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POVZETEK  

 

Neposredna izkušnja je ključnega pomena za to, da si otrok ustvari realne predstave in 

oblikuje ustrezen odnos do ţivih bitij. Vse to, si otrok najlaţje in najbolj uspešno pridobi z 

vsakodnevnim gojenjem ţivali in rastlin v igralnici. Tako med vsakodnevno skrbjo za ţiv 

ogranizem opazuje njegov razvoj, spoznava njegove ţivljenjske potrebe, njegovo 

razmnoţevanje in prehranjevanje ter s tem oblikuje odgovoren in pozitiven odnos do ţivali. 

 

V diplomski nalogi sem raziskovala, koliko se lahko otroci naučijo o ţivalih, ki se izleţejo iz 

jajc, s pomočjo aktivnega učenja in kako se s spoznavanjem teh ţivali spreminja odnos do 

njih. Za gojitev sem izbrala tiste ţivali, za katere sem sklepala, da jih otroci poznajo, vendar 

sem predvidevala, da njihovega začetka ţivljenja ne poznajo dobro.  

 

Tako smo v vrtcu gojili polţja jajca in opazovali razvoj polţev, gojili smo kokošja jajca in 

opazovali razvoj piščancev, gojili pa smo tudi ţabji mrest ter opazovali razvoj ţab. Za ţivali 

smo v igralnici primerno skrbeli in jim omogočili primerne pogoje za njihov razvoj ter jih pri 

tem ves čas opazovali. 

 

Z otrokom sem pred izvajanjem gojitve in po njej opravila ustno anketo s pomočjo 

vprašalnika. Analiza rezultatov je pokazala, da so otroci s pomočjo aktivnega učenja z 

neposredno izkušnjo pridobili veliko znanja o jajcih in ţivalih, ki se izleţejo iz njih. 

Spremenil pa se je tudi njihov odnos do ţivali, saj so do ţivali razvili spoštljiv in odgovoren 

odnos.  

 

Ključne besede: 

 Predšolski otroci 

 Jajce 

 Razvoj 

 Aktivno učenje 

 Začetno naravoslovje 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

A hands-on experience is key for a child to form realistic impressions and create a an 

appropriate relationship towards living creatures. All this can be most easily and successfully 

gained through daily nurturing of animals and plants in the playground. Therefore through 

daily care of a living organism a child observes its development, becomes aware of its life 

needs, its procreation and eating habits thereby developing a responsible and positive attitude 

towards animals. 

 

In my diploma thesis I researched how much children can learn from animals hatched from 

eggs by employing an active learning method and how their attitude towards these animals 

changes over the time of familiarisation. I selected the animals for which I deemed the 

children to be familiar with. However I anticipated that the children were not that 

knowledgeable of their life beginning. 

 

This is why we kept snail eggs and observed the development of snails, chicken eggs and 

observed the development of chicks. We also kept a frog's spawn and observed the 

development of frogs. We appropriately cared for the animals in the playground and ensured 

suitable conditions for their development and continuously observed them during the process. 

 

The children completed an oral questionnaire survey before and during the implementation of 

the project. An analysis of the results showed that the children by employing active learning 

through hands-on experience gained a lot of knowledge on eggs and animals that hatched 

from the eggs. Their attitude towards animals also changed as they developed a respectful and 

responsible attitude towards animals. 
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• Preschool children 

• Egg 

• Development 

• Active learning 

• Basic natural science 
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1    UVOD 
 

1.1    ZAČETNO NARAVOSLOVJE 

 

Začetno naravoslovje predstavlja otrokovo prvo srečanje z znanostjo in njenimi metodami 

dela. Predšolski otroci spoznavajo okolje s čutili. Prepoznavajo predmete iz okolice in 

zaznavajo nekatere pojave. Za otroka pomeni pouk naravoslovja prvo vódeno spoznavanje 

narave – sveta, ki ga obkroţa. S tem začnejo otroci sistematično spoznavati in usvajati pojme 

in razumevati nekatere naravne pojave in procese. Naučijo se oblikovati stališča, ki temeljijo 

na kritičnosti in objektivnosti, le-ti pa sta značilni sestavini znanstvenega raziskovanja (Novak 

idr., 2003, str. 10–11). 

 

1.1.1    NARAVOSLOVJE V VRTCU 

 

Osebna konstrukcija znanja se začne ţe zelo zgodaj. Otroci, ki so izpostavljeni izkušnjam, si 

morajo za svoje uspešno delovanje svet razlagati. To pa izhaja iz človekove naravne teţnje, da 

sam oblikuje znanje, s katerim na najboljši mogoč način osmišlja svet. Da je otrokom pot v 

naravo in druţbo laţja in krajša, jim pri tem pomagamo odrasli. Otroci bi namreč brez 

pravočasne pomoči ostali pri lastnih intuitivnih in napačnih pojmih, ki pa se lahko ohranijo 

tudi v odrasli dobi (Krnel, 1993, str. 10). 

 

Zaradi intuitivnih in napačnih pojmov imajo vzgojiteljice in vzgojitelji izredno pomembno 

vlogo usmerjevalcev in preusmerjevalcev napačnih naivno–laičnih predstav v strokovno 

ustrezne, ki pa so seveda prirejene otrokovi ravni zmoţnosti dojemanja in razumevanja 

(Novak idr., 2003, str. 11). 

 

Znanost je ustvarjalna dejavnost, ki skuša iz zmede in navidezne nepovezanosti ustvariti red 

in smisel, in prav to naj bi bilo naravoslovje v vrtcu. Učenje zgodnjega naravoslovja v vrtcu je 

zavestno dejanje in postavlja temelje kasnejšemu naravoslovju v šoli, cilj tega pa naj bi bil 

naravoslovno pismen posameznik, ki bi bil poleg temeljnih pojmov opremljen še s 

sposobnostmi za reševanje problemov in odkrivanje narave na logičen in znanstven način 

(Krnel, 2008, str. 159–160). 
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Poleg naravoslovne pismenosti pa z otroki s spoznavanjem naravnega in grajenega okolja 

razvijamo tudi okoljsko pismenost. Neposreden stik z okoljem nam omogoča zavedanje 

vrednosti in ranljivosti okolja, razvija občutek za lepo in vredno v okolju, spoštovanje in 

občudovanje ter ţeljo po ohranjanju. Otroci naj bi poleg znanja o okolju postopoma razvijali 

zavedanje o prepletenosti odnosov v okolju, posledicah človekovih posegov v naravno okolje 

ter odgovornost do vseh ţivih bitij in do skupne prihodnosti (Krnel, 2008, str. 160). 

 

1.1.2    NEPOSREDNE IZKUŠNJE OTROK Z ŢIVO NARAVO 

 

Pri spoznavanju ţive narave sta bistvena dva cilja, in sicer, da si otrok ustvari realne predstave 

o ţivih bitjih in da oblikuje ustrezen odnos do ţivih bitij in narave. Za doseganje teh ciljev pa 

je najbolj pomembna prav neposredna izkušnja (Vrščaj, 2000, str. 13).  

 

Otrok prek otroške literature, slikanic, pravljic, povesti in pesmic dobiva različne informacije 

o ţivih bitjih, ki jih nekritično sprejema in vsem popolnoma verjame. Poleg nujnih in 

potrebnih sporočil, ki jih otrok potrebuje za razvoj, velikokrat dobiva popačene in popolnoma 

napačne informacije o ţivih bitjih, predvsem o ţivalih. In prav zaradi tega je za otroke 

pomembna neposredna izkušnja (Vrščaj, 2000, str. 13). 

 

Pred samo izvedbo neposredne izkušnje otrok z ţivo ţivaljo pa se je potrebno ustrezno 

pripraviti. Zaščititi moramo tako otroke kot tudi ţivali, ki so zaradi neizkušenosti otrok bolj 

ogroţene. Pri tem je najpomembnejši zgled vzgojitelja, ki s svojim ravnanjem pokaţe, kako 

pravilno in varno ravnamo z ţivaljo. Zgled je pri tem najpomembnejši, saj so otroci izvrstni 

opazovalci in posnemovalci, zato čim manj opisujemo, kako naj z ţivaljo ravnamo, ampak 

jim to demonstrirajmo (Vrščaj, 2000, str. 13). 

 

Otroci z ţivaljo velikokrat ravnajo, kot da je objekt, saj jo zaradi pomanjkanja izkušenj kot 

tako tudi dojemajo. Prav zaradi tega je potrebno, da otrokovo pozornost usmerimo na 

razmišljanje o ţivali, kako se ta počuti in kako bi lahko ravnala, če bi se počutila ogroţeno. Z 

otroki se pogovorimo o tem, kako bomo ravnali z ţivaljo, da se bo le-ta dobro počutila, ter jim 

razloţimo realno nevarnost in skupaj ugotovimo, kako moramo ravnati, da bomo vsi varni 

(Vrščaj, 2000, str. 13). 
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1.1.3    VLOGA VZGOJITELJA PRI SPOZNAVANJU ŢIVIH ORGANIZMOV 

V VRTCU 

 

Vzgojitelj mora otrokom omogočiti dovolj časa in priloţnosti, da z lastnim preizkušanjem 

začutijo lastnosti narave z vsemi čutili. Nuditi jim mora moţnosti in jim dajati spodbude, da 

sprašujejo o tem, kar vidijo, in se učijo iskati odgovor tako, da opazujejo, raziskujejo, 

eksperimentirajo, opisujejo in razlagajo. Vzgojitelj naj otroku omogoči, da naravo najprej 

opazuje po lastnem interesu, nato naj ga vodi in spodbuja tako, da ustvari situacije, v katerih 

lahko sam najde in reši problem. Pomembno pa je, da vzgojitelj otrokovih ugotovitev ne 

označuje kot napačne ali pravilne, saj so lahko »napačne« ugotovitve izhodišče za 

organizacijo novih izkušenj, ki vodijo k popolnejšemu razumevanju (Kurikulum za vrtce, 

2009, str. 62). 

 

Vzgojitelj mora otrokom omogočiti, da iz narave prinašajo ţiva bitja in predmete, ki jih lahko 

opazujejo, zanje skrbijo in jih v naravo tudi vračajo. Pri oblikovanju otrokovega odnosa do 

ţivali in narave je vzgojiteljeva vloga zelo pomembna. Otroci imajo naravo radi in jih zanima 

vse, kar je ţivo. Predsodkov pred ţivalmi nimajo, dokler jih ne pridobijo od drugih ljudi. 

Otroci jih pridobijo, ko se odrasli ob stiku z ţivaljo odzove na način, ki kaţe na gnus, strah ali 

odpor, pridobi pa jih lahko tudi preko pogovora. Zato je pomembno, kakšen odnos do narave 

imajo ljudje, ki jih imajo otroci radi, saj jih imajo za zgled in si prizadevajo, da bi jim bili čim 

bolj podobni, zato posnemajo njihov način govora, obnašanja, komuniciranja in tudi odzive, 

ko pridejo v stik z naravo. Med te ljudi pa sodijo tudi vzgojitelji (Kirbiš, 2000, str. 75). 

 

 1.1.4    GOJENJE ŢIVALI S PREDŠOLSKIMI OTROKI 

 

Ker je opazovanje ţivali in drugih ţivih organizmov v naravi pogosto teţavno ali skoraj 

nemogoče, so v vrtcu čedalje bolj priljubljeni »ţivi kotički«, kjer lahko otrok z gojenjem in 

trajnim opazovanjem laţje razume in usvoji nakatere biološke pojme (Vrščaj, 2000, str. 13). 

 

Otrok se z gojenjem ţivali v igralnici uči, kaj neka ţival potrebuje za ţivljenje in razvoj, 

hkrati pa se nanjo tudi čustveno naveţe. To je pomemben dejavnik za oblikovanje otrokovega 

odnosa do ţivali in tudi za oblikovanje odnosa do okolja. Ob tem, ko otrok skrbi za neko 

ţival, razvija občutek odgovornosti za dobro počutje in ohranitev ţivljenja ţivali, zato mu ne 

bo vseeno, v kakšno okolje jo bo dal po koncu gojitve. S tem začne otrok razumeti pomen 
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ohranjanja naravnega okolja, zato je dobro, da otrok ţival najprej opazuje v naravnem okolju, 

nato jo prinese v igralnico, kjer jo nekaj časa opazuje in skrbi zanjo ter jo nato nepoškodovano 

vrne v njeno okolje (Vrščaj, 2000, str. 13). 

 

1.2    AKTIVNO UČENJE 

 

Aktivno učenje je tisto učenje, ki otroka celostno, miselno in čustveno aktivira, je osebno 

pomembno in vpeto v resnične ţivljenjske okoliščine. Učenje je uspešnejše, če poteka s 

samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s smiselnim dialogom  v skupini, s postavljanjem in 

preizkušanjem hipotez. In prav zaradi tega nam daje takšno učenje trajnejše znanje, ki je 

uporabno v novih situacijah, ter nam pomaga bolje razumeti sebe in svet okoli nas. Pouk tako 

ni več le transmisija, ampak je ţiva transakcija in končno tudi transformacija, kar pomeni, da 

učenje ni več le prenašanje gotovega znanja, ki je velikokrat ločeno od izkušenj otrok in od 

konkretnih ţivljenjskih okoliščin, ampak je mnoštvo smiselnih interakcij med odraslimi in 

otroki samimi, kar pripelje do tega, da začno otroci spreminjati pojmovanje sveta in 

spreminjati osebnost (Marentič Poţarnik, 2000, str. 11–12). 

 

Obstajajo tudi praktični razlogi, zakaj je aktivno učenje boljše in zakaj moramo otrokove ideje 

jemati resno in jih spodbujati, da jih razvijajo naprej. Otroku nekaj povedati namreč preprosto 

ne deluje. Če vztrajamo pri tem, da se mora otrok naučiti pravilno idejo po naši razlagi, si bo 

to zelo verjetno zapomnil, vendar ji ne bo verjel in bo še zmeraj uporabljal svojo idejo, da bi 

razumel resnične fenomene, ki se dogajajo okoli njega. Najmočnejši razlog, zakaj je temu 

tako, prihaja iz opazovanja njegovih idej. To nam pokaţe, da so ideje produkt razmišljanja o 

doţivetjih in niso otroške fantazije. Otrok ima razlog, zakaj razmišlja tako kot razmišlja, in če 

nima vzpodbude, da začne razmišljati o boljši ideji, bo obdrţal svojo začetno idejo, zato je 

tako pomembno, da so otroci deleţni primerne spodbude (Harlen in Qualter, 2009, str. 69–

70).  

 

1.2.1    AKTIVNO UČENJE PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH 

 

V Kurikulumu za vrtce je načelo aktivnega učenja opisano kot stalna skrb za sprotno 

zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki izhaja iz vzgojiteljevega 

načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja ter iz otrokovih samoiniciativnih pobud. Pri 
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učenju predšolskih otrok je v ospredju razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih, 

spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju 

odgovorov, spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim načinom izraţanja ter spodbujanje 

rabe jezika v različnih funkcijah (Kurikulum za vrtce, 2009, str. 16–17). 

 

Hohmann in Weikart sta aktivno učenje definirala kot učenje, pri katerem otrok deluje na 

predmete ter stopa v interakcije z ljudmi, zamislimi in dogodki, pri tem pa konstruira novo 

razumevanje. To mora otrok storiti sam, saj nihče ne mora doţiveti izkušenj namesto otroka 

ali zanj konstruirati (Hohmann in Weikart, 2005, str. 17).  

 

Aktivno učenje za predšolskega otroka pomeni usmerjeno in neposredno doţivljanje objektov, 

ljudi, zamisli in dogodkov. Aktivno učenje je nujen pogoj kognitivne preobrazbe in razvoja. 

Predšolski otroci se tako učijo pojmov, tvorijo zamisli in ustvarjajo svoje lastne simbole ali 

abstrakcije prek dejavnosti, ki jih sami spodbujajo. To so gibanja, poslušanja, iskanja, 

občutenja, razpolaganja in rokovanja. Dejavnosti, ki predšolskemu otroku omogočajo, da se 

vključuje v resnično zanimive izkušnje, bodo morda vodile v protislovne sklepe in posledično 

reorganizacijo otrokovega razumevanja sveta (Hohmann in Weikart, 2005, str. 16). 

 

Otroci so tako aktivni akterji, ki konstruirajo svoje lastno znanje o svetu, ko preoblikujejo 

svoje zamisli in interakcije v logična in intuitivna zaporedja misli in dejanj, se igrajo z 

različnimi materiali in tako ustvarjajo osebno smiselne izkušnje in rezultate ter s svojimi 

besedami pripovedujejo o izkušnjah (Hohmann in Weikart, 2005, str. 16). 

 

Aktivno učenje je sestavljeno iz štirih temeljnih prvin, ki se na različne načine odraţajo v 

dejavnostih predšolskih otrok. Te prvine so: 

 

 Neposredno delovanje na predmete 

Pri neposrednem delovanju na predmete se aktivno učenje začne, ko otroci razpolagajo 

in rokujejo s predmeti, uporabljajo svoje telo in vse svoje čute pri raziskovanju 

predmetov. Otroci s tem pridobijo neke realne izkušnje, o katerih razmišljajo in 

razpravljajo z drugimi ter s tem začnejo postopoma oblikovati abstraktne pojme 

(Hohmann in Weikart, 2005, str. 17). 
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 Razmišljanje o delovanju 

Ko otrok opravlja dejanja, ki izhajajo iz potrebe preizkusiti zamisli ali poiskati 

odgovore na vprašanja, se začne razvijati otrokovo razumevanje sveta. Z delovanjem 

na predmete, ki mu sledi razmišljanje, začne otrok odgovarjati na vprašanje in 

konstruirati osebno razumevanje tega, kaj počno predmeti, na katere otrok deluje. 

Rezultat tega je razvoj misli in razumevanja (Hohmann in Weikart, 2005, str. 17).  

 

 Notranja motivacija, domiselnost in posplošitev 

Spodbuda za učenje mora prihajati od otroka, saj otrokovi osebni interesi, vprašanja in 

nameni vodijo k raziskovanju, eksperimentiranju in konstruiranju novega znanja in 

razumevanja (Hohmann in Weikart, 2005, str. 17). 

 

 Reševanje problemov 

Vse izkušnje, pri katerih otroci doseţejo učinek, ki so ga pričakovali, ali pa tudi ne, so 

bistvene za razvoj njihove sposobnosti razmišljanja in sklepanja. Ko se otroci 

ukvarjajo s pravimi problemi in se na poti do uresničitve svojih namenov srečujejo z 

nepričakovanimi rezultati ali ovirami, se začne proces usklajevanja nepričakovanega s 

tem, kar ţe vedo o svetu. Vse to pa spodbuja učenje in razvoj (Hohmann in Weikart, 

2005, str. 18). 

 

1.2.2    VLOGA ODRASLEGA PRI AKTIVNEM UČENJU PREDŠOLSKIH 

OTROK 

 

Vloga odraslega je, da podpira in spodbuja aktivno učenje otrok. Pozorni morajo biti na to, 

kaj se otroci učijo in kako se naučijo. Otrokom morajo dati moč, da sami vodijo svoje učenje. 

Odrasli naj otroke, medtem ko stopajo v interakcije z materiali, ljudmi, zamislimi in dogodki, 

ter konstruirajo svoje razumevanje realnosti, opazujejo in stopajo z njimi v interakcijo, da bi 

odkrili, kako vsak posamezni otrok razmišlja in sklepa. S poznavanjem otrokovih interesov in 

njegovih sposobnosti lahko odrasli otroku ponudi primerno spodbudo (Hohmann in Weikart, 

2005, str. 20). 
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Odrasli spodbujajo aktivno učenje tako, da: 

 

 organizirajo okolje in rutine za aktivno učenje, 

 

 vzpostavljajo ozračje za pozitivne socialne interakcije, 

 

 spodbujajo otrokova namenska dejanja, reševanje problemov in verbalno 

 razmišljanje, 

 

 načrtujejo izkušnje, ki gradijo na otrokovih dejanjih in interesih. 

 

Da bi otroci inteligentno reševali probleme, je pomembno, da jim dajo odrasli čim več 

priloţnosti za ukvarjanje s problemi, ki jih zanimajo in izvirajo iz njihovih poskusov razumeti 

svet (Hohmann in Weikart, 2005, str. 17).  

 

Ključnega pomena je zavedanje odraslih, da je raziskovanje eden najpomembnejših načinov 

učenja otrok. Četudi se nekaterim zdi okolje za aktivno učenje neorganizirano, je treba vedeti, 

da otrokova notranja motivacija ustvarja učinkovito organizacijsko silo tako v otroku kot tudi 

v igralnici, zato naj odrasli otroka ne omejujejo, temveč naj mu nudijo udobno in spodbudno 

okolje (Hohmann in Weikart, 2005, str. 24–25). 

 

1.3    PREDSTAVE OTROK O EMBRIONALNEM IN 

POSTEMBRIONALNEM RAZVOJU ŢIVALI 

 

Predšolski otroci imajo svojo predstavo o tem, kako poteka embrionalni in postembrionalni 

razvoj ţivali. Otroci, ki opazujejo mladiče ptičev, iz izkušenj sklepajo, da so bitja ves čas 

svojega ţivljenja po videzu bolj ali manj enaka. Menijo, da se spreminja le njihova velikost. 

Tako so po njihovem mnenju mladiči ptičev le pomanjšani odrasli (Schwartz, 1998; po Krnel 

2006). 

 

Otrokove predstave o tem, kaj se dogaja v kokošjem jajcu, so raziskovali tudi raziskovalci 

projekta SPACE. Preučevali so ideje otrok o tem, kaj se dogaja v kokošjih jajcih, ki so jih 

imeli v inkubatroju v razredu. Največ idej je bilo, da je v jajcu popolnoma razvita miniaturna 
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ţival, ki se hrani s tem, kar je okoli nje. To je razvidno tudi iz risb, ki so jih narisali otroci, ko 

so jim raziskovalci rekli, naj narišejo to, kar mislijo, da je v jajcu. Alternativna ideja otrok je 

bila, da je v jajcu ţe popolnoma razvita ţival, ki le čaka, da se bo izvalila. To verjetno niti ni 

tako presenetljivo, saj so verjetno videli, kako se iz jajca izvali ţival, na kakšnem 

naravoslovnem TV programu. Predstavljena je bila tudi ideja, da so bili deli ţivali popolnoma 

razviti, vendar še niso bili sestavljeni skupaj. Bolj znanstven pogled je bil viden pri nekaterih 

otrocih, ki so transformacijo, ki se dogaja v jajcu, povezali z izkušnjami, ki so jih pridobili na 

podlagi razmnoţevanja hišnih ljubljenčkov in ljudi (Harlen in Qualter, 2009). 

  

 

Slika 1: Miniaturni piščanec v jajcu  

(Harlen in Qualter, 2009, str. 70) 

 

 

 

Slika 2: Popolnoma razvit piščanec, ki čaka na izvalitev 

 (Harlen in Qualter, 2009, str. 70) 
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Slika 3: Popolnoma razviti deli telesa piščanca, ki še niso sestavljeni skupaj 

(Harlen in Qualter, 2009, str. 70) 

 

1.4    BIOLOGIJA ŢIVALI, KI SE IZLEŢEJO IZ JAJC 

 

1.4.1    IZVOR IZ JAJC 

 

Vse ţivali in tudi ljudje se razvijemo z oploditvijo jajčne celice. Nekatere ţivali se v jajcu 

razvijajo in se iz njega tudi izvalijo, druge ţivali pa jajc ne leţejo, ampak se iz oplojenega 

jajčeca razvije mladič, ki ga samica skoti. Tako je tudi pri ljudeh (Burton, 1995, str. 9).  

 

Tistim ţivalim, katerih zarodek se razvija v jajcu zunaj telesa, pravimo, da so jajcerodne. Med 

otrokom bolj poznanimi ţivali so ptice, plazilci, dvoţivke in ribe ter mnogi nevretenčarji, kot 

so raki, deţevniki, gliste, ţuţelke, mehkuţci, stonoge in drugi. Jajce vsebuje zarodek. Le-tega 

varuje jajčna lupina, notranjost jajca pa zapolnjujejo hranljive snovi in voda, v katerih se 

razvija zarodek (http://en.wikipedia.org/wiki/Egg_(food)). 

 

Da se začne v jajcu razvijati novo bitje, mora biti jajce oplojeno z moško spolno celico. Jajčna 

celica se najprej razdeli na dve celici, ki se spet delita. Zarodek v jajcu raste in se spreminja. 

(Burton, 1995, str. 10). 

 

Različne vrste ţivali imajo različno debelo jajčno lupino. Ptiči in ţuţelke leţejo jajca s trdo 

lupino, kače, polţi in nekatere druge ţivali leţejo jajca z mehko lupino, ţabja jajčeca pa 

lupine sploh nimajo, temveč jih varuje ţelatinast ovoj (Burton, 1995, str. 8). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Egg_(food
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Jajca so različnih velikosti, barv in oblik. Najmanjša so jajčeca različnih ţuţelk in ostalih 

nevretenčarjev, največja pa so nojeva jajca. Jajca so lahko enobarvna ali pisana, lahko pa 

imajo tudi kakšne vzorce. Jajca ptic so navadno ovalne oblike, jajca ţelv, ţab, polţev in 

nekaterih drugih ţivali so okrogla, jajčna ovojnica morskega psa in krastač pa je cevasta 

(Burton, 1995, str. 8). 

 

Prav tako pa se razlikuje tudi število jajc, ki jih ţivali znesejo oziroma odloţijo. Ptiči lahko 

znesejo le nekaj velikih jajc, nekatere druge ţivali pa lahko odloţijo tudi po več tisoč jajčec 

(Burton, 1995, str. 8). 

 

1.4.2    RAZVOJ POLŢJIH JAJC IN BIOLOGIJA POLŢA 

 

V našem projektu so otroci spoznavali jajca in razvoj polţa ahatnika. Polţ ahatnik spada v 

drugo najštevilčnejše deblo ţivali in sicer med mehkuţce. Spada v razred polţev in red 

pljučarjev. Osnovna zgradba polţa je polţje telo in hišica, ki sta medseboj povezana v 

neločljivo enoto (Ećimović in Velkovrh, 1992, 10). 

 

Polţ ahatnik je vrsta velikega kopenskega polţa. Prvotno izvira iz vzhodne Afrike, vendar pa 

je danes razširjen tudi v številnih predelih juţne Azije. Pri iztegnjenem telesu lahko v odrasli 

dobi meri do 30 centimetrov. Je preteţno nočna ţival, aktiven pa je tudi podnevi (Burnie, 

2003).  

 

Slika 4: Polţ ahatnik 

 (http://www.zootic.si/index.php?option=com_content&view=article&id=530&Itemid=560)  

 

Polţ ahatnik in njegovi bliţnji sorodniki so nepopolni dvospolniki, kar pomeni, da je kljub 

prisotnosti moških in ţenskih spolnih organov za oploditev potrebna paritev dveh zrelih 

polţev. Ko se dva polţa najdeta, se začne medsebojno snubljenje. Drug drugemu se polţa 

začneta razkazovati, se dotikati s telesoma, nato pa zdruţita podplata. Draţita se z 

apnenčastima amorjevima puščicama, in iz spolnih organov se prikaţeta penisa, ki si ju drug 

http://www.zootic.si/index.php?option=com_content&view=article&id=530&Itemid=560
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drugemu zarineta globoko v noţnico in izlijeta semenčice. Po končani zdruţitvi polţa 

potegneta penis nazaj v noţnico in se razideta (Ećimović in Velkovrh, 1992, str. 26–28). 

 

 

Slika 5: Polţa med spolnim druţenjem 

(Ećimović in Velkovrh, 1992, str. 26). 

 

Semenčice - po spolni zdruţitvi potujejo iz noţnice v semenski mešiček, kjer čakajo na 

oploditev jajčeca. Teden dni po paritvi začne hermafroditska ţleza proizvajati jajčeca, ki se po 

pribliţno desetih dneh po paritvi začno oplajati in izločati. Polţ v zemljo izkoplje 4 centimetre 

globoko jamico in vanjo odloţi 40 do 60 kot grah velikih opnastih do apnenčastih jajc. 

Vendar pa se iz vseh jajčec ne izleţejo polţi. Med jajčeci je veliko takih, ki niso oplojena, 

veliko pa jih uničijo tudi polţevi plenilci. Jajčeca leţijo v jamicah pribliţno tri do štiri tedne 

(Ećimović in Velkovrh, 1992, str. 28).  

 

Slika 6: Polţ odlaga jajčeca  

(Ećimović in Velkovrh, 1992, str. 27) 

 

Mladi polţi se izleţejo tako, da prodrejo skozi jajčne lupinice, in to je tudi njihova prva hrana. 

Polţi, ki so ţe takoj sposobni za samostojno ţivljenje, po desetih dneh zlezejo iz jamice in ţe 

takoj lahko začnejo jesti zelenjavo (Ećimović in Velkovrh, 1992, str. 28). 
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Polţi se iz jajca izleţejo skupaj s hišico, ki raste z njimi. Hišica je spiralne oblike, število 

zavojev pa je odvisno od starosti in razvoja polţa. Polţja hišica je apnenčasta tvorba iz enega 

kosa, ki se povečuje z dodajanjem oziroma graditvijo novih prirastnic. Stene hišice so 

sestavljene iz treh plasti. Zunanja plast je iz ploščatih epitelnih celic, ki opravlja varovalno 

funkcijo in omogoča obarvanje hišice. Srednjo plast sestavlja tanka plast apnenca in je 

povezana z osrednjim stebričkom in se spiralasto ovija okrog njega. Polţja hišica tako dobi 

čvrsto konstrukcijo in ima nosilno funkcijo. Notranja plast pa je sestavljena iz še tanjše plasti 

apnenca in iz ploščatih epitelnih celic. Polţja hišica ima varovalno vlogo, saj polţa varuje 

pred neugodnimi ţivljenjskimi razmerami, in sicer pred mrazom (pod 10 °C), pred toploto 

(nad 28 °C), pred pomanjkanjem vlage v zraku in naravnimi sovraţniki. Takrat se polţ 

namreč potegne v svojo hišico, pri tem pa izloča slino, s katero začasno zapre odprtino hišice. 

Kadar se polţ umakne v hišico za dalj časa, si odprtino zapre s trdnejšim pokrovčkom 

(Ećimović in Velkovrh, 1992, str. 15). 

 

 

Slika 7: Značilnosti polţje hišice 

           (Ećimović in Velkovrh, 1992, str. 16)          

 

Pri polţjem telesu razlikujemo vidni zunanji del, ki je sestavljen iz glave, noge in dela 

notranjih organov, ter notranji del telesa, ki ga predstavlja vreča z notranjimi organi. Polţ ima 

glavo na sprednjem koncu noge in se od nje ne loči ostro. Na glavi ima usta, ki so sestavljena 

iz ustnic in dveh lic, krajši par tipalk s čutili za tip in toploto ter daljši par tipalk, na koncu 

katerih so oči. Polţ v primeru nevarnosti vse tipalke potegne v notranjost glave (Ećimović in 

Velkovrh, 1992, str. 19). 

 

Noga je pokrita s povrhnjico, ki je sestavljena iz trdnejših epitelnih celic in ima zrnato 

strukturo. Na desni strani noge za glavo je bela pika. To je odprtina polţevih spolnih organov. 

Na zgornjem delu noge ima polţ odprtino za dihanje, izhodno črevesno in sečno odprtino.  
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Polţ ima v podplatu številne sluzne ţleze, ki med gibanjem izločajo sluz. Količina le-te je 

odvisna od vrste in kakovosti tal, po katerih se polţ premika. Bolj kot je površina vlaţna in 

gladka, manj sluzi izloča. Sluz se v stiku z zrakom strdi, zato za polţem ostaja srebrnkasta 

sled (Ećimović in Velkovrh, 1992, str. 18–19). 

 

 

Slika 8: Notranja zgradba polţa 

(Ećimović, 1992, str. 21) 

 

Polţu gibanje omogoča močna noţna mišica, ki je sestavljena iz gladkih mišičnih vlaken in se 

od zadnjega dela noge razteguje proti glavi. Med gibanjem se noţna mišica krči in razteza v 

valovih, ki se ritmično ponavljajo. Glava nudi polţu oporo, hkrati pa tudi usmerja gibanje 

(Ećimović in Velkovrh, 1992, str. 19). 

 

Polţi so rastlinojedci. Med hranjenjem polţ razpre spodnjo in zgornjo ustnico. Iz ust se 

prikaţe strgača, ki je pokrita s številčnimi hitinastimi zobčki, s katerimi polţ strga hrano 

(Ećimović in Velkovrh, 1992, str. 20). 

 

Najpogostejši naravni plenilci polţev so ptiči, ţabe, krastače, jeţi, slepci, hrošči brzci in krti. 

Veliko nevarnost pa jim predstavlja tudi človek, saj so polţi postali pomembni tudi v 

kulinariki. Čezmerno nabiranje in uţivanje polţev je v številnih drţavah skoraj povzročilo 

izumrtje vrste (Slapnik, 1998, str. 468–469). 
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1.4.2.1    MATERIAL IN PRIPRAVA GOJIŠČA ZA  GOJENJE POLŽEV 

 

Za gojenje polţa uredimo terarij. V plastično posodo z mreţastim pokrovom lahko nasujemo 

mešanico rahle kompostne prsti, mivke in ilovice, uporabimo pa lahko tudi navadno vrtno 

zemljo. Zemlja mora biti ves čas vlaţna, zato jo vsak dan poškropimo z vodo (Burnie, 2003). 

 

Polţe hranimo s sveţim sadjem in zelenjavo, predvsem s solato. Radi imajo tudi kumare in 

paradiţnik. Hrana mora biti narezana na tanke rezine. Vsak dan moramo ostanke hrane 

odstraniti iz terarija, sicer začnejo plesneti in gniti (Burnie, 2003). 

 

1.4.3    RAZVOJ KOKOŠJIH JAJC IN BIOLOGIJA ŠTAJERSKE KOKOŠI 

 

V našem projektu so otroci spoznavali jajca in razvoj štajerske kokoši. Štajerske kokoši 

spadajo v deblo vretenčarjev. Spadajo v razred ptičev, red kure in rod kokoši. Štajerka je naša 

avtohtona pasma domače kokoši. Obstajata dva barvna tipa, in sicer rjav in jerebičast. 

Posebnosti roda kokoši je rdeč greben, ki je pri štajerski kokoši listnate oblike, za njim pa ima 

čop in bele priuhke (Ločniškar, Benčina, Holcman in Kmecl, 1991, str. 28–29). 

 

Slika 9: Samec in samica jerebičaste štajerke 

(http://www.deloindom.si/domace-zivali/reja-kokosi-nesnica-v-domaci-reji-znese-do-200-jajc-na-leto) 

 

Samec štajerske kokoši ima glavo in čop rjavo-rdeče do zlate barve. Hrbet in peruti ima 

temno do rdeče rjave. Sprva ima petelin črna peresa z rjavim zunanjim robom, nato pa so 

peresa znotraj črna, zunaj rjava in tvorijo rjavi trikotnik. Prsi, trebuh in bedra ima petelin črne 

barve, rep pa je črn s hroščevim zelenim leskom. Samica štajerske kokoši ima prsi lososove 

barve, trebuh pa je svetlejši. Njeno perje je temnejše barve z izrazitimi prečkami brez leska. Je 

srednje dobra nesnica in nese jajca s svetlorjavo lupino. Samica štajerske kokoši tehta 

pribliţno dva kilograma, samec pa tri kilograme (http://www.kmeckiglas.com/strokovni-

nasveti/stajerska-kokos-stajerka.html). 

http://www.deloindom.si/domace-zivali/reja-kokosi-nesnica-v-domaci-reji-znese-do-200-jajc-na-leto
http://www.kmeckiglas.com/strokovni-nasveti/stajerska-kokos-stajerka.html
http://www.kmeckiglas.com/strokovni-nasveti/stajerska-kokos-stajerka.html
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Slika 10: Petelin z označenimi telesnimi deli 

 (Ločniškar idr., 1991, str. 26) 

 

Kokoš skoraj vsak dan znese po eno jajce, iz katerih pa ni nujno, da se zmeraj izvali piščanec. 

Da se lahko iz jajca izvali mladič, je potrebno, da petelin med parjenjem jajce oplodi v 

kokošjem telesu. Jajce se v jajcevodu oblikuje 24 do 25 ur. Ko kokoš znese jajce, je v njem 

poleg rumenjaka in beljaka tudi zarodek v obliki majhne pege. Razvoj kokoši se tako dopolni 

izven materinega telesa in traja 21 dni (Burton, 1995, str. 10–11). 

 

Če je oplojeno jajce izpostavljeno ustreznim pogojem, se prvi dan valjenja iz majhne skupine 

celic na vrhu rumenjaka ţe začne razvijati zarodek. Tretji dan je rumenjak ţe prepeden z 

mreţo krvnih ţil in začenja se razvijati srce. Po krvi iz rumenjaka v zarodek prihaja hrana. 

Takrat zarodek ţe obdaja zarodkova ovojnica, ki je napolnjena z vodo, pojavijo pa se tudi ţe 

zasnove peruti in nog. Zarodek pri pribliţno dvanajstem dnevu valjenja začenja dobivati svojo 

podobo, saj se začne oblikovati kljun, vidne pa so tudi pikice na koţi, ki nakazujejo mesta, 

kjer bodo pognala peresa. Piščanec se v jajcu popolnoma razvije (Burton, 1995, str. 11). 
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Slika 11: Razvoj piščanca v jajcu 

(http://www.poultryhub.org/physiology/incubation/) 

 

Po enaindvajstem dnevu začne piščanec s kljunom predirati lupino. Še pred tem se piščanec 

obrne proti zaobljenemu koncu jajca ter s sunkom glave prodre prostor z zrakom, ki se nahaja 

v notranjosti jajca, in takrat prvič vdihne. Ko je piščanec pripravljen na izvalitev, s pomočjo 

jajčnega zoba na koncu kljuna, z močnimi sunki tolče po jajčni lupini in jo skuša prebiti. Ko 

jo prebije, nadaljuje s podaljševanjem začetne razpoke in s pomočjo nog se v jajcu premika 

tako, da naredi kroţno razpoko. Iz jajca najprej pokuka glava, nato pa začne piščanec z 

nogami odrivati topi del jajčne lupine in se tako uspe zvleči iz jajca (Burnie, 1990). 

 

Ko se piščanci izvalijo, jih koklja greje in začne učiti vsakdanjih navad pri iskanju in 

nabiranju hrane. Usmerja jih v okolju ter jih brani pred nevarnostjo in varuje pred roparicami. 

Kadar pa koklja ne skrbi za izvaljene piščance, mora zanje poskrbeti kmet. Ker piščanci še 

niso sposobni uravnavati telesne temperature, jim mora kmet poleg ogrevanega prostora 

zagotoviti tudi neposredno ogrevanje s pomočjo ţarnice, in sicer prvi teden na 32 °C, drugi na 

29 °C, tretji na 27 °C, četrti na 24 °C, peti na 21 °C in šesti teden na 18 °C (Melik in 

Melikova, 1988, str. 69–70). 

 

Kokoši se prehranjujejo s krmili rastlinskega in ţivalskega izvora. Krmila rastlinskega izvora, 

ki so primerna za kokoši, so pšenica, koruza, ječmen, oves, rţ, proso, grah, konjski bob, 

laneno in sončnično seme in krompir. Krmila ţivalskega izvora, ki so primerna za kokoši, pa 

so mesno-kostna moka, mlete kosti, krmilni ostanki rib, kuhana kri in drobovina, kravje in 

kozje mleko, sirotka, skuta, svinjski in goveji ocvirki, ţivalske maščobe in neoplojena jajca. 

http://www.poultryhub.org/physiology/incubation/
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Kokošim mora biti poleg hrane zagotovljena tudi sveţa neoporečna voda. Vodo je potrebno 

zamenjati večkrat na dan, poleti tudi do trikrat (Melik in Melikova, 1988, str. 78). 

 

1.4.3.1    MATERIAL IN PRIPRAVA GOJIŠČA ZA GOJENJE KOKOŠI 

 

Iz oplojenega jajca se lahko piščanec razvije samo, če je jajce v določenem času izpostavljeno 

ustreznim pogojem. Kadar jajc ne vali koklja, jajca valimo v valilnici. Jajca morajo biti prvih 

devetnajst dni izpostavljena temperaturi med 37,6 in 37,8 °C ter relativni vlaţnosti 60 do 75 

%.  Po devetnajstem dnevu je potrebno relativno vlaţnost povečati na 75 do 80 %. Jajca je 

potrebno do devetnajstega dne obračati vsaki dve uri za 180 °C, nato jih je potrebno pustiti pri 

miru. Ko se iz jajca izvali piščanec, mora biti v valilnici tako dolgo, da se povsem osuši 

(Melik in Melikova, 1988, str. 66–67). 

 

Ko so piščanci suhi, jih je potrebno iz valilnice dati v prostor, ki je ustrezno ograjen in na 

enem koncu še posebej ogrevan z ţarnico. Na tla piščancem nasujemo suho ţaganje in ga 

menjamo na vsake tri dni. Hrano in pitno vodo damo piščancem v krmilnike in napajalnike, ki 

so v hladnejšem delu prostora (Melik in Melikova, 1988, str. 70–71). 

 

Pri šestih tednih starosti kokoši prestavimo v kurnik. V kurniku morajo biti grede, gnezda, 

krmilniki, napajalniki, globok nastil in gnojna jama (Melik in Melikova, 1988, str. 98). 

 

1.4.4    RAZVOJ ŢABJIH JAJC IN BIOLOGIJA ŢABE SEKULJE 

 

V našem projektu smo gojili mrest ţabe sekulje. Sekulje spadajo v deblo strunarjev, poddeblo 

vretenčarjev. Spadajo v razred dvoţivk, red brezrepih ţab. Razširjene so po vsej Sloveniji, 

izjema je le Slovensko primorje in Vipavska dolina, kjer sekulje ne bomo našli. Sekulje in 

ţabe nasploh imajo nestalno telesno temperaturo (Kolman, idr., 2006, str. 66). 

 

 Zgodnje faze razvoja ţabe potekajo v vodi, saj jajčeca (mrest) in ličinke (paglavci) ţivijo v 

vodi, odrasle ţabe pa lahko ţivijo na kopnem ali v vodi, zato je tudi njihovo ime dvoţivka 

(Bajd, 2002). 
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Ţabe se spomladi iz prezimovališč odpravijo proti razmnoţevalnim habitatom – mrestiščem. 

To so ponavadi manjše stoječe in počasi tekoče vode. Tam ţabji samci z glasnim regljanjem 

privabljajo samičke. Sledi parjenje, med katerim samec samico s sprednjimi okončinami 

objame pred njenimi zadnjimi okončinami in ostane na njenem hrbtu. V takšnem poloţaju sta 

samec in samica nekaj dni. Oploditev je zunanja, saj samičke odlagajo jajčeca, samci pa jih 

sproti oplajajo. Samica, odvisno od starosti, velikosti in teţe, odloţi mrest, ki vsebuje od 700 - 

4500 jajčec (Veenvliet in Kus Vennvliet, 2003, str. 4). 

 

Iz oplojenega jajčeca se po pribliţno desetih dneh izleţe ličinka, ki ima ovalen trup z repom in 

je brez okončin. To ličinko imenujemo paglavec. Pritrdi se na rastline, po štirih dneh pa ţe 

plava in se hrani preteţno z algami in razpadajočimi rastlinskimi deli, lahko pa tudi z 

odmrlimi ţivalmi. Le-te s posebnimi zobci strga s podlage. V prvih dneh paglavec diha z 

zunanjimi škrgami. Ko le-te preraste koţna guba, začne dihati z notranjimi škrgami, deloma 

pa tudi s pljuči, ki se razvijejo ţe zgodaj v razvoju. Po osmih do devetih tednih pri paglavcu 

najprej opazimo zadnje okončine, čeprav se istočasno razvijajo tudi sprednje, vendar jih ne 

vidimo, saj se razvijajo pod koţo in postanejo vidne kasneje. Ko so vidne tako zadnje kot tudi 

sprednje okončine, se začne rep krajšati, dokler popolnoma ne izgine – oziroma zakrni (Bajd, 

2002, str. 7–8).  

 

Slika 12: Paglavec star pribliţno 8 tednov 

 (http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1071) 

 

Paglavec se preobrazi v mlado ţabo po dvanajstih do trinajstih tednih. Po preobrazbi se večina 

ţab preseli na kopno in se v vodne habitate vračajo kot odrasle ţabe le v času parjenja. 

Nekatere ţabe pa v ali ob vodnih habitatih ostanejo celo ţivljenje (Veenvliet in Kus 

Vennvliet, 2003, str. 4). 

http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1071
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Slika 13: Razvojni krog ţabe 

 (Bajd, 2002, str. 8) 

 

Ţabe se po mrestenju intenzivno prehranjujejo in nabirajo zaloge maščob za zimo. Jeseni se 

ţabe namreč zarijejo v blato na dnu mlak, v stare šotore ali luknje in otrpnejo. Tam ostanejo 

do pomladi (Bajd, 2002, str. 6). 

 

Sekulja spada med rjave ţabe. Je različnih barv, in sicer sive, rjave, rdečkastorjave, olivno 

zelene ali rumene. Na trebuhu ima marmoriran vzorec temnejših pik ali lis, na hrbtu in boku 

pa ima temne lise. Sekuljina glava je zaobljena in bobnič je manjši od očesa. Zadnje okončine 

so razmeroma kratke, petna grbica pa ima obliko polovice hruške (Veenvliet in Kus 

Vennvliet, 2003, str. 44). 

 

 

Slika 14: Rjava sekulja 

(http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1071) 

 

Paglavci so rastlinojedci in se hranijo predvsem z algami in odmrlim organskim materialom, 

medtem ko so ţabe plenilke, ki jedo ţive ţuţelke, polţe, pajke in drugo, ki jih pouţijejo v 

enem kosu, saj z majhnimi, preprostimi zobmi, ki so le v zgornji čeljusti, ne morejo ţvečiti. 

Nekatere vrste ţab si pri lovu pomagajo z lepljivim jezikom, ki je pripet spodaj v gobcu in ga 

http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1071
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sproţijo od zadaj naprej. Le tega ţaba sproţi tako hitro, da je plen v manj kot sekundi v ustih. 

Ţaba pri tem refleksno zapre oči, zato morajo plen predhodno zelo dobro naciljati. Z očmi pa 

si ţabe pomagajo tudi pri poţiranju hrane. Pri hranjenju jih ţaba namreč zapre in le-te se skozi 

odprtine v lobanji premaknejo navzdol, pri tem pa pomagajo pritiskati hrano po grlu 

(http://www2.pms-lj.si/oddelki/vretencarji/dvozivke_.html).  

 

Najpogostejši naravni plenilci ţab so ptiči, manjše zveri, kače in ribe. Vendar pa jih plenilci 

ne ogroţajo najbolj. Najbolj jih ogroţajo ljudje, ki z raznimi pesticidi in drugimi škodljivimi 

snovmi zastrupljajo vodo in uničujejo njihov ţivljenjski prostor, ko izsušujejo močvirnate 

predele. Ogroţene pa so tudi zaradi prometa, saj se spomladi selijo do mrestišč, pri tem pa 

večkrat prečkajo ceste in na njih mnoţično poginjajo (Bajd, 2002, str. 4). 

 

1.4.4.1    MATERIAL IN PRIPRAVA GOJIŠČA ZA GOJENJE ŽAB 

 

Za gojenje ţabjega mresta potrebujemo večjo stekleno ali plastično posodo - akvarij. Vanjo 

zlijemo toliko vode iz ribnika, da mrest plava in se ne dotika tal (Chinery, 1989, str. 32). 

 

Za gojenje paglavcev in ţab je primerna posoda z obseţnejšim vodnim delom. Paglavce 

hranimo enkrat na dan s suho ribjo hrano, s poparjeno zeleno solato ali špinačo. Če jih 

hranimo z ribjo hrano, te natresimo toliko, da jo lahko paglavci pojedo v petih minutah, saj se 

voda sicer onesnaţi. Da je voda bolj kvalitetna, vsak dan v vodo zlijemo en liter sveţe zajete 

vode (Chinery, 1989, str. 32). 

 

Ko paglavcem zrastejo zadnje okončine, moramo narediti akvaterarij. Naredimo ga tako, da v 

posodo z vodo zloţimo kamne in tako naredimo kopno. Posodo s paglavci postavimo na 

prostor, ki je zavarovan pred soncem (Kirbiš, 2000, str. 114–115). 

 

 

 

 

 

http://www2.pms-lj.si/oddelki/vretencarji/dvozivke_.html
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2     OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, HIPOTEZE IN 

METODE 
 

2.1    OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Poudarek na področju narave v Kurikulu za vrtce (1999) je na pridobivanju izkušenj z ţivimi 

bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. Otrok spoznava naravno 

okolje in se usmerja v aktivno delovanje za njegovo ohranitev. Do ţivali naj bi otrok razvil 

spoštljiv odnos, jih spoznaval, z njimi uţival ter se zanimal za njihove ţivljenjske pogoje. Ob 

opazovanju pojavov okoli sebe, razmišljanju o njih in rokovanju z ţivalmi otroci razvijajo 

tudi čut za naravo (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 55–56). 

 

Predšolski  otroci so nadvse radovedni, ţe na splošno imajo radi naravo in zanima jih vse, kar 

je ţivo (Kirbiš, 2000, str. 75). Zato je pomembno, da odrasli ponudimo otrokom dovolj 

priloţnosti in časa, da sami z lastnim preizkušanjem začutijo lastnosti narave z vsemi čutili. 

Otroci prek učenja z neposredno izkušnjo pridobijo veliko novih informacij in si jih hitreje in 

laţje zapomnijo. To v vrtcu najlaţje izpeljemo tako, da izvedemo gojitev ţivali ali rastlin v 

sami igralnici (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 62). 

 

Otroci se v vsakdanjem ţivljenju pogosto srečujejo z različnimi ţivalmi, za katere pa 

velikokrat ne vedo ali si ne predstavljajo njihovega razvoja oziroma tega, kako le-te »pridejo 

na svet«. Zato je bil moj namen v svoji diplomski nalogi raziskati, kako dobro otroci poznajo 

ţivali, katerih začetek se začne v jajcu, ter embrionalni in postembrionalni razvoj teh ţivali. 

Otrokom sem ponudila moţnost, da nekatere od teh ţivali in njihov razvoj doţivijo in jih 

spoznajo z neposredno izkušnjo. To so otroci najlaţje spoznali z gojenjem teh ţivali v 

igralnici z vsakodnevnim opazovanjem in s skrbjo zanje. 

 

2.2    CILJI 

 

– Ugotoviti otrokove predstave o tem, kaj se izleţe iz jajc, in njegove predstave o 

razvoju ţivali. 

– Zasnovati in izvesti dejavnosti, v katerih bodo otroci z metodo gojitve jajc različnih 

ţivali (polţa v terariju, ţabe v akvaterariju, kokoši v prenosnem inkubatorju) v 
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igralnici in z nadaljnjo gojitvijo izleţenih ţivali z neposredno izkušnjo v procesu 

aktivnega učenja spoznavali koncept embrionalnega in postembrionalnega razvoja 

ţivali, njihovo biologijo ter ţivljenjske potrebe. 

– Ob omenjenih dejavnostih otrokom privzgojiti pozitiven, spoštljiv odnos do ţivali. 

– Po izvedenih dejavnostih ugotoviti, koliko novega znanja o razvoju ţivali so otroci 

pridobili z neposredno izkušnjo in kako se je spremenil njihov odnos do ţivali. 

 

2.3    RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 

 

Vprašanja: 

– Kakšne so predstave otrok o ţivalskih jajcih: kaj je v njih, kaj bo prišlo iz njih, katere 

ţivali imajo jajca? 

– Koliko znanja o embrionalnem in postembrionalnem razvoju ţivali lahko otroci 

pridobijo z neposredno izkušnjo ţivega? 

– Ali z gojenjem jajc in ţivali v skupini privzgojimo otrokom spoštljiv odnos do ţivali? 

 

Hipoteze: 

– Predpostavljam, da predšolski otroci še nimajo pravilnih predstav o razvoju jajc 

nevretenčarjev in niţjih vretenčarjev, bolje pa poznajo razvoj oplojenega piščančjega 

jajca. 

– Predpostavljam, da z neposredno izkušnjo in aktivnim učenjem otroci pridobijo znanje 

o tem, katere ţivali se izleţejo iz jajc ter kakšen je njihov nadaljnji razvoj. 

– Predpostavljam, da lahko z gojenjem jajc in izleţenih ţivali otrokom privzgojimo 

spoštljiv odnos do ţivali in jih naučimo, kako ravnati z njimi. 

 

2.4    RAZISKOVALNA METODA 

 

V diplomski nalogi sem uporabila deskriptivno metodo zbiranja podatkov. 

– Vzorec: 

V vzorec je bilo zajetih 22 otrok, starih 5–6 let (16 dečkov, 6 deklic) iz skupine 

ŢABICE v vrtcu Škofljica, enota NOVA LAVRICA.  
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– Postopek zbiranja in obdelave podatkov: 

Pred izvedbo dejavnosti gojitve jajc in ţivali v vrtcu sem s pomočjo ustnega 

vprašalnika ob konkretnih primerih ţivalskih jajc ugotavljala otrokove predstave o 

razvoju teh jajc.  

Sledila je izvedba dejavnosti gojitve jajc v igralnici, doţivljanja in opazovanja 

izleganja ţivali iz njih ter nadaljnje gojitve izleţenih ţivali.  

Po vsaki končani gojitvi sem ponovno s pomočjo istega ustnega vprašalnika kot na 

začetku preverjala znanje otrok. S tem sem lahko ugotovila, koliko znanja so otroci 

pridobili ob neposredni izkušnji. 

Predstave otrok o ţivalskih jajcih, o tem, kaj je v njih in kaj bo prišlo iz njih, sem 

raziskovala tudi s pomočjo analize otroških risb. 

Poleg tega sem ob dejavnostih otroke opazovala in njihove odzive kvalitativno 

analizirala. 

Rezultate sem statistično obdelala in jih prikazala v obliki tabel in grafov. 
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3    REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

3.1    PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI Z ANALIZAMI 

 

Pred izvajanjem dejavnosti sem z vsakim otrokom v skupini opravila individualni intervju, s 

katerim sem preverila njegovo predznanje. Vsakemu otroku sem pokazala jajce posamezne 

ţivali in mu zastavila nekaj vprašanj v povezavi z njim. Otroci so jajca spoznavali tako, da so 

se jih dotikali in vonjali, nekateri pa so jajca pribliţali tudi ušesom ter poslušali, če bi morda 

kaj slišali. Po opravljenih intervjujih smo skupaj z otroki za vsako posamezno ţival, ki smo jo 

gojili v skupini, uredili ustrezno gojilnico. Opazovali smo razvoj iz jajc vzgojenih ţivali, se ob 

vsakodnevni skrbi zanje učili, kaj potrebujejo za rast in ţivljenje ter rezultate sproti beleţili. 

Otroci so novo pridobljene izkušnje vseskozi podoţivljali in do ţivali razvijali spoštljiv in 

odgovoren odnos.   

 

3.1.1    SPOZNAVANJE IN GOJENJE POLŢEV IN POLŢJIH JAJC 

 

GLOBALNI CILJI: 

 

 Otrok doţivlja in spoznava ţivo naravo v vsej njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem   

spreminjanju in estetskih razseţnostih, 

 otrok razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do vseh ţivih bitij 

(Kurikulum za vrtce, 2009, str. 57–58). 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 

 Otrok odkriva in spoznava razvoj polţa, od jajčeca do odraslega polţa, 

 otrok odkriva in spoznava pogoje za razvoj polţev, 

 otrok spoznava, da se ţiva bitja razmnoţujejo, ţivijo in umrejo 

(Kurikulum za vrtce, 2009, str. 57–58). 
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POTEK DEJAVNOSTI: 

 

 Opazovanje polţjih jajc in ugotavljanje, kaj bi to lahko bilo, 

 gojenje polţjih jajc v terariju v igralnici, 

 spoznavanje, opazovanje in doţivljanje izleganja polţev in polţjih mladičev, 

 spoznavanje in opazovanje odraslih in izleţenih polţev, 

 priprava terarija za gojenje, 

 vsakdanja skrb za polţe. 

 

ANALIZA: 

 

 OPAZOVANJE POLŢJIH JAJC IN UGOTAVLJANJE, KAJ BI TO LAHKO BILO 

 

Preden sem dejavnost izleganja polţjih jajc izvedla v igralnici, sem to predhodno preizkusila 

doma tudi sama. Najprej sem si prebrala strokovno literaturo o tem, kakšni so ustrezni pogoji 

za gojitev in jo nato izvedla. Po uspešni gojitvi polţev doma ter opravljenih individualnih 

pogovorih z otroki sem polţja jajca prinesla v igralnico, kjer smo jih skupaj z otroki ponovno 

opazovali in ugotavljali, kaj bi to lahko bilo. Otroci so imeli veliko odličnih idej, vendar do 

pravilnega odgovora nismo prišli. Šele ko je eden izmed otrok jajčece premočno stisnil, da se 

je to zdrobilo, so otroci prišli do ideje, da bi to lahko bilo jajce. Ko sem jih povprašala, od 

katere ţivali bi to jajčece lahko bilo, sem dobila različne odgovore, a nihče od otrok ni podal 

pravilnega odgovora. Otrokove ideje o tem, kateri ţivali bi jajca lahko pripadala, sem si 

zapisala in so predstavljena spodaj. Z otroki smo se dogovorili, da bomo »bele kroglice« (v 

nadaljevanju »bele kroglice«), kot so jih poimenovali, dobro opazovali in tako prišli do 

ugotovitve, ali so to zares jajca in kateri ţivali pripadajo.  

 

 

Graf 1: Od katere ţivali bi lahko bilo to jajčece? 
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Slika 15: Spoznavanje polţjega jajca 

 

   

Slika 16: Opazovanje polţjega jajca 

 

 GOJENJE POLŢJIH JAJC V TERARIJU V IGRALNICI 

 

Polţja jajca sem v igralnico prinesla v ţe urejenem terariju. Ko smo si ogledali polţja jajca, 

smo se začeli pogovarjati o tem, kako bomo morali skrbeti za naše »bele kroglice«. Otroci so 

mi dejali, naj jih pustim v terariju z zemljo ter, da če so to zares jajca, bodo ţivali ţe same 

prišle ven. Ker s tem ne bi bili zagotovljeni ustrezni pogoji za gojitev, sem otroke spodbudila, 

da ugotovijo, kakšna je zemlja v terariju. Otroci so z dotikom zemlje prišli do ugotovitve, da 

je le-ta vlaţna. Da bi ohranili ustrezne pogoje za gojitev smo se dogovorili, da bomo zemljo 

enkrat na dan škropili s pršilko in tako vzdrţevali vlaţno zemljo v terariju. Polţja jajca smo 

tako opazovali dva dni. 
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 SPOZNAVANJE, OPAZOVANJE IN DOŢIVLJANJE IZLEGANJA POLŢEV IN 

POLŢJIH MLADIČEV 

 

Po dveh dneh opazovanja polţjih jajc smo opazili prve polţe. Otroci so bili nad spoznanjem, 

da se iz »belih kroglic« izleţejo polţi nadvse presenečeni, saj so vsi mislili, da le-ti na svet 

pridejo iz hišice. Nekateri otroci, kljub temu, da so v terariju poleg neizleţenih polţjih jajc 

videli polţe, niso verjeli, da se ti zares izleţejo iz njih. Šele naslednji dan, ko smo v terariju 

opazili polţa, ki se je ravnokar izlegel in je bil del jajčne lupine na zemlji poleg polţa, drugi  

del jajčne lupine pa se je še zmeraj drţal njegove hišice, so vsi otroci verjeli, da se polţi 

izleţejo iz jajc. Otroci so bili nad videnim nadvse presenečeni in so ves dan opazovali, kdaj so 

bo iz jajca izlegel še kakšen polţ. Najbolj presenečeni in veseli nad mladimi polţi so bili 

predvsem tisti otroci, ki pred tem niso verjeli, da so se le ti izlegli iz »belih kroglic«.  

 

 SPOZNAVANJE IN OPAZOVANJE ODRASLIH IN IZLEŢENIH POLŢEV 

 

Ko so se iz jajčec začeli izlegati mladi polţi, smo se z otroki pogovorili o tem, da moramo z 

njimi ravnati neţno in pazljivo ter da jih s prsti ne suvamo v tipalnice, kjer imajo oči. Izleţene 

polţe sem nato iz terarija poloţila na vnaprej navlaţena tla, kjer so si jih otroci v treh 

skupinah lahko najprej ogledovali s prostim očesom, nato pa tudi s pomočjo lupe. V eni izmed 

skupin so se otroci začeli pogovarjati o tem, da so ti polţi drugačni od tistih, ki jih poznajo, 

zato smo z vsemi tremi skupinami začeli ugotavljati, v čem so si različni. Otroci so ugotovili, 

da se razlikujejo predvsem po hišici, ki je bila pri naših polţih bolj podolgovata in špičasta kot 

pri vrtnih polţih, ki je bolj okrogla.  

 

 

Slika 17: Skupinsko ugotavljanje v čem se razlikujeta vrtni in ahatski polţ 
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Otrokom sem nato povedala, da imajo ti polţi drugačno hišico zato, ker to niso vrtni polţi, 

katere poznajo, ampak da so ti polţi ahatniki. Ime ahatnik se je otrokom zdelo zelo zanimivo 

in so si ga zapomnili prav vsi. Otroke sem nato k bolj pozornemu opazovanju spodbudila s 

tem, da sem jim zastavila nekaj vprašanj. Ker so bili izleţeni polţi na začetku večino časa v 

hišicah, sem na navlaţena tla poloţila odrasle polţe. Otroci so tako ugotovili, da imajo polţi 

oči na koncu daljših tipalk, spodaj pa imajo krajše tipalke, s katerimi tipajo po podlagi in 

zaznavajo toploto. Opazili so tudi, da polţi nimajo rok in nog, tako kot večina ţivali, a da se 

lahko vseeno premikajo. Njihovo gibanje smo opazovali na spodnji strani pleksi stekla, po 

katerem je lezel polţ, in otroci so takoj opazili premikajoče proge na spodnji strani polţeve 

noge. Skupaj smo prišli do ugotovitve, da te proge nakazujejo na to, da se polţ premika tako, 

da se njegova mišična noga razteza in krči v valovih.  

 

   

Slika 18: Opazovanje gibanja polţa 

 

Ko sem s fakultete prinesla otrokom pokazati tudi dva velika polţa ahatnika, so bili otroci nad 

njuno velikostjo presenečeni in začudeni. Njuno velikost smo izkoristili zato, da smo si 

ogledali dihalno odprtino, ki leţi na zgornji strani noge ob analni odprtini, in strgačo, ki je 

polţev jezik, porasel s številnimi roţevinastimi zobci. Da smo lahko opazili strgačo, smo na 

pleksi steklo dali polento, pleksi steklo dvignili in s spodnje strani opazovali strgačo, ki jo je 

polţ iztegoval iz ust, medtem ko se je hranil.  
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Slika 19: Opazovanje prehranjevanja polţa 

 

 

Slika 20: Opazovanje polţeve strgače 

 

Z otroki smo rast in razvoj izleţenih polţev opazovali skoraj vsak dan. Njihovo rast smo 

opazovali tako, da smo na list papirja poloţili polţa ter ga obrisali. Na začetku sem polţe 

obrisala sama, nato pa so jih obrisovali otroci. Tako smo imeli pregled rasti polţa oziroma 

predvsem njegove hišice. Velikost raztegnjenega polţa pa smo spremljali tako, da smo poleg 

polţa polagali različno velike predmete, si rezultate zapisali ter jih nato primerjali. Tako je 

imel polţ sprva velikost risalnega ţebljička, na koncu pa je ţe dosegel velikost plastičnega 

lončka.  

 

Slika 21: Merjenje velikosti raztegnjenega polţa 
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 PRIPRAVA TERARIJA ZA GOJENJE 

 

Ţe pri opazovanju polţev smo se z otroki pogovarjali o tem, kakšno okolje je za polţe najbolj 

ugodno. Otroci so mi povedali, da polţe največkrat vidijo po deţju, zato smo prišli do 

ugotovitve, da imajo radi vlaţno ţivljenjsko okolje. Polţe, ki so se nam izlegli v vrtcu, smo 

najprej imeli v ţe urejenem manjšem terariju. Ko so polţi malo zrasli, smo jih preselili v večji 

terarij, v katerega so otroci najprej natresli nekaj zemlje, ki so jo s pršilko dobro navlaţili, 

nato pa so na zemljo poloţili tudi nekaj listov sveţe solate. Terarij smo pokrili z mreţastim 

pokrovom in ga postavili na primerno mesto v igralnici. Poleg izleţenih polţev smo v terarij 

dali tudi odrasle polţe. Pri pripravi terarija so otroci zelo radi sodelovali. Povsem samostojno 

so v terarij natresli zemljo, jo navlaţili in vanj naselili polţe.  

 

 

Slika 22: Priprava terarija za polţe 

 

 VSAKDANJA SKRB ZA ŢIVALI 

 

Otroci so polţe opazovali vsak dan in zanje skrbeli. Vsak dan je bil za polţe zadolţen en 

otrok, ki je s pršilko poškropil zemljo, odstranil ostanke hrane in jim dal jesti sveţe sadje in 

zelenjavo. Najpogosteje so polţi jedli zeleno solato in polento. Ob petkih so otroci dali 

polţem malo več hrane, da so je imeli dovolj vse do ponedeljka. Otroci so pri skrbi za polţe 

izjemno uţivali in čeprav je bil vsak dan za polţe zadolţen le en otrok, so bili vedno prisotni 

vsi. Pri tem so polţe večkrat sami vzeli iz terarija in jih opazovali. Nihče izmed otrok ni imel 

strahu ali predsodka glede polţev in so se jih dotikali vsi. 
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Slika 23: Vlaţimo zemljo 

 

 

Slika 24: Odstraniti je potrebno ostanke hrane 

 

3.1.2    SPOZNAVANJE IN GOJENJE KOKOŠI IN KOKOŠJIH JAJC 

 

GLOBALNI CILJI: 

 

• Otrok doţivlja in spoznava ţivo naravo v vsej njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem 

spreminjanju in estetskih razseţnostih, 

• otrok razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do vseh ţivih bitij 

(Kurikulum za vrtce, 2009, str. 57–58). 

 

 

 

 



32 
 

OPERATIVNI CILJI: 

 

• Otrok odkriva in spoznava razvoj kokoši, 

• otrok odkriva in spoznava pogoje za razvoj piščancev v jajcu, 

• otrok spoznava, da se ţiva bitja razmnoţujejo, ţivijo in umrejo 

(Kurikulum za vrtce, 2009, str. 57–58). 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

 

•  Priprava na gojitev kokošjih jajc, 

• gojenje kokošjih jajc v valilnici v zbornici vrtca, 

• spoznavanje, opazovanje in doţivljanje piščancev, 

• ogled videoposnetka izvalitve piščanca, 

• razvrščanje slik razvoja piščanca v jajcu. 

 

ANALIZA: 

 

 PRIPRAVA NA GOJITEV KOKOŠJIH JAJC 

 

Dejavnost gojenja kokošjih jajc je zahtevala veliko predpriprav. Preden sem dejavnost 

izvalitve kokošjih jajc izvedla v vrtcu, sem predhodno to izvedla tudi doma. Na fakulteti sem 

si sposodila valilnico ter merilec temperature in vlage. Pred samo valitvijo sem morala v 

valilnici vzpostaviti ustrezne pogoje za valjenje kokošjih jajc in sicer vzpostaviti temperaturo 

med 37,6 do 37,8 °C ter relativno vlaţnost 75 do 80 %. Pri tem sem imela sprva nekaj teţav, 

vendar mi je po treh dneh uspelo vzpostaviti ustrezne pogoje za valjenje in valitev se je lahko 

začela. V valilnico sem vstavila jajca stara osemnajst dni, ki so bila tri dni pred izvalitvijo. 

Jajca sem dobila v Ljubljanskem ţivalskem vrtu. Valitev je bila uspešna in tako so se tretji in 

četrti dan izvalili piščanci. Tako sem po uspešni gojitvi piščancev doma in po opravljenih 

indivudualnih pogovorih z otroki izvedla dejavnost gojitve tudi v vrtcu. 
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 GOJENJE KOKOŠJIH JAJC V VALILNICI V ZBORNICI VRTCA 

 

Po opravljenih individualnih pogovorih z otroki, sem jih prosila, da narišejo to, kar si 

predstavljajo, da se bo iz jajca razvilo. Nato je sledila dejavnost gojitve kokošjih jajc. 

Tokratno opazovanje je potekalo v zbornici. Ko smo z otroki prišli v zbornico, so vsi takoj 

opazili valilnico. Otroke sem vprašala, če vedo, kaj je to, in dobila sem odgovor, da je to 

velika brneča škatla. Nato sem jih vprašala, če vedo, kaj je v škatli, in ker niso vedeli, sem jih 

vprašala, če jih to zanima. Odgovor je bil pritrdilen, zato sem odprla valilnico in otroci so 

zagledali sedem kokošjih jajc. Tudi tokrat sem predhodno v valilnico vstavila oplojena 

kokošja jajca, ki sem jih dobila v Ljubljanskem ţivalskem vrtu. Jajca so bila stara dvajset dni 

in so bila en dan pred izvalitvijo. Takoj so mi povedali, da so to jajca kokoši. Nato sem jih 

vprašala, zakaj mislijo, da so jajca v veliki »brneči škatli«, in eden izmed otrok mi je povedal, 

da zato, ker se bodo iz teh jajc izvalili piščanci. Ko sem jih vprašala, zakaj morajo biti jajca v 

»brneči škatli«, mi na to niso znali odgovoriti, zato sem jih s podvprašanji usmerjala in 

pripeljala k pravilni ugotovitvi. Otroci so namreč vedeli, da na jajcih sicer sedi koklja in s tem 

greje jajca. Ker mi nismo imeli koklje, smo jim morali toploto zagotoviti z valilnico. Da so se 

otroci lahko prepričali o pravilnosti svoje ugotovitve, so skozi luknjico v valilnici vtaknili prst 

in občutili občutno razliko. Z otroki smo zatem začeli ugotavljati, kako se reče »veliki brneči 

škatli« in navsezadnje smo le ugotovili, da se ji reče valilnica, saj se v njej valijo jajca. Eno 

jajce sem nato vzela iz valilnice, da smo si ga lahko dobro ogledali. Otroci so mi povedali, da 

je jajce ovalno, belo in predvsem zelo toplo. Ko smo si vsi ogledali jajce, smo ga dali nazaj v 

valilnico in odšli nazaj v igralnico. Po kosilu smo ponovno odšli v zbornico in na enem jajcu 

opazili ţe prve razpoke. Jajce smo vzeli iz valilnice in si ga še enkrat dobro ogledali. Skozi 

jajce smo lahko čutili, kako se piščanec v jajcu premika in to je bilo za otroke zares pravo 

doţivetje. Bili so presenečeni in hkrati začudeni, da lahko skozi jajčno lupino čutijo, kako se 

piščanec premika, in bili pri tem vidno pozitivno vznemirjeni in radovedni. Iz jajca smo nato 

zaslišali tudi čivkanje. Ko smo si jajce ogledali, smo ga vrnili v valilnico. Jajca smo za tem 

opazovali le še skozi majhno okence valilnice. Jajca smo skozi okence opazovali večkrat na 

dan, saj so jih hoteli vseskozi opazovati in biti priča izvalitvi piščanca. 
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Slika 25: Rokovanje z jajci 

 

 

Slika 26: Opazovanje jajca 

 

 

Slika 27: Čutimo premikanje piščanca 
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Slika 28: Jajca opazujemo skozi okence valilnice 

  

 SPOZNAVANJE, OPAZOVANJE IN DOŢIVLJANJE PIŠČANCEV 

 

Ko smo naslednji dan z otroki prišli v zbornico, smo slišali glasno čivkanje, ki je prihajalo iz 

valilnice. Otroke sem vprašala, kaj mislijo, da se je zgodilo, in nekateri otroci so mi rekli, da 

so se verjetno izvalili piščanci. Ko sem odprla valilnico, smo zagledali šest majhnih 

piščancev. Enega sem vzela iz valilnice in ga pokazala otrokom. Vsi otroci so bili presenečeni 

nad tem, da piščanec ni bil rumene barve, ampak bolj ali manj rjave barve. Vseeno jim je bil 

všeč in sprva so se začeli prerivati, saj so vsi hoteli prvi poboţati piščanca. Ko sem jim 

povedala, da bodo vsi lahko poboţali piščanca, so se umirili in se posedli nazaj na tla. 

Piščanca sem sama ves čas drţala v roki, otroci pa so ga le boţali. Nekateri so bili pri tem zelo 

pogumni, nekateri otroci pa so se malo bali in so ga poboţali čisto narahlo.   

 

 

Slika 29: Izvaljeni piščanci v valilnici 
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Slika 30: Boţanje piščancev 

 

Ker so si otroci izredno ţeleli videti tudi rumene piščance, sem jih naslednji dan prinesla v 

vrtec. Sama sem namreč dva tedna pred gojitvijo v vrtcu izvedla gojitev doma, kjer so se mi 

izvalili rumeni piščanci. Otroci so jih bili izjemno veseli. Piščanci so bili zelo mirni, zato sem 

jih lahko poloţila v roke otrok. S tem sem otrokom omogočila polno doţivetje močne 

izkušnje srečanja z novo izvaljenimi piščanci. Piščanci so otroke zares povsem prevzeli. Ves 

čas opazovanja so bili otroci izjemno mirni, čeprav so sicer zelo ţivahna skupina. Nato smo 

začeli spoznavati biologijo piščanca. Otroke sem spraševala, kaj vse opazijo pri piščancih. 

Opazili so krila, kljun, oči in noge. Nekaj teţav so imeli le pri preštevanju prstov, saj so 

zmeraj enega izpustili. Piščance so sicer boţali vsi otroci, vendar pa jih niso vsi samostojno 

drţali v rokah, saj so se jih nekateri bali zaradi krempljev. 

 

 

Slika 31: Piščanec na rokah 

 



37 
 

 

Slika 32: Ogledali smo si tudi rumene piščance 

 

 OGLED VIDEOPOSNETKA IZVALITVE PIŠČANCA 

 

Ker so se piščanci na ţalost izvalili ponoči, otroci niso videli trenutka, ko le-ti pridejo ven iz 

jajca. Sama sem imela pri valitvi doma to srečo, da sem ta trenutek ujela in posnela s 

telefonom. Posnetek sem naloţila na USB ključek in ga otrokom predvajala na LCD plazmi. 

Otroci so si posnetek najprej samo ogledali, nato pa sem jim posnetek zavrtela še enkrat in jim 

pri tem razlagala, kaj se je dogajalo. Otrokom je bil posnetek zelo všeč.  

 

 

Slika 33: Ogled videoposnetka 
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 RAZVRŠČANJE SLIK RAZVOJA PIŠČANCA V JAJCU 

 

Z otroki smo se pogovarjali o tem, kaj se dogaja s piščancem, medtem ko se razvija. Otroci so 

vedeli, da piščanec pride iz jajca, niso pa vedeli, kako notri pride in kako se v njem razvija. 

Otrokom sem zato prinesla slike, ki sem jih našla na eni izmed internetnih strani, in jih 

prosila, naj jih razporedijo v pravilni vrsti red. Pri tem sem jih pustila, da so se med seboj 

povsem sami dogovarjali. Ko so razporedili vse slike, smo se skupaj pogovorili in ob slikah 

opisali, kaj se dogaja v jajcu. Otroci so pravilno razporedili skoraj vse slike, zmotili so se le 

pri treh slikah. Slike smo nato obesili na steno, da so si jih lahko ogledali, kadar so to ţeleli. 

 

 

Slika 34: Razvoj piščanca v jajcu 

 

3.1.3    SPOZNAVANJE IN GOJENJE ŢAB IN ŢABJEGA MRESTA 

 

GLOBALNI CILJI: 

 

• Otrok doţivlja in spoznava ţivo naravo v vsej njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem 

spreminjanju in estetskih razseţnostih, 

• otrok razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do vseh ţivih bitij 

(Kurikulum za vrtce, 2009, str. 57–58). 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 

• Otrok odkriva in spoznava razvoj ţab, 

• otrok odkriva in spoznava pogoje za razvoj ţab, 

• otrok spoznava, da se ţiva bitja razmnoţujejo, ţivijo in umrejo 

(Kurikulum za vrtce, 2009, str. 57–58). 
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POTEK DEJAVNOSTI: 

 

• Opazovanje ţabjega mresta in ugotavljanje, kaj bi to lahko bilo, 

• gojenje in spoznavanje ţabjega mresta ter spremljanje njegovega razvoja v paglavce in 

ţabe, 

• priprava akvaterarija, 

• vsakdanja skrb za ţivali, 

• vračanje ţab v naravno okolje. 

 

ANALIZA: 

 

 OPAZOVANJE ŢABJEGA MRESTA IN UGOTAVLJANJE, KAJ BI TO LAHKO 

BILO 

 

Tokrat sem v igralnico prinesla ţabji mrest. Ţe kar nekaj otrok mi je pri individualnem 

pogovoru povedalo, da so to ţabja jajca, nad čemer sem bila zelo presenečena. Sicer ga nihče 

od otrok ni znal pravilno poimenovati, zato sem jim pri tem pomagala tako, da sem jim 

povedala prve tri črke besede mrest. Ko smo ţabji mrest pravilno poimenovali, smo si ga 

dobro ogledali. Otroci so se mresta dotikali in ga poskušali vzeti iz posode, vendar jim je ta 

vseskozi uhajal iz rok. Tako so prišli do ugotovitve, da je mrest sluzast ter da se jajca med  

seboj drţijo skupaj. Nato me je eden izmed otrok vprašal, zakaj imam ţabji mrest v vodi, zato 

smo začeli z otroki razmišljati o tem. Eden izmed otrok je nato dejal, da so ţabe dvoţivke, kar 

pomeni, da ţivijo tako v vodi kot na kopnem in da je ţabji mrest vedno v vodi, sicer se iz 

njega ne morejo razviti ţabe. Čeprav je ta otrok na splošno zelo razgledan, sem bila nad 

njegovim znanjem izjemno presenečena. Otrokom sem za tem predlagala, da naredimo 

preizkus, če ta trditev zares velja. Vprašala sem jih, kako bi to lahko naredili, in po krajšem 

premisleku so mi dejali, naj dam nekaj ţabjih jajc na kopno in da bomo tako lahko opazovali, 

kaj se bo z njimi zgodilo. Iz posode sem zato vzela eno ţabje jajce in ga poloţila na bel list 

papirja. Ţe po enem dnevu je ţaletinasta ovojnica izginila. Otroci so mi dejali, da se je stopila. 

Tako je bila na listu papirja vidna le ploščata črna pika. Naša prejšnja ugotovitev, da mora biti 

ţabji mrest v vodi, je bila tako pravilna. 
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Slika 35: Ţabje jajce se je na listu papirja posušilo 

 

 

Slika 36: Opazovanje ţabjega mresta 

 

 GOJENJE IN SPOZNAVANJE ŢABJEGA MRESTA TER SPREMLJANJE 

NJEGOVEGA RAZVOJA V PAGLAVCE IN ŢABE  

 

Ţabji mrest smo opazovali vsak dan in črne pikice v notranjosti ţelatinaste ovojnice so bile 

vsak dan bolj podolgovate in, kot so rekli otroci, podobne luni ali francoskemu rogljičku. 

Otroci so ugotovili, da se »pikica« (oplojeno ţabje jajčece) hitro spreminja in vse bolj postaja 

podobna ţivemu bitju. Čez vikend so se iz jajčec izlegli ţe vsi paglavci. Ker sem zajela velik 

mrest, je bilo v akvariju zelo veliko paglavcev. Ţe takoj ob prihodu v skupino so mi otroci 

hiteli povedati, da so se iz ţabjega mresta ţe izlegli paglavci. Skupaj smo jih najprej opazovali 

v akvariju, nato pa sem paglavce dala v opazovalne lončke z lupo, da so si jih otroci lahko 

ogledali še bolj podrobno. Otroci so takoj opazili oči in usta. Nekateri so opazili tudi zavito 

črevesje v notranjosti paglavcev. Nekateri otroci so pri opazovanju z lončki imeli teţave, saj 
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so jih ves čas obračali, zato sem jim pri tem pomagala tako, da sem lončke drţala jaz, oni pa 

so le opazovali skozi lupe.  

 

 

Slika 37: Opazovanje paglavcev v akvariju 

 

 

Slika 38: Opazovanje v opazovalnih lončkih 

 

Ker smo po izleganju imeli v akvariju zares veliko paglavcev, smo jih več kot polovico ujeli z 

mreţico ter jih dali v vedro. Nato smo se pogovorili o tem, kam bomo paglavce odnesli in 

dogovorili smo se, da jih bomo odnesli nazaj v bliţnjo mlako. Še pred tem pa smo z otroki  

svoje roke dali v akvarij in čutili, kako so se nam le-ti »zaletavali« v roke. Nekaj otrok je 

imelo pred tem strah in tega niso ţeleli storiti, vendar ko so videli ostale otroke, so se 

opogumili tudi sami in na koncu so se vsi dotikali paglavcev. 
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Slika 39: Dotikanje paglavcev 

 

Sprva so imeli paglavci zunanje škrge, ki so jih otroci takoj opazili, vendar niso vedeli, kaj bi 

to lahko bilo, zato smo skupaj začeli ugotavljati in iskati pravilen odgovor. Poleg pravilnega 

odgovora so bile ideje otrok izredno zanimive in so predstavljene v spodnjem grafu. Ko so se 

zunanje škrge preobrazile v notranje, so se otroci začeli spraševati, kaj se je z njimi zgodilo in 

začeli ugibati, ali dihajo paglavci ţe s pljuči. Takrat sem jim razloţila, da je zunanje škrge 

prekrila koţa in da paglavci še zmeraj dihajo s škrgami, čeprav se jim hkrati ţe tudi razvijajo 

pljuča, zato jih velikokrat vidimo na gladini vode. Paglavci so se razvijali naprej in kar nekaj 

časa se niso kaj bistveno spreminjali, zato je bilo otrokom toliko bolj zanimivo, ko so 

paglavcem po pribliţno treh tednih zrastle zadnje noge. Sprva so otroci za iztrebke, ki so se še 

drţali paglavca, menili, da so noge, vendar so kmalu sami ugotovili, da temu ni tako, saj so le 

ti paglavcu kmalu »odpadli«. 

 

 

Graf 2: Kaj imajo paglavci na glavi? 
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Kmalu potem ko so paglavcem zrastle zadnje okončine, so postale opazne tudi sprednje. 

Paglavec je postajal vedno bolj podoben ţabi, rep se je krajšal in na koncu povsem zakrnel. 

Preden pa se je rep začel manjšati, sem otroke vprašala, kaj menijo, da se bo z njim zgodilo. 

Pogovarjali smo se namreč o tem, kakšna je ţaba, in ugotovili, da ţabe nimajo repa, zato so 

otroci menili, da jim bo rep odpadel. Sama jim pravilnega odgovora nisem povedala, zato sem 

jim dejala, da bomo paglavce še naprej opazovali in tako videli, kaj se bo z repom zares 

zgodilo. Z opazovanjem so otroci tako prišli do spoznanja, da paglavcem rep ne odpade, 

ampak da se jim manjša in manjša, dokler povsem ne izgine oziroma zakrni. Ko so se nam 

razvile mlade ţabe, smo si jih skupaj podrobno ogledali in še enkrat ponovili vse stopnje v 

razvoju ter se pogovarjali o tem, kako zelo so paglavci različni od ţab. Dve ţabi smo dali tudi 

na mizo in otroci so bili nadvse navdušeni nad njunim skakanjem. Nekateri so ţabi nastavili 

roko, da jim je skočila nanjo ter se tako še bolj zbliţali z njo. Tisti malo manj pogumni otroci 

pa so ţabo sprva le poboţali, nato pa so se tudi oni opogumili in dovolili, da sem jim jo lahko 

poloţila v roko. 

 

 

Slika 40: Naša prva ţaba 

 

 

Slika 41: Najpogumnejši so ţabi nastavili roko 
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Slika 42: Pozorno si ogledujeva ţabo 

 

Z otroki smo rast in razvoj ţabjega mresta, paglavcev ter ţab spremljali in beleţili tako, da 

smo vsako vidno spremembo narisali. Tako je vsak otrok narisal, kako se je spremenila oblika 

oplojenega ţabjega jajca, kako so se razvile zunanje škrge, zadnje in sprednje okončine ter 

kako se je razvila majhna ţaba, ki je sprva še imela rep, nato pa se ji je skrajšal in zakrnel. 

Vsak otrok je narisal svojo risbo, ki jo je nato vstavil v svojo mapo. Po koncu gojitve so otroci 

vse svoje slike speli skupaj ter si tako izdelali svojo knjigo o tem, kako se razvijajo ţabe.  

 

 PRIPRAVA AKVATERARIJA 

 

Sprva smo za ţabji mrest potrebovali samo posodo z vodo. Da smo lahko mrest dobro 

opazovali, smo ga dali v velik steklen akvarij. Najprej smo vanj zlili vodo iz potoka, nato pa 

smo v vodo dali še ţabji mrest. Ko so se izlegli paglavci, smo naredili selekcijo in jih več kot 

polovico odnesli nazaj v ribnik. Dokler paglavci niso imeli še nobenih okončin, smo imeli v 

akvariju samo vodo. Ko so jim zrastle zadnje noge, smo naredili ponovno selekcijo in preselili 

paglavce v manjši akvaterarij, v katerega so otroci zloţili kamne, katere so poprej sami 

nabrali v okolici vrtca. Preden so jih zloţili v akvaterarij, so kamne umili ter jih zloţili tako, 

da so paglavci lahko na njih počivali, se skrivali med špranjami, še zmeraj pa so imeli dovolj 

prostora za plavanje. 
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Slika 43: Paglavcem smo v akvaterarij postavili kamne 

 

 VSAKDANJA SKRB ZA ŢIVALI 

 

Otroci so ţabji mrest in paglavce opazovali vsak dan in zanje tudi skrbeli. Skupaj smo 

paglavcem vsak dan nasuli majhno količino ribje hrane, v petek pa malo več, da so imeli 

dovolj hrane do ponedeljka. Voda je zaradi ribje hrane zelo hitro postala umazana, zato smo 

jo enkrat na teden povsem zamenjali. Da je ni bilo potrebno menjati večkrat, smo vsak dan v 

akvarij nalili malo sveţe vode iz ribnika, katero so v vrtec prinašali tudi otroci.  

 

 

Slika 44: Dolivanje vode 
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 VRAČANJE ŢAB V NARAVNO OKOLJE 

 

Ko so se iz paglavcev razvile ţabe, smo jih odnesli nazaj v naravo. Otroci so se od ţab 

poslovili in kar nekaj otrok je bilo ob tem ţalostnih, saj so se nekateri nanje zelo navezali. O 

ţabah smo se v skupini še večkrat pogovarjali in vsakič, ko smo šli na sprehod mimo 

kakšnega potoka ali reke, smo se ustavili in opazovali, če bi morda kakšno opazili.  

 

3.1.4    ODNOS OTROK DO ŢIVALI IN NJIHOVIH JAJC 

 

Eden izmed ciljev, ki sem si ga pri izvajanju dejavnosti zadala, je bil, da bi otroci do ţivali 

razvili naklonjen in spoštljiv odnos ter prevzeli odgovornost za skrb za ţivali. Mislim, da sem 

ta cilj dosegla, saj so otroci sami dajali pobude, da je potrebno ţivali nahraniti, polţem 

odstraniti ostanke hrane, paglavcem doliti ali zamenjati vodo ter, ko smo imeli v zbornici 

piščance, da smo hodili preverjat, da je v valilnici primerna temperatura in vlaga.  

Nihče od otrok ni imel do nobene ţivali nobenega predsodka. Na začetku so se nekateri otroci 

sicer malo bali rokovanja z ţivaljo, vendar so se na koncu vsi opogumili in ţival, če ţe ne 

prijeli v roko, vsaj poboţali. Otrokom sem z lastnim zgledom pokazala, kako se z ţivaljo 

rokuje in jim to tudi povedala. Otroci so me pozorno gledali in se drţali mojih navodil. Nekaj 

teţav so imeli otroci pri polţih, ko so jih pritrjene na podlago vlekli za hišice. Takrat sem jih 

opozorila, da tega ne smejo početi in da naj polţa primejo za nogo in ga dvignejo. Otrokom 

sem zato ponovno pokazala, kako s polţem rokujejo. Sicer so z vsemi ţivalmi ravnali zelo 

neţno in previdno.  

 

3.2    REZULTATI RAZISKAVE O PREDSTAVAH OTROK O 

RAZVOJU JAJC 

 

Pred vsako izvedbo dejavnosti gojitve jajc in ţivali v vrtcu sem s pomočjo ustnega 

vprašalnika ob konkretnih primerih ţivalskih jajc ugotavljala otrokove predstave o razvoju teh 

jajc. Pri vsakem ustnem anketiranju sem otrokom zastavila tri vprašanja. Njihove odgovore 

sem si sproti zapisovala. Nato je sledila izvedba dejavnosti gojitve jajc v igralnici in po vsaki 

končani gojitvi sem ponovno s pomočjo istega ustnega vprašalnika kot na začetku preverjala 

znanje otrok. Pri prvem in zadnjem anketiranju sem otrokom zastavila še dodatno vprašanje in 

je zato tudi posebej analizirano.  
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3.2.1    POLŢ IN POLŢJA JAJCA 

 

Otrokom sem pokazala polţja jajca in jim zastavila naslednja vprašanja: 

 

 1. Vprašanje: Kaj je to? (ob vprašanju sem otroku v roko dala polţje jajce) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 3: Kaj je to? (prvo anketiranje - polţ in polţja jajca) 

 

Po izvajanju dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 4: Kaj je to? (drugo anketiranje - polţ in polţja jajca) 

 

Iz prvega grafa je razvidno, da pred izvedbo dejavnosti gojitve jajc in ţivali nihče izmed otrok 

ni vedel, da je bilo to polţje jajce. Polovica otrok (11) je odgovorila, da je to kroglica, šest 

otrok je menilo, da je to kamen, štirje otroci so mislili, da je to seme, en otrok pa je menil, da 

je to stiroporova kroglica. Pri drugem grafu lahko opazimo, da so po izvedbi dejavnosti 

gojitve jajc in ţivali prav vsi otroci prepoznali in pravilno poimenovali polţje jajce. 
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 2. Vprašanje: Kaj je notri? (ob vprašanju je imel otrok v roki polţje jajce) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 5: Kaj je notri? (prvo anketiranje - polţ in polţja jajca) 

 

Po izvajanju dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 6: Kaj je notri? (drugo anketiranje - polţ in polţja jajca) 

 

Pred izvajanjem gojitve ni noben otrok podal pravilnega odgovora. Večina otrok (20) je na 

vprašanje, kaj je notri, odgovorila, da tega ne ve. Le dva otroka, ki sta menila, da je to seme, 

sta dejala, da so notri majhna semena. Po izvedbi gojitve so vsi otroci na vprašanje odgovorili 

pravilno. Odgovorili so, da je notri polţ, vendar so bili nekateri pri tem bolj natančni kot 

drugi. Polovica otrok (12) je namreč dejala, da je notri polţ, šest otrok je dejalo, da je notri 

polţ in rdeča tekočina, ki so jo videli, ko je en izmed otrok strl polţje jajce, štirje otroci pa so 

dejali, da se notri razvija majhen polţ. 
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 3. Vprašanje: Kaj pride ven iz tega? (ob vprašanju je imel otrok v roki polţje jajce) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 7: Kaj pride ven iz tega? (prvo anketiranje - polţ in polţja jajca) 

 

Po izvajanju dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 8: Kaj pride ven iz tega? (drugo anketiranje - polţ in polţja jajca) 

 

Nihče izmed otrok, pred izvedbo dejavnosti gojitve jajc in ţivali, na vprašanje, kaj bo prišlo 

ven iz polţjega jajca, ni odgovoril pravilno. Polovica otrok (12) je odgovorila, da iz tega ne bo 

prišlo ven nič, ostali otroci pa so podali različne napačne odgovore, kot so, da bo ven prišla 

roţica, solata ali rastlina, pet otrok pa je na to odgovorilo, da tega ne vedo. Po izvajanju 

dejavnosti gojitve jajc in ţivali lahko iz grafa razberemo, da so vsi otroci vedeli, da bo iz 

polţjega jajca ven prišel polţ. Zopet so bili nekateri otroci bolj natančni kot drugi. Tako je več 

kot polovica otrok (15) odgovorila, da bo ven prišel polţek s hišico, trije otroci so odgovorili, 

da bo ven prišel majhen polţek, dva otroka pa sta bila izredno natančna, ko sta na vprašanje 

odgovorila, da ven pride polţek s špičasto hišico, ki raste skupaj z njim. Drugi odgovori so 

bili, da pride ven sluzast polţ s hišico in rjavi polţ s hišico.  
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3.2.2    KOKOŠ IN KOKOŠJE JAJCE 

 

Otrokom sem pokazala neoplojeno kokošje jajce in jim zastavila naslednja vprašanja: 

 

 1. Vprašanje: Kaj je to? (ob vprašanju sem otroku v roko dala kokošje jajce) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 9: Kaj je to? (prvo anketiranje - kokoš in kokošje jajce) 

 

Po izvajanju dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 10: Kaj je to? (drugo anketiranje - kokoš in kokošje jajce) 

 

Ţe pred izvajanjem dejavnosti gojitve jajc in ţivali je več kot polovica otrok vedela, da so to 

kokošja oziroma ptičja jajca. To je mislilo več kot polovica otrok (16), trije otroci so bili manj 

natančni in so dejali, da so to jajca, ostali otroci pa so podali napačne odgovore, in sicer, da so 

to dinozavrova, zmajeva in medvedja jajca. Po izvedbi dejavnosti gojitve jajc in ţivali so vsi 

otroci odgovorili pravilno, da je to kokošje jajce oziroma, da je to piščančje jajce, kar sem 

upoštevala kot pravilen odgovor.   
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 2. Vprašanje: Kaj je notri? (ob vprašanju je imel otrok v roki kokošje jajce) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 11: Kaj je notri? (prvo anketiranje - kokoš in kokošje jajce) 

 

Po izvajanju dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 12: Kaj je notri? (drugo anketiranje - kokoš in kokošje jajce) 

 

Na vprašanje, kaj je notri, so otroci pred izvajanjem dejavnosti gojitve jajc in ţivali podali 

veliko različnih odgovorov. Večina otrok (13) je imela predstavo o tem, da je v kokošjem 

jajcu rumenjak in beljak. Le slaba tretjina otrok (6) je na vprašanje odgovorila, da je v 

kokošjem jajcu piščanec oziroma ptič. Trije otroci pa so podali popolnoma napačne odgovore 

in sicer, da je v jajcu dinozaver, zmaj in medved. Po izvajanju dejavnosti gojitve jajc in ţivali 

so bili prav vsi odgovori pravilni. Polovica otrok (11) je odgovorila, da je v jajcu, če je bil 

zraven kokoške petelin, rumenjak, beljak in piščanček, če pa ga ni bilo, je notri le rumenjak in 

beljak. Dobra tretjina otrok (8) je bila še bolj natančnih in so na vprašanje odgovorili, da če je 

jajce oplojeno, da je v jajcu najprej rumenjak in beljak. Nadaljevali so s tem, da se na 

rumenjaku pojavi bela pika in nato ţile, ki se razpletejo po celem rumenjaku, ter da se začnejo 

videti zasnove piščančka. Najprej naj bi se videlo oko, nato kljun, noge in peruti. Povedali so 

tudi, da piščanček rumenjak in beljak poje in da je potem v jajcu samo še on. Če pa jajce ni 

oplojeno, je notri le rumenjak in beljak. Trije otroci pa so dejali, da je v jajcu rumenjak, beljak 

in piščanček.  
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 3. Vprašanje: Kaj pride ven iz tega? (ob vprašanju je imel otrok v roki kokošje jajce) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 13: Kaj pride ven iz tega? (prvo anketiranje - kokoš in kokošje jajce) 

 

Po izvajanju dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 14: Kaj pride ven iz tega? (drugo anketiranje - kokoš in kokošje jajce) 

 

Iz prvega grafa lahko razberemo, da je največ  otrok  pred izvajanjem dejavnosti gojitve jajc 

in ţivali menilo, da pride ven iz kokošjega jajca piščanec. To je menilo deset otrok. Ostali 

otroci so podali različne odgovore, kot so, da pride ven rumenjak in beljak, da pride ven samo 

rumenjak, rumeni piščanček, dinozaver, ptiček, zmaj s krili, mladiček in rjavi medved. Pri 

drugem grafu, ki prikazuje odgovore otrok po izvajanju dejavnosti gojitve, pa lahko 

razberemo, da so bili vsi odgovori pravilni. Največ otrok (14) je dejalo, da pride ven rjav 

piščanec. Slaba tretjina otrok (6) je odgovorila, da pride ven popolnoma razvit piščanček, dva 

otroka pa sta odgovorila, da pride ven moker piščanček.  
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3.2.3    ŢABA IN ŢABJI MREST 

 

Otrokom sem pokazala ţabji mrest in jim zastavila naslednja vprašanja: 

 

 1. Vprašanje: Kaj je to? (ob vprašanju sem otroku v roko dala ţabji mrest) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 15: Kaj je to? (prvo anketiranje - ţaba in ţabji mrest) 

 

Po izvajanju dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 16: Kaj je to? (drugo anketiranje - ţaba in ţabji mrest) 

 

Ko sem otroke pred izvajanjem dejavnosti gojitve jajc in ţivali spraševala, kaj je to, je 

polovica otrok (11) odgovorila, da so to ţabja jajca. Pet otrok je na to odgovorilo, da so to 

črne pike v kroglici, dva otroka sta mi dejala, da so to kroglice v vodi, ostali otroci so podali 

različne odgovore, ki so bili napačni: ţelvja jajca, jajca od meduze, ribja jajca. En otrok pa je 

na to odgovoril, da tega ne ve. Po izvajanju dejavnosti gojitve jajc in ţivali so prav vsi otroci 

prepoznali in pravilno poimenovali ţabji mrest. 
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 2. Vprašanje: Kaj je notri? (ob vprašanju je imel otrok v roki ţabji mrest) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 17: Kaj je notri? (prvo anketiranje - ţaba in ţabji mrest) 

 

Po izvajanju dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 18: Kaj je notri? (drugo anketiranje - ţabe in ţabji mrest) 

 

Na vprašanje, kaj je notri, je pri prvem anketiranju velika večina otrok (19) odgovorila, da je 

notri črna pika. Dva otroka sta odgovorila, da ne vesta, kaj je notri, en otrok pa je dejal, da je 

notri ţaba, ki je tako majhna, da se vidi samo piko. Po izvajanju dejavnosti gojitve jajc in 

ţivali so bili vsi odgovori otrok pravilni. Več kot polovica otrok (14) je odgovorila, da je notri 

zarodek paglavca. Slaba tretjina otrok (6) je na vprašanje odgovorila, da je ta črna pika 

zarodek paglavca, ki se iz pike spremeni v obliko »lune« in je nato vedno bolj podolgovat. 

Dva otroka pa sta dejala, da je notri začetek paglavca. 
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 3. Vprašanje: Kaj pride ven iz tega? (ob vprašanju je imel otrok v roki ţabji mrest) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 19: Kaj pride ven iz tega? (prvo anketiranje - ţaba in ţabji mrest) 

 

Po izvajanju dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 20: Kaj pride ven iz tega? (drugo anketiranje - ţaba in ţabji mrest) 

 

Iz prvega grafa je razvidno, da je polovica otrok (11) pri prvem anketiranju na vprašanje, kaj 

pride ven iz tega, odgovorila pravilno. Slaba polovica otrok (10) je na to vprašanje 

odgovorila, da pride ven ţaba, kar sicer ni povsem pravilen odgovor, saj se iz mresta razvije 

paglavec, vendar kaţe na to, da otrok pozna povezavo med mrestom in ţabo. En otrok je na 

vprašanje odgovoril povsem pravilno. Slaba tretjina otrok (6) je odgovorila, da pride ven črna 

pika, ostali otroci pa so podali različne odgovore, kot so, da pride ven ţelva, meduza in riba. 

Dva otroka na to vprašanje nista znala odgovoriti. Po izvajanju dejavnosti gojitve jajc in ţivali 

so vsi otroci odgovorili pravilno. Njihovi rezultati so se razlikovali le v tem, kako natančno so 

odgovor oblikovali. Nekateri so bili pri tem res natančni.  
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3.2.4    ŢIVALI, KI SE IZLEŢEJO IZ JAJC 

 

Otrokom sem zastavila dodatno vprašanje, in sicer:   

 

 Vprašanje: Katere ţivali se izleţejo iz jajc? 

 

Pred izvajanjem dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 21: Katere ţivali se izleţejo iz jajc? (prvo anketiranje - ţivali, ki se izleţejo) 

 

Po izvajanju dejavnosti gojitve jajc in ţivali: 

 

Graf 22: Katere ţivali se izleţejo iz jajc? (drugo anketiranje - ţivali, ki se izleţejo) 
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Rezultate sem interpretirala tako, da sem za vsako posamezno ţival zapisala število, koliko 

otrok je menilo, da se le-ta izleţe iz jajca. Pred izvajanjem dejavnosti je dobra tretjina otrok 

(8) menila, da se iz jajca izleţe kokoš. Otroci so sicer podali veliko različnih pravilnih 

odgovorov, kot so: krokodil, sraka, labod, raca, papagaj, sinička, taščica, skobec, gos, orel, 

ptice, ţelva, ţaba in zmaj. Kar slaba tretjina otrok (6) pa je odgovorila, da se iz jajca izleţejo 

tudi dinozavri. Štirje otroci mi na to vprašanje niso znali odgovoriti. Veliko odgovorov pa je 

bilo tudi napačnih, saj so mnogi otroci napačno odgovarjali, da iz jajc pridejo tudi sesalci, kot 

npr: ţirafa, miš, medved, lisica in veverica. Iz drugega grafa, ki vključuje odgovore otrok po 

opravljenih dejavnostih, pa je razvidno, da so prav vsi otroci odgovorili, da se iz jajca izleţejo 

kokoš, polţ in ţaba. Več kot polovica otrok je dejala tudi, da se iz jajc izleţejo tudi krastače, 

hrošči, pikapolonice in ptiči. Ostali odgovori otrok so bili manj številčni, vendar prav vsi 

pravilni. 

 

3.3    ANALIZA OTROŠKIH RISB O PREDSTAVAH ŢIVALI 

 

Ker so ţe pred izvedbo dejavnosti otroci prepoznali kokošje jajce in ţabji mrest, sem to 

izkoristila za to, da sem jih prosila, da narišejo to, kar si predstavljajo, da se bo iz jajca 

razvilo. Pri tem sem jih opozorila, naj to narišejo točno tako, kot mislijo, da izgleda ter da naj 

bodo pozorni tudi pri izbiri barve. Po izvedbi gojitve sem otroke ponovno prosila, da mi 

narišejo to, kar si predstavljajo, da se bo iz jajca razvilo. Risbe sem nato primerjala med seboj 

in jih analizirala. 
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3.3.1    OTROK 1: 

 

 KOKOŠJE JAJCE 

 

  
PRED: Na tej risbi lahko opazimo, da otrok 

ni bil povsem prepričan, koliko prstov ima 

piščanec, saj jih je narisal kot eno celoto. 

Rumena barva, s katero je piščanec 

pobarvan, nakazuje na to, da se je s 

piščancem ţe srečal, verjetno v pravljicah in 

risankah ter s tem prevzel stereotip o tem, da 

so piščanci rumene barve. 

PO: Na risbi je videti veliko spremembo. 

Opazimo lahko, da je otrok piščanca narisal 

po izkušnji, saj je uporabil rjavo barvo, prav 

tako pa je pravilno narisal tudi število prstov. 

Opazimo lahko tudi, da je otrok narisal eno 

jajce z razpoko, kar nakazuje na prve znake, 

da se bo piščanec izvalil, drugo jajce pa je 

narisal tako, kot ga je videl v valilnici po 

izvalitvi piščancev, ko so bila jajca 

razpolovljena.  

 

 ŢABJI MREST 

 

  
PRED: Na sliki lahko opazimo, da je otrok 

menil, da bo iz ţabjega jajčeca ţe takoj prišla 

majhna ţaba, ki bi nato zrastla v veliko ţabo. 

Tudi tukaj lahko opazimo, da ima otrok 

stereotipno mišljenje o tem, da so ţabe zelene 

barve.  

PO: Otrok je natančno narisal razvoj ţabe od 

paglavca do ţabe. Narisal je tri paglavce, ki 

prikazujejo največje spremembe v njegovem 

razvoju, ko je bil najprej brez krakov, nato so 

bili vidni zadnji kraki in kasneje tudi sprednji 

kraki. Otrok je narisal pravilno zaporedje 

razvoja. 
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3.3.2    OTROK 2: 

 

 KOKOŠJE JAJCE 

 

  
PRED: Na risbi je opaziti, da otrok ne ve, 

koliko prstov ima piščanec, saj je narisal tri 

prste. Prav tako pa lahko tudi pri tem otroku 

opazimo, da ima stereotipno mišljenje o 

barvi piščanca, saj ga je narisal rumene 

barve. 

 

PO: Opazimo lahko, da je otrok tokrat narisal 

pravilno število prstov. Po izkušnji je piščanca 

narisal rjave barve. Jajce je otrok narisal sive 

barve in mi kasneje razloţil, da je namesto 

bele barve uporabil sivo, zato da bi bilo jajce 

bolj vidno. Poleg kokošjega jajca je narisano 

tudi prepeličje jajce, katerega sem jim tudi 

prinesla pokazati. 

 

 ŢABJI MREST 

 

  
PRED: Na sliki lahko opazimo ţabji mrest in 

ţabo. Otrok si je namreč predstavljal, da se 

bo iz ţabjega mresta razvila ţaba. Vmesnih 

faz razvoja paglavca otrok očitno ni poznal. 

Glede na to, da je otrok ţabo pobarval z 

zeleno barvo, lahko opazimo otrokovo 

stereotipno mišljenje o tem, da je vsaka ţaba 

zelene barve. Sicer pa je bil otrok zelo 

natančen pri risanju ţabjega mresta, saj ni 

narisal posameznega ţabjega jajčeca, ampak 

je narisal več jajčec skupaj, ki predstavljajo 

mrest.  

PO: Otrok je v pravilnem zaporedju narisal 

razvoj ţabe. Izpustil je sicer začetno fazo 

paglavcev (paglavcev brez nog), vendar 

lahko s tem opazimo, kako zelo je otroka 

prevzelo dejstvo, da so bile pri paglavcu 

najprej opazne zadnje in nato še sprednje 

okončine. Na sliki lahko opazimo tudi fazo, 

ko se je paglavcu krajšal rep in ko mu je nato 

povsem zakrnel in se je razvila ţaba. Pri risbi 

je otrok uporabil rjavo barvo, kar kaţe na to, 

da je risal po doţivetju. 
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3.3.3    OTROK 3: 

 

 KOKOŠJE JAJCE 

 

  
PRED: Tudi pri tej risbi lahko opazimo, da 

otrok ni vedel, koliko prstov ima piščanec, 

saj je narisal tri prste. Opazimo lahko tudi, da 

ni vedel, kakšne barve ima piščanec noge in 

kljun, saj ju je pustil bele. Tudi piščanec ni 

pravilne barve, saj ga je narisal oranţnega. 

Po obliki piščanca sicer menim, da je otrok 

piščanca ţe videl na kakšni sliki, v ţivo pa se 

z njim še ni srečal.  

PO: Na sliki, ki je nastala po gojitvi 

piščancev je opaziti spremembo. Otrok je 

piščanca pobarval z rjavo, noge in kljun pa je 

pobarval z oranţno barvo. Opazimo lahko, da 

si je otrok piščanca dobro ogledal, saj je bil 

tudi pri risanju prstov natančnejši in je narisal 

pravilno število le teh.  

 

 ŢABJI MREST 

 

  
PRED: Otrok je narisal ţabji mrest in si 

predstavljal, da se bo iz njega razvila zelena 

ţaba. Vmesnega stadija otrok očitno ni 

poznal. S tem lahko tudi pri temu otroku 

opazimo stereotipno mišljenje o tem, da so 

ţabe zelene barve. Opazimo pa lahko tudi 

to, da si otrok še ni povsem dobro ogledal 

ţabjega mresta, saj se jajčeca med seboj ne 

drţijo skupaj, prav tako pa imata dve 

jajčeci na sredi rjavo piko.  

PO: Otrok je narisal tri faze razvoja od 

paglavca do ţabe. Narisal je paglavca z 

zadnjimi okončinami, paglavca s sprednjimi in 

zadnjimi okončinami in paglavca, ki mu je rep 

ţe skoraj zakrnel in je postal ţaba. Otrok je 

narisal vse faze razvoja, ki jih je sam opazoval, 

zato ţabe ni narisal, saj je bil ravno takrat 

bolan. Sicer razvoja ţab ni narisal v pravilnem 

vrstnem redu,  vendar je vseeno viden napredek 

v primerjavi z risbo pred opravljeno 

dejavnostjo gojitve. 
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3.3.4    OTROK 4: 

 

 KOKOŠJE JAJCE 

 

 
 

PRED: Pri tej risbi lahko opazimo, da otrok 

ni povsem prepričan v to, kako piščanec 

izgleda. Narisal je namreč, da ima piščanec 

tri peruti in tudi pri nogah ni bil natančen, saj 

je narisal samo noge brez prstov.  

(Da se je oblika piščanca videla, sem ga 

obrisala z navadnim svinčnikom). 

PO: Opaziti je veliko spremembo. Otrok je 

piščanca namreč narisal bolj natančno. 

Narisal mu je prste in glede na profil, kako je 

piščanca narisal, pravilno število peruti. 

Piščanca je pobarval v rjavi in črni barvi, kar 

kaţe na to, da si ga je pozorno ogledal. 

Opazimo pa lahko tudi jajce, ki ga je narisal 

razpolovljenega, tako kot jih je videl v 

valilnici po izvalitvi piščancev. 

 

 ŢABJI MREST 

 

  
PRED: Ponovno lahko opazimo otrokovo 

stereotipno razmišljanje o barvi ţab, saj je 

tudi on narisal zeleno ţabo. Otrok je narisal 

ţabje jajce in predpostavljal, da se bo iz 

njega ţe takoj razvila ţaba. Vendar pa lahko 

opazimo, da otrok ni povsem prepričan, kako 

ţaba izgleda, saj ji je narisal kvadratno glavo, 

vrat in tudi telo je narisano, kot da je ţaba 

nekakšen robot.  

PO: Otrok je v pravilnem vrstnem redu 

narisal razvoj ţabe. Opazimo lahko, da je 

tudi ţaba ţe dobila bolj »ţabjo« obliko. Za 

risanje in barvanje je uporabil rjavo barvo, 

kar kaţe na to, da je risal po doţivetju. Pri 

risbi sicer ni bil najbolj natančen, vendar je 

napredek vseeno opazen. 
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3.3.5    OTROK 5: 

 

 KOKOŠJE JAJCE 

 

  
PRED: Na sliki lahko opazimo, da je otrok 

bolj kot na piščanca usmeril pozornost na 

druge stvari. Po sliki predvidevam, da otrok 

še ni imel pristnega stika s piščancem, saj 

njegov piščanec nima ne oči, ne kljuna.  

 

PO: Tudi tokrat je otrok veliko pozornosti 

usmeril na okolje, vendar je veliko 

pozornosti namenil tudi risanju piščanca. 

Narisal je pravilno število prstov in tokrat je 

narisal tudi kljun in oko. Oko je sicer zelo 

slabo vidno, saj ga je narisal z rjavo barvo na 

črno podlago. 

 

 ŢABJI MREST 

 

  
PRED: Otrok je narisal ţabja jajca in ţabo, ki 

je zelene barve. Tako lahko iz slike 

razberemo, da si je otrok predstavljal, da se 

bo iz ţabjih jajc ţe takoj razvila ţaba. Otrok 

je ţabi sicer narisal okončine, vendar pri tem 

ni bil natančen oziroma ni bil povsem 

prepričan, kako ţabji kraki izgledajo. Narisal 

jih je samo kot neke črte, prstov na krakih pa 

sploh ni narisal. 

PO: Pri ţabi lahko opazimo razliko v tem, 

kako so narisane njene okončine. Otrok si je 

majhno ţabo, ki smo jo vzgojili v vrtcu, 

dobro ogledal in narisal ţe bolj natančne 

krake, saj so opazni tudi prsti. Paglavca sicer 

nista narisana v pravilnem vrstnem redu. 

Opazimo lahko, da je otrok ţivali narisal v 

akvariju, kar kaţe na to, da ve, da paglavci 

ţivijo v vodi. 
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4    RAZPRAVA 
 

Po zaključku vseh treh dejavnostih gojitve ţivali v igralnici sem prišla do ugotovitev, da so 

otroci na splošno imeli nekaj znanja o ţivalih, vendar pa so imeli napačne predstave o 

njihovem embrionalnem in postembrionalnem razvoju. Skozi proces aktivnega učenja so 

otroci prišli do pravih predstav o tem, kako se ţivali razvijajo v jajcu in kakšen je njihov 

nadaljnji razvoj.  

 

Ker otrokom nisem vnaprej povedala, kaj se bo razvilo iz jajc, je bil efekt presenečenja toliko 

večji. S tem pristopom sem pri otrocih opazila, da so bili veliko bolj zainteresirani in 

motivirani za opazovanje in spremljanje razvoja jajc in izleţenih ţivali. Otroci so bili 

predvsem zelo radovedni, kaj se bo izleglo iz polţjih jajc, kdaj in kako se bodo izvalili 

piščanci ter kako se bodo iz ţabjega mresta razvile ţabe. Ob vsaki opaţeni spremembi je bilo 

opaziti navdušenje in veselje otrok. 

 

Nepravilne predstave otrok o embrionalnem in postembrionalnem razvoju ţivali pa 

pravzaprav niti niso bile tako nepričakovane. Večina otrok je namreč menila, da bodo izleţene 

ţivali takoj po izleganju imele podobo odrasle ţivali. Predvsem se je to najbolj pokazalo pri 

gojitvi ţab iz ţabjega mresta. Otroci so bili namreč mnenja, da se bodo iz »črnih pik« takoj 

razvile majhne ţabe, kar je razvidno tudi iz zgornjih slik. O tem je pisal ţe dr. Dušan Krnel, ki 

je v članku Preobrazba – ţivljenjski krog ali novo rojstvo, ki je bil objavljen v Naravoslovni 

solnici, zapisal: »Otroci, ki opazujejo mladiče sesalcev ali ptičev, iz izkušenj sklepajo, da so 

bitja ves čas svojega ţivljenja po videzu bolj ali manj enaka, spreminja se le njihova velikost. 

Tako so otroci le pomanjšani odrasli.« (Schwartz, 1998; po: Krnel, 2006).  

 

V članku Children's own ideas sta avtorja Wynne Harlen in Anne Qualter zapisala ugotovitve 

SPACE raziskovalcev, ki so raziskovali predstave otrok o tem, kaj se dogaja v oplojenem 

kokošjem jajcu. Do ugotovitev so raziskovalci prišli s pomočjo risb otrok, ko so jih prosili, 

naj narišejo to, kar menijo, da je v jajcu. Tako so prišli do ugotovitev, da so imeli otroci 

nepravilne predstave o embrionalnem razvoju ţivali. Nekateri otroci so namreč menili, da so v 

jajcu ţe popolnoma razviti deli telesa, vendar še niso bili sestavljeni skupaj, nekateri so 

menili, da se v jajcu dogaja transformacija, tako kot pri ljudeh, nekateri pa so tako kot otroci, 
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ki so sodelovali v mojem projektu za diplomsko delo, menili, da je v jajcu miniaturen 

piščanec, ki le čaka, da se izvali (Harlen in Qualter, 2009). 

 

Skozi dejavnosti gojitve ţivali sem prišla tudi do ugotovitve, da je aktivno učenje zares bolj 

kvalitetno učenje. Tako kot pišeta avtorja članka Children's own ideas, Wynne Harlen in 

Anne Qualter, sem prišla do ugotovitve, da otroku nekaj povedati preprosto ne deluje več. 

Otrok si bo pravilno idejo po naši razlagi sicer zapomnil, vendar ji ne bo verjel in bo še naprej 

uporabljal svojo idejo. Pri našem raziskovanju se je to najbolj pokazalo, ko smo gojili polţja 

jajca. Nekateri otroci namreč, kljub temu da so v terariju, kjer so bila polţja jajca, videli 

polţe, niso verjeli, da se le-ti zares izleţejo iz njih, čeprav sem jim to povedala tudi jaz. Da se 

iz »belih kroglic«, kot so jih poimenovali otroci, zares izleţejo polţi, so otroci verjeli šele 

takrat, ko so z vso svojo vnemo opazovali jajca in opazili enega polţa, ki se je ravno izlegel. 

Tudi pri kokošjih jajcih so bili otroci prepričani, da so lahko piščanci samo rumene barve. 

Kljub mojim namigom, da bi morda vseeno lahko bili drugačnih barv, tega niso verjeli. Tako 

so z aktivnim učenjem in sodelovanjem prišli do novih odkritij in spoznanj.  
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5    ZAKLJUČEK 
 

S pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga izvedla pred in po dejavnostih gojitve jajc in 

ţivali, sem v svojem diplomskem delu ugotovila, koliko znanja so otroci pridobili preko 

aktivnega učenja z neposredno izkušnjo. Iz odgovorov na vprašanja pred raziskovanjem je 

razvidno, da nihče izmed otrok ni imel pravilne predstave o razvoju jajc polţev. Bolje so sicer 

poznali razvoj oplojenega kokošjega jajca in razvoj ţabjega mresta, vendar ne vsi. Po 

končanem gojenju jajc in ţivali so vsi otroci na zastavljena vprašanja odgovorili pravilno. 

Nekateri otroci so bili pri tem sicer bolj natančni, drugi manj, vendar so bili vsi odgovori 

pravilni.  

 

Raziskovala sem tudi, ali lahko z gojenjem jajc in ţivali otrokom privzgojimo spoštljiv odnos 

do ţivali in jih naučimo, kako ravnati z njimi. S pomočjo opazovanja otrok med izvajanjem 

dejavnosti gojitve jajc in predvsem ţivali sem ugotovila, da so otroci do ţivali razvili zares 

spoštljiv in pozitiven odnos. Pri izvajanju gojitve sem spoznala, kako zelo pomembno je, 

kakšen zgled dajemo otrokom, saj otroci naša dejanja posnemajo in jim pomenijo več kot 

besede. Tako noben izmed otrok ni ţelel dati roke v vodo, kjer so bili paglavci, dokler tega 

nisem naredila sama. Otrokom sem tudi s svojim zgledom pokazala, kako se z ţivaljo ravna, 

zato pri tem niso imeli večjih teţav. 

 

To diplomsko delo je pred izvedbo dejavnosti gojitve jajc in ţivali v vrtcu zahtevalo veliko 

predpriprav. Pri samem izvajanju gojitve mi je največji izziv predstavljalo gojenje kokošjih 

jajc in piščancev, saj s tem tudi sama nisem imela izkušenj. Po začetnih teţavah, ki sem jih 

imela doma, je gojitev v vrtcu potekala brez teţav. Tako izkušenj niso pridobivali samo 

otroci, ampak sem jih pridobivala tudi sama.  

 

Vsako pomlad bi lahko vzgojitelji skupaj z otroki gojili ţabji mrest, saj je lahko dostopen in 

gojitev ni prezahtevna. Tudi gojitve ostalih ţivalskih jajc bi bile lahko bolj pogosto izvajane 

dejavnosti v naših vrtcih. Gojitev in spremljanje razvoja ţivali lahko prineseta veliko znanj, 

izkušenj in pozitivne naravnanosti do ţivih bitij, kar sem pokazala tudi v svojem diplomskem 

delu. 
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Mislim, da bi morali vzgojitelji in vzgojiteljice v vrtcu večkrat izvajati dejavnosti, kjer bi 

otroci pridobivali znanje preko aktivnega učenja z neposredno izkušnjo. Otroci se namreč z 

učenjem, v katerega so neposredno vključeni, naučijo več, imajo večjo ţeljo po učenju in 

raziskovanju ter tako svet okoli sebe spoznavajo z vsemi čutili. Tudi sama sem se nad takšnim 

posredovanjem znanja navdušila in ga bom na svoji nadaljni poklicni poti zagotovo 

uporabljala.   
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