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Spoštovane bralke in bralci, 
V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja (to je pri-

bližno 30 let nazaj), ko sem se začela ukvarjati z didaktiko 
naravoslovja, je bilo vsem dobro poznano napačno poj-
movanje učencev 1. ali 2. razreda o razlogih za selitev pti-
čev. V razredu se je navadno začelo z vprašanjem učiteljice 
ali kakšnega redkega učitelja: »Zakaj se ptice selijo?« in 
nadaljevalo z najpogostejšim odgovorom učencev: »Ker 
jih zebe.« Potem pa je bila učiteljica »pametna« in je učen-
ce vprašala: »Kaj pa tisti ptiči, ki ostanejo, ali njih ne zebe?« 
In potem so se učenci prijeli za usta, saj so spoznali, da 
njihov odgovor res ni dober. Učiteljica jim je povedala 
pravi odgovor: »Ptice se selijo, ker se hranijo s tako hrano, 
ki je pozimi pri nas ne morejo dobiti.« In tako so se učen-
ci naučili, zakaj se ptice selijo.

V tistem času se je pojavljala še ena množična »napač-
na« razlaga, in sicer da se ptice selijo na jug. Na jugu je 
Antarktika, kjer je tako poleti kot pozimi še mnogo bolj 
mraz kot pri nas in posledično zato tudi manj hrane. V 
resnici se večina ptičev, ki živijo pri nas in se selijo, seli v 
Afriko, ampak ne na jug Afrike, ker je tudi tam bolj hla-
dno kot pri nas. Izraz »na jug« bi bilo pravzaprav treba 
slišati »v smeri proti jugu«, česar pa mnogi učenci v 1. ali 
2. razredu, ki so po Piagetu na stopnji konkretnega razvo-
ja, ne zmorejo. Dokaz? Ko se je pred leti študentka ob 
koncu nastopa učencem zahvalila »za krasno uro«, so jo 
nekaj časa debelo gledali, potem pa se je en učenec le opo-
gumil in rekel: »Saj vam nismo dali nobene ure.«

Zadrege s selitvami ptičev smo zmanjšali s člankom z 
naslovom Zakaj lastovke v jeseni odletijo in se spomladi 
vrnejo. Pravzaprav pa zadreg s selitvami ptičev danes v 
šolah skoraj ni več, saj so s spremembo učnih načrtov za 
predmet spoznavanje okolja letni časi postali precej manj 
pomembni.

V tokratni številki Naravoslovne solnice smo veliko po-
zornost namenili ptičem – in to tistim, ki jih lahko pozimi 
vidimo pri nas. Na stenski sliki so nekatere pogoste vrste, 
ki se pozimi ne odselijo. Seveda pa to ne pomeni, da jih 
lahko opazujemo le pozimi, saj živijo pri nas celo leto. 
Nekatere je pozimi lažje opazovati, ker obiskujejo ptičje 
krmilnice. Poleg stenske slike smo ponovno na kratko 
predstavili »teorijo produktivnih vprašanj«, saj se nam zdi 
ta za pouk naravoslovja zelo pomembna in uporabna.

V zvezi s ptiči pa še nekaj. Z večino živih bitij so težave 
pri določanju širših taksonomskih skupin, na primer veči-
na sesalcev ima dlako, a ne vsi (na primer kit in delfin je 
nimata), pravimo pa, da imajo dlako tudi na primer ptičji 
pajki in čebele. Pri določanju ptičev pa je enostavno: če 
imaš perje, si ptič in vse živali, ki imajo perje, so ptiči. Tudi 
kokoši in pingvini! A morda se bo tudi to kmalu spreme-
nilo, saj zadnja fosilna odkritja dinozavrov (plazilci) kaže-
jo, da so bili nekateri pokriti s perjem.
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