljni, saj so bili otroci nad dvoživkama zelo 

motivirani in navdušeni. Zanimivo je, da otroke lik gozdnega škrata Ferda, pri izvajanju 

vodenega opazovanja dvoživk ni motil. V ospredju so zanje bile dvoživke. V postavljenih 

vprašanjih se škrat Ferdo omeni le dvakrat, kar nam pove, da lik ne vpliva na njihovo 

razmišljanje o dvoživkah. Bi bilo pa zanimivo raziskavo ponoviti brez lika škrata, tako bi 

ugotovili, če se rezultati in ugotovitve kaj razlikujejo, predvsem s stališča vpliva 

pravljičnega lika na razmišljanje otrok o opazovanih živalih.  

Vodeno opazovanje se je izkazalo kot učinkovita metoda za spoznavanje dvoživk, saj v 

otrocih spodbudi zanimanje in interes v nadaljnje delo z njimi, kar nam, vzgojiteljem, 

pove, v katero smer bo potekalo nadaljnje raziskovanje, kaj moramo v zvezi z 

dvoživkami še povedati, pokazati, narediti, da bomo zadovoljili vedoželjnost nadobudnih 

raziskovalcev, ki nas s svojo domišljijo, izvirnostjo in neobremenjenostjo vedno znova 

presenetijo. 
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PRILOGE 
 

PRILOGA A 

PRIPRAVA ZA  NASTOP V OKVIRU RAZISKAVE, KI JE DEL DIPLOMSKE NALOGE 

 

 NASTOP: PRIPRAVA OTROK NA OBISK KRASTAČE IN MOČERADA 

 

Vrtec Čebelica, Šentjernej 

Skupina: Mravljice 

Vzgojiteljica: Zlatka Kocman Kuhar 

Mentor diplomske naloge: dr. Gregor Torkar 

Študentka: Barbara Brulc, 3. L. PV 

Datum nastopa: 2. 2. 2012 

 

Cilj nastopa bo pridobiti podatke o tem, kaj otroci o krastači in močeradu že vedo, kako si 

ju predstavljajo in kaj želijo o njiju izvedeti. 

 

CILJI  

- ob poslušanju pripovedovanja škratove zgodbe se z njim identificira ter razvija 

domišljijsko rabo jezika, 

- razvijanje naklonjenega, spoštljivega, odgovornega odnosa do živih bitij, 

- spodbujanje izražanja predstave o živalih z risanjem, 

- se uči samostojno postavljati vprašanja o tem, kar ga o krastači in močeradu 

zanima. 

 

 

OBLIKE DELA 

- skupna, 

- individualna 

 

METODE DELA 

- metoda pogovora 

 

PRIPOMOČKI 

- kostum škrata 

- listi papirja 

- svinčniki 

 

POTEK NASTOPA 

 

Uvodni del 

 

Otrokom kot gozdni škrat Ferdo pripovedujem o življenju v gozdu. Povem jim, da imam 

tam prijatelja – močerada in krastačo, ki bosta naslednjič, ko jih obiščem, prišla z mano. 

Zato pa naj ju narišejo in zanju postavijo vprašanje. 

Podrobneje: 
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Ko se bodo otroci prvič srečali z mano,  bodo na meni opazili belo brado, rdečo, stožčasto 

kapo, zelene hlače, moder pulover, čez trebuh bom imela zapet pas. 

Otrokom bom povedala naslednjo zgodbo: 

»Pozdravljeni! Ali veste, kdo sem? Sem škrat Ferdo. Ali veste, kateri škrat sem? 

Veste, poznamo kar nekaj škratov: vrtni, hišni, kmečki, gozdni škrat ... Kaj 

mislite, od kod prihajam?« Predvidevam, da bo kdo od otrok ugotovil, da sem 

gozdni škrat. »Res je, sem gozdni škrat in sem zaveznik gozda in živali, ki živijo v 

njem.« Povedala jim bom, da škratje razumemo in govorimo z živalmi. Z njimi 

smo prijatelji, ki si z veseljem priskočimo na pomoč, ko je to potrebno. Rekla jim 

bom, da me je zanimalo, koliko pa oni skrbijo za gozd in za naravo okoli njih.  In 

koliko poznajo bitja v njem. Vprašala jih bom, če so že kdaj bili v gozdu, če so 

srečali kakšno gozdno žival in če so morda že kdaj v živo videli močerada in 

krastačo. Ker sta ta dva moja dobra prijatelja in ker si želita priti na obisk v 

njihovo skupino, sta mi naročila, naj ju narišejo in zanju postavijo vprašanja, na 

katera bosta odgovorila, ko prideta naslednjič z mano k njim na obisk.   

 

 

 

 

 Glavni del: 

Otroci rišejo močerada in krastačo. Kot škrat med tem hodim od enega do drugega in si 

zapisujem njihova vprašanja, namenjena njima. Na risbe si zapišem osnovne podatke 

(ime, priimek, spol, starost). 

 

 

Zaključek: 

Ko končajo z risanjem, risbe dajo Ferdu, saj jih bo odnesel pokazat močeradu in krastači. 

Nato se Ferdo poslovi in obljubi, da bo naslednjič s sabo prinesel tudi svoja prijatelja. 

 

PRIPRAVA ZA  NASTOP V OKVIRU RAZISKAVE, KI JE DEL DIPLOMSKE 

NALOGE 

 

1.  NASTOP: SREČANJE Z MOČERADOM IN KRASTAČO 

Vrtec Čebelica, Šentjernej 

Skupina: Mravljice 

Vzgojiteljica: Zlatka Kocman Kuhar 

Mentor diplomske naloge: dr. Gregor Torkar 

Študentka: Barbara Brulc, 3. L. PV 

Datum nastopa: 6. 2. 2012 

 

Cilj nastopa bo pridobiti podatke o tem, kaj otroci opazijo po vodenem opazovanju 

dvoživk in kaj jih po tem še zanima. 

 

CILJI: 

- razvijanje spoštovanja, obnašanja in odgovornosti do živih bitij, 

- doživljanje krastače in močerada z opazovanjem, tipanjem in poslušanjem, 

- uživanje ob doživljanju krastače in močerada, 

 - izražanje doživetega z risanjem, 
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- se uči samostojno postavljati vprašanja o tem, kar ga o krastači in močeradu 

zanima, 

- spoznavanje krastače in močerada ter  njunih značilnosti. 

 

OBLIKE DELA: 

- individualna 

- skupna 

 

METODE DELA: 

- metoda demonstracije 

- metoda razlaganja 

- metoda pogovora 

 

PRIPOMOČKI: 

- terarija (v njiju prinesem krastačo in močerada) 

- posodi (za umivanje rok) 

- papirnate brisače 

- voda 

- ličinke hrošča mokarja 

- slike ličink dvoživk 

- svinčnike 

- A4-liste  

 

OBLIKE DELA 

- skupna 

- individualna 

 

 

 

 

METODE DELA: 

- metoda demonstracije 

- metoda razlaganja 

- metoda pogovora 

 

 

POTEK NASTOPA 

 

Prvi del nastopa: 

 

V vlogi škrata Ferda pozdravim otroke. Spomnim jih, kaj sem jim obljubila na prejšnjem 

obisku. V vreči imam moja prijatelja, in sicer krastačo in močerada. Vsakega posebej 

vzamem ven in ga predstavim otrokom. Otroci si ju bodo, vsakega posebej, najprej 

ogledali, kasneje pa se ju bodo lahko tudi dotaknili in prijeli. 

 

Škrat Ferdo je držal obljubo in s seboj prinesel svoja prijatelja – močerada in krastačo. 

Otrokom razloži, da sta njegova prijatelja zelo občutljiva in plašna. »Bojita se hrupa, 

kričanja in nemira. Zato moramo biti umirjeni in tihi, da ju ne bo strah, ko nas bosta 

zagledala.« Iz vreče najprej vzame ven akvaterarij z močeradom.  
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Tako zaprtega jim najprej pokažem, da si ga dobro ogledajo in se navadijo njegove 

bližine. Kot Ferdo se pogovarjam z močeradom in ga vprašam, če si želi ven bolje 

spoznat otroke.  

 

Preden ga vzamem ven, otrokom razložim, da si bodo pred tem zmočili roke, saj ima 

močerad občutljivo kožo in mu je neprijetno, če ga prijemamo z umazanimi rokami. 

Zopet ga pokažem otrokom. Pri tem jih usmerjam. »Poglejte, koliko nog ima, koliko 

prstkov na nogah, kakšna je koža, kje ima oči, ušesa, usta, ali ima rep.« Vprašam jih, če bi 

se ga radi dotaknili, da občutijo, kakšna je površina njegove kože. »Najprej pa mi 

pokažite, kako znate biti nežni, tako da s prstom pobožate sebe ali pa svojega prijatelja.« 

Povem jim tudi, da ima za ušesi žleze, ki izločajo tekočino, da se tako brani plenilcev. Ni 

pa nevarna za našo kožo. Paziti pa moramo, da po tem, ko ga pobožamo, ne nesemo rok v 

bližino oči, saj bi nas to peklo. Tako si bomo pred in po stiku z njim umili roke v že 

pripravljeni vodi v posodah. V modri  posodi si roke splahnemo, preden ga pobožamo, v 

drugi, rdeči posodi pa po tem, ko ga božamo. Vprašam jih, če so torej pripravljeni, da se 

dotaknejo močerada. Poboža ga lahko vsak, ki to želi. Vprašam jih, kaj čutijo, kakšna je 

njegova koža na otip.  

Nato jim povem, da ga bom položila na tla. Tako bomo opazovali, kako se premika, 

kakšne noge in prste ima.  

 

Potem ga spet primem v roko in jih vprašam, če ga želijo prijeti. Kdor želi, mu ga počasi 

položim na stegnjene dlani. Biti morajo previdni in mirni, da se ne bo ustrašil nenadnih 

gibov.  

 

Rečem jim, da je močerad že  utrujen in ga položim nazaj v akvaterarij. Povem jim, da 

mu bodo kasneje narisali še eno risbico ter mu postavili še kakšno vprašanje, saj jim bo, 

kasneje, preko mene, odgovoril nanje. Položim ga nazaj v vrečo. 

 

Iz vreče vzamem še akvaterarij s krastačo. Zopet jih opozorim, da morajo biti mirni in 

tihi, da je ne prestrašijo. Tudi njo najprej pokažem, ko je v akvaterariju. Položim jo na tla, 

da si jo lahko otroci bolje ogledajo. Vprašam jih, kako se razlikuje od močerada. 

Usmerjam jih, naj pogledajo, če ima rep, kakšno kožo, noge, koliko prstov ima na njih. 

Vprašam jih, če še vedo, kako se dotikamo dvoživk in kaj morajo pred tem narediti. Ko si 

pomočijo roke, se jo lahko dotaknejo, kdor si pač želi. 

 

Vprašam jih, če vedo, s čim se dvoživke prehranjujejo. Povem jim, da poleg ličink hrošča 

mokarja jedo še mušice, polže in druge manjše žuželke, tudi deževnike. Krastačo položim 

na tla, pred njo pa postavim par ličink hrošča mokarja in skupaj opazujemo, kaj naredi. 

Otroke vmes po potrebi opozarjam na tišino. Krastača plen najprej opazuje, nato ga ulovi 

z jezikom, ki ga iztegne. Plen pogoltne, pri čemer si pomaga z očmi, ko jih zapre. Ko si to 

ogledajo, jih povabim, da si znova splaknejo roke, da jo bodo lahko držali v dlaneh.  

 

Ker je tudi krastača utrujena, jo položim nazaj v akvaterarij in v vrečo. 

 

Še enkrat jim povem, da bodo sedaj narisali obe živali. Medtem ko rišejo, pa mi bodo 

povedali vprašanja zanju, pa tudi druge informacije, ki si jih skrbno zapišem, risbe pa 

shranim za njiju. Otrokom povem, da prideta nazaj z odgovori, sedaj pa ju bom odnesla 

ven, da se malo oddahneta. 
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Drugi del nastopa: 

Po odmoru s krastačo in z močeradom pridem nazaj v igralnico. Otrokom povem, da jim 

bosta sedaj povedala, kar jih je zanimalo. V akvaterariju ju položim pred mene. Preko 

mene odgovarjata na vprašanja, ki so jih otroci postavili že prej. 

 

Splošne značilnosti dvoživk: 

Najprej jim povem, da sta obe živali dvoživki. Vprašam jih, če vedo, kaj to pomeni. 

Povem jim, da dvoživke del svojega življenja preživijo v vodi – kot ličinke. Ko pa se 

razvijejo oz. preobrazijo v odraslo žival, torej v našem primeru v močerada in krastačo, 

pa živijo na kopnem. »Če boste pozorni, ju lahko opazite v vlažnih delih gozdnih tal.« V 

vodo (mlake, večje luže) pa pridejo le odlagat svoja jajca ali ličinke. Pozimi se zarijejo 

globoko v blato ali pod strohneli štor, kjer prezimijo. 

 

Posebnosti posamezne vrste: 

Vprašam jih, če vedo, kako se imenuje skupek jajc, ki jim ga pokažem na sliki – mrest. 

Povem jim, da so takšna tudi jajca krastače. Močeradi pa v vodo izležejo že žive ličinke, 

podobne paglavcem. Pokažem ji tudi sliko paglavca in sliko ličinke močerada. Povem 

jim, da ličinke dvoživk dihajo s škrgami, odrasle živali pa s pljuči. 

 

Primerjamo ju. 

Povem jim, da ima močerad opozorilno barvo, ki pove vsem, ki ga hočejo pojesti, da je 

strupen. Vprašam jih, zakaj pa krastača ni takih barv, saj ima tudi ona podobne žleze. 

Ugotovimo, da se močerad brani tako, da opozori nase, krastača pa se s svojo barvo kože 

zlije z okoljem in se tako lažje skrije plenilcu. Ugotovimo, da imata oba dvoje oči, štiri 

noge, na katerih je na zadnjih nogah po pet prstov, na sprednjih nogah štirje prsti. 

Krastača ima med prsti še plavalno kožico. Močerad ima gladko kožo, krastača pa grobo, 

bradavičasto, vendar, če jo prijemamo, ne dobimo bradavic. Močerad ima rep, krastača pa 

ne. Spomnim jih, kaj in kako jesta. Če opazijo še kaj, to poudarim.  

 

Kako se premikata? 

Skupaj ugotovimo, da oba hodita, krastača lahko tudi skače, vendar ne tako daleč kot 

druge žabe, saj ima prekratke zadnje okončine.  

 

Koliko časa živijo v naravi, kaj jih ogroža? 

Oboji lahko živijo tudi do 20 let, vendar jih ogrožajo naravni plenilci – ptice in druge 

mesojede živali. Tako krastače kot močerade ogrožamo ljudje s posegom v naravo. S tem 

ko zasipavamo mokrišča (luže, mlake, manjše potoke), s prinašanjem rib v ta mokrišča. 

Predvsem krastače pa so ogrožene zaradi prometnih cest, ki jih morajo prečkati ob 

parjenju, saj so počasne. 

 

Povem jim še, da jim škratje pomagamo, kakor se le da, vendar vseh ne moremo rešiti. 

Zato jih prosim, naj bodo do krastač in močeradov, pa tudi do vseh živali, prijazni, naj jih 

spoštujejo in jih pustijo v miru živeti. Ko pa ju srečajo v gozdu, naj ju pa le pozdravijo, si 

ju ogledajo in odidejo naprej. 

 

Otroke vprašam, če želijo še kaj vprašati. Nato se poslovim in s prijateljema odidem 

domov, v gozd. 
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PRILOGA B 

 

DOVOLJENJE STARŠEV ZA SODELOVANJE OTROKA PRI DEJAVNOSTIH Z 

DVOŽIVKAMI 

 
SODELOVANJE 

 

Spoštovani!                                                                                                                           

Sem Barbara Brulc, študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani. Skupina, v katero je vključen Vaš otrok, bo imela priložnost 

spoznavati žive živali (dvoživke), ki so predmet raziskave v moji diplomski nalogi. 

Prosim Vas za dovoljenje, da vaš otrok lahko sodeluje v procesu doživljanja živali. 

 

Za sodelovanje se Vam lepo zahvaljujem. 

Barbara Brulc 

 

 

Spodaj podpisani/a, ……………………...................................…………, dovoljujem, 

da  ………………………………….....................…… sodeluje v pedagoškem procesu, 

kjer bodo lahko otroci spoznavali žive živali. 

 

Podpis starša / skrbnika: 
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 PRILOGA C 

 OBRAZEC ZA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU 

Srečanje:   a) prvo    b) drugo                   Datum:                                 Skupina: 

 

Ime in priimek otroka: 

 

Starost:     3     4      5      6                                       Spol:    M       Ž 

 

Otrok  je do danes ŽE opazoval   ŽIVO KRASTAČO   in/ali   ŽIVEGA MOČERADA   

(obkroži). 

 

Vprašanja za krastačo: 

 

 

 

Vprašanja za močerada: 

 

 

 

Vprašanja za obe živali: 

 

 

 

Opombe ob risbah: 
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PRILOGA D 

Tabela 1: Vprašanja po kategorijah  pred in po vodenem opazovanju dvoživk 

1 

Kategorije 

 Št. in delež 

vprašanj 

pred 

vodenim 

opazovanjem 

dvoživk 

3 Posamezna vprašanja pred vodenim 

opazovanjem 

Št. in delež 

vprašanj 

po 

vodenem 

opazovanju 

dvoživk 

5 Posamezna vprašanja po vodenem opazovanju 

a 

Vprašanja o 

telesnih 

značilnostih 

31 

20,9 % 

Kakšna sta? (11) Kakšne barve sta? (5) Ali imata 

ušesa? (3) ali je krastača majhna? Koliko sta 

velika? (2) Ali imata kaj rok in nog? Kje ima 

krastača oči? Ali je močerad res tak kot kuščar? Ali 

je močerad tak kot zajec? Ali ima močerad rdeč 

jezik? Ali ima močerad rep? Iz česa sta sestavljena? 

Koliko nog ima krastača? Kako bo krastača zrasla? 

19 

11 % 

Kakšna sta? Zakaj imata strup? (3) Ali ima močerad 

mehko dlako?  Kdaj bodo mladički zrasli? Kakšne barve 

je krastačin strup? Kakšne barve je strup močerada? 

Kako se je rodil z unimi črtami? Kako mu nastanejo 

črte? Zakaj lahko iztegneta jezik? Zakaj imata lepljiv 

jezik? Zakaj imata plavalno kožico? Zakaj ima močerad 

takšno barvo? Ali bosta kaj zrasla? Kako ima krastača 

lepljiv jezik? Ali sta sorodnika s kobilico? Ali sta 

sorodnika z lisico? Ali sta sorodnika z mišjo? Ali sta 

sorodnika lisic?  
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b 

Vprašanja o 

načinu 

življenja in 

o vedenju 

52 

35,1 % 

Kaj jesta? (13)  Kje jesta?  Kje živita? (11) Ali 

imata mladiče? (4) Kje spita? (3) Ali skačeta? (5) 

Zakaj krastača skače? Ali tečeta? (2) Ali regljata? 

(3) Zakaj krastača reglja? Kje je krastača pozimi? 

Kje se močerad pozimi skriva? Kako živita? Kako 

lovita muhe? Kako se krastača zavije v blato? Ali 

kaj kakata? Ali kaj plezata po drevesu? Kdaj bo 

močerad spal? 

77 

45 % 

Kaj jesta? (8) Kje živita/kje sta doma? (9) Ali skačeta? 

Kje spita?  Kako jesta? (3) kako plavata? (3) Kje se 

kopata? Zakaj ju druge živali jedo? Zakaj pozimi ne 

spita? Ali kaj jesta žuželke? Ali jesta pajke? Ali je 

krastača že kdaj ujela deževnika? Ali je krastača že kdaj 

ulovila muho? Ali močerad plava?  Kaj pijeta? Kdo ju 

je? Zakaj da krastača vedno jajčka v vodo? (2)  Zakaj 

močerad vedno počasi hodi? Zakaj sta sedaj pod zemljo? 

Kako spita? Kako ju druge živali pojedo? Kje imata 

starše? (2) Kje imata hišo? Ali bosta imela kmalu 

mladiče? Kako hodita? (2) Ali znata plezati? Ali spita? 

Kako se krastača odrine? Kako se krastača napihuje? 

Kako krastača iztegne jezik? Kako močerad naredi, da ga 

plenilec pljuni? Kako na majhnem drevesu stojita? Kako 

odpreta usta in data jezik ven? Kako močerad lovi 

muho? Ali kdaj srečata psa? Ali plezata po gori? Ali gre 

močerad pozimi kaj ven? Ali pozimi spita? (2) Zakaj 

krastača daje strup živalim, ki jo jedo? Kam se lahko še 

skrijeta pozimi? Kako pijeta? Kako prezimita? Ali lezeta 

v hrib, po travi? Kje sta? Kako krastača skače? Kako 

hodi močerad? Ali krastača skače v vodo? Ali močerad 

kaj hodi? Ali močerad je travo? Kje spita? Ali močeradu 

uspe odgnati žival, ki ga hoče pojesti? Ali lahko plezata 

po majhnih kamnih? Kako ven izbrizgata strup?  Ali kdaj 

najdeta mišjo luknjico? Kaj naredita, če se srečata z 

mačko na travniku? Kaj naredita, če srečata medveda?  

c 

Emotivna 

vprašanja 

7 

4,7 % 

Ali se imata rada? (3) Ali sta dobro? (2) Ali se 

imata lepo? Ali sta zdrava? 

9 

5 % 

Ali se imata rada? (4)  Ali sta prijazna? (2)  Kako sta 

vesela? Kako sta? Kako se imata rada? 
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d 

Vprašanja, 

ki vsebujejo 

antropomor-

fne 

značilnosti 

 

34 

23,0 % 

Ali kam gresta? Ali kaj ubogata? Ali pospravljata? 

(2) Ali imata pospravljeno sobo? (3)  Ali imata 

sobo? (2) Kako jima je ime? (2) Ali se živali kaj 

poročijo? Kako govorita? (2) Kako je močerad 

oblečen? (2) Ali se krastača lepo igra? Ali hodita v 

šolo? Ali znata pisati? Ali sta pridna? Ali se kaj 

igrata? Kje imata mizo? Ali hodita na sprehode? Ali 

imata dobro službo? Ali ima močerad blazino? 

Koliko številk znata? Ali imata starše? Ali imata 

babico in dedka? Ali se rada kopata? Ali rada 

hodita v šolo? Ali imata bratca in sestrico? Kako se 

močerad igra? S kom se krastača igra? 

46 

27 % 

Ali rišeta? Ali se (lepo) kopata/umivata? (5) Ali sta 

pridna? (3) Ali kaj ubogata? (2) Ali lepo spita? ? Ali 

znata kakšno pesem? Ali rada skačeta? (2)  Ali gledata 

knjige o dinozavrih? Ali se rada igrata? Ali se rada 

kotalita? Ali rada plavata? Ali se kaj igrata? (2) Ali se 

gugata? Ali imata pospravljeno sobo? Ali se lepo igrata? 

Ali rada skupaj hodita? Ali gresta na sprehod? (2) Ali 

gresta rada kam v gozd? (2) Ali se vozita z motorjem? 

Ali se kotalita po gori? Kje ima močerad posteljo? Kako 

se zabavata? S kom se igrata? S kom gresta na sprehod? 

Ali sta lepa?  Ali lepo jesta? Ali imata vrata? Ali imata 

blazino? Kam bi šla, če ne bi hodila v gozd?  Ali imata 

hiško? Kako se umivata?  Ali spita v postelji? Zakaj 

krastača skače? Ali si bosta zgradila hišo?  

e 

Vprašanja, 

vezana na 

konkretno 

izkušnjo z 

močeradom 

in krastačo 

5 

3,4 % 

Kdaj bo prišel močerad? Ali bo močerad prišel k 

nam v vrtec? Zakaj je krastača prišla k meni 

domov? Kako lahko pride krastača? Ali je 

močeradu všeč risba? 

9 

5 % 

Zakaj se tako veliko ne premikata? Zakaj krastača ni 

hotela jesti? (3) (Kako to, da je nisem še nikoli videl? Ali 

je krastača kaj lačna? Ali bo krastača prišla k meni? (2) 

Ali bosta še kdaj prišla na obisk? 

f 

Ostalo 

11 

7,4 % 

Kaj delata? (8) Ali rada spita pri škratu? Ali bosta 

prišla k meni na obisk? Ali bi močerad rad videl 

zajčka? 

9 

5 % 

 Zakaj se krastača kar naprej skriva? Kje se skrivata? Ali 

se skrivata v grmovju? Kaj delata? (3) Ali sta rada 

skupaj v posodi? Kako dobim krastačo? Ali kaj 

raziskujeta škratu? 

SKUPAJ: 140 

94,6 % 

 169 

98 % 
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Tabela 2: Vprašanja dečkov in deklic pred vodenim opazovanjem 

Kategorije Št. in delež 

vprašanj 

dečkov pred 

vodenim 

opazovanjem 

dvoživk 

Posamezna vprašanja (dečki) Št. in delež 

vprašanj pred 

vodenim 

opazovanjem 

dvoživk 

Posamezna vprašanja (deklice) 

a 

Vprašanja o 

telesnih 

značilnostih 

 

16 

25,8 % 

Kakšna sta? (5) Kakšne barve sta? (3) Ali 

imata ušesa? Ali je krastača majhna? Kje 

ima krastača oči? Ali je močerad res tak kot 

kuščar? Ali je močerad tak kot zajec? Ali 

ima močerad rdeč jezik? Iz česa sta 

sestavljena? Koliko nog ima krastača? 

15 

17,4 % 

Kakšna sta (6)  Kakšne barve sta? (2) Ali imata ušesa? (2) 

Koliko sta velika? (2) Ali imata kaj nog in rok? Ali ima 

močerad rep? Kako bo krastača zrasla? 

b 

Vprašanja o 

načinu 

življenja in 

vedenju 

22 

35,5 % 

Kaj jesta? (4) Kje živita? (4)  Zakaj 

krastača skače? Ali skačeta? (3)  Ali tečeta? 

(2)  Ali regljata? Zakaj krastača reglja? Kje 

je krastača pozimi? Kje se močerad pozimi 

skriva? Kako se krastača zarije v blato? Ali 

kaj kakata? Ali kaj  plezata po drevesu? 

Kdaj bo močerad spal? 

30 

34,9  % 

Kaj jesta? (9)  Kje jesta? Kje živita? (7) Kje spita? (3)  Ali 

skačeta? (2)  Ali imata mladiče? (4)  Ali regljata? (2) Kako 

živita? Kako lovita muhe? 

c 

Emotivna 

vprašanja 

5 

8,1 % 

Ali se imata rada? (3)  Ali sta dobro? (2) 2 

2,3 % 

Ali se imata lepo? Ali sta zdrava? 

d 

Vprašanja, 

ki vsebujejo 

antropomorf

ne 

značilnosti 

12 

19,4  % 

Ali kam gresta?  Ali imata sobo? (2)  Kako 

jima je ime? Ali pospravljata? (2) Ali 

hodita v šolo? Ali znata pisati? Ali sta 

pridna? Ali se kaj igrata? Ali hodita na 

sprehode? Ali ima močerad blazino? 

22 

25,6 % 

Ali kaj ubogata? Ali imata pospravljeno sobo? (3)  Kako 

jima je ime? Ali se živali kaj poročijo? Kako govorita? (2) 

Kako je močerad oblečen? (2) Ali se krastača lepo igra? 

Kje imata mizo? Ali imata dobro službo? Koliko številk 

znata? Ali imata starše? Ali imata babico in dedka? Ali se 

rada kopata?Ali rada hodita v šolo? Ali imata bratca in 

sestrico? Kako se močerad igra? S kom se krastača igra? 
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e 

Vprašanja, 

vezana na 

konkretno 

izkušnjo z 

močeradom 

in krastačo 

3 

4,8 % 

Ali bo močerad prišel k nam v vrtec? Zakaj 

je krastača prišla k meni domov? Ali je 

močeradu všeč risba? 

2 

2,3 % 

Kdaj bo prišel močerad? Kako lahko pride krastača? 

f 

Ostalo 

2 

3,2 % 

Kaj delata? (2) 9 

10,5 % 

Kaj delata? (6) Ali rada spita pri škratu? Ali bosta prišla k 

meni na obisk? Ali bi močerad rad videl zajčka? 

Skupaj 60 

96,8 % 

 80 

93,0 % 

 

 

 

Tabela 3: Vprašanja dečkov in deklic po vodenem opazovanju dvoživk 

Kategorije Št. in delež 

vprašanj 

dečkov po 

vodenem 

opazovanju 

dvoživk 

Posamezna vprašanja (dečki)  Št. in delež 

vprašanj deklic 

po vodenem 

opazovanju 

dvoživk 

 

Posamezna vprašanja (deklice)  

a 

Vprašanja o 

telesnih 

značilnostih 

15 

15,3 % 

Zakaj imata strup? (2) Kdaj bodo mladički 

zrasli? Kakšne barve je krastačin strup? 

Kakšne barve je strup močerada? Kako se 

je rodil z unimi črtami? Kako mu nastanejo 

črte? Zakaj lahko iztegneta jezik? Zakaj 

imata lepljiv jezik? Zakaj imata plavalno 

kožico? Zakaj ima močerad takšno barvo? 

Kako ima krastača lepljiv jezik? Ali sta 

sorodnika s kobilico? Ali sta sorodnika z 

mišjo? Ali sta sorodnika lisic?  

4 

5,4 % 

Kakšna sta? Zakaj imata strup? Ali ima močerad mehko 

dlako? Ali bosta kaj zrasla? 
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b 

Vprašanja o 

načinu 

vedenja in o 

življenju 

40 

40,8 % 

Kaj jesta? (3) Kje živita/kje sta doma? (2) 

Ali skačeta?  Kako jesta? Kako plavata? (3) 

kje se kopata? Ali kaj jesta žuželke? Ali 

jesta pajke? Ali je krastača že kdaj ujela 

deževnika? Ali je krastača že kdaj ulovila 

muho? Ali močerad plava?  Kdo ju je? 

Zakaj da krastača vedno jajčka v vodo? 

Zakaj močerad vedno počasi hodi? Zakaj 

sta sedaj pod zemljo? Kako hodita? Ali 

znata plezati? Kako se krastača odrine? 

Kako se krastača napihuje? Kako krastača 

iztegne jezik? Kako močerad naredi, da ga 

plenilec  pljuni? Kako na majhnem drevesu 

stojita? Ali gre močerad pozimi kaj ven? 

Zakaj krastača daje strup živalim, ki jo 

jedo? Kam se lahko še skrijeta pozimi? Ali 

lezeta v hrib, po travi? Ali kdaj najdeta 

mišjo luknjico? Kaj naredita, če se srečata z 

mačko na travniku? Kaj naredita, če srečata 

medveda? Kje sta? Ali krastača skače v 

vodo? Ali močerad kaj hodi? Ali lahko 

plezata po majhnih kamnih? Kako ven 

izbrizgata strup? Ali skačeta? 

37 

50,0 % 

Kaj jesta? (5)  Kje živita/kje sta doma? (7)  Ali imata 

mladiče? Kje spita? Kako jesta? (2) Zakaj ju druge živali 

jedo? Zakaj pozimi ne spita? Kaj pijeta? Zakaj da krastača 

vedno jajčka v vodo? Kako spita? Kako ju druge živali 

pojedo? Ali bosta imela kmalu mladiče? Kje imata starše? 

(2) Kje imata hišo? Kako hodita? Ali spita? Kako odpreta 

usta in data jezik ven? Kako močerad lovi muho? Ali kdaj 

srečata psa? Ali plezata po gori? Ali pozimi kaj spita? (2) 

Kako pijeta? Kako prezimita? Kako krastača skače? Kako 

hodi močerad? Ali močerad je travo? Kje spita? Ali 

močeradu uspe odgnati žival, ki ga hoče pojesti? Zakaj se 

tako veliko ne premikata? 

c 

Emotivna 

vprašanja 

 

3 

3,1 % 

Ali se imata rada? (2)  Kako se imata rada? 6 

8,1 % 

Ali se imata rada? (2) Ali sta prijazna? (2) Kako sta vesela? 

Kako sta? 
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d 

Vprašanja, 

ki vsebujejo 

antropomorf

ne 

značilnosti 

28 

28,6 % 

Ali rišeta?  Ali se lepo kopata/umivata? (4) 

Ali sta pridna? Ali kaj ubogata? Ali lepo 

spita? Ali znata kakšno pesem? Ali rada 

skačeta ali se imata rada? (2) Kako se imata 

rada? (2)  Ali gledata knjige o dinozavrih? 

Ali se rada igrata? Ali se rada kotalita? Ali 

rada plavata? Ali se kaj igrata? (2) Ali se 

gugata? Ali rada skupaj hodita? Ali gresta 

rada kam v gozd? (2) Ali se vozita z 

motorjem? Ali sta lepa? Ali imata vrata? 

Ali imata blazino? Zakaj krastača skače? 

18 

24,3 % 

 Ali se lepo kopata/umivata? Ali sta pridna? (2) Ali imata 

pospravljeno sobo? Ali se lepo igrata? Ali gresta na 

sprehod? (2)  Ali se kotalita po gori? Kje ima močerad 

posteljo? Kako se zabavata? S kom se igrata? S kom gresta 

na sprehod? Ali lepo jesta? Kam bi šla, če ne bi hodil v 

gozd? Ali imata hiško? Kako se umivata? Ali spita v 

postelji? Ali si bosta zgradila hišo? 

e 

Vprašanja, 

vezana na 

konkretno 

izkušnjo z 

močeradom 

in krastačo 

3 

3,1 % 

Zakaj krastača ni hotela jesti? Kako to, da 

je še nisem nikoli videl? Ali je krastača kaj 

lačna? 

2 

2,7 % 

Zakaj krastača ni hotela jesti? (2) 

f 

Ostalo 

7 

7,1 % 

 Kje se skrivata? Zakaj se krastača kar 

naprej skriva? Kaj delata? (3) Ali bo 

krastača prišla k meni? Ali sta rada skupaj v 

posodi? 

6 

8,1 % 

Ali se skrivata v grmovju? Kaj delata? Ali bo krastača 

prišla k meni? Ali bosta še kdaj prišla na obisk? Kako 

dobim krastačo? Ali raziskujeta škrata? 

SKUPAJ 96 

98,0 % 

 73 

98,6 % 
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PRILOGA E 

Tabela 4: Risbe in opis primerov otroških risb pred in po vodenem opazovanju: 

  Risba pred vodenim opazovanjem Risba po vodenem opazovanju 

Spol in 

starost 

otroka 

Deklica, 

4 leta 

  
Opis 

risbe 
 Na risbi prepoznamo krastačo (levo) v 

liku glavonožca in močerada (desno). Na 

krastači je vidna glava, na kateri so 

narisane oči. Telesa na risbi ne vidimo, iz 

glave izhajajo štiri okončine, na njih je 

nepravilno število prstov. Na liku ni 

narisanih detajlov, ki bi jim pripisali 

podrobnosti kože. Na liku močerada je 

opazno telo, na katerem so izraziti gosti 

sklopi črt v obliki pik, ki nakazujejo na 

podrobnosti na koži. Iz telesa izhaja 

nepravilno število okončin, na njih pa ni 

prstov. Ni razvidnega prehoda med glavo, 

telesom in repom, niti ni opaznih 

narisanih oči. 

Na risbi prepoznamo krastačo (levo) in 

močerada (desno). Na krastači je vidna 

glava, na kateri so oči. Telesa na risbi ne 

vidimo, iz glave izhajajo štiri okončine, na 

njih je nepravilno število prstov. Na liku 

ni narisanih detajlov, ki bi jih pripisali 

podrobnosti kože. Na liku močerada je 

opazno telo, na katerem so izraziti gosti 

sklopi črt v obliki pik, ki predstavljajo 

podrobnosti na koži. Iz telesa izhaja 

pravilno število okončin, na njih pa je 

nepravilno število prstov. Glava se od 

telesa razlikuje po obliki, na njej so vidne 

oči. Lahko ocenimo, da je na risbi viden 

tudi rep. 
Spol in 

starost 

otroka 

Deklica, 

4 leta 

  
Opis 

risbe 
 Na risbi ne prepoznamo nobenega lika, ki 

bi označeval krastačo ali močerada. 

Na risbi prepoznamo le krastačo (levo) v 

liku glavonožca. Iz krastačine glave 

izhajajo oči in pravilno število okončin, 

na katerih ni opaznih prstov. Po liku so 

narisane podrobnosti kože. 
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Spol in 

starost 

otroka 

Deček, 

5 let 

  
Opis 

risbe 
 Na risbi prepoznamo močerada (levo) in 

krastačo (desno). Na liku močerada 

opazimo glavo z očmi, telo, prekrito z 

gostimi sklopi črt, ki so na določenih delih 

močnejše. To nakazuje na podrobnosti na 

koži. Iz telesa izhaja nepravilno število 

okončin. Prstov ni narisanih, niti ni 

narisanega repa. Lik krastače  sestavlja 

glava, na kateri so  narisane oči. Glava je 

povezana s telesom, iz katerega izhaja 

pravilno število okončin. Na okončinah pa 

je narisano nepravilno število prstov. Na 

liku krastače ni narisanih podrobnosti 

kože. 

Na risbi je narisana krastača (levo) in 

močerad (desno) in še poizkus krastače 

(nad močeradom). Pri krastači je razvidno 

telo, iz katerega izhaja glava z očmi. Iz 

telesa izhajajo tudi štiri okončine, na 

katerih je pravilno število prstov, 

manjkajo le podrobnosti na koži. Močerad 

ima pravilno narisane vse svoje zunanje 

značilnosti. 

Spol in 

starost 

otroka 

Deček, 

4 leta 

  
Opis 

risbe 
 Na risbi od dvoživk opazimo le krastačo 

(levo). Viden je prehod oblike glave v 

telo. Zaradi narisanih podrobnosti kože ne 

vidimo, če so na glavi narisane oči. Iz 

trupa izhaja pravilno število okončin, iz 

njih pa nepravilno število prstov. 

 

Iz risbe prepoznamo krastačo (levo) in 

močerada (desno). Oba imata narisano 

telo. Pri krastači ni opaznega prehoda med 

telesom in glavo, medtem ko je ta pri 

močeradu narisan s črto. Na levi so pri 

obeh vidne oči. Pri krastači in močeradu 

iz telesa izhajajo štiri okončine, z 

nepravilnim številom prstov. Vidne so 

tudi narisane podrobnosti kože. 
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Spol in 

starost 

otroka 

Deklica, 

5 let 

  
Opis 

risbe 
 Na risbi opazimo močerada (levo) in 

krastačo (desno). Pri močeradu ni vidnega 

prehoda med telesom in glavo. Iz telesa 

izhajajo oči in okončine, z napačnim 

številom prstov. Vidne so tudi 

podrobnosti na koži. Repa ni narisanega. 

Pri krastači vidimo telo, glavo in 

okončine, z nepravim številom prstov. Ne 

moremo določiti pravilnih podrobnosti na 

koži. 

Narisana sta močerad (levo) in krastača 

(desno). Močerad ima pravilno narisane 

vse zunanje telesne značilnosti, pri 

krastači pa manjkajo le podrobnosti na 

koži. 

 

  

 

 

 


