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POVZETEK 

 

Diplomska naloga z naslovom Vzorci v naravi je sestavljena iz teoretičnega, empiričnega in iz 

praktičnega dela. V teoretičnem delu je opredeljen pojem vzorec in opisan razvoj tega pojma 

po starosti, in sicer od prvega do petega leta. Razvoj je opredeljen tudi glede na otrokove 

predstave o tem, kako razume vrstni red, kopiranje, ustvarjanje vzorca … Opisano je, kaj je 

pomembno za vse vzgojiteljice in vzgojitelje v vrtcu ter kako naj opazujejo razvoj 

razumevanja vzorcev pri otroku.   

 

Vzorci v naravi so opredeljeni z različnih vidikov – kako se matematika povezuje z vzorci 

prek simetrije, zlatega reza, Fibonaccijevega zaporedja in pravilnega 6-kotnika; temu sledijo 

svarilni in varovalni vzorci, gibalni vzorci, odtisi živali, ki jih puščajo pri gibanju, vzorci 

oglašanja živali, ciklični vzorci in vzorci pri svetlobi. Na koncu teoretičnega dela je 

predstavljen konstruktivistični pristop k poučevanju.  

 

V empiričnem delu so predstavljeni izsledki anketiranja 70 otrok, starih od 4 do 6 let, iz dveh 

različnih vrtcev v okolici Kranja. Predstavljajo poznavanje in predstave otrok o različnih 

vzorcih v naravi. Odgovori so analizirani po starosti otrok in so predstavljeni z grafi.  

 

V praktičnem delu je opisanih deset dejavnosti o spoznavanju narave prek različnih vzorcev v 

skupini 19 otrok, starih 4–6 let. Otroci so spoznavali močerada ter svarilne in varovalne 

vzorce, polža ahatnika in vzorce gibanja živali, vzorce oglašanja živali, vzorec satovja in 

čebelarstvo, cikličnost jablane skozi letne čase, vzorce živalskih sledi stopal, vzorec 

sončničnih semen in vzorec mavrice. Vzorce so otroci s pomočjo sličic različnih snežink tudi 

izdelovali.  

 

Na koncu so predstavljeni izsledki anketiranja po končanih dejavnostih, ki so pokazali, da 

dejavnosti pozitivno vplivajo na védenje otrok in njihovo znanje ter na razumevanje vzorcev.  

 

 

KLJUČNE BESEDE 

 

Vzorci, vzorci v naravi, konstruktivizem, dejavnosti z vzorci v vrtcu, predšolski otroci, 

začetno naravoslovje 



ABSTRACT 
 

The diploma thesis entitled Patterns In Nature comprises theoretical, empirical and practical 

sections. The theoretical section defines the term pattern and describes the development of the 

term age-stratified sample, i.e. from the age of one to the age of five. Development is also 

defined with respect to a child’s conceptualisation, how a child understands order of 

precedence, copying, the creation of a pattern, etc. The thesis describes what is important for 

all male and female kindergarten teachers and how they should observe the development of 

the understanding of patterns in children.   

 

Patterns in nature are defined from various points of view. The first item is how mathematics 

is connected to patterns through symmetry, the golden ratio, the Fibonacci sequence and the 

regular hexagon. These are followed by warning and protective patterns, movement patterns, 

footprints left by animals when moving around, animal vocalisation patterns, cyclical patterns 

and patterns of light. At the end of the theoretical section, the constructivist approach to 

teaching is presented.  

 

The empirical section presents the results of an interview survey of 70 children aged 4 to 6 

from two kindergartens in the surroundings of Kranj. The results present the children’s 

knowledge and conceptualisations of the various patterns in nature. Responses are analysed 

according to the age of the children and presented in charts. The practical section describes 

ten activities for learning about nature through various patterns, i.e. in a group of 19 children 

aged 4 to 6. The children learned about the salamander and warning and protective patterns, 

the giant African snail and animal movement patterns, animal vocalisation patterns, the 

honeycomb pattern and apiculture, the life cycle of an apple tree through the seasons, the 

patterns of animal footprints, the sunflower seed pattern and the rainbow pattern. The children 

produced patterns using photos of different snowflakes.  

 

At the end, the results are presented of the interview survey carried out after the completion of 

activities. The results have shown that the activities have a positive effect on the children’s 

cognizance as well as their knowledge and understanding of patterns.  
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Patterns, Patterns in nature, Constructivism, Pattern-based activities in kindergarten, 

preschool child, primary natural science 
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UVOD 
 

Za naše vizualno dojemanje so privlačni zapleteni in ponavljajoči se vzorci, polni simetrije. 

Take podobe nas obdajajo: tapete, zavese, preproge, oblazinjeno pohištvo, posoda, celo 

arhitektura. Očitno človeški um uživa v ponavljanju. Otroci imajo radi, da se jim pravljice 

bere znova in znova. Priljubljeno skladbo si radi večkrat zavrtimo, glasba sama pa je 

sestavljena iz ritmičnega ponavljanja zvokov. Imamo sposobnost prepoznavanja danih 

vzorcev, kar nam omogoča, da ločujemo kačo od trte, oso od metulja; poznavanje letnih časov 

pa nam omogoča, da imamo hrano na voljo vse leto (Stewart, 2003).  

 

Narava je povsod okrog nas in velik del narave so vzorci, ki pa se jih premalokrat zavedamo. 

Kolikokrat se res zazremo v vzorec v naravi, ga občudujemo in o njem zavestno razmišljamo?  

Mogoče opazujemo zebrine proge, kadar smo v živalskem vrtu, se zazremo v pajkovo mrežo, 

ki jo spontano zagledamo, in so nam všeč vzorci na školjkah in polžje hišice, ki jih na morju 

kar ne zmanjka. Vendar ali se kdaj odpravimo v naravo z namenom, da bi opazovali vzorce in 

izvedeli kaj novega o naravi prek vzorcev?  

 

Sprva sem želela raziskovati pojem vzorec na področju matematike. Pri iskanju literature sem 

našla knjigo avtorja Iana Stewarta (2003) z naslovom Kakšne oblike je snežinka. V knjigi 

avtor opisuje najrazličnejše vzorce v naravi in tudi takšne, ki jih naredi človek. V vsakem 

poglavju predstavi kak drug sistem vzorcev. Po nekaj prebranih straneh in nadaljnjem 

razmišljanju o temi sem ugotovila, da je to področje, ki ga želim raziskovati. V mislih sem 

imela dejavnosti v vrtcu, ki se navezujejo na spoznavanje in doživljanje narave prek vzorcev.  

 

Ugotovila sem, da ni veliko literature, predvsem v slovenskem jeziku ne, ki bi se nanašala na 

vzorce v naravi, še manj o razvoju pojma vzorec pri predšolskem otroku. Večino značilnosti, 

ki opisujejo razvoj razumevanja pojma vzorec, sem povzela iz knjige Matematics in Nursery 

Education avtorice Ann Montague - Smith. Prav tako je v knjigi navedeno veliko dejavnosti z 

različnimi vzorci na različnih področjih. Vendar pa knjiga ni dostopna po knjižnicah v 

Sloveniji, verjetno tudi ne v knjigarnah. To so bile zame dodatne potrditve, da izdelam 

diplomsko nalogo, ki bo vzgojiteljicam v pomoč pri načrtovanju dejavnosti s področja narave 

v povezavi z vzorci.  
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Pri pregledovanju literature sem se kmalu zavedela medsebojne povezanosti med vzorci, 

naravo in drugimi področji. Odločila sem se, da jih nekaj opredelim in vključim v svojo 

diplomsko nalogo ter povežem vzorce in naravo z matematiko, gibanjem, s časom in z 

zvokom, s tem pa tudi z veččutnim učenjem.   
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TEORETIČNI DEL 
 

1 VZORCI 
 

Vzorci so vsepovsod okrog nas, so del žive in nežive narave; najdemo jih v stvareh, ki jih dela 

človek. Vzorci so v naših stanovanjih, na stenah, tleh, na tkaninah. Ko se vzorcev zaveš, jih 

začneš opažati v vsem mogočem. Pogosto imajo svoj namen, na primer: živalim vzorci na 

telesu lahko pomagajo, da opozorijo nase ali pa jih skrijejo pred plenilci; lahko so vzorci le 

del estetike (Taylor, 1994). 

 

1.1 OPREDELITEV POJMA VZOREC 
 

Vzorec lahko opišemo kot sistematično ureditev številk, oblik ali barv, ki sledijo določenemu 

pravilu (Montague - Smith, 1997). Kadar se oblike ali barve ponavljajo, v tem začnemo 

prepoznavati vzorec (Taylor, 1994). Ločimo vzorce iz konkretnih predmetov, grafične vzorce 

in vzorce iz simbolnih elementov, ne smemo pa pozabiti na gibalne, ritmične, glasovne, 

časovne vzorce … Vzorec je dobro definiran takrat, ko se enota ponovi vsaj dvakrat (Hodnik 

Čadež, 2002). Enota je osrednji, najpomembnejši del vzorca in najkrajši niz elementov, ki se 

ponavlja. Vedno se mora popolnoma ponoviti (Krešina, 2009). 

 

 

 

  

 

 

                  

               Enota vzorca       Element 

 

Vzorci imajo lahko ponavljajoče se, naraščajoče ali padajoče zaporedje elementov, lahko pa 

so elementi razporejeni v krogu in tvorijo nepretrgan vzorec. Vzorce, ki se ponavljajo naprej v 

neskončnost, imenujemo linearni vzorci (Montague - Smith, 1997). 
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2 RAZVOJ RAZUMEVANJA VZORCEV 
 

Piaget in B. Inhelder (1967) sta raziskovala, kako se pri otrocih razvija razumevanje o 

vzorcih. Pravita, da je razumevanje vzorcev povezano s topologijo. Temu bi lahko rekli tudi 

»elastična geometrija«, in sicer zaradi načina spreminjanja ene oblike v drugo – s krčenjem in 

z raztegovanjem (Hodnik Čadež, 2002). Da otroci pridobijo občutek za vzorec, morajo 

razumeti pojem »vmesnosti«; to pomeni, da je pri zaporedju treh elementov srednji med 

prvim in zadnjim elementom (Montague - Smith, 1997).  

 

R. Althouse (1994) je opazila, da otroci nimajo težav z razumevanjem in izdelovanjem 

vzorcev takrat, ko razumejo povezavo med »kaj sledi potem« in »kaj je bilo prej«, torej so 

sposobni prepoznati podobnosti, razlike in vrstni red. Pri tem uporabljajo matematični jezik o 

vzorcih: enak, drugačen, prej, potem, naslednji, kopirati, ponoviti (Montague - Smith, 1997). 

 

2.1 RAZVOJ PO STAROSTI 
 

2.1.1 DOJENČKI 

 

Piaget je odkril, da dojenčki že zelo zgodaj v svojem življenju začnejo prepoznavati vzorce. 

Najprej prepoznajo prostorsko zaporednost, na primer takrat, ko opazujejo dva različna 

predmeta, ki sta postavljena drug pred drugim. Opazijo predmete, ki so urejeni, kot so prečke 

njihove posteljice ali razporeditev pohištva v njihovi spalnici. Prepoznajo tudi ponavljajoča se 

gibanja, kot je odpiranje vrat, čemur sledita prihod mame in hranjenje (Montague - Smith, 

1997).  

 

2.2.2 OD DRUGEGA DO TRETJEGA LETA 

 

Piaget in B. Inhelder (1967) sta odkrila, da pri teh letih otroci ne znajo ponoviti zaporedja 

predmetov, postavljenih v določenem vrstnem redu. Lahko, da pravilno izberejo perle, ki 

ustrezajo tistim, ki so nanizane na nit, toda ustreznega zaporedja ne znajo ponoviti (Montague 

- Smith, 1997).  
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2.2.3 OD TRETJEGA DO PETEGA LETA 

 

Otroci med tretjim in četrtim letom starosti začnejo ponavljati vrstni red predmetov. Na 

primer: nanizali bodo nekaj perl, tako da bo vrstni red ustrezal tistim perlam, ki so že 

nanizane. Piaget je opazil, da otroci ne bodo vedno ponovili ustreznega vrstnega reda.  

 

Pri štirih letih otroci že razumejo vrstni red, v katerem so elementi postavljeni, vendar le če 

imajo možnost, da ga ves čas opazujejo. Pri ponavljanju linearnega zaporedja mora biti 

njihova kopija postavljena neposredno pod zaporedje, ki ga ponavljajo, da ga lahko hkrati 

primerjajo in kopirajo vrstni red. Kopiranje zaporedja gibov, glasbe, besed in rim, vzorci, 

narejeni iz perl – to so dejavnosti, ki jih razume večina štiriletnikov.  

 

Pri petih letih večina otrok še ne zna obrniti vrstnega reda predmetov, na primer: obrniti 

vrstnega reda zaporedja rdeča, modra, zelena, rumena perla v zaporedje rumena, zelena, 

modra, rdeča perla (Montague - Smith, 1997). 

 

Rustigian je v empirični raziskavi ugotovil, da se otroci, stari od tri do pet let, lažje seznanjajo 

z gibalnimi vzorci kot z vzorci, sestavljenimi iz slikovnih elementov. Otroci vzorce, ki so 

sestavljeni iz oblik, lažje razumejo kot vzorce, pri katerih je spremenljivka barva (Garrick, 

Threlfall, Orton, 1999).  

 

2.2 RAZVOJ GLEDE NA OTROKOVE PREDSTAVE  
 

Razvoj razumevanja vzorcev pri otrocih lahko obravnavamo po naslednjih poglavjih: 

 vrstni red elementov, 

 linearni vzorec, 

 kopiranje zaporedja, 

 ustvarjanje zaporedja, 

 izdelava vzorca, 

 ciklični/krožni vzorec. 

 

Dejavnosti, prek katerih bodo otroci spoznavali vzorce, bodo verjetno vključevale več 

vidikov, ki se nanašajo na vzorec. Otroci bodo zaporedje kopirali, nato pa ga bodo ponavljali 

ali izdelali svojega. Dejavnosti se ne bodo nanašale le na matematično področje, ampak bodo 
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otroci vzorce raziskovali in spoznavali tudi prek umetnosti, glasbe, gibanja in narave 

(Montague -Smith, 1997).  

 

2.2.1 VRSTNI RED ELEMENTOV 

 

Otroci bodo izkusili vrstni red pri različnih dejavnosti, kot so: posedanje igrač na stole po 

velikosti, nizanje rdečih, modrih perl ali izmenično odtiskovanje dveh različnih predmetov. 

Prek pogovora z odraslim bodo začeli razumeti vrstni red vzorcev. Vprašanja, kot so »Kaj je 

najprej?« in »Kaj sledi?«, bodo otroke spodbudila k opazovanju vrstnega reda elementov 

nekega zaporedja, ki ga bodo razširili na svoj vzorec.   

 

Vrstni red elementov ima lahko različne lastnosti: 

- Barva. Opazovanje vzorcev z izmeničnimi barvami bo otroke spodbudilo, da bodo 

opazili vrstni red barv. Na primer: opazovanje nizov perl z izmeničnimi barvami, 

progaste gosenice, ki jo najdejo v naravi, ali zebre v živalskem vrtu, ki ima izmenične 

črne in bele proge. Vse to so priložnosti za pogovor o tem, kaj vidijo, in nato opišejo 

vrstni red barv. 

- Oblika. Opazovanje vrstnega reda različnih oblik, ki tvorijo vzorec, bo otrokom 

pomagalo opaziti, da so elementi urejeni. Na primer: opazovanje različnih ograj, 

predvsem kovanih.  

- Velikost. Primerjanje elementov po velikosti otroke spodbuja k urejanju po velikosti. 

Prav tako bo raba jezika otrokom pomagala prepoznati vrstni red. Na primer: ko 

izdelujejo oblike iz testa, naj ponavljajo besede daljši, krajši, daljši, krajši … črvi in 

opišejo njihov položaj znotraj vrstnega reda. Pri uporabi tolkal otroke spodbujamo k 

izmenjujočemu se glasnemu in tihemu igranju. Kadar poslušajo drugega pri igranju na 

glasbilo in so pozorni na to, da močnemu sledi nežnejši udarec, bodo začutili ritem, ki 

je posledica urejenega zaporedje zvokov.  

- Tekstura. Nekatere teksture žametnih tkanin ali teksture tapet imajo izrazite vzorce z 

izmenjujočimi se izbočenimi in ravnimi področji. Pri igri z lutkami otroke spodbujamo 

k opazovanju blaga/oblačil, ki ga/jih uporabljajo pri igri. Otroci naj opišejo, kaj vidijo 

in čutijo.  

- Gibanje. Pri gibanju otroke spodbujamo, da ponavljajo gibe, njihova urejenost pa tvori 

vzorec. Na primer: stopijo na prste, naredijo počep, stopijo na prste, naredijo počep … 

Otroci naj drug drugega opazujejo pri ponavljanju vrstnega reda določenih gibov. Pri 
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uporabi glasbil naj ustvarjajo izmenjujoče se visoke in nizke zvoke. Nato naj poslušajo 

preostale in doživljajo ponavljanje ter urejenost gibanja in zvokov. 

- Količina. Vrstni red, katerega glavna lastnost je količina, je prisoten med otrokovo 

igro. Na primer: kadar otroci naredijo stolp iz štirih kock, temu sledi stolp iz treh kock, 

nato iz štirih … To je priložnost za primerjavo količin, da je tri manj kot štiri, in 

prepoznavanje, da trem kockam sledijo štiri, nato tri. Podobno lahko otroci pri gibanju 

naredijo dva poskoka, en korak, dva poskoka, en korak … Pri tem naj opazujejo drug 

drugega ter opišejo gibanje in primerjajo količine (Montague - Smith, 1997).  

 

2.2.2 LINEARNI VZOREC 

 

Linearni vzorci, ki vsebujejo ponavljajoče se krivulje, ravne, debele, tanke, lomljene, zavite 

črte, ponujajo odlično priložnost za razmislek o tem, kaj se spreminja in kako, ter za 

opazovanje lastnosti vzorca, tj. ponavljanje. Otroci bodo črte najprej raziskovali pri prostem 

risanju s prsti, tj. ob ustvarjanju »čačk«. Prav tako bodo pri uporabi gobice za odtiskovanje, 

perja, zobne ščetke, glavnika izdelali naključne vzorce. Pri uporabi glavnika bo imel odtis 

zaporedje vzporednih črt. Otroke spodbujamo, da opišejo vzorec, ki so ga ustvarili, da slišijo 

in uporabijo izraze, kot so: raven, okrogel, ukrivljen. Otrokom predlagamo, da odtisnejo 

oblike v ravni črti, in sicer drugo za drugo. Pri uporabi dveh barv lahko naredijo vzorec, pri 

katerem se ponavljajo določene barve (Montague - Smith, 1997). 

 

S svinčnikom, z barvicami ali barvo otroci izdelajo ravne, debele, tanke, lomljene, zavite ali 

krive črte. Spodbujajmo jih, da opazujejo ponavljajoče se gibe; tako bodo povezali gibanje z 

vzorcem. Podobno lahko tak vzorec izdelajo v suhem ali mokrem pesku. Za izdelavo 

uporabijo lopatke, palice ali svinčnike različnih debelin in primerjajo vzorce med seboj. 

Druga možnost je, da otroci razmažejo prstno barvo in v njej izdelajo črtni vzorec. Če imajo 

otroci dostop do računalnika, lahko v programu za risanje izdelajo zanimive učinke s 

ponavljajočimi se črtami. Računalniški program za risanje otrokom omogoča raziskovanje 

smeri; podobno pri tablicah za šivanje izkusijo gibanje, ki poteka »notri in ven«, ter smer 

gibanja – »gor in dol« (Montague - Smith, 1997). 

 

Rustigian je oblikoval razvojne stopnje, ki se nanašajo na nadaljevanje vzorca, glede na 

predhodne elemente (Garrick, Threlfall, Orton, 1999): 
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1. stopnja: otrok pri nadaljevanju vzorca naključno izbere nove elemente, ne da bi se oziral na 

predhodne  

 

 

 

   Vzorec                                                  Nadaljevanje vzorca 

 

 

2. stopnja: stopnja, pri kateri otrok ponavlja zadnji element (vztrajnost)  

 

 

 

   Vzorec                                                                                 Nadaljevanje vzorca 

 

 

3. stopnja: otrok uporabi predhodne elemente v katerem koli vrstnem redu 

 

 

 

   Vzorec                                                                                Nadaljevanje vzorca 

 

 

4. stopnja: simetričen pristop, pri katerem otrok ponovi vzorec v nasprotni smeri  

 

 

 

   Vzorec                                                                                Nadaljevanje vzorca 

 

 

5. stopnja: premišljeno nadaljevanje vzorca, pri katerem se otrok ozre na začetek 

 

 

    

Vzorec                                                                                Nadaljevanje vzorca 
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2.2.3 KOPIRANJE ZAPOREDJA 

 

Kopiranje zaporedja otrokom pomaga prepoznati vrstni red, v katerem so elementi zaporedja 

postavljeni. Za izdelavo natančne kopije bodo morali prepoznati, kateri element je prvi, kaj 

sledi in kaj je na koncu. Prek vprašanj in pogovora z odraslim bodo spoznali, da se elementi 

zaporedja vedno ponovijo v istem vrstnem redu, na primer: pri vozilih, ki so postavljeni v 

vrsto in se ponavlja rdeč avtobus, modri avtomobil, rumeni kamion, rdeč avtobus … Otroci 

naj zaporedje opišejo z enega konca, nato pa naj ga preučijo še z drugega. Pri tem jih 

vprašamo, ali je zaporedje enako in zakaj. Če odgovorijo z ne, lahko pojasnijo, zakaj. 

 

Otroci bodo kopirali preprosto zaporedje, ki ga bodo imeli točno pred seboj in ga bodo 

natančno opazovali, ali pa bodo izdelali stolp iz kock, ki bo tak, kot ga je izdelal njihov 

prijatelj. Ugotovljeno je bilo (Gura, 1992), da otroci pri igri s kockami dan za dnem 

ponavljajo določeno strukturo, ki jo izdelujejo po spominu. Ko je njihova rutina dobro 

utečena, kocke, ki jih potrebujejo za gradnjo, izberejo, preden začnejo graditi. To nam pokaže, 

da otroci pri gradnji svojega vzorca uporabljajo red in ponavljanje. Sposobnost ponavljanja 

določene strukture pojasni, da je izdelava kopij v obsegu otrokovih zmožnosti. Ponavljanje je 

ena izmed lastnosti, ki jo morajo otroci razumeti, da lahko izdelajo vzorec (Montague - Smith, 

1997). 

 

Otroci, stari štiri leta, še ne zanjo ponoviti gibanja, kot je: stopi na prste, počepni, skoči in stoj 

pri miru. Pri gibanju v parih s starejšim otrokom tudi mlajši kmalu usvojijo zaporedje gibov 

(Montague - Smith, 1997). 

 

2.2.4 USTVARJANJE ZAPOREDJA 

 

Otroci bodo naredili svoje zaporedje gibov, glasbe, nanizano ogrlico ali konstrukcijo iz kock. 

Izdelava zaporedja, ki otroke razveseljuje, bo vključila pogovor o tem, kaj je otroku všeč in 

česa ne mara, o najljubših barvah in oblikah. Kadar otroci sodelujejo in si delijo materiale, jih 

spodbujamo, da primerjajo, kaj so izdelali, ter opazujejo podobnosti in razlike (Montague - 

Smith, 1997).  
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2.2.5 IZDELAVA VZORCA 

 

ABAB-vzorec je lahko zelo preprost, z izmenjujočimi se barvami, oblikami ali velikostmi. 

Tak vzorec lahko otroci izdelajo s pomočjo pisanih žebljičkov in plošče z luknjami, s 

koraldami in z vrvico, s kompleti za gradnjo, predmeti iz okolja ... Otroke spodbujamo, da 

povedo, kaj so naredili, in se pogovarjamo, kako se njihov vzorec lahko nadaljuje. 

 

Naraščajoči vzorec lahko izdelajo kot stopničasti vzorec iz kock ali palic ali vzorec, pri 

katerem en element narašča pri vsaki ponovitvi vzorca (Montague - Smith, 1997): 

 

1.  

 

 

 

                                                         

  

 

2. 

 

 

 

 

2.2.6 CIKLIČNI/KROŽNI VZOREC 

 

Ciklični vzorec je vzorec, ki se združi v nepretrgan vzorec. Na primer: nanizan vzorec na 

vrvico iz rdečih, modrih in iz zelenih perl; ko vrvico sklenemo, da dobimo ogrlico, se 

zaporedje nadaljuje v vrstnem redu brez prekinitve.  

 

Ciklični vzorec je lahko narejen iz materialov, kot so na primer obroč ali krona iz vzorčnega 

papirja ali igrače, ki sedijo za mizo, pri tem pa se izmenjujeta punčka, medvedek, punčka, 

medvedek … Časovni vzorci so lahko ciklični, tako kot noči sledi dan, vrstni red obrokov ali 

ciklično življenje rastlin in žuželk. Otroci lahko oboje prepoznajo kot vzorec. 
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Izdelava vzorca, ki se ponavlja v krogu, je lahko zelo težka. Otroci morajo poskrbeti, da bo 

ponavljajoče se zaporedje ustrezalo prostoru, ki je razpoložljiv za izdelavo kroga. Na primer: 

če otrok postavi pet stolov okrog mize ter izbere medvedke in punčke, ki bodo izmenično 

sedeli v vzorcu ABAB, ni mogoče, da bi krog sklenil tako, da ne bi dve igrači iste vrste sedeli 

druga zraven druge. Z razgovorom bomo otroku pomagali, da bo ugotovil, kje je napaka pri 

njegovem vzorcu. Ena izmed rešitev je, da postavi dodaten stol za mizo, in sicer med dve 

igrači iste vrste. Na tej stopnji razumevanja krožnega vzorca je verjetneje, da bodo otroci 

končali vzorec z dodajanjem, na primer korald na ogrlico, dokler se vzorec ne sklene. 

 

Otroci bodo začeli spoznavati, da obstajajo dogodki, ki se redno ponavljajo, kot je menjava 

dneva in noči. V vrtcu se ponavlja dnevna rutina, torej vrstni red dogodkov: zajtrk, 

pravljica/ustvarjanje, temu sledijo malica, umivanje rok, odhod na igrišče (Montague - Smith, 

1997) … V dnevni rutini otroci redno doživljajo časovne intervale, ki se začnejo in končajo v 

doslednem zaporedju. Če otrok pozna vrstni red dnevne rutine ter ve, kateri dogodek označuje 

začetek in konec vsakega časovnega segmenta, dobi občutek predvidevanja in obvladovanja 

(Hohmann in Weikart, 2005). Otroci, ki imajo mlajšega brata ali sestrico, bodo morda 

prepoznali običajen vrstni red dogodkov pri dojenčku, tj. hranjenje, menjava pleničk, 

uspavanje … Pri tem je ključen pogovor, saj pomaga otrokom prepoznati vrstni red dogodkov 

in ponavljanje po običajnem vzorcu. Otroci bodo morda prepoznali ponavljajoče se 

značilnosti dni v tednu ali vrtenje urinega in minutnega kazalca pri analogni uri. 

 

Prepoznavanje, da so življenjska obdobja ciklična, je veliko zapletenejše. Otroci, ki imajo 

domače živali s kratko življenjsko dobo, bodo morda prek izkustva spoznali, da so rojstvo, 

rast, staranje, smrt … cikli, ki se ponavljajo. Če ena ponovitev ciklov traja daljše obdobje 

otrokovega življenja, je pretirano pričakovati, da bo otrok razumel cikle življenja kot krožni 

vzorec, dokler ne bo starejši. Tisti, ki imajo vrt ali pomagajo pri gojenju rastlin, bodo izkusili 

ponavljajoče se cikle pri rastlinah (Montague - Smith, 1997).  

 

Otrokove izkušnje z letnimi časi se v starosti treh in štirih let šele dobro začnejo; informacije, 

ki se jih spomnijo in jih predvidijo o letnih časih, so običajno konkretne in jih je mogoče 

opaziti. Spremembe letnih časov doživljajo na neposreden in osebno smiseln način. Na 

primer: poleti jedo sladoledne lučke na prostem, pozimi se sankajo po sneženem hribčku 

(Hohmann in Weikart 2005). 
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3 VZORCI V VRTCU 
 

Za vse vzgojitelje in vzgojiteljice v vrtcu je pomembno, da se zavedajo možnosti za razvoj 

otrokovega razumevanja vzorcev ter da imajo ustrezno predmetno znanje, razumejo pojme in 

imajo obširen besednjak o vzorcih. Vloga odraslih ima glavni pomen pri vključevanju v 

otrokovo igro in s tem pri prepoznavanju možnosti za vpeljavo in razširitev otrokovega 

razumevanja pojmov in besednjaka, povezanega z vzorci. Prav tako je veliko naključnih 

priložnosti za pogovor z otrokom o vzorcih, saj se vzorec v najširšem pomenu besede pojavlja 

povsod okrog nas. Na primer: otrok ima oblečeno novo jopico z določenim vzorcem; 

spodbudimo ga, da nam opiše vzorec, opazi barve in oblike ter ponavljanje vzorca. Lahko se 

izkaže, da je to uporaben primer cikličnega vzorca, če se nepretrgano nadaljuje okrog jopice. 

Tudi jezik, povezan z vzorci, je vsakdanji jezik. Uporabljen mora biti pravilno in v primernih 

okoliščinah, zato ga različno vključujemo v načrtovanje. Delo z vzorci bo prineslo zanimive 

izsledke, ki jih bodo otroci spoštljivo pokazali preostalim, da si jih ogledajo.  

 

Z rednim opazovanjem otrok pri kopiranju, nadaljevanju in pri izdelovanju vzorcev lahko 

vzgojitelj opredeli otrokovo trenutno znanje in spretnosti – ali otroci lahko: 

- opišejo vrstni red in uporabijo primeren jezik pri opisu položaja elementov določenega 

zaporedja; 

- opišejo in izdelajo črtni vzorec, pri tem pa uporabijo izraze za velikost, obliko, 

položaj, gibanje in za debelino; 

- kopirajo zaporedje in naredijo natančno kopijo; 

- izdelajo zaporedje in ga opišejo (položaj elementov – začetek, konec); 

- naredijo vzorec s ponavljanjem zaporedja in preverijo, ali je ponovitev vzorca 

pravilna, ali izdelajo naraščajoči ali padajoči vzorec; 

- prepoznajo ciklični vzorec in navedejo položaj elementov v vzorcu (Montague - 

Smith, 1997).  

 

Priložnosti za opredelitev otrokovega znanja se bodo pojavile skozi pogovor pri izdelavi 

vzorca. Izsledke otrokovih aktivnosti, kot so tiskani vzorci in vzorci iz nanizanih perl, lahko 

uporabimo kot proces ocenjevanja, posebno kadar otroci komentirajo svoje delo (Montague -

Smith, 1997). Otroci pa le redko poskušajo ubesediti svoje zaznavanje in namen pri igri z 

vzorci, zato velik del otrokovega razmišljanja o vzorcih lahko vidimo po tem, kar naredijo 

(Garrick, Threlfall, Orton, 1999).  
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Pri izdelavi vzorcev naj vzgojitelj/-ica sledi pedagoškemu načelu postopnosti, tj. ko bodo 

otroci usvojili izdelavo ponavljajočega se vzorca z dvema elementoma, ga razširijo na vzorec 

s tremi različnimi elementi.  

 

Otrokom je treba omogočiti, da razvijajo, oblikujejo, preučujejo, posnemajo in predstavljajo 

vzorce na različne načine (Labinowicz, 2010). Veliko izkušenj, ki jih bodo otroci pridobili, bo 

posledica njihovega izbora igrač oz. dejavnosti, kot so: delo s kockami, nizanje perl, tiskanje 

in uporaba kartic za šivanje. Vse te izkušnje ponujajo priložnosti za otrokovo zavedanje in 

izboljšanje predstav o vzorcih in jeziku (Montague - Smith, 1997).  

 

4 VZORCI V NARAVI 
 

Presenetljive vzorce lahko najdemo v organskem in tudi anorganskem svetu, na primer: 

metulji in mavrice imajo enako lestvico barv. Pri rastlinah in živalih najdemo obilico barv in 

oblik, katerih je v neživem svetu mnogo manj. Eden izmed priljubljenih vzorcev v naravi so 

proge, ki ponavljajo približno enak vzorec v nizu enakomerno razmaknjenih vzporednih črt 

(Stewart, 2003). 

 

4.1 NARAVA, VZORCI IN MATEMATIKA 
 

Pomembna vloga matematike v naravoslovju je v tem, da iz zapletenega sveta povzame 

preproste lastnosti (Stewart, 2003). 

 

4.1.1 SIMETRIJA 

 

Najpomembnejša sestavina, ki povezuje matematiko in vzorce, je simetrija; ta predstavlja 

način ponavljanja vzorca. Oblika je simetrična, če je videti natanko enaka, potem ko jo 

transformiramo na določen način: zrcaljenje, rotacija ali vrtenje, translacija ali vzporedni 

premik (Stewart, 2003). Na primer: lise na enem metuljevem krilu so zrcalna slika lis na 

drugem (Taylor, 1994). Morske zvezde imajo pet enakih krakov, razporejenih enakomerno v 

obliki zvezde. Najočitnejša simetrija pri njih je rotacijska, torej jo je mogoče zavrteti v pet 

različnih položajev in v vsakem izmed njih je videti takšna kot na začetku. Pogosto imajo tudi 

cvetovi rotacijsko simetrijo (Stewart, 2003).  
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Translacija ali vzporedni premik pomeni gibanje togega telesa, pri katerem se njegovi deli 

gibljejo po vzporednih krivuljah, tako da ostane telo samo sebi ves čas vzporedno z začetno 

lego (elektronski vir, Wikipedija). Translacijsko simetrijo lahko srečamo pri friznih vzorcih 

ali  t. i. okrasnih progah (Stewart, 2003), tj. vodoraven, plastično ali slikarsko okrašen pas, ki 

zaključuje ali poživlja zlasti stene (SSKJ, elektronska izdaja). V naravi se pojavljajo frizi ali 

okrasne proge, in to pogosto tudi tam, kjer jih ne bi pričakovali. Stonoge so potujoč friz, 

njihovo gibanje je odličen prototip za razmislek o vzorcih gibanja (Stewart, 2003).  

 

Toda simetrije so nepopolne – če sestavimo obraz iz dveh polovic obraza, tako da levo 

polovico prezrcalimo, dobimo zelo drugačno sliko, kot če prezrcalimo desno polovico obraza 

(Stewart, 2003). 

 

4.1.2 ZLATI REZ 

 

Zlati rez je najlepši in najskladnejši odnos dveh različnih količin. Je matematični pojem, 

kompozicijski zakon, kjer je manjši del proti večjemu v istem razmerju kot večji del proti 

celoti. Celotna narava temelji na zlatem rezu. Človek se ga sicer ne zaveda, vendar pa ga čuti 

intuitivno. Zlatemu rezu gre pripisati navzočnost številnih popolnih matematičnih razmerij v 

naravi (elektronski vir, Nova Akropola). 

 

Semena sončnice so razporejena v obliki »zlatih spiral« (zlati rez). Tudi nekateri mehkužci 

(nautilus) imajo hišico v obliki spirale. Listi rastlin ovijalk rastejo po steblu v obliki vijačnice, 

tako da količnik med številom obratov in številom presledkov tvori zaporedje. To je ravno 

zaporedje, ki ga poznamo kot zlati rez. Listi teh rastlin rastejo tako, da je med zaporednima 

listoma vedno kot, ki meri približno 137º (»zlati kot«), in je svetloba maksimalno izkoriščena 

oziroma so vsi listi od zgoraj optimalno osvetljeni (Pavlič, 1998).  

 

4.1.3 FIBONACCIJEVO ZAPOREDJE 

 

Leonardo Pisano z vzdevkom Fibonacci je živel med 12. in 13. stol. v Pisi. Napisal je knjigo o 

aritmetiki, z njo pa v Evropo uvedel hindujsko-arabske številke. Fibonaccijevo zaporedje 

dobimo tako, da prepišemo prvi člen 1, nato pa vse preostale dobimo tako, da seštejemo dva 

predhodna člena. 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Gibanje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Togo_telo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Telo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Matemati%C4%8Dna_krivulja
http://sl.wikipedia.org/wiki/Lega
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1  1  2  3  5  8  13  21  34  55  89  144 … 

 

Fibonaccijeva števila najdemo v rastlinski numerologiji – v številu cvetnih listov. Lilije imajo 

3 cvetne liste, zlatice 5, ostrožnik 8, ognjič 13, astre 21 ter marjetice in sončnice po 34, 55 ali 

89 listov (Stewart, 2003). Nekatere marjetice imajo cvetne liste razporejene v dveh vrstah – 

razmerje med številom listov je enako 21 : 34 (Pavlič, 1998). Števila najdemo v razporeditvi 

stebelnih listov rastlin; razporeditev vsakemu listu omogoča maksimalen izkoristek prostora 

in obenem tudi optimalno število za fotosintezo (elektronski vir, Nova Akropola). Prav tako 

jih najdemo tudi v spiralni geometriji oz. spiralnih strukturah, ki jih veliko rastlin uporablja za 

razporeditev semen; ta jim omogoča, da zavzamejo minimalen prostor, kar lahko opazimo 

tudi pri spiralni razporeditvi semen sončnice. Števila lusk v zaporednih vencih smrekovega 

storža si sledijo v Fibonaccijevem zaporedju (Pavlič, 1998), prav tako so luske na jelovih 

storžih razporejene v dveh družinah prepletenih spiral, vsaka družina posebej ima 

Fibonaccijevo število spiralnih zavojev. Storž macesna ima 8 zavojev v eni smeri in 5 v drugi 

(Stewart, 2003).  

 

4.1.4 PRAVILNI 6-KOTNIK 

 

V naravi je veliko oblik, teles in krivulj, ki jih je mogoče opisati z matematičnimi formulami. 

Snežinka je zgrajena iz kristalov, ki imajo obliko pravilnega 6-kotnika. Tudi čebele so ta lik 

izbrale za osnovni element pri gradnji svojega doma. Vsaka celica satovja ima v prerezu 

obliko pravilnega 6-kotnika in to ni naključje. Celice se morajo nizati druga ob drugi, porabiti 

je treba čim manj gradiva, prostor mora biti maksimalno izkoriščen in dom trden. V trikotnem 

satovju bi se čebele težko gibale. Očitno je prostor v satovju iz 6-kotnikov bolje izkoriščen, da 

sploh ne govorimo o boljši gibljivosti (Pavlič, 1998). 

 

4.2 SVARILNI IN VAROVALNI VZORCI ŽIVALI 
 

Svarilni vzorci. Živali so s svojimi kričečimi barvami dobro vidne in opozarjajo morebitne 

plenilce, da so neužitne ali strupene. Svarilne barve žuželk so navadno rumena, oranžna, rdeča 

in črna (Delaroche in Grimault, 2006).   

 

Metulji sovke pridejo po hrano ob mraku. Vzorci na krilih, podobni sovjim očem, jih varujejo 

pred majhnimi pticami. Manjše ptice se navadno izogibajo vsemu, kar jih spominja na sovo, 
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da ne postanejo njihov plen. Če majhen ptič le napade sovko, jo kljune v krila z vzorci, ne pa 

v telo (Dalby, 2004). 

 

Varovalni vzorci. Nam se zdi, da so zebre zelo opazne v zelenem in rumenem ozadju 

travnatih predelov. Toda levi, njihovi glavni plenilci, vidijo le črno-belo. Zebrina progasta 

dlaka se dobro ujema z rastjo trave in jo učinkovito zamaskira (prikrije). Zebre lahko s 

progami zavedejo plenilca. Ko se čreda zeber spusti v beg, je njihova progasta koža kot zlita 

med seboj. Tako plenilec, na primer lev, težko izbere eno samo zebro, ki bi jo zasledoval 

(Dalby, 2004). 

 

Žirafe so zaradi vzorčaste dlake težko opazne v lisasti svetlobi pod savanskim drevjem 

(Watts, 1996). 

 

Veliko dnevnih in nočnih metuljev pa tudi gosenic ima vzorce, zaradi katerih so komaj vidni 

na rastlinah, na katerih se navadno hranijo ali počivajo. Plenilci, na primer ptice, jih zato 

precej težje opazijo (Watts, 1996).  

 

4.3 GIBALNI VZORCI ŽIVALI 
 

Vzorci gibanja so dinamični vzorci, prav vsaka žival pa se giblje na svoj način. 

 

4.3.1 HOJA 

 

Kopno je trdna podlaga za vse načine premikanja, toda ko žival dvigne eno okončino od tal, 

mora telo ohraniti ravnotežje (Delaroche in Grimault, 2006). Okončine živali omogočajo, da 

obdrži svoje telo nad tlemi in ga v zaporedju nihajočih korakov premika v določeno smer 

(Parker, 1994). 

 

4.3.1 TEK 

 

Konji pri majhni hitrosti hodijo. Kadar so hitrejši, to gibanje imenujemo kas. Še hitrejše 

gibanje je lahni drnec. Pri veliki hitrosti galopirajo. Gepard pri največji hitrosti galopira, 

vendar se premika malo drugače kot konj v galopu (Stewart, 2003).  
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4.3.2 PLAZENJE 

 

Živali, ki se premikajo samo s plazenjem, imajo dolgo in gibčno telo (Delaroche in Grimault, 

2006). Deževnik si koplje rov skozi prst s ponavljajočim se izmeničnim krčenjem mišic. Kače 

si pomagajo pri plazenju z ritmičnim krčenjem mišic. Med premikanjem se zvijajo z ene 

strani na drugo (Stewart, 2003). Polži puščajo za seboj sluzasto sled iz spodnjega dela telesa, 

ki mu pravimo noga. Sluzasta snov oz. slina jim pomaga, da se obdržijo na gladkih površinah, 

kot so listi. Mišice v polževi nogi se krčijo v valujočem zaporedju in potiskajo žival naprej, 

vendar le s hitrostjo 10 metrov na uro (Parker, 1994).  

 

4.3.3 SKAKANJE 

 

Skakanje je zaporedje poskokov, med katerimi je lahko telo živali popolnoma mirno. 

Potrebne so močne mišice, predvsem v zadnjih nogah, da odrinejo celotno telo s sedečega 

položaja (Parker, 1994).  

 

4.3.4 LETENJE 

 

Letajo ptiči, žuželke in netopirji. Veliko ptic leti s hitrim zamahovanjem peruti. Ko pridobijo 

dovolj hitrosti, zdrsijo za kratek čas po zraku, nato pa znova zakrilijo (Tarman, 1999).  

 

4.3.5 PLAVANJE 

 

Plavanje je premikanje po vodi, z gibanjem rok, nog, telesa (SSKJ, elektronska izdaja).  

Slika 1: Galop pri konju (Parker, 1994) 

Slika 2: Galop pri gepardu (Parker, 1994) 
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4.4 ODTISI ŽIVALI 
 

Živali pri gibanju puščajo v snegu, blatu, na njivah ali v pesku odtise nog. Pri tem je treba 

razlikovati stopinje (odtise posameznih nog) in sledi hoje (več zaporednih stopinj iste živali) v 

snegu, blatu in v mivki. Poleg tega včasih govorimo še o skupnem odtisu, pri čemer mislimo 

razpored stopinj vseh štirih nog oziroma pri ptičih obeh nog. Pri nekaterih živalih je skupinski 

odtis vseh nog tako značilen in edinstven, da je preiskava posameznih stopinj in drugih sledov 

povsem nepotrebna. Takšne sledove puščajo na primer lisice med hojo, skakajoče veverice in 

skakljajoči poljski zajci (Hecker, 2007).  

 

4.5 OGLAŠANJE ŽIVALI 
 

Zvočni valovi so zaporedja vibracij, ki se od izvora širijo na vse strani. Vibracije prehajajo 

skozi snovi, kot so: zrak, voda ali trdi materiali. Zvok potuje v vodi štirikrat hitreje kot v 

zraku. Zvočni valovi in druge oblike vibracij potujejo skozi trde snovi velikokrat hitreje kot 

skozi zrak ali vodo. Seveda pa se vibracije izgubijo že na krajši razdalji. Sluh je čutilo, ki 

deluje na daljavo. Vnaprej lahko opozori na nevarnost ali hrano ali pa na približevanje 

partnerja za parjenje ali družinskega člana (Parker, 1994). V živalskem svetu je vse polno 

najrazličnejših zvokov. Tiste, ki jih ljudje slišimo, zaznavamo kot neznosen in neubran hrup 

ali prijetno melodijo. Kakor vsi drugi vzorci so tudi zvočni namenjeni predvsem 

prepoznavanju, zapeljevanju, opozarjanju ali obrambi (Delaroche in Grimault, 2006).  

 

4.6 CIKLIČNI VZORCI 
 

Periodični cikli so dinamični vzorci, pri katerih se dinamika ponavlja spet in spet v enakih 

časovnih presledkih. Zato lahko za kateri koli periodični cikel rečemo, da bo naslednjič 

potekal natanko enako kot prejšnjikrat (Stewart, 2003). Obdaja nas veliko periodičnih ciklov:  

- dnevno gibanje sonca z ene strani na drugo stran obzorja; 

- cikli letnih časov; 

- cikel dneva in noči; 

- življenjski cikli organizmov; 

- gibanje živali; 

- lunine mene (Stewart, 2003) … 
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4.7 VZORCI PRI SVETLOBI 
 

Svetloba je valovanje in njena barva je odvisna od valovne dolžine. Svetlobni žarki različnih 

valovnih dolžin, ki prehajajo iz enega sredstva v drugo – iz zraka v vodo –, se lomijo pod 

različnimi koti. Pri lomu se bela svetloba razcepi na »vse mavrične barve«, in sicer v 

običajnem zaporedju: rdeča, oranžna, rumena, zelena, modra, vijolična. Tako pride tudi do 

meteorološkega pojava – mavrice (Stewart, 2003).  

 

5 KONSTRUKTIVIZEM 

 

Konstruktivisti menijo, da znanja v gotovi obliki ne moreš drugemu »dati« niti od nekoga 

»sprejeti«, ampak ga mora vsakdo z lastno miselno aktivnostjo zgraditi. Ko se otrok sreča z 

novo vsebino, jo zazna skladno s svojim predznanjem, z izkušnjami in že obstoječimi, čeprav 

napačnimi in nepopolnimi pojmovanji sveta in pojavov (Hus in Čagran, 2008), ki so 

strukturirana v sistem kognitivnih shem – te so temeljne gradbene sestavine v procesu 

spoznavanja in učenja. Če so nove vsebine združljive z obstoječimi kognitivnimi shemami, jih 

otrok razširi in utrdi (Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009). Konstruktivisti utemeljujejo, 

da znanje izgrajujemo (konstruiramo) sami s svojo dejavnostjo v procesu osmišljanja svojih 

izkušenj (Hus in Čagran, 2008). 

 

Konstruktivizem je eden izmed najpomembnejših teoretičnih vplivov na učenje, predvsem pri 

matematiki in naravoslovju. Pri oblikovanju konstruktivističnih načel učenja ima izjemno 

pomembno vlogo kognitivna psihologija (Plut Pregelj, 2008), predvsem ideje Piageta in 

Vigotskega, ki poudarjajo: 

- aktivno vlogo otroka v procesu pridobivanja in konstruiranja znanja; 

- kvalitativno razliko med mišljenjem otrok v različnih razvojnih obdobjih in tudi 

razlike med otroki iste starosti; 

- pomen optimalnega (občutljivega) obdobja za določeno učenje; 

- izhajanje iz otrokove notranje motivacije (smiselnost problemov) za učenje (Batistič 

Zorec, 2002).  

 

Klasični potek konstruktivističnega pristopa k poučevanju je zasnovan na treh stopnjah: 

elicitacija (odkrivanje otroških zamisli), intervencija ali učni poseg in uporaba novih zamisli. 

Prva stopnja, odkrivanje zamisli, je zaradi privlačnosti in zanimivosti vpogleda v bogastvo 
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otroških idej najbolj obdelana. Vzgojitelji, ki se želijo sami spopasti z odkrivanjem otroških 

zamisli, pa naj sledijo naslednjim metodam: risanje slik, pogovor z otroki, razlage slik, učenci 

postavljajo vprašanja, možganske nevihte (brainstorming) in druge. Druga stopnja, pri kateri 

odkrite in znane ideje uporabimo pri dejavnosti, je zahtevnejša in precej manj raziskana. 

Pojmi, ki izhajajo iz pojmovne strukture posamezne vede, se lahko zdijo samoumevni in 

neproblematični. Vendar pa so raziskave pokazale, da se mnogi izmed ključnih pojmov ne 

oblikujejo v pravilne, ampak v napačne pojme (misconception). Vzgojitelj, ki je seznanjen s 

pogostimi napačnimi razlagami, naj poskuša intuitivne pojme upoštevati že pri načrtovanju. 

Za izbiro prave metode ali strategije, kako usmerjati otroka, pa je treba vedeti več o naravi 

intuitivnega pojma samega. Pomembna je učna izkušnja – naj bo dovolj smiselna in 

razumljiva, hkrati pa v nasprotju z mišljenjem otrok. Da lahko vzgojitelj opozori otroke na 

izkušnje, ki jih že imajo, in da bodo nove informacije laže povezali in sprejeli, mora čim bolje 

poznati predznanje otrok (Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009). Nadalje mora vzgojitelj 

ustvariti ugodne pogoje za procese učenja, spodbudno okolje in za spodbudno socialno 

ozračje, da lahko sproži procese dejavnega, samostojnega pridobivanja spoznanj (Špoljar 

2004: 66). Dejavnosti, ki zahtevajo najprej odkrivanje otroških idej in njihovo analizo, nato pa 

načrtovanje ustrezne strategije, so seveda časovno, organizacijsko in strokovno zahtevne 

(Krnel, 2004). O. Elbert (2004) pravi, da za izvajanje – delovanje v praksi – ni nujno dobro 

poznavanje teorije o konstruktivizmu, ampak je pomembnejša ustrezna usposobljenost za 

praktično izvedbo.   

 

Pomembna navodila pri izvajanju konstruktivistične metode:  

1. Področje naj bo zanimivo. 

2. Začnite s tistim, kar otrok zna. Najbolje je začeti z otrokovim neposrednim okoljem in 

tistim, kar otroke trenutno zanima. 

3. Prisluhnite otrokom. Skoraj o vsem imajo svoje zamisli.  

4. »Pravih« odgovorov ni. Obstajajo pa odgovori, ki so boljši od drugih. 

5. Ne dopovedujte vi njim, ampak naj oni dopovedujejo vam. 

6. Niste izvir vsega znanja. 

7. Bodite odprtega duha. Kakor hitro postanete nesprejemljivi za drugačne zamisli in 

razlage, ste prekinili vsak stik z znanostjo. Znanost je ustvarjalnost in spodbuja 

razmislek (Elbert, 2004). 
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Naj omenim še Piagetovo raziskovalno metodo, ki temelji na odprtem pogovoru z otrokom. 

Piaget je otroku postavljal vprašanja in pozorno poslušal vse, kar mu je ta govoril, ne da bi ga 

popravljal ali komentiral njegove izjave. Otroka je odprto sprejemal takega, kakršen je, in mu 

ni vsiljeval svojih razlag ali pravilnih odgovorov. Prav ta pristop mu je omogočil pomembna 

odkritja, saj je ugotovil, da so bili odgovori enako starih otrok precej podobni, a različni od 

pričakovanj odraslih (Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009). 
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EMPIRIČNI DEL 
 

1 OPREDELITEV PROBLEMA  
 

Vzorci nas obdajajo na vsakem koraku; so del našega sveta in načina življenja. Izdelujemo jih 

sami, prav tako pa so velik del žive in nežive narave. V naravi niso vzorci le tisto, kar vidimo, 

kajti tudi narava deluje po določenih vzorcih, ki pa se jih ne zavedamo oz. o njih ne 

razmišljamo, saj je to delovanje za nas samoumevno. Ker o določenih zakonitostih, ki vladajo 

v naravi in se ponavljajo ter imajo svoj namen, ne razmišljamo, jih tudi premalokrat 

predstavimo otrokom.  

 

Med globalnimi cilji s področja narave je v Kurikulumu za vrtce (1999) tudi cilj spodbujanje 

različnih pristopov k spoznavanju narave. Namen moje diplomske naloge je vzgojitelje in 

vzgojiteljice spodbuditi k pristopu spoznavanja narave prek vzorcev. Hkrati želim otrokom 

predstaviti naravo prek vzorcev in jim približati pojem vzorec prek narave ter jim predstaviti 

zakaj so vzorci v naravi pomembni. 

 

2 CILJI RAZISKOVANJA 

 

- S pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti, kakšne predstave imajo otroci o različnih 

vzorcih v naravi: o svarilnih in varovalnih vzorcih določenih živali, letnih časih, 

gibanju živali, o oglašanju živali idr. 

- Na podlagi napačnih predstav in slabega poznavanja določene teme pripraviti različne 

dejavnosti. 

- Po izvedbi dejavnosti s ponovnim anketiranjem preveriti poznavanje določene teme.  

- Otrokom približati naravo in jim določeno tematiko predstaviti na drugačen način, in 

sicer prek različnih vzorcev.  

 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

- Kaj si otroci predstavljajo pod pojmom vzorec? 

- Ali otroci poznajo pikapolonico, močerada in oso ter ali poznajo pomen njihovega 

vzorca v naravi? 

- Ali otroci poznajo rdečo mušnico in pomen njenega vzorca v naravi? 



29 

 

- Ali otroci poznajo zebro, žirafo, geparda in tigra in pomen njihovega vzorca v naravi? 

- Kako dobro otroci poznajo vitico, ali so jo že videli in kakšna se jim zdi oblika vitice?  

- Kako dobro otroci poznajo satovje in namen luknjic v satovju? 

- Kako dobro otroci poznajo sončnico? 

- Ali otroci prepoznajo določen letni čas po sliki? 

- Kako dobro otroci poznajo oglašanje določenih živali? 

- Kako dobro otroci poznajo gibanje določenih živali? 

 

4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 

- Predvidevam, da bodo imeli otroci različne predstave o pojmu vzorec.  

- Predvidevam, da večina otrok pozna pikapolonico in oso, vendar slabo poznajo pomen 

njunega vzorca. 

- Predvidevam, da otroci slabo poznajo močerada in pomen njegovega vzorca. 

- Predvidevam, da kar nekaj otrok pozna rdečo mušnico in pomen njenega vzorca. 

- Predvidevam, da bo večina otrok prepoznala zebro in žirafo po vzorcu na sliki, malo 

otrok pa bo prepoznalo geparda in tigra. 

- Predvidevam, da malo otrok pozna pomen vzorcev zebre, žirafe, geparda in tigra. 

- Predvidevam, da otroci slabo poznajo vitico. 

- Predvidevam, da kar nekaj otrok pozna satovje. 

- Predvidevam, da bodo otroci prepoznali sončnico na sliki, vendar ne bodo vedeli, 

kakšen pomen ima razporeditev njenih semen.  

- Predvidevam, da bo večina otrok po sliki določila, za kateri letni čas gre.  

- Predvidevam, da skoraj vsi otroci poznajo oglašanje in gibanje večine naštetih živali.  
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5 METODA RAZISKOVANJA 
 

Raziskava temelji na deskriptivni (opisni) metodi pedagoškega raziskovanja, in sicer sem kot 

instrument raziskovanja uporabila anketni vprašalnik, pri katerem sem otrokom ustno 

zastavljala vprašanja, njihove odgovore pa sem si zapisovala. Vprašanja so bila odprtega tipa. 

 

6 OPIS STATISTIČNE MNOŽICE IN VZORCA 
 

Uporabila sem neslučajnostni priložnostni vzorec, v katerega je bilo vključenih 70 otrok iz 

štirih skupin iz dveh vrtcev. 31 vključenih otrok  je bilo starih 4–5 let, 39 vključenih otrok pa 

je bilo starih 5–6 let. V vsakem vrtcu sem anketirala dve skupini otrok.  

 

7 TEHNIKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

V mesecu oktobru 2012 sem podatke zbirala v Vrtcu Kokrica, v mesecu novembru 2012 pa v 

Vrtcu Mavčiče. Otroke sem ustno anketirala v dopoldanskem času, ločeno od skupine, da 

posameznika ne bi motili preostali otroci in da se njihovi odgovori ne bi ponavljali.  

 

8 OPIS INSTRUMENTA  
 

Podatke sem zbirala s pomočjo anketnega vprašalnika, ki vsebuje 16 vprašanj odprtega tipa. 

Vprašanja se nanašajo na vzorce v naravi. Prvo vprašanje se nanaša na splošno razumevanje 

pojma vzorec. Štiri vprašanja se nanašajo na svarilne vzorce, štiri na varovalne vzorce, tri na 

določene zakonitosti v naravi, po eno vprašanje pa na letne čase, oglašanje različnih živali in 

gibanje različnih živali. 

 

9 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
  

Podatke sem obdelala v računalniškem programu Microsoft Office Excel. Najprej sem jih 

analizirala glede na starost otrok, nato pa sem podobne odgovore razvrstila v skupine in jih 

prikazala z grafi ter interpretirala. 
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10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

10.1 ŠTEVILO SODELUJOČIH OTROK 

 

 

Graf 1: Število sodelujočih otrok v anketi 

 

Graf prikazuje število sodelujočih otrok v anketi. Sodelovalo je 70 otrok (100 %), od tega 32 

deklic (46 %) in 38 dečkov (54 %).  Otroci so bili različne starosti, in sicer je bilo 31 otrok 

(44 %) starih 4–5 let in 39 otrok (56 %) starih 5–6 let. Deklic, starih 4–5 let, je v anketi 

sodelovalo 13 (18 %), dečkov pa 18 (26 %). Deklic, starih 5–6 let, je v anketi sodelovalo 19 

(27 %), dečkov pa 20 (29 %).  
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10.2 POJEM VZOREC 

Otroke sem najprej vprašala, kaj si predstavljajo pod besedo vzorec?  

 

 

Graf 2: Odgovori na vprašanje: Kaj si predstavljaš pod besedo vzorec? 

 

55 % štiriletnikov (17 otrok)  in 49 % petletnikov (19 otrok) je na vprašanje, kaj si 

predstavljajo pod besedo vzorec, odgovorilo z ne vem. Predvidevam, da besede vzorec ne 

poznajo dobro in nimajo predstav o vzorcih oz. svojih predstav ne znajo ubesediti. 10 % 

štiriletnikov (3 otroci) si pod besedo vzorec predstavlja različne oblike: krog, kvadrat, 

trikotnik, srček, rožice, križec. Prav tako si 23 % petletnikov (9 otrok) pod besedo vzorec 

predstavlja različne oblike: kvadrat, trikotnik, krog, srček, štirikotnik, zvezda, črke, luna. Pod 

kategorijo drugo, ki predstavlja 35 % odgovorov (11 otrok), sem uvrstila naslednje odgovore 

štiriletnikov: riba, ježek, jabolko, hruška, gozd, hiša, goba, računalnik, balon. Najzanimivejši 

odgovori so bili: muuu – kot reče teliček; vzorec je kot ogledalo, samo da ni; lučka rdeča 

pomeni stop, zelena pomeni gremo; vzorec pomeni, da pade meteorit in nastane vzorec 

meteorita. 28 % odgovorov (11 otrok) petletnikov sem uvrstila v kategorijo drugo, njihovi 

odgovori so bili: brlog, morje, vihar, prozorna barva, žaba, slon, pes, žirafa, nosorog, mačka, 

tiger, lev, gepard, morski kit, morski lev, drevo, kralj, okvir, nekaj naslikano – maškara, 

sonce, zapestnica, ogrlica, nekaj, kar je lepo. 

 

 

 

55%

10%

35%

49%

23%
28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

NE VEM OBLIKE DRUGO

O
d

st
o

tk
i

Odgovori otrok 

Kaj si predstavljaš pod besedo vzorec?

4–5 let 5–6 let



33 

 

Nato me je zanimalo ali so otroci vzorce že kje videli. 

 

 

Graf 3: Odgovori na vprašanje: Ali si vzorce že kje videl/-a? 

 

29 % štiriletnikov (9 otrok) pravi, da so vzorce že videli, in sicer: po televiziji, v živalskem 

vrtu, pri prijatelju, v skupini vrtca, ko so se peljali z avtomobilom. 54 % petletnikov (21 

otrok) je prav tako že videlo vzorce, in sicer: doma, v banki, na slikah, na vratih, ko so risali 

pike, na šabloni, pri ugankah, v drugi državi, pri babici, v Ljubljani, pri pikapolonici, pri škatli 

za kocke z različnimi oblikami. 68 % štiriletnikov (21 otrok) in 41 % petletnikov (16 otrok) 

vzorcev še ni videlo. 3 % oz. en štiriletnik in 5 % oz. dva štiriletnika pa ne vedo, ali so vzorce 

že videli.                                                                                         

 

Naslednje vprašanje je bilo ali so vzorci tudi v naravi. 

 

 

Graf 4: Odgovori na vprašanje: Ali so vzorci tudi v naravi? 

29%

68%

3%

54%

41%

5%
0%

20%

40%

60%

80%

DA NE NE VEM

O
d

st
o

tk
i

Odgovori otrok 

Ali si vzorce že kje videl/-a?

4–5 let 5–6 let

64%

23%
13%

49%
43%

8%
0%

20%

40%

60%

80%

DA NE NE VEM

O
d

st
o

tk
i

Odgovori otrok 

Ali so vzorci tudi v naravi?

4–5 let 5–6 let



34 

 

64 % štiriletnikov (20 otrok) in 49 % petletnikov (19 otrok) meni, da so vzorci tudi v naravi. 

23 % štiriletnikov (7 otrok) in 43 % petletnikov (17 otrok) meni, da vzorcev v naravi ni. 13 % 

štiriletnikov (4 otroci) in 8 % petletnikov (3 otroci) je na vprašanje, ali so vzorci tudi v naravi, 

odgovorilo z ne vem.  

 

10.3 POLONICA 

Otrokom sem pokazala sliko polonice, ki je v prilogi (št. 1). Vprašala sem jih katera žival je 

na sliki?  

 

 

Graf 5: Odgovori na vprašanje: Katera žival je na sliki? (polonica) 

 

Vseh 70 otrok (100 %) je na sliki prepoznalo pikapolonico.  

 

Zanimalo me je, po čem so otroci prepoznali polonico. 

 

 

Graf 6: Odgovori na vprašanje: Po čem si jo prepoznal/-a? (polonica) 
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45 % štiriletnikov (14 otrok) in 44 % petletnikov (17 otrok) pravi, da so pikapolonico na sliki 

prepoznali po črnih pikah. 55 % štiriletnikov (17 otrok) in 56 % petletnikov (22 otrok) je 

pikapolonico na sliki prepoznalo po rdečih krilih in črnih pikah.  

 

Nato sem otroke vprašala, ali je pomembno, da ima tak vzorec oz. kakšen je pomen njenega 

vzorca. 

 

 
 

Graf 7: Odgovori na vprašanje: Kakšen je pomen njenega vzorca v naravi? (polonica) 

 

22 % štiriletnikov (7 otrok) in 10 % petletnikov (4 otroci) pravi, da pikapolonica taka je in 

mora taka biti, da vemo, da je pikapolonica. 16 % štiriletnikov (5 otrok) in 15 % petletnikov 

(6 otrok) pravi, da vzorec pikapolonice nima pomena. 52 % štiriletnikov (16 otrok) in 62 % 

petletnikov (24 otrok) ne ve, kakšen je pomen vzorca pikapolonice. Pod kategorijo drugo sem 

uvrstila 10 % odgovorov štiriletnikov (3 otroci) in 13 % odgovorov petletnikov (5 otrok). 

Odgovori štiriletnikov so bili: pomen je rdeč in črn; pomen je, da ima krila in leti; 

pikapolonica nima vzorca. Odgovori petletnikov: vzorec pove, koliko je pikapolonica stara; 

dva otroka menita, da je pomen vzorca, da lahko leti, in dva otroka menita, da je pomen 

vzorca pikapolonice, da je žival lepa. 
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10.4 MOČERAD 

Otrokom sem pokazala sliko močerada, ki je v prilogi (št. 1). Prosila sem jih, naj mi opišejo 

vzorec, ki ga vidijo na sliki.  

 

 

Graf 8: Odgovori na vprašanje: Kakšen vzorec ima žival na sliki? (močerad) 

 

39 % štiriletnikov (12 otrok) in 51 % petletnikov (20 otrok) je na vprašanje, kakšen vzorec 

ima žival na sliki, odgovorilo, da ima rumene pike. 13 % štiriletnikov (4 otroci) in 8 % 

petletnikov (3 otroci) je odgovorilo, da ima žival rumene črte. 16 % štiriletnikov (5 otrok) in 

21 % petletnikov (8 otrok) pravi, da je vzorec črn in rumen. 13 % štiriletnikov (4 otroci) in 5 

% petletnikov (2 otroka) meni, da žival nima vzorca. Pod kategorijo drugo sem uvrstila 

naslednje odgovore štiriletnikov: ima rumene pike in črte; ima rumene pravokotnike; žival 

ima rumen in moder vzorec; ima črvaste rumene pike; dva odgovora ne vem, kar predstavlja 

19 % odgovorov štiriletnikov (6 otrok). Odgovori petletnikov, to je 15 % (6 otrok), so bili: 

ima rumene »fleke«; ima rumene kačke; ima gosenice oz. lise; dva otroka menita, da ima 

rumene črte in pike, en otrok pa ne ve, kakšen vzorec ima žival na sliki.  
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Zanimalo me je, ali otroci vedo, katera žival ima tak vzorec.  

 

 

Graf 9: Odgovori na vprašanje: Katera žival ima tak vzorec? (močerad) 

 

48 % štiriletnikov (15 otrok) in 38 % petletnikov (15 otrok) ne ve, katera žival ima vzorec, ki 

so ga videli na sliki. 19 % štiriletnikov (6 otrok) in 15 % petletnikov (6 otrok) meni, da je 

žival na sliki kača. 23 % štiriletnikov (7 otrok) in 28 % petletnikov (11 otrok) pravi, da je 

žival na sliki kuščar. 3 % štiriletnikov (1 otrok) in 18 % petletnikov (7 otrok) je ugotovilo, da 

je na sliki močerad. Pod kategorijo drugo sem uvrstila dva odgovora štiriletnika (6 %), in 

sicer, da je na sliki krokodil, drugi pa je rekel, da je na sliki velika žaba.  

 

Otroke sem nato vprašala, kakšen je pomen močeradovega vzorca v naravi. 

 

 

Graf 10: Odgovori na vprašanje: Kakšen je pomen njenega vzorca v naravi? (močerad) 
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71 % štiriletnikov (22 otrok) in 72 % petletnikov (28 otrok) ne ve, kakšen je pomen vzorca 

močerada v naravi. 16 % štiriletnikov (5 otrok) in 10 % petletnikov (4 otroci) pravi, da nam 

močerad z vzorcem sporoča, da je strupen. Pod kategorijo drugo sem uvrstila naslednje 

odgovore (13 %) štiriletnikov (4 otroci): je kot veja; nima pomena; dva odgovora – ker tak je. 

Odgovori (18 %) petletnikov (7 otrok), ki sem jih uvrstila pod kategorijo drugo, so: da se 

brani, dva odgovora – ker tak je; dva odgovora – to je varovalna barva; da živi v gorah in da 

gad ni kača, ampak kuščar.  

 

10.5 OSA 

Otrokom sem pokazala sliko ose, ki je v prilogi (št. 1). Vprašala sem jih, katera žival je na 

sliki. 

 

 

Graf 11: Odgovori na vprašanje: Katera žival je na sliki? (osa) 

 

48 % štiriletnikov (15 otrok) in 61 % petletnikov (24 otrok) je na sliki prepoznalo oso. 42 % 

štiriletnikov (13 otrok) in 36 % petletnikov (14 otrok) je menilo, da je na sliki čebela. Trije 

otroci, 2 štiriletnika in en petletnik (3 %), niso vedeli, katera žival je na sliki. Eden izmed 

štiriletnikov je odgovoril, da je na sliki mravlja (kategorija drugo).   

 

 

 

 

 

 

 

48%
42%

10%

61%

36%
3%

0%

20%

40%

60%

80%

OSA ČEBELA DRUGO

O
d

st
o

tk
i

Odgovori otrok 

Katera žival je na sliki? (osa)

4–5 let 5–6 let



39 

 

 

Nato sem otroke prosila, naj mi opišejo vzorec ose.  

 

 

Graf 12: Odgovori na vprašanje: Kakšen vzorec ima žival? (osa) 

 

13 % štiriletnikov (4 otroci) in 10 % petletnikov (4 otroci) meni, da ima žival na sliki pike. 

Štiriletniki menijo, da so pike črne, rumene ter črne in rumene. Petletniki menijo, da so pike le 

rumene barve. 23 % štiriletnikov (7 otrok) in 26 % petletnikov (10 otrok) meni, da ima žival 

na sliki črte. Večina štiriletnikov meni, da so črte črne in rumene, pri petletnikih pa prevladuje 

mnenje, da so črte rumene barve. 16 % štiriletnikov (5 otrok) in 10 % petletnikov (4 otroci)  

pravi, da ima žival na sliki črte in pike. Otroci vzorec vidijo različno; nekateri menijo, da so 

pike in črte le rumene barve, drugi pravijo, da so pike in črte rumene in črne barve. 23 % 

štiriletnikov (7 otrok) in 41 % petletnikov (16 otrok) meni, da je vzorec črn in rumen. Štirje 

petletniki so na podvprašanje, kaj je črno in rumeno, odgovorili, da so to okrogle črte. 

Pokazali so, da potekajo okrog po telesu ose. V kategorijo drugo sem uvrstila 8 odgovorov 

(26 %) štiriletnikov: ima zavite rumene pike; dva otroka ne vesta, kakšen vzorec ima; nima 

vzorca; okrogel vzorec; takšnega, da te lahko piči. Prav tako sem 5 odgovorov (13 %) 

petletnikov uvrstila v kategorijo drugo: vzorec je okrogel, rumen in rjav; rumene, modre in 

rjave barve; ima rumene proge; nima vzorca, ima črte; progaste rumene črte. 
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Zanimalo me je, ali otroci vedo, kakšen je pomen osinega vzorca v naravi. 

 

 

Graf 13: Odgovori otrok na vprašanje: Kakšen je pomen njenega vzorca v naravi? (osa) 

 

13 % štiriletnikov (4 otroci) in 18 % petletnikov (7 otrok) pravi, da je pomen osinega vzorca, 

da te lahko piči. V to kategorijo sem uvrstila tudi odgovor štiriletnika, ki je rekel, da vzorec 

opozarja, da je osa strupena. 13 % štiri- (4 otroci) in petletnikov (5 otrok) pravi, da osa taka 

je; da vemo, da je osa in da so jo tako naredili. 52 % štiriletnikov (16 otrok) in 67 % 

petletnikov (26 otrok) ne ve, kakšen pomen ima osin vzorec. V kategorijo drugo sem uvrstila 

en odgovor (3 %) petletnika, ki pravi, da vzorec sporoča, da osa samo brenči in ne govori, ter 

7 odgovorov (22 %) štiriletnikov, ki menijo, da črte niso pomembne, so samo za pikanje; da je 

pomen vzorca črn in rumen; da ose ne zebe; da lahko leti in nabira med; da se jo bolje vidi in 

da se je na črnem in rumenem ne vidi; eden pravi, da vzorca nima.  
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10.6 RDEČA MUŠNICA 

Otrokom sem pokazala sliko rdeče mušnice, ki je v prilogi (št. 1) in jih vprašala katera rastlina 

je na sliki?  

 

 

Graf 14: Odgovori na vprašanje: Katera rastlina je na sliki? (rdeča mušnica) 

 

58 % štiriletnikov (18 otrok) in 72 % petletnikov (28 otrok) je na sliki prepoznalo mušnico.   

29 % štiriletnikov (9 otrok) in 20 % petletnikov (8 otrok)  je odgovorilo, da je na sliki goba. 

13 % štiriletnikov (4 otroci) ni vedelo, katera rastlina je na sliki (kategorija drugo), en 

petletnik je menil, da je na sliki goba marela, dva pa nista vedela, katera rastlina je na sliki 

(kategorija drugo).  

 

Nato sem otroke prosila, da mi opišejo njen vzorec.  

 

 

Graf 15: Odgovori na navodilo: Opiši njen vzorec. (rdeča mušnica) 
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51 % štiriletnikov (4 otroci) in 59 % petletnikov (4 otroci) je odgovorilo, da je mušnica rdeča 

in da ima bele pike. 29 % štiriletnikov (9 otrok) in 31 % petletnikov (12 otrok) pravi, da so 

bele pike vzorec mušnice. 10 % štiri- (3 otroci) in petletnikov (4 otroci) meni, da je vzorec 

okrogel. Pod kategorijo drugo sem uvrstila 10 % odgovorov štiriletnikov (3 otroci), ki pravijo: 

vzorec je rdeč, ima srčke, rožiče, črvičke; nima vzorca; je kot jabolko, pike so kot sneg.  

 

Otroke sem vprašala, ali je njen vzorec v naravi pomemben oz. kakšen je pomen njenega 

vzorca v naravi. 

 

 

Graf 16: Odgovori na vprašanje: Kakšen je pomen njenega vzorca v naravi? (rdeča mušnica) 

 

32 % štiriletnikov (10 otrok) in 36 % petletnikov (14 otrok) je na vprašanje, kakšen je pomen 

vzorca rdeče mušnice v naravi, odgovorilo, da je strupena. 13 % štiriletnikov (4 otroci) in 10 

% petletnikov (4 otroci) pravi, da mušnica taka je. 19 % štiriletnikov in 15 % petletnikov 

meni, da vzorec mušnice nima pomena. 29 % štiriletnikov (9 otrok) in 39 % petletnikov (15 

otrok) ne ve, kakšen je pomen vzorca rdeče mušnice v naravi. V kategorijo drugo sem uvrstila 

2 odgovora štiriletnikov (7 %), ki pravita, da je pomen vzorca, da je bolj visoko od mravelj in 

da mušnica na sliki nima vzorca.  

 

10.7 ZEBRA 

Otrokom sem pokazala sliko zebre, ki je v prilogi (št. 1). Vprašala sem jih katera žival je na 

sliki?  
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Graf 17: Odgovori na vprašanje: Katera žival je na sliki? (zebra) 

 

84 % štiriletnikov (26 otrok) in 90 % petletnikov (35 otrok) je na sliki prepoznalo zebro. 10 % 

štiri- (3 otroci) in petletnikov (4 otroci) ni vedelo, katera žival je na sliki. Pod kategorijo 

drugo sem uvrstila 2 odgovora (6 %) štiriletnikov – eden je mislil, da je na sliki koza, drugi je 

odgovoril, da je na sliki žival, ki je podobna konju.  

 

Zanimalo me je, po čem so otroci prepoznali zebro. Če je niso prepoznali po vzorcu, sem jih 

prosila naj mi opišejo njen vzorec.  

 

 

Graf 18: Odgovori na vprašanje: Po čem si jo prepoznal/-a? Opiši njen vzorec. (zebra) 
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65 % štiriletnikov (29 otrok) in 95 % petletnikov (37 otrok) pravi, da so zebro prepoznali po 

črnih in belih črtah. 13 % štiriletnikov (4 otroci) in 5 % petletnikov (2 otroka) pravi, da ima 

zebra bele črte, po katerih so jo prepoznali. 16 % štiriletnikov (5 otrok) pravi, da je zebra bela 

in ima črne črte, 2 štiriletnika (6 %) pa sta odgovorila, da sta zebro prepoznala po črnih in 

belih pikah.  

 

Otroke sem vprašala, kakšen je pomen zebrinega vzorca v naravi.  

 

 

Graf 19: Odgovori na vprašanje: Kakšen je pomen njenega vzorca v naravi? (zebra) 

 

23 % štiriletnikov (7 otrok) in 13 % petletnikov (5 otrok) je na vprašanje, kakšen je pomen 

zebrinega vzorca v naravi, odgovorilo, da vzorec nima pomena. 23 % štiriletnikov (7 otrok) in 

15 % petletnikov (6 otrok) pravi, da zebra taka je, da vemo, da je zebra; da vemo, da res 

obstaja. 35 % štiriletnikov (11 otrok) in 62 % petletnikov (24 otrok) ne ve, kakšen je pomen 

zebrinega vzorca v naravi. Pod kategorijo drugo sem uvrstila 19 % odgovorov štiriletnikov (6 

otrok) in 10 % odgovorov petletnikov (4 otroci). Štiriletniki so na vprašanje odgovorili, da je 

taka kot takrat, ko greš čez cesto; da se jo vidi; da gepard in levinja ne vidita zebre in je ne 

ugrizneta; pomen vzorca je zaradi črt; pomen so bele in črne črte; črte so pomembne, saj je 

cela črtasta in bela. Odgovori petletnikov, ki sem jih uvrstila v kategorijo drugo, so: s črtami 

zebra živi; pomen je, da so ene bolj svetlo rjave, druge bolj črne; pomen je črn in bel, ker je 

verjetno kakšna roža taka; po zebri se imenuje prehod. Ugotovila sem, da nekaj otrok ne ve, 

23% 23%

35%

19%
13% 15%

62%

10%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

NIMA POMENA KER TAKA JE NE VEM DRUGO

O
d

st
o

tk
i

Odgovori otrok 

Kakšen je pomen njenega vzorca v naravi? 
(zebra)

4–5 let 5–6 let



45 

 

kaj pomeni beseda pomen, predvsem zaradi nejasnih odgovorov, nekaj otrok pa me je tudi 

vprašalo, kaj to pomeni. 

 

10.8 ŽIRAFA 

Otrokom sem pokazala sliko žirafe, ki je v prilogi (št. 1). Zanimalo me je, katera žival je na 

sliki?  

 

 

Graf 20: Odgovori na vprašanje: Katera žival je na sliki? (žirafa) 

 

100 % štiriletnikov (31 otrok) in 97 % petletnikov (38 otrok) je na sliki prepoznalo žirafo. En 

petletnik (3 %) ni vedel, katera žival je na sliki. 

   

Nato sem otroke vprašala, po čem so prepoznali žirafo. Če jo niso prepoznali po vzorcu, sem 

jih prosila, naj mi opišejo njen vzorec.  

 

 

Graf 21: Odgovori na vprašanje: Po čem si jo prepoznal/-a? Opiši njen vzorec. (žirafa) 
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Nekaj otrok je žirafo prepoznalo po njenih telesnih značilnostih, in sicer je 14 štiriletnikov in 

12 petletnikov odgovorilo, da so žirafo prepoznali po dolgih nogah in vratu. 3 petletniki pa so 

jo prepoznali po grivi na vratu. Nato sem jih vprašala, kakšen vzorec ima žirafa. Preostali 

otroci so žirafo prepoznali po vzorcu. Vzorec žirafe so otroci opisali naslednje: 39 % 

štiriletnikov (12 otrok) in 72 % petletnikov (28 otrok) pravi, da je vzorec žirafe rjav in bel. 

Večina teh otrok je odgovorila, da ima rjave pike in je bela/ima bele črte. 26 % štiriletnikov (8 

otrok) in 3 % petletnikov (1 otrok) pravi, da ima žirafa pike. 3 % štiriletnikov (1 otrok) in 13 

% petletnikov (5 otrok) pravi, da je žirafa rumena in rjava. 13 % štiriletnikov (4 otroci) pravi, 

da ima žirafa črte, da je to njen vzorec. Pod kategorijo drugo sem uvrstila naslednje odgovore 

(19 %) štiriletnikov (6 otrok): vzorec je siv in bel; ima črne in bele luske; nima vzorca; trije 

otroci so odgovorili, da ima žirafa črte in pike. Odgovori petletnikov (13 %), ki sem jih 

uvrstila v kategorijo drugo, so: vzorec je siv in bel; vzorec je bel in oranžne črte ima; ima 

rumene črte in oranžne trikotnike; ima sive vzorčke in bele črte; ne vem, kakšen vzorec ima 

žirafa.  

 

Nato me je zanimalo, ali otroci vedo, kakšen je pomen njenega vzorca v naravi.  

 

 

Graf 22: Odgovori na vprašanje: Kakšen je pomen njenega vzorca v naravi? (žirafa) 

 

19 % štiriletnikov (6 otrok) in 20 % petletnikov (8 otrok) je na vprašanje, kakšen pomen ima 

vzorec pri žirafi v naravi, odgovorilo, da žirafa taka je, da vemo, da je žirafa in da taka mora 

biti. 45 % štiriletnikov (14 otrok) in 62 % petletnikov (24 otrok) ne ve, kakšen je pomen 

njenega vzorca v naravi. 13 % štiriletnikov (4 otroci) in 3 % petletnikov (1 otrok) pravi, da 
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vzorec žirafe nima pomena. Pod kategorijo drugo sem uvrstila 7 odgovorov štiriletnikov (23 

%) in 6 odgovorov petletnikov (15 %). Odgovori štiriletnikov so: pomen je, da se jo bolje 

vidi; da je lepša; da obstaja v živalskem vrtu, v gozdu pa ne; da ne moremo zlesti nanjo; da je 

liste; da je levinja ne vidi. Odgovori petletnikov so: da ne mislimo, da je konj, saj ima žirafa 

drugačen vzorec; da se brani pred tigrom; da vemo, da so vse iste; da je lepša; da se lahko 

stegne.  

 

10.9 GEPARD 

Otrokom sem pokazala sliko geparda, ki je v prilogi (št. 1) in jih vprašala katera žival je na 

sliki?  

 

 

Graf 23: Odgovori na vprašanje: Katera žival je na sliki? (gepard) 

 

7 % štiriletnikov (2 otroka) in 26 % petletnikov (10 otrok) je na sliki prepoznalo geparda.     

19 % štiriletnikov (6 otrok) in 26 % petletnikov (10 otrok) meni, da je na sliki leopard. 22 % 

štiriletnikov (7 otrok) in 23 % petletnikov (9 otrok) meni, da je na sliki tiger. 13 % 

štiriletnikov (4 otroci) in 10 % petletnikov (4 otroci) meni, da je na sliki lev. 32 % 

štiriletnikov (10 otrok) in 13 % petletnikov (5 otrok) ni vedelo, katera žival je na sliki. Pod 

kategorijo drugo sem uvrstila naslednje odgovore: štiriletnik je odgovoril, da je na sliki srnica, 

štiri- in petletnik sta odgovorila, da je na sliki hijena, to je 7 % odgovorov štiriletnikov in 2 % 

odgovorov petletnikov.  
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Nato sem otroke vprašala, po čem so prepoznali žival na sliki. Če je niso prepoznali po 

vzorcu, sem jih prosila naj mi opišejo njen vzorec.  

 

 

Graf 24: Odgovori na vprašanje: Po čem si jo prepoznal/-a? Opiši njen vzorec. (gepard) 

 

68 % štiriletnikov (21 otrok) in 49 % petletnikov (19 otrok) je žival na sliki prepoznalo po 

črnih pikah. 13 % štiriletnikov (4 otroci) in 23 % petletnikov (9 otrok) je odgovorilo, da so 

žival prepoznali po črnih pikah in rjavem kožuhu. 3 % štiriletnikov (1 otrok) in 10 % 

petletnikov (4 otroci) je odgovorilo, da so žival na sliki prepoznali po črnih pikah in ker je 

malo siv. 10 % štiriletnikov (3 otroci) in 13 % petletnikov (5 otrok) je odgovorilo, da so žival 

prepoznali po črnih pikah in ker je malo bel. Pod kategorijo drugo sem uvrstila 2 odgovora   

(6 %) štiriletnikov in 2 odgovora petletnikov (5 %), in sicer odgovor ne vem, trije otroci pa so 

odgovorili, da so žival prepoznali po črnih pikah in belem ter rjavem kožuhu. 
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Zanimalo me je, ali otroci vedo, kakšen je pomen gepardovega vzorca v naravi.  

 

 

Graf 25: Odgovori na vprašanje: Kakšen je pomen njenega vzorca v naravi? (gepard) 

 

22 % štiriletnikov (7 otrok) in 10 % petletnikov (4 otroci) meni, da je pomen gepardovega 

vzorca, da te lahko ugrizne in da je nevaren. 10 % štiriletnikov (3 otroci) in 18 % petletnikov 

(7 otrok) pravi, da gepard tak je. 58 % štiriletnikov in 59 % petletnikov ne ve, kakšen je 

pomen gepardovega vzorca v naravi. 10 % štiriletnikov (3 otroci) pravi, da ima tak vzorec 

zato, ker je trava zelena; dva sta odgovorila, da zato, ker je žival hitra. 13 % petletnikov (5 

otrok) pravi, da ima tak vzorec, ker je največja žival in najbolj drugačna; da ima tak vzorec 

zato, da ne mislimo, da je to kakšen pes; če se skriva v temi, da ga ne vidimo; tak vzorec ima 

zato, ker teče.  

 

10.10 TIGER 

Otrokom sem pokazala sliko tigra, ki je v prilogi (št. 1) in jih vprašala katera žival je na sliki? 

  

 

Graf 26: Odgovori na vprašanje: Katera žival je na sliki? (tiger) 
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48 % štiriletnikov (15 otrok) in 72 % petletnikov (28 otrok) je na sliki prepoznalo tigra. 26 % 

štiriletnikov (8 otrok) in 18 % petletnikov (7 otrok) je mislilo, da je na sliki lev. 13 % 

štiriletnikov (4 otroci) in 5 % petletnikov (2 otroka) je mislilo, da je na sliki leopard. V 

kategorijo drugo sem uvrstila 13 % odgovorov štiriletnikov (4 otroci) in 5 % odgovorov 

petletnikov (2 otroka), in sicer: srnica; gepard; štirje otroci pa niso vedeli, katera žival je na 

sliki. 

 

Zanimalo me je, po čem so otroci prepoznali žival na sliki. Če je niso prepoznali po vzorcu, 

sem jih prosila, naj mi opišejo njen vzorec.  

 

 

Graf 27: Odgovori na vprašanje: Po čem si jo prepoznal/-a? Opiši njen vzorec. (tiger) 

 

97 % štiriletnikov (30 otrok) in 87 % petletnikov (34 otrok) je tigra prepoznalo po črtastem 

vzorcu. Nekaj jih je opisalo tudi njegov kožuh, opisi pa so bili različni: da je oranžen, rjav, 

siv, bel. En štiriletnik (3 %) je odgovoril, da ima tiger črne oblike in je oranžen (kategorija 

drugo). Dva petletnika sta odgovorila, da ima tiger črne proge, dva sta menila, da ima črne 

lise, en pa je odgovoril, da ima črne srčke (kategorija drugo, 13 %). 
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Otroke sem vprašala, kakšen je pomen tigrovega vzorca v naravi. 

 

 

Graf 28: Odgovori na vprašanje: Kakšen je pomen njenega vzorca v naravi? (tiger) 

 

19 % štiriletnikov (6 otrok) in 20 % petletnikov (8 otrok) je na vprašanje, kakšen je pomen 

njegovega vzorca, odgovorilo, da tiger tak je, da vemo, da je tiger in da se je tak naredil. 7 % 

štiriletnikov (2 otroka) in 8 % petletnikov (3 otroci) pravi, da je pomen vzorca, da je tiger 

nevaren. 61 % štiriletnikov (19 otrok) in 67 % petletnikov (26 otrok) ne ve, kakšen je pomen 

tigrovega vzorca. Pod kategorijo drugo sem uvrstila naslednje odgovore štiriletnikov, 13 % (4 

otroci), ker lahko skoči v grmovje in je na travi; pomeni, da tiger rjovi; da gre tiger počasi; da 

hitro teče. Dva petletnika (5 %) pa sta odgovorila, da se skrije; ker je glasen in največji 

(kategorija drugo). 

 

10.11 VITICA 

Otrokom sem pokazala sliko vitice, ki je v prilogi (št. 1). Vprašala sem jih kaj vidijo na sliki?  

 

 

Graf 29: Odgovori na vprašanje: Kaj vidiš na sliki? (vitica) 
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13 % štiri- (4 otroci) in petletnikov (5 otrok) je na vprašanje odgovorilo, da na sliki vidijo 

rožo. 23 % štiriletnikov (7 otrok) in 8 % petletnikov (3 otroci) je odgovorilo, da na sliki vidijo 

rastlino. Pod kategorijo žival sem uvrstila 23 % odgovorov štiriletnikov (7 otrok) in 36 % 

odgovorov petletnikov (14 otrok). Odgovori štiriletnikov: polž (3 otroci); kača (2 otroka); 

kuščar in metuljček. Odgovori petletnikov: kameleon (4 otroci); kača (3 otroci); kuščar (2 

otroka); martinček; opica; rep živali (3 otroci). 26 % štiriletnikov (8 otrok) in 33 % 

petletnikov (13 otrok) ni vedelo, kaj je na sliki. Pod kategorijo drugo sem uvrstila 16 % 

odgovorov štiriletnikov (5 otrok) in 10 % odgovorov petletnikov (4 otroci). Odgovori 

štiriletnikov: nekaj, kar se prime na drevo, npr. drevesni kuščar se tako prime na drevo in se 

ne spusti; nekaj zavito v krog; nekaj, kar se zvija; vodni vrtinček; muholovka. Odgovori 

petletnikov: kaktus; travna bilka; mesojedka; tisto od grozdja.  

 

Zanimalo me je, ali so otroci že kje v naravi videli tako obliko.  

 

 

Graf 30: Odgovori na vprašanje: Si jih že videl/-a kje v naravi? (vitica) 

 

19 % štiriletnikov (6 otrok) in 13 % petletnikov (5 otrok) pravi, da so vitico že videli v naravi, 

in sicer: polžka sem videla na taki roži; v gozdu; v vrtu; sem, a ne vem, kje (odgovori 

štiriletnikov); v živalskem vrtu; v gozdu; na travniku; doma jo imamo (odgovori petletnikov). 

80 % štiriletnikov in 87 % petletnikov je odgovorilo, da vitice v naravi še niso videli. 
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Nato sem otroke vprašala, kako bi poimenovali tako obliko.  

 

 

Graf 31: Odgovori na vprašanje: Kako bi poimenoval/-a to obliko? (vitica) 

 

36 % štiriletnikov (11 otrok) in 46 % petletnikov (18 otrok) oblika vitice spominja na polžjo 

hišico. 6 % štiriletnikov (2 otroka) in 13 % petletnikov (5 otrok) oblika vitice spominja na 

krog. 26 % štiriletnikov (8 otrok) in 8 % petletnikov (3 otroci) ne ve, kako bi poimenovali to 

obliko. Pod kategorijo drugo sem uvrstila 32 % odgovorov štiriletnikov (10 otrok) in 33 % 

odgovorov petletnikov (13 otrok). Odgovori štiriletnikov: gosenica; vodni vrtinček; »šlauf«; 

dolg rep; zavit rep; rožica; velik in manj velik; zavita oblika. Odgovori petletnikov: zavit rep; 

nos; jezik; »kroglata« roža; tobogan; trnje; labirint; dolga proga; vijuga; nekaj zavitega. 

 

10.12 SATOVJE 

Otrokom sem pokazala sliko satovja, ki je v prilogi (št. 1) in jih vprašala kaj vidijo na sliki?  

 

 

Graf 32: Odgovori na vprašanje: Kaj vidiš na sliki? (satovje) 
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19 % štiriletnikov (6 otrok) in 21 % petletnikov (8 otrok) je odgovorilo, da je na sliki 

čebelnjak. 16 % štiriletnikov (5 otrok) in 8 % petletnikov (3 otroci) je menilo, da nekaj od 

čebel, vendar tega niso znali poimenovati. 23 % štiri- (7 otrok) in petletnikov (9 otrok) je 

odgovorilo, da je na sliki med. En štiriletnik (3 %) in 18 % petletnikov (7 otrok) meni, da je 

na sliki panj. 23 % štiriletnikov (7 otrok) in 18 % petletnikov (7 otrok) ni vedelo, kaj je na 

sliki. 16 % odgovorov štiriletnikov in 13 % odgovorov petletnikov sem uvrstila v kategorijo 

drugo. Odgovori štiriletnikov: luknja od os; bele črte; pike; pike kot pri žirafi (2 otroka). 

Odgovori petletnikov: luknje (2 otroka); piškot; koža od kače; mreža.  

 

Zanimalo me je, ali otroci vedo, kdo naredi satovje. 

 

 

Graf 33: Odgovori na vprašanje: Kdo ga naredi? (satovje) 

 

45 % štiriletnikov (14 otrok) in 54 %  petletnikov (21 otrok) je odgovorilo, da satovje naredijo 

čebele. 10 % štiri- (3 otroci) in petletnikov (4 otroci) meni, da satovje naredi čebelar. 3 % 

štiriletnikov (en otrok) in 13 % petletnikov (5 otrok) pravi, da satovje naredijo ose. 26 % 

štiriletnikov (8 otrok) in 15 % petletnikov (6 otrok) ne ve, kdo naredi satovje. Pod kategorijo 

drugo sem uvrstila 16 % odgovorov štiriletnikov (5 otrok) in 8 % odgovorov petletnikov (3 

otroci). Odgovoril štiriletnikov: tisti, ki imajo radi čebele; mamice in očiji; delavec (2 otroka); 

en otrok pa je mislil, da je na sliki žirafina koža, zato mu tega vprašanja nisem zastavila. 

Odgovori petletnikov: delavci; en otrok je mislil, da je na sliki piškot, drugi pa, da je na sliki 

kačja koža, zato jima tega vprašanja nisem zastavila.  

 

45%

10% 3%

26%

16%

54%

10%
13% 15%

8%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ČEBELE ČEBELAR OSE NE VEM DRUGO

O
d

st
o

tk
i

Odgovori otrok

Kdo ga naredi? (satovje)

4–5 let 5–6 let



55 

 

Zanimalo me je, ali otroci znajo poimenovati obliko luknjic, ki jih vidijo na sliki.  

 

 

Graf 34: Odgovori na vprašanje: Kakšne oblike so luknjice? (satovje) 

 

26 % štiriletnikov (8 otrok) in 38 % petletnikov (15 otrok) meni, da so luknjice pri satovju 

okrogle. 8 otrok je poleg oblike povedalo tudi barvo, in sicer: bela (2 otroka); črna (2 otroka); 

rjava; oranžna (2 otroka); rumena. 10 % štiriletnikov (3 otroci) in 23 % petletnikov (9 otrok) 

je odgovorilo, da so luknjice pri satovju kvadratne. 6 otrok je poleg oblike povedalo tudi 

barvo, in sicer: rjava (4 otroci); bela; oranžna. 16 % štiriletnikov (5 otrok) in 8 % petletnikov 

(3 otroci) pravi, da oblika ni niti kvadratna niti okrogla oz. da je malo kvadratna in malo 

okrogla. 29 % štiriletnikov (9 otrok) in 18 % petletnikov (7 otrok) je obliko poimenovalo z 

barvo: sive (2 otroka); rumene (5 otrok); rjave (6 otrok); bele; v kategorijo barva sem uvrstila 

tudi odgovora svetle, ker je med svetel in odgovor v obliki meda, za kar predvidevam, da je 

mišljena barva medu. 19 % štiriletnikov (6 otrok) in 13 % petletnikov (5 otrok) ni vedelo, 

kakšne oblike so luknjice pri satovju. 
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Nato sem otroke vprašala, ali vedo zakaj so luknjice take oblike. 

 

 

Graf 35: Odgovori na vprašanje: Zakaj so luknjice take oblike? (satovje) 

 

23 % štiriletnikov (7 otrok) in 21 % petletnikov (8 otrok) meni, da so luknjice take oblike 

zaradi čebel, ker jih tako naredijo in da grejo lahko noter in ven. 3 % štiriletnikov (1 otrok) in 

10 % petletnikov (4 otroci) pravi, da so luknjice take zato, da čebele v njih odložijo jajčeca. 

19 % štiriletnikov (6 otrok) in 15 % petletnikov (6 otrok) je odgovorilo, da so luknjice take 

oblike zaradi medu. 36 % štiriletnikov (11 otrok) in 46 % petletnikov (18 otrok) ne ve, zakaj 

so luknjice take oblike. Pod kategorijo drugo sem uvrstila 19 % odgovorov štiriletnikov (6 

otrok) in 8 % odgovorov (3 otroci) petletnikov. Odgovori štiriletnikov: zato, da to obstaja; ker 

take so; ker morajo take biti; da vemo, kaj je to; da so osam všeč; ker so čebele pridne. 

Odgovori petletnikov: da notri žrelo piči; da notri ne nastanejo luknjice; da grejo lahko ose 

notri. 
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10.13 SONČNICA 

Otrokom sem pokazala sliko sončnice, ki je v prilogi (št. 1) in jih vprašala katera rastlina je na 

sliki.  

 

 

Graf 36: Odgovori na vprašanje: Katera rastlina je na sliki? (sončnica) 

 

55 % štiriletnikov (17 otrok) in 85 % petletnikov (33 otrok) je na sliki prepoznalo sončnico. 

29 % štiriletnikov (9 otrok) in 10 % petletnikov (4 otroci) je odgovorilo, da je na sliki roža; 

trije otroci so mislili, da je marjetica. 16 % štiriletnikov (5 otrok) in 5 % petletnikov (2 otroka) 

ni vedelo, katera rastlina je na sliki.  

 

Zanimalo me je, kako bodo otroci opisali razporeditev semen pri sončnici.  

 

 

Graf 37: Odgovori na vprašanje: Kako so razporejena semena? (sončnica) 
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13 % štiriletnikov (4 otroci) in 23 % petletnikov (9 otrok) je na vprašanje, kako so razporejena 

semena sončnice, odgovorilo, da v krogu, okrog in okrog. 42 % štiriletnikov (13 otrok) in     

26 % petletnikov (10 otrok) je odgovorilo z barvo, in sicer: zelena (3 otroci); zelena in rumena 

(12 otrok); zelena in črna (3 otroci); rumena (3 otroci); rumena in rjava. 13 % štiriletnikov (4 

otroci) in 3 % petletnikov (1 otrok) je odgovorilo, da so semena lepo razporejena. 13 % 

štiriletnikov (4 otroci) in 15 % petletnikov (6 otrok) ni vedelo, kako so razporejena. Pod 

kategorijo drugo sem uvrstila 19 % odgovorov štiriletnikov (6 otrok) in 33 % odgovorov 

petletnikov (13 otrok). Odgovori štiriletnikov: »špičasto«; iz koruze so; po kvadratkih; 

narazen; skupaj in narazen; kot ena dobra vrtavka. Odgovori petletnikov: notri (2 otroka); po 

vrsti (2 otroka); kot pri polžku; v kvadratke; narazen; ena spodaj, druga zgoraj; kot vetrnica (2 

otroka); skupaj; luknjice imajo in niso čisto zraven; v špico. 

 

Nato sem otroke vprašala, ali je pomembno, kako so semena pri sončnici razporejena.  

 

 

Graf 38: Odgovori na vprašanje: Ali je pomembno, kako so semena razporejena? (sončnica) 

 

10 % štiriletnikov (3 otroci) in 23 % petletnikov (9 otrok) pravi, da ni pomembno, kako so 

razporejena semena sončnice. 19 % štiriletnikov (6 otrok) in 8 % petletnikov (3 otroci) pravi, 

da sončnica taka je in taka mora biti, da vemo, da je sončnica in da res obstaja. 10 % 

štiriletnikov (3 otroci) in 18 % petletnikov (7 otrok) pravi, da so semena razporejena zato, da 

je sončnica lepa in da lepo zgleda. 10 % petletnikov (4 otroci) pravi, da ima semena zato 

10%

19%

10%
13%

10%

16%

22%
23%

8%

18%

10%
8%

5%

18%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

O
d

st
o

tk
i

Odgovori otrok

Ali je pomembno, kako so semena 
razporejena? (sončnica)

4–5 let 5–6 let



59 

 

razporejena, da ne padejo ven. 13 % štiriletnikov (4 otroci) in 8 % petletnikov (3 otroci) je 

odgovorilo, da je pomembno, da so razporejena, ker jih jemo in ker jih jejo ptice. 10 % 

štiriletnikov (3 otroci) in 5 % petletnikov (2 otroka) meni, da je pomembno, da so razporejena 

zaradi čebel, ki nabirajo med oz. cvetni prah. 19 % štiriletnikov (5 otrok) in 18 % petletnikov 

(7 otrok) ne ve, ali je pomembno, da so semena razporejena. V kategorijo drugo sem uvrstila 

22 % odgovorov štiriletnikov (7 otrok) in 10 % odgovorov petletnikov (4 otroci). Odgovori 

štiriletnikov: je pomembno (3 otroci); ne, ker sončnica raste; ja, ker ima vsaka isto 

razporejene; ne, ker je prah v roži; ja, da lahko odpadejo in nova zraste. Odgovori petletnikov: 

ja, da ni preveč velika; ja, ker drugače ne more dihati; ja, da cvetovi rastejo (2 otroka). 

 

10.14 LETNI ČASI 

Otrokom sem pokazala štiri slike, ki so v prilogi (št. 1), na katerih je bilo drevo v štirih letnih 

časih. Zanimalo me je, ali vedo, za kateri letni čas gre na določeni sliki. Izsledke sem 

razvrstila glede na ustrezne odgovore, tj. ali so otroci prepoznali določen letni čas. 

 

 

Graf 39: Koliko % otrok pozna določen letni čas? 

 

48 % štiriletnikov (15 otrok) in 85 % petletnikov (33 otrok) je na sliki prepoznalo jesen. 55 % 

štiriletnikov (17 otrok) in 92 % petletnikov (36 otrok) je na sliki prepoznalo zimo. 23 % 

štiriletnikov (7 otrok) in 49 % petletnikov (19 otrok) je na sliki prepoznalo pomlad. 3 % 

štiriletnikov (1 otrok) in 41 % petletnikov (16 otrok) je na sliki prepoznalo poletje.  
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Otroke sem nato vprašala, po čem so prepoznali jesen. 

 

 

Graf 40: Odgovori na vprašanje: Po čem si prepoznal/-a jesen? 

 

39 % štiriletnikov (12 otrok) in 82 % petletnikov (32 otrok) je jesen na sliki prepoznalo po 

listih. En štiriletnik je odgovoril, da je jesen prepoznal po barvi, drugi je odgovoril, da mu je 

doma mami pokazala, tretji pa je jesen prepoznal po temnih oblakih (kategorija drugo). Tudi 

en petletnik je jesen prepoznal po barvi (kategorija drugo). 51 % štiriletnikov (16 otrok) in 15 

% petletnikov (6 otrok) jeseni na sliki ni prepoznalo.   

 

Zanimalo me je, po čem so otroci prepoznali zimo. 

 

 

Graf 41: Odgovori na vprašanje: Po čem si prepoznal/-a zimo? 
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29 % štiriletnikov (9 otrok) in 51 % petletnikov (20 otrok) je zimo na sliki prepoznalo po 

snegu. 13 % štiriletnikov (4 otroci) in 26 % petletnikov (10 otrok) je odgovorilo, da so zimo 

prepoznali, ker je vse belo. Pod kategorijo drugo sem uvrstila naslednje odgovore (13 %) 

štiriletnikov (4 otroci): ker je mraz; ker zima taka je; ne vem; ker drevo nima listja. 6 

petletnikov (15 %) je zimo prepoznalo zato, ker drevo nima listov in je vse prazno (kategorija 

drugo). 45 % štiriletnikov (14 otrok) in 8 % petletnikov (3 otroci) zime na sliki ni prepoznalo.  

 

Otroke sem vprašala, po čem so prepoznali pomlad. 

 

 

Graf 42: Odgovori na vprašanje: Po čem si prepoznal/-a pomlad? 

 

16 % štiriletnikov (5 otrok) je pomlad na sliki prepoznalo po rožah. 38 % petletnikov (15 

otrok) je odgovorilo, da so pomlad na sliki prepoznali po rožah in metuljih. Pod kategorijo 

drugo sem uvrstila 2 odgovora štiriletnikov (6 %) – ker so oblaki in modro nebo; ker je 

sončno. 4 petletniki (10 %) so odgovorili – ker je dobro vreme; zaradi listov, ki na novo 

zrastejo; ker je trava zelena; ker so listi na drevesu (kategorija drugo). 77 % štiriletnikov in   

51 % petletnikov pomladi na sliki ni prepoznalo.  
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Prav tako, sem jih vprašala po čem so prepoznali poletje.  

 

 

Graf 43: Odgovori na vprašanje: Po čem si prepoznal/-a poletje? 

 

3 % štiriletnikov (1 otrok) in 13 % petletnikov (5 otrok) je poletje prepoznalo, ker je na sliki 

samo trava, ni metuljev in rož. 15 % petletnikov (6 otrok) je poletje prepoznalo, ker je videti, 

da je lepo vreme in je vroče. 13 % petletnikov (5 otrok) je odgovorilo, da je poletje 

prepoznalo, ker je samo še to ostalo; ker je drevo zeleno; ker je trava in drevo; ker je vse lepo; 

ker so oblaki. 97 % štiriletnikov in 59 % petletnikov poletja na sliki ni prepoznalo. 
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10.15 OGLAŠANJE ŽIVALI 

Otroke sem vprašala kako se oglašajo naslednje živali: krava, mačka, pes, ovca, pujs, sova, 

žaba, konj, lev in veverica. 

 

 

Graf 44: Koliko % otrok pozna oglašanje določene živali? 

 

Pri tem vprašanju sem v graf razvrstila ustrezne odgovore otrok. Preostalih odgovorov nisem 

zapisala, saj je bil, če otroci niso vedeli, kako se žival oglaša, njihov odgovor ne vem. 

Napačnih odgovorov otrok pri tej nalogi nisem dobila. 94 % štiriletnikov (29 otrok) in 95 % 

petletnikov (37 otrok) ve, kako se oglaša krava. 100 % štiri- (31 otrok) in petletnikov (39 

otrok) ve, kako se oglaša mačka. 97 % štiriletnikov (30 otrok) in 100 % petletnikov (39 otrok) 

ve, kako se oglaša pes. 90 % štiriletnikov (28 otrok) in 100 % petletnikov (39 otrok) ve, kako 

se oglaša ovca. 65 % štiriletnikov (20 otrok) in 85 % petletnikov (33 otrok) ve, kako se oglaša 

pujs. 77 % štiriletnikov (24 otrok) in 87 % petletnikov (34 otrok) ve, kako se oglaša sova.    

97 % štiriletnikov (30 otrok) in 90 % petletnikov (35 otrok) ve, kako se oglaša žaba. 81 % 

štiriletnikov (25 otrok) in 92 % petletnikov (36 otrok) ve, kako se oglaša konj. 65 % 

štiriletnikov (20 otrok) in 62 % petletnikov (24 otrok) ve, kako se oglaša lev. 10 % 

štiriletnikov (3 otroci) in 33 % petletnikov (13 otrok) ve, kako se oglaša veverica.  
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10.16 GIBANJE ŽIVALI 

Otroke sem vprašala, kako se gibljejo naslednje živali: kenguru, zajec, riba, kos, kača, raca, 

deževnik, metulj, hrošč, polž, kobilica, morska zvezda, morski ježek in žaba.  

 

 

Graf 45: Koliko % otrok pozna gibanje določene živali? 

 

V graf sem zapisala le ustrezne odgovore otrok, torej če so vedeli, kako se giba določena 

žival. 81 % štiriletnikov (25 otrok) in 79 % petletnikov (31 otrok) ve, kako se giba kenguru. 

90 % štiriletnikov (28 otrok) in 95 % petletnikov (37 otrok) ve, kako se giba zajec. 77 % 

štiriletnikov (24 otrok) in 92 % petletnikov (36 otrok) ve, kako se giba riba. 29 % štiriletnikov 

(9 otrok) in 31 % petletnikov (12 otrok) ve, kako se giba kos. 81 % štiriletnikov (25 otrok) in 

82 % petletnikov (32 otrok) ve, kako se giba kača. 70 % štiriletnikov (22 otrok) in 95 % 

petletnikov (37 otrok) ve, kako se giba raca. 65 % štiriletnikov (20 otrok) in 85 % petletnikov 

(33 otrok) ve, kako se giba deževnik. 97 % štiriletnikov (30 otrok) in 95 % petletnikov (37 

otrok) ve, kako se giba metulj. 87 % štiriletnikov (27 otrok) in 79 % petletnikov (31 otrok) ve, 

kako se giba hrošč. 65 % štiriletnikov (20 otrok) in 74 % petletnikov (29 otrok) ve, kako se 

giba polž. 77 % štiriletnikov (24 otrok) in 90 % petletnikov (35 otrok) ve, kako se giba 

kobilica. 29 % štiriletnikov (9 otrok) in 28 % petletnikov (11 otrok) ve, kako se giba morska 

zvezda. 23 % štiriletnikov (7 otrok) in 21 % petletnikov (8 otrok) ve, kako se giba morski 

ježek. 97 % štiri- (30 otrok) in petletnikov (38 otrok) ve, kako se giba žaba.  
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Zanimalo me je, ali otroci vedo, kateri del telesa živali uporabljajo pri gibanju. 

 

 

Graf 46: Koliko % otrok ve, kateri del telesa uporablja določena žival za gibanje? 

 

V graf sem zapisala ustrezne odgovore otrok, torej če so vedeli, kateri del telesa določena 

žival uporablja pri gibanju. 70 % štiriletnikov (22 otrok) in 64 % petletnikov (25 otrok) ve, 

kateri del telesa pri gibanju uporablja kenguru. 68 % štiriletnikov (21 otrok) in 90 % 

petletnikov (35 otrok) ve, kateri del telesa pri gibanju uporablja zajec. 58 % štiriletnikov (18 

otrok) in 74 % petletnikov (29 otrok) ve, kateri del telesa pri gibanju uporablja riba. 29 % 

štiriletnikov (9 otrok) in 31 % petletnikov (12 otrok) ve, kateri del telesa pri gibanju uporablja 

kos. 13 % štiriletnikov (4 otroci) in 15 % petletnikov (6 otrok) ve, kateri del telesa pri gibanju 

uporablja kača. 39 % štiriletnikov (12 otrok) in 90 % petletnikov (35 otrok) ve, kateri del 

telesa pri gibanju uporablja raca. 16 % štiriletnikov (5 otrok) in 10 % petletnikov (4 otroci) 

ve, kateri del telesa pri gibanju uporablja deževnik. 87 % štiriletnikov (27 otrok) in 97 % 

petletnikov (38 otrok) ve, kateri del telesa pri gibanju uporablja metulj. 68 % štiriletnikov (21 

otrok) in 77 % petletnikov (30 otrok) ve, kateri del telesa pri gibanju uporablja hrošč. 6 % 

štiriletnikov (2 otroka) in 13 % petletnikov (5 otrok) ve, kateri del telesa pri gibanju uporablja 

polž. 68 % štiriletnikov (21 otrok) in 82 % petletnikov (32 otrok) ve, kateri del telesa pri 

gibanju uporablja kobilica. 6 % štiriletnikov (2 otroka) in 5 % petletnikov (2 otroka) ve, kateri 

del telesa pri gibanju uporablja morska zvezda. 16 % štiriletnikov (5 otrok) in 21 % 
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petletnikov (8 otrok) ve, kateri del telesa pri gibanju uporablja morski ježek. 81 % 

štiriletnikov in 90 % petletnikov ve, kateri del telesa pri gibanju uporablja žaba.         

 

10.17 OD KOD VSE TO VEŠ?  

Na koncu sem otroke vprašala, od kod vse to vedo. 

 

 

Graf 47: Odgovori na vprašanje: Od kod vse to veš? 

 

26 % štiriletnikov (8 otrok) in 36 % petletnikov (14 otrok) pravi, da so vse to že videli, in 

sicer v živalskem vrtu, v knjigi ali naravi. 35 % štiriletnikov (11 otrok) in 33 % petletnikov 

(13 otrok) pravi, da so jim povedali mami, oče, sestra, brat, babica … 23 % štiriletnikov (7 

otrok) in 18 % petletnikov (7 otrok) pravi, da oni to vedo, da se to v življenju naučiš, da se 

sami naučijo. 16 % štiriletnikov (5 otrok) in 13 % petletnikov (5 otrok) ni vedelo, kje so vse 

to izvedeli.  
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PRAKTIČNI DEL 

Dejavnosti sem izvajala konec novembra, v začetku decembra 2012 in v januarju 2013, in 

sicer v skupini Rega v Vrtcu Kokrica. V skupini je bilo 19 otrok, od tega 15 štiriletnikov in 4 

petletnikov.  

 

1 SPOZNAVANJE MOČERADA IN SVARILNIH VZORCEV V NARAVI 
 

Cilji: 

- Otrok spoznava močerada in njegove značilnosti.  

- Otrok spoznava, da je vzorec močerada svarilni vzorec. 

- Otrok odkriva, v katerem okolju so živali s svarilnim vzorcem opaznejše in kje so 

slabše opazne.  

 

Analiza dejavnosti 

V vrtec sem prinesla močerada, ki sem si ga sposodila na fakulteti. Terarij, v katerem sem ga 

prinesla, sem pokrila s krpo, tako da otroci niso videli, kaj je v njem (slika 3). Povedala sem 

jim, da kar nekaj otrok pri anketiranju ni vedelo, katera žival je to, in da je še niso videli ter je 

ne poznajo.  

 

 

Slika 3: Pokrit terarij (Foto: Podobnik) 

 

Vprašala sem jih, kaj mislijo, katero žival imam s seboj. Predvidevali so, da sem prinesla 

hrčka. Ko so videli, da sem pripravila posodo z vodo, so dejali, da sem prinesla žabo. Preden 
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sem snela krpo iz terarija in odprla pokrov, sem jih opozorila, da naj ostanejo mirni, naj ne 

bodo glasni, da živali ne bi prestrašili (slika 4).  

 

 

Slika 4: Odpiranje terarija (Foto: Podobnik) 

 

Navdušeno so pogledali v terarij; vprašala sem jih, katera žival je to. Nekaj jih je odgovorilo, 

da je kuščar, eden izmed dečkov pa je dejal močerad. Potrdila sem njegov odgovor, nato pa je 

dejal, da je strupen. Prav ta deček je pri anketiranju odgovoril, da je na sliki, ki sem jim jo 

pokazala, kuščar. Zmočila sem si roke in močerada vzela iz terarija (slika 5). Otroke sem 

vprašala, kako to, da sem prijela močerada v roke, če je strupen. Niso mi odgovorili, zato sem 

jim povedala, da ni strupen za ljudi, ampak živali.  

 

 

Slika 5: Močerad na mojih rokah (Foto: Podobnik) 
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Močerada sem dala na tla, da smo lahko opazovali njegovo gibanje, pred tem pa sem z mokro 

krpo tla obrisala, če bi bila mogoče prašna. Pogovarjali smo se, zakaj sem si zmočila roke; 

močerad je vlažen; najbolje se počuti v vlažnem okolju, naše roke pa so suhe, zato bi ga lahko 

poškodovali. Vprašala sem jih, ali bi ga kdo želel prijeti. Otroci so se mi takoj približali.  

 

 

Slika 6: Prvi stik z močeradom (Foto: Podobnik) 

 

Povedala sem jim, da naj si najprej zmočijo roke in da bom jaz prinesla močerada k njim; da 

naj ga primejo nežno in previdno, da ga ne bi poškodovali. Opozorila sem jih tudi, da naj si 

nato umijejo roke, saj bi jih peklo, če bi se dotaknili oči oz. sluznice. Vsakega otroka posebej 

sem vprašala, ali močerada želi prijeti, in ga izročila le tistim, ki so se s tem strinjali (slike 6, 7 

in 8).  
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Slika 7: Močerad na rokah otrok (Foto: Podobnik) 

 

Šest otrok močerada ni upalo prijeti. Nato sem ga dala nazaj v terarij in jih vprašala, kakšen je 

bil občutke, ko so ga imeli na dlaneh. Strinjali so se, da je bil občutek dober; nekaj otrok je 

dejalo, da jih je žgečkalo, ko se je močerad premikal na njihovih dlaneh. Vzgojiteljico je 

zanimalo, ali je močerad na otip topel. Vsem se je zdelo, da je.  

 

 

Slika 8: Deklica brez strahu prime močerada (Foto: Podobnik) 
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Otroke sem vprašala, ali jih kaj zanima o močeradu. Vprašali so me, kje živi, s čim se 

prehranjuje, kako se razmnožuje, koliko prstov ima itn. Nato je eden izmed dečkov dejal, kaj 

pa vzorec. Nadaljevali smo opisovanje vzorca in ugotavljali, kakšen je pomen močeradovega 

vzorca v naravi. Opozorila sem jih, da rumene lise na močeradu niso strupene; z njimi le 

opozarja, da naj ga živali ne pojejo. Močerad ima po telesu niz strupnih žlez. Pokazala sem 

jim sličico polonice in jih vprašala, ali je strupena in kakšen vzorec ima. Strinjali so se, da ni 

strupena; povedala sem jim, da izloča smrdečo tekočino in da ni užitna. Nato smo ugotavljali, 

katere živali še imajo svarilni vzorec. Ogledali smo si še sličico stenice in gosenice ter se 

pogovarjali o njunem vzorcu – kakšen je in kakšen je pomen vseh teh vzorcev v naravi. 

Pogovarjali smo se tudi, koga živali s svojim vzorcem svarijo, da naj jih ne poje. Otroci niso 

natančno vedeli, katere živali bi lahko pojedle gosenico, stenico in polonico.  

 

 

Slika 9: Kje so živali opaznejše in kje manj opazne (Foto: Podobnik) 

 

Na mize sem jim pripravila fotografije trave, listja, mahu, kamenja in zemlje ter sličice živali 

s svarilnim vzorcem. Zaradi lažjega dela sem predhodno vse tudi plastificirala. Otroci so 

preizkušali, v katerem okolju na fotografijah so živali opaznejše in kje so manj opazne (slika 

9). Izmenjevali so si podlage in sličice živali. Opazila sem, da so se otroci igrali, da so živali 

na sličicah »oživele« in se »zbirale« na različnih podlagah.  
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2 SPOZNAVANJE VAROVALNIH VZORCEV V NARAVI 
 

Cilji: 

- Otrok odkriva, katere barve so značilne za varovalne vzorce živali. 

- Otrok spoznava pomen varovalnih vzorcev živali. 

- Otrok z barvanjem sam ustvarja varovalne vzorce. 

- Otrok odkriva, kje v naravi so različni varovalni vzorci najmanj opazni.  

 

Analiza dejavnosti 

Spomnili smo se na močerada, njegov vzorec in na pomen njegovega vzorca v naravi.  Prav 

tako smo se pogovarjali o barvah, ki so prevladovale pri živalih s svarilnim vzorcem. 

Otrokom je najbolje v spominu ostala zelena progasta gosenica. Presenečena sem bila, koliko 

so si otroci zapomnili, saj ob koncu prejšnje dejavnosti nisem imela takega občutka. Vedeli 

so, da močerad nima rumenih pik, ampak lise, da je strupen za živali, kaj sporoča s svojim 

vzorcem itn. Nato sem otroke vprašala, kaj mislijo, kakšne barve vzorce imajo živali, ki so v 

naravi dobro skrite. Njihovi odgovori so bili: zelene, črne, rdeče. Pričakovala sem, da bo kdo 

omenil rjavo barvo, vendar je ni, čeprav sem jim za pomoč pokazala fotografije, ki smo jih že 

uporabili za podlage. Predvidevam, da rjavo barvo slabše poznajo, saj na pogled »ni 

privlačna« in jo tudi manjkrat uporabljajo. Pokazala sem jim primer, in sicer kako se metulj, 

brezov pedic, skrije na deblu oz. lubju breze. Povedala sem jim, da gre za nočnega metulja.  
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Slika 10: Barvanje metuljev (Foto: Podobnik) 

 

Otroke sem seznanila z navodili za nadaljnje delo. Vsak otrok je lahko izbiral med risbo 

metulja in kače. Nato je moral izbrati barvice, s katerimi bo metulja oz. kačo pobarval, tako 

da se bo žival v naravi skrila. Obe živali na sličici sta imeli vzorec, ki so ga morali otroci 

ustrezno pobarvati. Kar nekaj dečkov je izbralo metulja, čeprav sem pričakovala, da bodo raje 

pobarvali kačo. 12 otrok je izbralo risbo metulja, 7 otrok je izbralo risbo kače. Takoj sem 

opazila, da so predvsem deklice začele barvati z rožnatimi in vijoličnimi barvicami (slika 10). 

Še enkrat sem jih opozorila, da se mora njihova žival s svojim vzorcem v naravi skriti. Da bi 

lažje izbirali barve, sem jim na omaro nalepila fotografije iz narave, ki smo jih pozneje 

uporabili za podlage. Kljub večkratnemu opozarjanju in pomoči so bili metulji pisani, prav 

tako tudi nekaj kač (slika 11).  
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Slika 11: Deklica natančno barva metulja (Foto: Podobnik) 

  

 

 

Slika 12: Deklica izrezuje sliko metulja (Foto: Podobnik) 

 

Otroci so metulje in kače izrezali, večina je nalogo opravila samostojno (slika 12). Preizkušali 

so, ali se žival, ki so jo pobarvali, skrije v naravi. Več otrok je opazilo, da se njihova žival ne 

skrije; povedali so mi, da niso uporabili pravih barv (sliki 13 in 14).  
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Slika 13: Preizkušanje na podlagi (Foto: Podobnik) 

 

Pri načrtovanju dejavnosti sem razmišljala, da bi pred začetkom barvanja skupaj izločili tiste 

barvice, ki niso ustrezne. Odločila sem se, da jim pustim vse in preverim, kako bodo rešili 

nalogo, kakšne bodo njihove odločitve. Vzgojiteljica je menila, da bi morda morali najprej 

preizkušati, kje v naravi se živali, ki sem jih predhodno pripravila, najbolje skrijejo, in nato 

barvati izbrano žival. Ideja se mi zdi dobra, vendar ne bi želela, da otroci kopirajo barve in 

vzorec posamezne živali.     

 

 

Slika 14: Preizkušanje na podlagi (Foto: Podobnik) 
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Slika 15: Sličice živali (Foto: Podobnik) 

 

Na mizo sem pripravila sličice živali, ki imajo varovalni vzorec (slika 15). Otroci so na 

fotografijah (podlagah) preizkušali, v katerem okolju je posamezna žival najmanj opazna. 

Poleg dveh metuljev iz skupine pedicev sem jim pripravila tudi sliko modrasa, navadnega 

gada, malega vrtnega polža in gozdnega polža. Igra jim je bila zelo všeč, igrali so se tudi po 

končani dejavnosti in me spraševali, ali jo bom še kdaj prinesla s seboj (sliki 16 in 17). 

Opazila sem, da so se igrali »skrivalnice«, živali »so oživele« in »se skrivale« druga pred 

drugo na pripravljenih podlagah.  
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Slika 16: Živali se skrivajo (Foto: Podobnik) 

 

Za konec smo si s pomočjo knjige Živali savane avtorice Catherine Fichaux ogledali, katere 

živali v divjini imajo varovalne vzorce, pri nas pa jih srečamo le v živalskem vrtu. Pogovarjali 

smo se o žirafi in zebri; ena izmed deklic je menila, da se zebra uleže na tla in tako nastane 

prehod za pešce. Primerjali smo vzorec leoparda in geparda. Po končani dejavnosti sem 

opazila, da se dečki igrajo z igračami, ki predstavljajo različne živali, med njimi tudi leoparda 

in geparda. Povabila sem jih, da jih primerjamo s tistima iz knjige in ugotovimo, kateri je 

gepard in kateri leopard. Na igračah so bili vzorci že slabo vidni, tako da smo živali 

prepoznali s pomočjo drže in oblike telesa.     
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Slika 17: Polž v travi (Foto: Podobnik) 

 

 

3 SPOZNAVANJE POLŽA AHATNIKA IN VZORCEV GIBANJA ŽIVALI 
 

Cilji: 

- Otrok spoznava, da je gibanje živali različno. 

- Otrok spoznava polža ahatnika in njegove značilnosti. 

- Otrok spoznava, da se gibajo tudi morske zvezde in morski ježki. 

 

Analiza dejavnosti 

Spomnili smo se na varovalne in svarilne vzorce živali, ki smo jih že obravnavali. Otrokom 

sem povedala, da obstajajo tudi gibalni vzorci, saj je za določeno žival značilno določeno 

gibanje. Če poznamo to gibanje, lahko ugotovimo, za katero žival gre, ne da bi jo videli ali 

slišali njeno oglašanje. To smo preverili z igro, in sicer sem izbrala otroka in mu na uho 

povedala, katero žival naj oponaša, pri tem pa naj bo čisto tiho. Otroci so zelo hitro ugotovili, 

da gre za žabo, zajca, medveda, ptico in opico. Pri oponašanju je bilo otrokom nerodno, ker so 

bili izpostavljeni; kljub temu preostali pri ugibanju niso imeli težav.  

 

Otroke sem vprašala, ali se spomnijo, kako se je gibal močerad. Kar nekaj otrok je na tleh 

začelo oponašati njegovo gibanje. Zanimalo me je, ali znajo gibanje opisati z besedami. 

Skupaj smo ugotovili, da noge prestavlja izmenično in pri hoji zvija svoje telo.  
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Slika 18: Polž na steklu (Foto: Podobnik) 

 

Za tokratno dejavnost sem v vrtec prinesla polža ahatnika, ki sem si ga izposodila na fakulteti. 

Otrokom sem najprej zastavila uganko Mire Voglar:  

Majhen je, drobán, 

a tako močan kakor nihče drug. 

Brez vsakih muk hišo si oprta. 

Glej ga! Sredi vrta. 

Hitro so ugotovili, da gre za polža. Preden sem ga pokazala otrokom, sem jih vprašala, kako 

velikega polža so že srečali v naravi. Velikost so prikazali zelo različno – od majhne do 

pretirano velike. Odkrila sem terarij, ki sem ga predhodno pokrila s krpo, da otroci ob mojem 

prihodu niso takoj videli, kaj sem prinesla. Odprla sem pokrov in jim polža pokazala. 

Zaslišalo se je: »Vav.«  
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Slika 19: Opazovanje polža (Foto: Podobnik) 

 

 

Pripravila sem steklo in nanj položila polža ter nekaj solate (slika 18). Opazovali smo, ali se 

bo polž začel premikati (slika 19). Na nogi je imel prilepljenega nekaj mahu, ki ga je počasi 

odstranil in se nato začel gibati (slika 20). Med opazovanjem smo se pogovarjali o njegovih 

značilnostih: s čim se prehranjuje, ali ima zobe, kako raste njegova hišica, kako se giba, ali 

ima noge, kako dolgo živi. Otroke sem pri tem spodbujala, da so vprašanja zastavljali sami. 

Od blizu smo si ogledali njegove tipalke in oči. Otroke je zanimalo, zakaj sem polža dala na 

steklo. Steklo sem dvignila, da so si otroci ogledali nogo polža in njegovo gibanje. Bili so 

navdušeni, da lahko gibanje opazujejo tudi na tak način.  
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Slika 20: Polž odstranjuje mah iz noge (Foto: Podobnik) 

 

Pripravila sem tudi dva posnetka, ki prikazujeta morskega ježka in morsko zvezdo med 

gibanjem. Posnetka sem poleti na morju posnela sama, da otrokom lahko pokažem, kako se 

živali gibata. Da ju uporabim pri tej dejavnosti, sem se odločila zato, ker mi je pri anketiranju 

kar nekaj otrok odgovorilo, da se morski ježek in zvezda ne premikata, ampak ju nosi morje. 

Preden sem jim posnetka pokazala, sem jih vprašala, ali se živali gibata; večina otrok je 

odgovorila, da se ne gibata. Posnetka sem predvajala prek projektorja, tako da je bila slika 

velika in smo si natančno lahko ogledali, da se živali gibata. Med ogledom je polž, ki smo ga 

še vedno imeli na steklu, začel jésti solato, tako da smo si za konec ogledali tudi, kako jé in 

kje ima usta. 
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4 VZORCI OGLAŠANJA ŽIVALI 
 

Cilji: 

- Otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo.  

- Otrok spoznava oglašanje različnih živali. 

 

Analiza dejavnosti 

Oglašanje živali je bila druga dejavnost, ki smo jo izvedli v tem dnevu, najprej smo se 

pogovarjali o gibanju živali in ga opazovali pri polžu ahatniku ter si ogledali posnetek gibanja 

morske zvezde in morskega ježka.  

 

Za dejavnost oglašanja živali sem v programu Power Point pripravila predstavitev, s katero 

smo poslušali oglašanje različnih živali. S pomočjo projekcije in uporabe interaktivne table so 

pri dejavnosti sodelovali tudi otroci. Najprej sem jim povedala, da je za vsako žival značilno 

določeno oglašanje in da žival lahko prepoznamo po njenem oglašanju, čeprav je ne vidimo. 

Ponazorila sem jim s primerom: začela sem se oglašati z glasom mu in takoj so vedeli, da se 

tako oglaša krava. Za dejavnost sem izbrala travniške in gozdne živali, saj menim, da 

oglašanje domačih živali otroci že dovolj dobro poznajo. Najprej smo si ogledali sliko gozda 

in nekaterih gozdnih živali.  

 

 

Slika 21: Poslušanje glasov iz gozda (Foto: Podobnik) 

 



83 

 

Na sliki je bil narisan zvočnik, na katerega je ena izmed deklic pritisnila in poslušali smo 

jutranje vzdušje v gozdu (slika 21). S pritiskom na drug zvočnik se je zaslišalo nočno vzdušje 

v gozdu. Ugibali smo, katere živali lahko slišimo; prepoznali smo le petje različnih ptic. Na 

naslednji strani sem imela pripravljene slike šestih živali: jelena, polha, kukavice, krokarja, 

sove in veverice. Pri vsaki je bil zvočnik, ki ga je eden izmed otrok pritisnil in slišali smo 

oglašanje te živali (slika 22). Preden so otroci pritisnili na zvočnik, smo žival poimenovali in 

ugibali, kako se oglaša.  

 

 

Slika 22: Kako se oglašajo živali? (Foto: Podobnik) 

 

Otroci so prepoznali le oglašanje sove, čeprav smo nato slišali, da se oglaša nekoliko drugače, 

kot smo predvidevali. Krokarja in kukavice otroci po sliki niso poznali, nato pa so z 

navdušenjem vsi začeli oponašati oglašanje kukavice. Za veverico so otroci menili, da se ne 

oglaša, ko so slišali oglašanje, pa so mislili, da veverica tre orehe, in ne, da je to njen glas. 

Nadaljevali smo s poslušanjem jutranjega in nočnega vzdušja na travniku (slika 23). Slišali 

smo, da se oglaša kar nekaj ptic, prepoznali pa smo tudi oglašanje murna (slika 24).  
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Slika 23: Poslušanje glasov s travnika (Foto: Podobnik) 

 

Na koncu pa sem pripravila slike petih živali: žabe, murna, kosa, kobilice in ježa. Otroci so 

vedeli, kako se oglaša žaba, murna po sliki niso prepoznali, ko sem jim povedala, katera žival 

je, je nekaj otrok reklo, da se oglaša čri – čri.  

 

 

Slika 24: Deklica pritisne na sliko zvočnika (Foto: Podobnik) 

 

Kosa otroci slabo poznajo; večina po sliki ni vedela, za katero žival gre. To sem spoznala že 

pri izvajanju anketnega vprašalnika, saj kar nekaj otrok ni vedelo, katera žival je kos, zato 

sem ga tudi vključila v dejavnost. Otroci so po sliki prepoznali ježa in kobilico, vendar niso 

vedeli, kako se živali oglašata. Čeprav so otroci pri dejavnosti večinoma le poslušali oglašanje 
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živali, nisem opazila, da bi se dolgočasili. Predvsem so z veseljem pritisnili na zvočnik in nato 

poslušali, kako se žival oglaša ter ponovili način oglašanja.  

 

5 SPOZNAVANJE ČEBELARSTVA IN VZORCA SATOVJA 
 

Cilji:  

- Otrok spoznava osnovne značilnosti čebelarstva.  

- Otrok spoznava vzorec satovja. 

- Otrok prek konstrukcijske igre izdela vzorec satovja.  

- Otrok odkriva, da ima oblika luknjic v satovju svoj pomen. 

 

Analiza dejavnosti 

V vrtec sem povabila čebelarja Janeza Pivka. Otrokom po vrtcih je že večkrat predstavil delo 

čebelarja in druge značilnosti, zato je dobro vedel, kaj bo otroke najbolj zanimalo. Najprej se 

je oblekel v čebelarsko zaščitno obleko in nam povedal, čemu služi (slika 25). Otroci so ga z 

zanimanjem opazovali.  

 

 

Slika 25: Čebelar Janez Pivk (Foto: Podobnik) 
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Povedal nam je nekaj osnovnih značilnosti o čebelah. S seboj je prinesel tri satovja, ki jih 

najdemo v čebelnjaku in so delno že predhodno narejena. Razložil nam je, kaj mora pripraviti 

čebelar in kako čebele satovje dokončajo.  

 

 

Slika 26: Z zanimanjem so si ogledali satovje (Foto: Podobnik) 

 

Nato nam je pokazal tudi del satovja, ki ga čebele same izdelajo v naravi in je del čebeljega 

panja. Otroci so satovje otipali, si ogledovali luknjice v satovju in ga tudi vonjali (sliki 26 in 

27). Preden se je čebelar Janez poslovil od nas, pa smo okušali tudi različne vrste medu (slika 

28). Opazovali smo barvo medu in okušali sladkost. Trije otroci medu niso želeli okušati, 

eden pa ga ni smel.  
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Slika 27: Opazovanje satovja (Foto: Podobnik) 

 

 

 

Slika 28: Okušanje medu (Foto: Podobnik) 

 

Odzivi otrok so bili različni; nekaterim otrokom je bil določen med všeč, drugim ne, odvisno 

tudi od sladkosti medu. Poslovili smo se od čebelarja Janeza in nadaljevali dejavnost.  
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Slika 29: Izbira ustreznih delov (Foto: Podobnik) 

 

S pomočjo konstrukcijskega kompleta JOVO so otroci sestavili celice, ki smo jih uporabili za 

gradnjo satovja. Vsak otrok je najprej iz košaric, v katerih so bili posamezni deli, vzel šest 

trikotnikov in šest kvadratov poljubne barve (slika 29).  

 

 

Slika 30: Uporaba konstrukcijskega sistema JOVO (Foto: Podobnik) 
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Otroci so najprej združili trikotnike, tako da so dobili pravilni šestkotnik (slika 30). Zraven so 

priključili šest kvadratov, ki so jih nato pripeli skupaj in dobili celico, ki so jo uporabil za 

gradnjo satovja (slika 31).  

 

 

Slika 31: Gradnja celic (Foto: Podobnik) 

 

Pri gradnji smo ugotovili, da med celicami ni nič praznega prostora, celice se lepo prilegajo 

druga drugi (sliki 32 in 33). Hkrati smo poskusili tako zložiti tudi plastične kozarčke in 

ugotovili, da niso prave oblike in da jih ne moremo tesno zložiti skupaj (slika 34). Pogovarjali 

smo se, kaj čebela odloži v celice in zakaj so take oblike.  
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Slika 32: Sestavljanje celic (Foto: Podobnik) 

 

 

Slika 33: Opazovanje celic (Foto: Podobnik) 

 

Otrokom je bilo sestavljanje s konstrukcijsko igro zanimivo, mlajši otroci so potrebovali tudi 

nekaj pomoči pri sestavljanju, saj sestavljanje likov med seboj ni povsem preprosto. Starejši 

otroci so sestavljali hitro in brez pomoči. Ker je otrok veliko, smo imeli ravno toliko delov, da 

je vsak lahko sestavil eno celico. Žal delov nismo imeli več, kajti otroci bi z veseljem sestavili 

tudi več celic in naše satovje bi bilo še večje.  
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Slika 34: Sestavljanje satovja iz kozarčkov (Foto: Podobnik) 

 

 

Ideje za dejavnosti 

Iz kartona izrežemo pravilne šestkotnike in na eno stran dodamo magnetni trak. Otroci s 

sestavljanjem šestkotnikov na magnetni tabli gradijo vzorec satovja. Pravilne šestkotnike 

lahko otroci pobarvajo z različnimi barvami, pozneje like uporabijo pri sestavljanju različnih 

barvnih vzorcev.  

 

 

6 CIKLIČNOST JABLANE SKOZI LETNE ČASE  
 

Cilji:  

- Otrok spoznava letne čase in njihove značilnosti. 

- Otrok odkriva, spoznava in primerja spremembe jablane skozi letne čase. 

- Otrok sam prek ustvarjanja spoznava značilnosti jablane v določenem letnem času.  

 

Analiza dejavnosti 

Posedli smo se v krog; na sredino sem postavila vrečo z različnimi predmeti in fotografijami. 

Otroke je takoj zanimalo, kaj imam v vreči, in so z zanimanjem pogledovali vanjo. Vprašala 

sem jih, katere letne čase poznajo. Poimenovali so vse štiri. Zanimivo se mi zdi, da nekateri 

otroci poimenujejo letne čase s pridevniki: zimski, jesenski, poletni in pomladni; to sem 
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ugotovila že pri izvajanju anketnega vprašalnika. Na tla sem odložila štiri slike drevesa; na 

vsaki sliki je bilo drevo v drugem letnem času. Ugotovili smo, da so otroci slike videli že pri 

anketiranju. Vsak otrok je iz vreče vzel en predmet ali fotografijo in ga/jo razvrstil k drevesu, 

ki je predstavljal določen letni čas (slika 35).  

 

 

Slika 35: Razvrščanje predmetov (Foto: Podobnik) 

 

Otroci so morali razvrstiti: jabolko, školjke, kapo, rokavice, plastični travnik z marjeticami, 

sliko Božička, fotografijo cvetoče jablane, snežinko, fotografijo plaže, kostanjevo ježico, 

fotografijo jesenskega listja, risbo sladoleda … Jabolko so napačno razvrstili, saj je bilo že 

rdeče in zrelo, postavili pa so ga na poletni čas. Napačna postavitev je bilo dobro izhodišče za 

nadaljevanje dejavnosti. Jabolko smo ustrezno razvrstili in nadaljevali pogovor, iz česa zraste 

jabolko (slika 36). Otrokom sem dala semena jabolka; ugotovili smo, da se iz njih razvije 

drevo jablana, na kateri zrastejo jabolka.  
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Slika 36: Razvrščeni predmeti (Foto: Podobnik) 

 

Pogovarjali smo se, kako se jablana spreminja skozi letne čase. Otroci so ustrezno ugotovili, 

da spomladi jablana cveti, poleti začnejo rasti jabolka, jeseni odpada listje z nje, pozimi pa je 

na njej sneg. Da bi ciklično rast jablane še bolje spoznali, sem pripravila slike »golih« dreves 

in so jih otroci dopolnili. Vsak otrok je izžrebal sličico, ki je predstavljala določen letni čas, s 

pomočjo katerih sem jih razdelila v štiri skupine. Vsaka skupina je sliko drevesa dopolnila 

tako, da je ustrezala določenemu letnemu času. Pripravila sem jim material in razložila, kako 

naj sliko dopolnijo. V vsaki skupini so otroci najprej pobarvali steblo in veje jablane, nato pa 

so za določen letni čas naredili naslednje:  

 

- Pomlad. Otroci so z voščenkami narisali zeleno listje na sliki jablane. Nato so rožnate 

prtičke natrgali, naredili bunkice in jih nalepili na sliko jablane. Tako so ustvarili 

cvetove na jablani (slika 37).  

- Poletje. Otroci so na jablano z voščenkami narisali zelena jabolka in nato dodali še 

listje s pomočjo zelene barve in tapkanja s prsti (slika 38). 

- Jesen. Otroci so na jablano narisali rdeča jabolka in nato dodali še listje s pomočjo 

rjave, rdeče in rumene barve ter tapkanja s prsti (slika 39).  

- Zima. Otroci so natrgali kose vate in jih nalepili na sliko jablane; tako so ustvarili sneg 

na jablani in pod njo (slika 40). 
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Slika 37: Jablana spomladi (Foto: Podobnik) 

 

 

Slika 38: Jablana poleti (Foto: Podobnik) 
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Slika 39: Jablana jeseni (Foto: Podobnik) 

 

 

 

Slika 40: Jablana pozimi (Foto: Podobnik) 

 

 

Otroci so v skupinah odlično sodelovali. V vsaki skupini so bili v izdelavo vključeni vsi 

otroci; nihče pri dejavnosti ni ostal neaktiven. Tudi vzgojiteljici sta bili veseli, da sem se 

odločila za delo po skupinah. Otroke sem pri ustvarjanju usmerjala in jim pomagala, če so 

potrebovali mojo pomoč.  
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Pripravila sem okroglo mizo in jo razdelila na štiri dele. Na vsak del smo postavili sliko 

jablane v določenem letnem času, ki so jo otroci ustrezno dopolnili. Naredili smo krog okoli 

mize in se pogovarjali o tem, kako si letni časi sledijo in ali si vedno sledijo enako (slika 41). 

Otroci niso bili povsem prepričani, kako si letni časi sledijo, kar nekaj pa jih je vedelo, da si 

sledijo vedno enako.  

 

 

Slika 41: Jablana v štirih letnih časih (Foto: Podobnik) 

 

Najprej sem se sama sprehodila okrog mize in naštela vse štiri letne čase. Nato so mizo 

obkrožili tudi otroci; vsak je naštel letne čase, kot si sledijo. Otroci so si pomagali s slikami 

jablane, ki smo jih imeli na mizi (slika 42).  
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Slika 42: Kroženje okoli mize (Foto: Podobnik) 

 

Otrokom, ki so bolj sramežljivi, smo vsi pomagali našteti letne čase. S kroženjem okrog mize 

smo prikazali, da se letni časi ves čas ponavljajo v enakem vrstnem redu; tudi rastline, kot je 

jablana, imajo svoj ciklus rasti, ki se v naravi ves čas ponavlja.  

 

Ideje za dejavnosti 

V bližini vrtca si skupaj z otroki izberemo jablano, ki jo lahko skozi vse leto opazujemo. 

Opazujemo njeno rast in spreminjanje skozi letne čase. Lastnika prosimo, ali lahko kakšno 

jabolko odtrgamo in ga preizkusimo. Shranimo semena in jih posadimo ter opazujemo, ali bo 

iz njih zrasla nova rastlina. Če lahko dobimo kaj več jabolk, iz njih skuhamo kompot ali 

spečemo pecivo. Jabolka lahko tudi posušimo in jih nato primerjamo s svežimi.  

 

 

7 VZORCI ŽIVALSKIH SLEDI STOPAL 
 

Cilji: 

- Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja in njihove lastnosti. 

- Otrok spoznava lastnosti živih bitij prek sestavljanja elementov sestavljanke.  

- Otrok se igra s snegom, dela odtise in jih primerja. 

 

Analiza dejavnosti 

Izdelala sem štampiljko z motivom mačjih sledi. Otrokom sem štampiljko odtisnila na roko in 

jih vprašala, kaj sem jim odtisnila. Odgovorili so, da stopinje živali; večinoma so menili, da so 
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to stopinje psa. Mačje in pasje sledi so si med seboj zelo podobne, zato jih je težko razločiti. 

Večina otrok ima štampiljke zelo rada, zato se mi je to zdel dober začetek dejavnosti. 

Nadaljevali smo pogovor o sledeh: ali imajo vse živali enake sledi, kje sledi lahko najdemo (v 

snegu, blatu, v pesku …), ali tudi sami puščajo za seboj sledi …  

 

Pripravila sem 13 sestavljank v velikosti formata A 4, na katerih so bile živali in njihove sledi 

stopal. Celotno podobo sestavljank sem pripravila in izdelala sama s pomočjo slik z interneta. 

Sestavljanke so imele 4–5 elementov, ki so jih otroci morali poiskati in ustrezno sestaviti. 

Pripravila sem sestavljanke naslednjih živali: jelena, ježa, lisice, mačka, medveda, miši, psa, 

race, veverice, volka, vrane/ptice, zajca in žabe.  

 

 

Slika 43: Iskanje posameznih delov (Foto: Podobnik) 

 

Pri sestavljanju je otroke motilo, da se deli sestavljank niso popolnoma prilegali. Moja napaka 

je bila, da sem pri izdelavi najprej razrezala celoto na posamezne elemente sestavljanke, te 

elemente nato plastificirala in jih ponovno izrezala. Mislila sem, da bodo posamezni deli 

razpadli, če bom najprej plastificirala celoto in jo nato razrezala na posamezne elemente, 

vendar to ni tako.  
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Slika 44: Sestavljanje sestavljank (Foto: Podobnik) 

 

 

Slika 45: Mačka in njena sled (Foto: Podobnik) 

 

Kljub temu so otroci z veseljem sestavljali in z mojo pomočjo sestavili vseh 13 sestavljank 

(slike 43, 44 in 45). Sestavljali smo na tleh igralnice, tako da smo imeli na koncu vse 

sestavljanke pred seboj in so jih vsi otroci lahko videli (slika 46).  
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Slika 46: Sestavljanje na tleh igralnice (Foto: Podobnik) 

 

Vse sestavljanke, ki smo jih sestavili, smo si ogledali in poimenovali živali (slika 47). 

Otrokom sem prek projekcije na platno pokazala fotografije, sledi stopal živali v snegu in pri 

žabi sledi v blatu, ki sem jih našla na internetu. Otroci so ugibali, čigave so sledi na 

posamezni fotografiji, pri tem pa so si pomagali s sestavljankami.  

 

 

Slika 47: Vse sestavljanke (Foto: Podobnik) 
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Pri prepoznavanju niso imeli večjih težav; pozorni so morali biti pri pasjih, mačjih, lisičjih in 

pri volčjih sledeh, saj so si precej podobne. Pogovarjali smo se o velikosti sledi stopal 

posamezne živali in jih med seboj primerjali. Otroke sem vprašala, kaj mislijo, čigave sledi 

stopal bi lahko našli ob bližnjem gozdu. Menili so, da od psa, mačke in od zajca.  

 

Za konec sem v plastične zaboje pripravila sneg, otroci pa so s pomočjo plastičnih živali 

izdelovali sledi v snegu (slika 49). Otroci so se zaigrali in pri tem uživali; predvsem so jim 

bile všeč sledi dinozavra, saj so bile največje in najopaznejše v snegu (slika 48). 

 

 

Slika 48: Sledi živali v snegu (Foto: Podobnik) 

 

 

Slika 49: Sledi živali v snegu (Foto: Podobnik) 
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Ideje za dejavnosti 

Z otroki lahko izdelamo kartončke, na katerih so sledi živali, za katere predvidevamo, da jih 

bomo našli v naravi. Odpravimo se do bližnjega gozda, na travnik, do potoka, jezera …, kjer 

iščemo sledi. Vsak otrok naj ima svoj kartonček, ki ga nosi s seboj ali ga dobi na cilju. Če 

določeno sled najdemo, to na kartončku označimo. S seboj imamo lahko fotografije sledi 

posamezne živali, da lažje določimo, za čigavo sled gre. Predhodno v vrtcu lahko izdelamo 

svoj priročnik o sledeh živali, v katerem imamo fotografijo posamezne živali, fotografijo, kje 

žival lahko najdemo, oz. njen življenjski prostor, fotografijo sledi stopal določene živali ... Pri 

iskanju sledi si pomagamo s svojim priročnikom. Lahko ga izdelamo pozneje in vanj 

vstavimo fotografije, ki smo jih sami naredili pri iskanju sledi. Priročnik nadgrajujemo in 

dodajamo risbe otrok/slike/fotografije določenih lastnosti posamezne živali, ki smo jo 

spoznali oz. jo spoznavamo. Iščemo tudi druge sledi živali, kot so: iztrebki, gnezda, obgrizeni 

storži in lešniki, objedene veje …  

 

 

8 VZOREC SONČNIČNIH SEMEN 
 

Cilji:  

- Otrok spoznava, kaj potrebujejo živa bitja za življenje. 

- Otrok opazuje rastlino in spoznava njene lastnosti. 

- Otrok ugotavlja, kako so razporejena semena sončnice.  

 

Analiza dejavnosti 

Otroci so prejšnji dan pri dejavnosti spoznavali sončnično seme in drugo hrano za ptice. 

Izdelali so prosto visečo pogačo za ptice, ki so jo obesili na drevo poleg ptičje hišice. Otroci 

so lahko skozi okno igralnice opazovali, kako se ptice prehranjujejo. Dejavnost smo začeli s 

pogovorom o hrani za ptice; otroke sem vprašala, katera semena so spoznali. Pogovor smo 

nadaljevali o ptičjih hišicah, kako jo uredimo, na katero mesto jo postavimo.  

 

Na računalniku smo si ogledali fotografije sončnic, na katerih smo opazovali tudi razporeditev 

sončničnih semen. Pripravila sem vzorec razporeditve semen na velikosti papirja A 4. Vzorec 

sem naredila po knjigi Kakšne oblike je snežinka? avtorja Iana Stewarta. V knjigi je 

predstavljena rast sončničnih semen; ta so razporejena v spiralnih zavojih, ki so med seboj 

razmaknjeni za kot 137,5 stopinje, tako imenovani zlati kot, ki zagotavlja, da so semena tesno 
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zložena in enakomerno razporejena. Otroke sem vprašala, na kaj jih spominja razporeditev. 

Ena izmed deklic je dejala, da jo spominja na vrtiljak. Že pri izvajanju anketnega vprašalnika 

sem dobila odgovora, da so semena razporejena kot vetrnica. Enega izmed otrok pa je 

razporeditev spominjala na vrtavko. Bila sem navdušena nad odgovori in pri načrtovanju 

dejavnosti sem izhajala prav iz teh odgovorov. Vzorec, ki sem ga pripravila, so otroci 

pobarvali s pisanimi barvami, barvali pa so s suhimi barvicami (slika 50). Predhodno sem jim 

označila, kateri predel semen naj pobarvajo z določeno barvo. Med predeli sem jim narisala 

črte za lažjo orientacijo pri barvanju. Otroci so spoznali, da je semen res veliko, saj so morali 

pobarvati vsako seme posebej (slika 51).  

 

 

Slika 50: Barvanje semen (Foto: Podobnik) 
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Slika 51: Natančno barvanje pri deklici (Foto: Podobnik) 

 

Nekateri so bili pri barvanju vztrajni in natančni, nekaj otrok pa ni barvalo vsakega semena 

posebej, ampak so barvali čez vsa semena (slika 53). Dobili smo strukturo, ki nas spominja na 

vetrnico, vrtavko ali vrtiljak (slika 52). Pogovarjali smo se o spiralni rasti sončničnih semen in 

prav z razporeditvijo barv sem otrokom želela prikazati spiralno rast semen. List sem 

nekajkrat zavrtela, da so otroci videli, kako se pri vrtenju barve prelivajo in krožijo. Zdelo se 

jim je zanimivo in poskusili so tudi sami. Vzgojiteljica je predlagala, da bi vzorec, ki so ga 

pobarvali, izrezali in pritrdili na palico, saj bi ga tako lažje vrteli. Spomnila sem se, da bi 

lahko dodali tudi cvetne liste in tako ustvarili podobo sončnice. Menim, da je to dobra ideja za 

nadaljnje razvijanje teme.   
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Slika 52: Končni izdelki (Foto: Podobnik) 

 

 

Za konec sem otrokom prebrala zgodbo iz knjige Škratek 

Nace in sončnice avtorice Barbare Čeh Brežnik. S knjigo 

sem otrokom predstavila, zakaj vse je sončnica koristna, 

kakšne ima liste, korenine, kdo se z njo prehranjuje itn. 

Otroci so zgodbo z zanimanjem poslušali in si knjigo na 

koncu tudi ogledali.  

 

Ideje za dejavnosti 

Če imamo možnost, se odpravimo na sončnično polje in 

si sončnice dobro ogledamo. Nekaj jih lahko posadimo 

tudi pred vrtcem in opazujemo njihovo rast. Seme lahko 

okušamo in ga uporabimo za hrano živali pozimi. Cvet 

sončnice uporabimo za odtiskovanje, in sicer pobarvamo 

semena z barvo in odtiskujemo vzorec semen na papir. 

Opazujemo, kakšen je odtis sončničnih semen.  

 

 

 

 

 

Slika 53: Izdelek deklice (Foto: 

Podobnik) 
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9 VZOREC MAVRICE 
 

Cilji:  

- Otrok odkriva in spoznava vremenske pojave.  

- Otrok odkriva in spoznava lastnosti svetlobe: odbijanje, barve in izvor svetlobe. 

- Otrok odkriva lastnosti mešanja barv.  

- Otrok likovno upodablja vremenski pojav v snegu. 

 

Analiza dejavnosti 

Dejavnost smo začeli s pogovorom o vremenskih pojavih. Otroke sem vprašala, kaj mora 

padati, da je pokrajina bela; kdaj potrebujemo dežnik; kaj mora padati, da nastanejo luže; ob 

katerem vremenu se namažemo s kremo in kaj nastane, ko pada dež in sije sonce. Otroci so na 

vsa vprašanja odgovorili v trenutku. Ko sem jih vprašala, katere barve sestavljajo mavrico, je 

ena izmed deklic naštela skoraj vse, druga je dodala, da je del mavrice tudi svetlo modra 

barva. Bila sem presenečena, kako dobro poznajo barve mavrica, kajti tudi preostali otroci so 

našteli kar nekaj barv. Nato sem otroke vprašala, ali vedo, kako si barve sledijo. Nisem 

pričakovala, da mi bodo našteli pravo zaporedje barv, zato sem predhodno pripravila sliko 

mavrice, ki smo si jo ogledali na računalniku in še enkrat poimenovali barve v pravem 

zaporedju. Otroci so mi povedali, da si barve vedno sledijo v enakem zaporedju, niso pa 

vedeli, da potekajo v loku.  

 

 

Slika 54: Mavrica v igralnici (Foto: Podobnik) 
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Slika 55: Mavrica (Foto: Podobnik) 

 

Mavrico smo s pomočjo vode, ogledala in svetilke naredili na steni igralnice (slika 54). 

Igralnico smo popolnoma zatemnili, da smo mavrico bolje videli (slika 55). Otrokom je bil 

poizkus zelo všeč; z navdušenjem so spremljali celoten potek.  

 

 

Slika 56: Slikanje na sneg (Foto: Podobnik) 
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Otroke sem razdelila v dve skupini. Ena je na sneg, ki sem ga pripravila v plastične zaboje, 

risala mavrico s tempera barvami in čopiči (slika 56). Na računalniku sem pustila sliko 

mavrice, da so otroci lahko spremljali zaporedje barv. Nastale so različne mavrice, saj so 

nekateri otroci upoštevali zaporedje barv, drugi ne (slika 59). Mavrice so se razlikovale tudi 

po velikosti. Otroci so uživali pri risanju na sneg, saj je bilo to zanje nekaj novega, kajti 

znotraj igralnice še niso izvajali take dejavnosti.  

 

 

Slika 57: Mešanje barv (Foto: Podobnik) 

 

Druga skupina je preizkušala, katere barve mavrice dobimo, če med seboj mešamo dve 

osnovni barvi (slika 57):  

- modro in rdečo; 

- modro in rumeno; 

- rumeno in rdečo.   
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Slika 58: Mečkanje vrečk (Foto: Podobnik) 

 

Nekaj kapljic dveh osnovnih barv sem kapnila v vrečko 

z zapiralom. Iz vrečke sem iztisnila zrak in jo dobro 

zaprla. Otroci so z mečkanjem vrečke zmešali barvi, ki 

sta bili v vrečki, in dobili novo barvo (slika 59). Preden 

so začeli mečkati vrečke, sem jih vprašala, kaj mislijo, 

katero barvo bodo dobili. Njihove napovedi so bile 

različne; ugotovili smo, da so bile napačne. Tudi pri 

mešanju barv so otroci uživali, predvsem ker so lahko 

vrečko mečkali. Sprva so bili zmedeni in previdni, nato 

pa so ugotovili, da je mečkanje zabavno in da se barvi 

ne zmešata dobro, če ne mečkajo intenzivno. Skupini 

sta se nato zamenjali in z veseljem preizkusili kako je 

risati po snegu in kako z mečkanjem vrečke, v kateri sta 

dve barvi, dobimo novo barvo.  

 

 

 

Slika 59: Izdelke deklice (Foto: Podobnik) 
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10 IZDELOVANJE VZORCEV S SLIČICAMI SNEŽINK 
 

Cilji:  

- Otrok vzorec ponavlja, nadaljuje in izdeluje. 

- Otrok klasificira in razvršča sličice snežink.  

- Otrok odkriva lastnosti snega.  

 

Analiza dejavnosti 

Spomnili smo se na dejavnosti, ki smo jih že obravnavali. Otroci so sami našteli skoraj vse; 

spomnila sem jih le na vzorec satovja in čebelarstvo, vzgojiteljica pa nas je opomnila še na 

jablano in letne čase. Otrokom sem povedala, da smo spoznali veliko različnih vzorcev v 

naravi, da pa jih bomo tokrat izdelovali sami. Otroke sem spodbudila, da pogledajo svoja 

oblačila in mi povejo, kdo ima na puloverju vzorec. Otroci so začeli naštevati: jaz imam črte, 

jaz pike, jaz kroge itn. Trije otroci, ki so imeli na puloverju junaka iz risanke oz. pravljice, so 

menili, da imajo prav tako narisan vzorec. Ugotovili smo, da to ni tako.  

 

Otroke sem vprašala, koliko snežink vidijo, ko pogledajo skozi okno. Začeli so naštevati 

različna števila. Nato sem jih vprašala, ali jih sploh lahko preštejemo, in vsi so se strinjali, da 

snežink ne moremo prešteti. Pogovarjali smo se, kako so snežinke videti, in ugotovili, da so si 

med seboj različne in da niti dve snežinki nista enaki.  

 

 

Slika 60: Izdelovanje vzorcev (Foto: Podobnik) 
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Ena izmed deklic je vprašala, kako bodo vzorce izdelovali. Posredovala sem jim navodila za 

nadaljnje delo. Vsakemu otroku sem dala prazen kartonček, na katerem je zbiral nalepke 

snežink, ki sem jih izrezala s pomočjo luknjača iz samolepilnega papirja. Otrok je dobil 

nalepko in jo samostojno nalepil, ko je pravilno rešil nalogo, ki sem mu jo dala. Pripravila 

sem kartice, na katerih so bili različni grafični vzorci, sestavljeni iz snežink. Otroci so vzorce 

ponavljali in jih nadaljevali. Spremenljivka vzorcev je bila oblika snežink. Lahko bi dodala še 

drugo spremenljivko, npr. barvo, vendar sem težavnost stopnjevala s povečevanjem števila 

elementov enote vzorca.  

 

 

Slika 61: Izdelovanje vzorcev (Foto: Podobnik) 

 

Otrok je pri prvi nalogi vzorec iz predloge ponovil oz. kopiral (slika 61). Enota vzorca je bila 

sestavljena iz dveh elementov. Nato sem težavnost stopnjevala tako, da so otroci pri naslednji 

nalogi kopirali vzorec, pri katerem je bila enota vzorca sestavljena iz treh elementov (slika 

60). Naslednja stopnja je bila, da so otroci vzorec kopirali in ga samostojno nadaljevali (slika 

62). Enota vzorca je bila najprej sestavljena iz dveh elementov, pri naslednji nalogi iz treh 

elementov (slika 63). Pripravila sem tudi krožni vzorec, ki so ga otroci kopirali, 

najzahtevnejša naloga pa je bila, da so krožnemu vzorcu sami ustrezno dodali še štiri 
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elemente. Otroci so ponovili in nadaljevali različno število vzorcev, odvisno od njihovih 

sposobnosti. Ena izmed deklic je sama ustrezno nadgradila tudi krožni vzorec, večina otrok pa 

je prišla do stopnje nadaljevanja vzorcev.  

 

 

Slika 62: Nadaljevanje vzorca (Foto: Podobnik) 

 

Velika spodbuda in motivacija so bile za otroke nalepke snežink, ki so jih prejeli za rešeno 

nalogo. Če so imeli otroci težave pri kopiranju in nadaljevanju vzorcev, sem jim pomagala oz. 

svetovala, večinoma pa so naloge rešili samostojno. Nekaj otrok je mislilo, da tri pike na 

predlogi pomenijo, da morajo dodati še 3 snežinke; ni jim bilo povsem jasno, zakaj morajo 

dodati štiri. Večkrat sem jim razložila, da tri pike pomenijo nadaljuj, dodati pa morajo še štiri 

snežinke. Kljub zmedenosti večjih težav pri nalogi niso imeli.  
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Slika 63: Nadaljevanje vzorca (Foto: Podobnik) 

 

Bila sem presenečena nad hitrim reševanjem nalog in vztrajnostjo otrok, kajti mislila sem, da 

se bodo dejavnosti hitreje naveličali. Na koncu smo snežinke ustrezno razvrščali v škatlice. 

 

Za vztrajnost in uspešnost pri nalogah sem otrokom izrezala z luknjačem iz samolepilnega 

papirja še sneženega moža, ki so ga dodali na kartonček poleg snežink. Otroci imajo nalepke 

zelo radi; že med dejavnostjo so me spraševali, kdaj bodo dobili nalepko sneženega moža. 
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IZSLEDKI IN INTERPERETACIJA ANKETNEGA 

VPRAŠALNIKA PRED IZVAJANJEM DEJAVNOSTI V VRTCU 

IN PO NJEM 
 

V skupini je bilo 19 otrok, ki sem jih anketirala pred dejavnostmi in po njih. Pri analizi sem se 

osredinila samo na vprašanja in odgovore, ki so se nanašali na teme izvedenih dejavnosti. 

Podobne odgovore sem združila pod določeno kategorijo.  

 

1 POJEM VZOREC 

Otrokom sem postavila vprašanje: Kaj si predstavljaš pod besedo vzorec?  

 

 

Graf 48: Odgovori na vprašanje: Kaj si predstavljaš pod besedo vzorec? 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

10 otrok je na vprašanje odgovorilo z ne vem, en otrok je odgovoril, da si pod besedo vzorec 

predstavlja ribo in ježa, 8 odgovorov pa sem uvrstila v kategorijo drugo. Mednje sodijo: 

ozadje, kvadrat, vzorec je kot križec, jabolko, hruška, gozd, hiša, goba, računalnik, kot 

ogledalo, samo da ni in odgovor, da nekaj lepega narišeš. Ta odgovor se mi je zdel 

najzanimivejši; odgovorila je deklica stara 5 let.  
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Po izvajanju dejavnosti 

 

4 otroci so ponovno odgovorili, da ne vedo, kaj je vzorec. 9 odgovorov sem uvrstila v 

kategorijo živali. Odgovori otrok so bili: 4-krat močerad, metulji, 3-krat kače in metulji, polž. 

Pod kategorijo drugo pa sem uvrstila 6 odgovorov otrok: mavrica, živali v snegu, živali, ki se 

skrijejo, rumene »fleke«, drevo, oblaki.  

 

Nato sem jih vprašala, ali so vzorce že kje videli? 

 

 

Graf 49: Odgovori na vprašanje: Si vzorce že kje videl/-a? 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

4 otroci so odgovorili, da so vzorce že videli oz. kakšne vzorce so že videli – eden v 

živalskem vrtu, drugi odgovor je bil, da pikice narišeš, dva otroka pa nista vedela, kje sta 

vzorce že videla. 15 otrok je odgovorilo, da vzorcev še niso videli.  

   

Po izvajanju dejavnosti 

 

17 otrok je odgovorilo, da so vzorce že videli, in sicer v živalskem vrtu, 9-krat v vrtcu, 5-krat 

pri živalih, 2-krat doma. Dva otroka sta odgovorila, da vzorcev še nista videla.  
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Naslednje vprašanje je bilo: So vzorci tudi v naravi? 

 

 

Graf 50: Odgovori na vprašanje: Ali so vzorci tudi v naravi? 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

11 otrok je odgovorilo, da so vzorci tudi v naravi. 6 otrok je odgovorilo, da vzorcev v naravi 

ni. Pod kategorijo drugo sem uvrstila dva odgovora: ne vem in nisem še bila tam. Nad 

odgovorom deklice sem bila zelo presenečena. Razmišljala sem, da si besedo narava lahko 

zelo različno predstavljajo, vendar zaradi dolžine anketnega vprašalnika tega nisem preverila.  

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

14 otrok je odgovorilo, da so vzorci tudi v naravi. 3 otroci so odgovorili, da vzorcev v naravi 

ni. Pod kategorijo drugo pa sem uvrstila odgovora ne vem.  

  

2 POLONICA 

 

Na prvi dve vprašanji so otroci pred dejavnostmi in po njih odgovorili enako, zato odgovorov 

nisem podala v grafu. Vsi otroci so pred dejavnostmi in po njih na sliki prepoznali 

pikapolonico. Prav tako so vsi otroci odgovorili, da so jo prepoznali po rdeči barvi in črnih 

pikah.  
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Nato sem otroke vprašala, kakšen je pomen vzorca pikapolonice v naravi. 

 

 

Graf 51: Odgovori na vprašanje: Kakšen je pomen njenega vzorca v naravi? (polonica) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

15 otrok je na vprašanje odgovorilo, da ne vedo, kakšen je pomen vzorca pikapolonice v 

naravi. Pod kategorijo drugo sem uvrstila 4 odgovore: da vem, da je pikapolonica, nima 

vzorca in odgovora, taka je zato, da lahko leti.  

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

8 otrok ni vedelo, kakšen pomen ima vzorec pikapolonice v naravi. 8 otrok je odgovorilo, da 

vemo, da je strupena, da je ne smemo pojesti oz. da ni užitna. Pod kategorijo drugo pa sem 

uvrstila 3 odgovore: da vem, da je pikapolonica, in odgovora, da je varna. 
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3 MOČERAD 

Otrokom sem pokazala sliko močerada, ki je v prilogi (št. 1) in jih vprašala, kakšen vzorec 

ima žival na sliki. 

 

 

Graf 52: Odgovori na vprašanje: Kakšen vzorec ima žival na sliki? (močerad) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

13 otrok je na vprašanje, kakšen vzorec ima žival na sliki, odgovorilo, da ima rumene pike (10 

otrok) ali rumene črte (3 otroci). 6 otrok je odgovorilo, da ne vedo, kakšen vzorec ima žival 

na sliki.  

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

11 otrok je na vprašanje odgovorilo, da ima močerad rumene pike. 6 otrok je odgovorilo, da 

ima močerad rumene lise, 2 otroka pa nista vedela, kakšen vzorec ima močerad.  
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Naslednje vprašanje je bilo, katera žival ima tak vzorec. 

 

 

Graf 53: Odgovori na vprašanje: Katera žival ima tak vzorec? (močerad) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

5 otrok je odgovorilo, da je žival na sliki kuščar, 4 otroci so odgovorili, da je kača, 10 otrok pa 

ni vedelo, katera žival je to. 

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

Vsi otroci so na sliki prepoznali močerada. 

 

Otroke sem vprašala, kakšen je pomen močeradovega vzorca v naravi.  

 

 

Graf 54: Odgovori na vprašanje: Kakšen je pomen njenega vzorca v naravi? (močerad) 
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Pred izvajanjem dejavnosti 

 

15 otrok je odgovorilo, da ne vedo, kakšen pomen ima vzorec močerada v naravi. 3 otroci so 

odgovorili, da je žival strupena. Pod kategorijo drugo pa sem uvrstila odgovor, da žival ne 

more leteti, ampak leze.  

Po izvajanju dejavnosti 

 

3 otroci niso vedeli, kakšen pomen ima vzorec močerada, 16 otrok pa je odgovorilo, da je 

pomen njegovega vzorca, da je strupen.  

 

4 TIGER 

Otrokom sem pokazala sliko tigra, ki je v prilogi (št. 1) in jih vprašala, katera žival je na sliki.  

 

 

Graf 55: Odgovori na vprašanje: Katera žival je na sliki? (tiger) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

7 otrok je odgovorilo, da je na sliki tiger. 8 otrok je odgovorilo, da je na sliki lev. Pod 

kategorijo drugo sem uvrstila 4 odgovore: 2 otroka sta odgovorila, da je na sliki leopard, eden, 

da je srnica, eden pa ni vedel, katera žival je na sliki.  

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

11 otrok je odgovorilo, da je na sliki tiger. 6 otrok je odgovorilo, da je na sliki lev. 2 otroka pa 

nista vedela, katera žival je na sliki.  
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Pred dejavnostmi in po njih so vsi otroci na vprašanje: Po čem si jo prepoznal/-a? (Opiši njen 

vzorec.), odgovorili, da so jo prepoznali po črnih črtah, zato odgovorov nisem predstavila v 

grafu. 

 

Naslednje vprašanje je bilo, kakšen je pomen tigrovega vzorca v naravi.  

 

 

Graf 56: Odgovori na vprašanje: Kakšen je pomen njenega vzorca v naravi? (tiger) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

18 otrok je odgovorilo, da ne vedo, kakšen je pomen vzorca tigra v naravi. En otrok je 

odgovoril, da njegov vzorec pomeni, da te tiger lahko ugrizne.  

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

12 otrok je odgovorilo, da ne vedo,  kakšen je pomen vzorca tigra v naravi. Dva otroka sta 

odgovorila, da ima tiger tak vzorec, da se lahko skrije. 3 otroci so odgovorili, da je pomen 

tigrovega vzorca, da te lahko ugrizne. 2 otroka sta odgovorila, da je pomen tigrovega vzorca, 

da je nevaren.  

 

Pri analizi odgovorov sem med vprašanji o divjih živalih (zebra, žirafa, gepard, tiger) izbrala 

tigra, saj so se odgovori otrok pred dejavnostmi in po njih najbolj razlikovali prav pri tem 

vprašanju. Odgovori pri tem vprašanju pa se ne razlikujejo toliko, da bi lahko rekla, da je na 
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odgovore vplivala dejavnost, saj smo se o divjih živalih pogovarjali in si jih ogledali le prek 

knjige, tj. ob koncu celotne dejavnosti o varovalnih vzorcih živali.  

 

5 SATOVJE 

Otrokom sem pokazala sliko satovja, ki je v prilogi (št. 1) in jih vprašala kaj vidijo na sliki.  

 

 

Graf 57: Odgovori na vprašanje: Kaj vidiš na sliki? (satovje) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

4 otroci so odgovorili, da je na sliki čebelnjak. 6 otrok je odgovorilo, da je na sliki med. 5 

otrok ni vedelo, kaj je na sliki. Pod kategorijo drugo sem uvrstila 4 odgovore otrok: od os 

luknje, pike od žirafe, bele črte, tisto od čebel, verjetno panj.  

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

2 otroka sta odgovorila, da je na sliki čebelnjak. 4 otroci so odgovorili, da je na sliki med. 7 

otrok je odgovorilo, da je na sliki satovje. 6 odgovorov pa sem razvrstila v kategorijo drugo, 

in sicer so otroci odgovorili, da je na sliki tiso od čebel oz. luknjice od čebel, vendar ne vedo 

točno, kako se imenuje.  
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Zanimalo me je, ali otroci vedo, kdo naredi satovje. 

 

 

Graf 58: Odgovori na vprašanje: Kdo ga naredi? (satovje) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

11 otrok je odgovorilo, da satovje naredijo čebele. 2 otroka sta odgovorila, da ga naredi 

čebelar. 5 otrok ni vedelo, kdo naredi satovje. Pod kategorijo drugo pa sem uvrstila 2 

odgovora, in sicer da ga naredijo ose, in odgovor, da so to pike od žirafe. 

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

10 otrok je odgovorilo, da satovje naredijo čebele. 4 otroci so odgovorili, da ga naredi čebelar, 

in 5 otrok je odgovorilo, da ga naredijo čebele ali čebelar (kategorija drugo).   

 

Naslednje vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom je bilo, kakšne oblike so luknjice. 

 

 

Graf 59: Odgovori na vprašanje: Kakšne oblike so luknjice? (satovje) 

11
2 5 210

4 5
0

5

10

15

ČEBELE ČEBELAR NE VEM DRUGO

Št
e

vi
lo

 o
tr

o
k

Odgovori otrok pred in po dejavnosti

Kdo ga naredi? (satovje)

PRED PO TEM

8 7 4
3

4
10

2
0

5

10

15

BARVA OKROGLE NE VEM ŠESTKOTNIK

Št
e

vi
lo

 o
tr

o
k

Odgovori otrok pred in po dejavnosti

Kakšne oblike so luknjice? (satovje)

PRED PO TEM



124 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

8 otrok je obliko luknjic poimenovalo z barvo: 4-krat rumene in 4-krat rjave. 7 otrok je 

odgovorilo, da so luknjice okrogle. 4 otroci niso vedeli, kakšne oblike so luknjice.   

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

3 otroci so odgovorili, da so luknjice rumene barve. 4 otroci so odgovorili, da so luknjice 

okrogle. 10 otrok ni vedelo, kakšne oblike so luknjice. Vedeli so, da smo govorili o določeni 

obliki, vendar se pravega poimenovanja niso spomnili. 2 otroka sta odgovorila, da so luknjice 

šestkotne. 

 

Otroke sem vprašala, kaj menijo, zakaj so luknjice take oblike.  

 

 

Graf 60: Odgovori na vprašanje: Zakaj so luknjice take oblike? (satovje) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

11 otrok je odgovorilo, da so luknjice take oblike zaradi čebel, ker nabirajo med oz. ker vanje 

odlagajo med. 6 otrok ni vedelo, zakaj so take oblike. 2 odgovora sem razvrstila v kategorijo 

drugo: da so osam všeč, in odgovori, ker so čebele pridne.  

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

15 otrok je odgovorilo, da so luknjice take oblike zaradi čebel, ker vanje odlagajo med oz. ker 

nabirajo med. 4 otroci niso vedeli, zakaj so luknjice take oblike.  
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6 SONČNICA 

Otrokom sem pokazala sliko sončnice, ki je v prilogi (št. 1) in jih vprašala, katera rastlina je 

na sliki. 

 

 

Graf 61: Odgovori na vprašanje: Katera rastlina je na sliki? (sončnica) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

12 otrok je odgovorilo, da je rastlina na sliki sončnica. 4 otroci so odgovorili, da je na sliki 

roža. 3 otroci niso vedeli, katera rastlina je na sliki.  

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

Vsi otroci so na sliki prepoznali sončnico.  

 

Zanimalo me je, kaj menijo, kako se razporejena semena pri sončnici.  

 

 

Graf 62: Odgovori na vprašanje: Poglej njena semena, kako so razporejena. (sončnica) 
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Pred izvajanjem dejavnosti 

 

3 otroci so odgovorili, da so semena razporejena v krogu. 8 otrok je odgovorilo z barvo: 5-

krat zelene in rumene barve, notri je zeleno, okrog rjavo in rumeno, zelene in črne barve, 

zelene barve. 4 otroci so odgovorili, da so semena lepo razporejena. 2 otroka nista vedela, 

kako so razporejena semena. Pod kategorijo drugo sem uvrstila 2 odgovora: kot pri polžku in 

v špico.  

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

11 otrok je odgovorilo, da so semena razporejena v krogu oz. naokrog. 2 otroka sta 

odgovorila, da so semena lepo razporejena. Pod kategorijo drugo sem uvrstila 6 odgovorov, in 

sicer so otroci odgovorili, da so semena razporejena, tako da se vrtijo oz. v krogu kot vrtiljak. 

 

Otroke sem vprašala, ali je pomembno, kako so semena razporejena. 

 

 

Graf 63: Odgovori na vprašanje: Ali je pomembno, kako so semena razporejena? (sončnica) 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

6 otrok je odgovorilo, da ni pomembno, kako so semena razporejena. 2 otroka sta odgovorila, 

da je pomembno, da je lepo videti. 7 otrok ni vedelo, ali je pomembno, kako so semena 

razporejena. Pod kategorijo drugo sem uvrstila 4 odgovore otrok, ki so odgovorili, da je 
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pomembno: ker ima liste, da lahko čebele nabirajo med, ker se posušijo in jih jemo, da se ne 

»bašejo«.  

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

9 otrok je odgovorilo, da je pomembno zato, da je lepo videti. 5 otrok ni vedelo, ali je 

pomembno, kako so semena razporejena. Pod kategorijo drugo sem uvrstila odgovor, da je 

pomembno zato, da jih je veliko. 4 otroci pa so odgovorili, da je pomembno, kako so 

razporejena semena, vendar niso vedeli, zakaj.  

 

7 LETNI ČASI 

Otrokom sem pokazala slike dreves v štirih letnih časih, ki so v prilogi (št. 1). Vprašala sem 

jih za kateri letni čas gre pri določeni sliki. Pri tem vprašanju sem štela pravilne odgovore in 

jih zapisala v graf.  

 

 

Graf 64: Odgovori na vprašanje: Za kateri letni čas gre na določeni sliki? 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

10 otrok je na sliki prepoznalo jesen. 11 otrok je na sliki prepoznalo zimo. 4 otroci so na sliki 

prepoznali pomlad. 1 otrok je na sliki prepoznal poletje.  

 

Pri tem vprašanju je le en otrok pravilno prepoznal in poimenoval vse letne čase.  
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Po izvajanju dejavnosti 

 

15 otrok je na sliki prepoznalo jesen. 19 otrok je na sliki prepoznalo zimo. 7 otrok je na sliki 

prepoznalo pomlad. 2 otroka sta na sliki prepoznala poletje.  

 

Menim, da otroci letnih časov niso prepoznali zaradi majhnih in slabih fotografij. Pomlad in 

poletje sta si bila na sliki zelo podobna.  

 

Zanimalo me je, po čem so otroci prepoznali jesen. 

 

 

Graf 65: Odgovori na vprašanje: Po čem si prepoznal/-a jesen? 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

9 otrok je jesen na sliki prepoznalo po listih. 1 otrok je jesen prepoznal, ker mu je mami 

pokazala, kako je videti. 9 otrok jeseni na sliki ni prepoznalo. 

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

 15 otrok je jesen na sliki prepoznalo po listih. 4 otroci niso vedeli, za kateri letni čas gre.  

 

Vprašala sem jih, po čem so prepoznali zimo.  
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Graf 66: Odgovori na vprašanje: Po čem si prepoznal/-a zimo? 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

7 otrok je zimo na sliki prepoznalo po snegu. 3 otroci so zimo prepoznali, ker je na sliki vse 

belo. Pod kategorijo drugo sem uvrstila 2 odgovora: ker je tu S-tečaj, ker zima taka je. 7 otrok 

zime po sliki ni prepoznalo.  

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

14 otrok je zimo na sliki prepoznalo po snegu. 5 otrok je zimo prepoznalo, ker je na sliki vse 

belo.  

 

Nato sem jih vprašala, po čem so prepoznali pomlad. 

 

 

Graf 67: Odgovori na vprašanje: Po čem si prepoznal/-a pomlad? 
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Pred izvajanjem dejavnosti 

 

3 otroci so na sliki prepoznali pomlad, in sicer po rožah in metuljih. 1 otrok je pomlad 

prepoznal, ker je bilo sončno. 15 otrok pomladi na sliki ni prepoznalo. 

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

4 otroci so na sliki prepoznali pomlad, in sicer po rožah in metuljih. 3 otroci so pomlad 

prepoznali, ker je drevo cvetelo. 12 otrok pomladi na sliki ni prepoznalo.  

 

Zanimalo me je, po čem so otroci prepoznali poletje. 

 

 

Graf 68: Odgovori na vprašanje: Po čem si prepoznal/-a poletje? 

 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

1 otrok je na sliki prepoznal poletje, in sicer po oblakih. 18  otrok ni vedelo, za kateri letni čas 

gre na sliki. 

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

2 otroka sta na sliki prepoznala poletje, in sicer sta odgovorila, da zato, ker na sliki ni nič in je 

drevo prazno. 17 otrok poletja na sliki ni prepoznalo.  
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8 GIBANJE ŽIVALI 

Pri naslednjih vprašanjih sem štela pravilne odgovore in jih zapisala v graf. Preostali otroci 

niso ustrezno odgovorili oz. odgovora niso poznali. Otroke sem vprašala, kako se gibljejo 

določene živali?   

 

 

Graf 69: Odgovori na vprašanje: Kako se gibljejo naslednje živali? 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

4 otroci so vedeli, kako se giblje kos, 11 jih je vedelo, kako se giblje polž, 4 so vedeli, kako se 

gibljeta morska zvezda in morski ježek.  

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

12 otrok je vedelo, kako se giblje kos, 17 otrok je vedelo, kako se giblje polž, 8 otrok je 

vedelo, kako se giblje morska zvezda, in 10 otrok je vedelo, kako se giblje morski ježek.  

 

Večina otrok pred izvajanjem dejavnosti ni vedela, katera žival je kos. Spoznali smo ga pri 

dejavnosti oglašanje živali, pri kateri sem posebej poudarila, da večina ni vedela, katera žival 

je to. Pri ponovnem anketiranju je več otrok vedelo, kako se giblje, čeprav posebej gibanja pri 

kosu nismo poudarjali.   
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Nato me je zanimalo, ali otroci vedo, kateri del telesa uporabljajo za gibanje. 

 

 

Graf 70: Odgovori na vprašanje: Kateri del telesa uporabljajo za gibanje naslednje živali? 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

4 otroci so vedeli, kateri del telesa za gibanje uporablja kos. Nihče ni vedel, kateri del telesa 

za gibanje uporablja polž. 1 otrok je vedel, kateri del telesa za gibanje uporablja morska 

zvezda. 3 otroci so vedeli, kateri del telesa za gibanje uporablja morski ježek.  

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

12 otrok je vedelo, kateri del telesa za gibanje uporablja kos. 10 otrok je vedelo, kateri del 

telesa za gibanje uporablja polž. 8 otrok je vedelo, kateri del telesa za gibanje uporablja 

morska zvezda. 14 otrok je vedelo, kateri del telesa za gibanje uporablja morski ježek.  
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9 OD KOD VSE TO VEŠ 

Zadnje vprašanje, ki sem ga postavila, je bilo, od kod vse to vedo.  

 

 

Graf 71: Odgovori na vprašanje: Od kod vse to veš? 

 

Pred izvajanjem dejavnosti 

 

4 otroci so odgovorili, da jim je to povedala mami, bratec, sestrica, prijatelj. 7 otrok je 

odgovorilo, da so že videli. 3 otroci so odgovorili, da oni to vedo. Pod kategorijo drugo sem 

uvrstila 5 odgovorov: dva otroka sta odgovorila, da iz knjige, eden od doma in dva nista 

vedela, od kod to vesta.  

 

Po izvajanju dejavnosti 

 

2 otroka sta odgovorila, da jima je povedala mami. 2 sta odgovorila, da onadva to vesta. 15 

otrok pa je odgovorilo, da so videli v vrtcu, da sem jim jaz povedala.  
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ZAKLJUČEK 
 

Namen diplomske naloge je bil otrokom prek različnih vzorcev predstaviti naravo in jim 

nekoliko približati pojem vzorec. Prav tako želim vse vzgojitelje in vzgojiteljice spodbuditi k 

nekoliko drugačnemu pristopu spoznavanja narave, saj lahko veliko dejavnosti in ciljev 

kurikuluma povežemo z vzorci.  

 

Temo diplomske naloge sem si izbrala sama; kot sem omenila v uvodu, sem začela razmišljati 

o vzorcih pri metodiki matematike, po pregledu literature pa me je bolj pritegnila tema o 

vzorcih v naravi. Mentorici sem jo predlagala sama; zdela se ji je primerna in zanimiva. Pri 

načrtovanju in nadgrajevanju teme mi je pomagala s svojimi idejami in predlogi. 

 

Pri prvem anketiranju sem ugotovila, da otroci prepoznajo vzorec, ki ga vidijo na sliki, ga 

znajo opisati oz. poimenovati njegove elemente. Slabo poznajo pojem vzorec in njegove 

značilnosti. Prav tako sem ugotovila, da slabše poznajo letne čase. Menim, da so letne čase 

slabše prepoznali zaradi slabih slik, ki sem jih pripravila. Sliki na katerih sta bili drevesi 

spomladi in poleti, sta si bili zelo podobni. Med anketiranjem sem ugotovila, da nekateri 

otroci niso razumeli vprašanja: Kakšen je pomen njenega/njegovega vzorca v naravi?  Beseda 

pomen, jim ni bila najbolje razumljiva. Da bi vprašanje lažje razumeli, sem nekaj otrok 

vprašala, ali je pomemben tak vzorec v naravi. Vendar pa so otroci nato odgovarjali le z 

odgovori da, ne in ne vem. Spoznala sem, da je vprašanje morda preveč zaprto, zato sem 

nadaljevala z vprašanjem, kakšen je pomen njenega/njegovega vzorca v naravi? Pri 

anketiranju in pozneje načrtovanju dejavnosti sem spoznala, da anketnega vprašalnika nisem 

najbolje pripravila, saj je preveč vprašanj zajemalo določeno temo. Tudi dolžina celotnega 

vprašalnika je bila za nekatere otroke predolga. Zato pri pripravi dejavnosti nisem izhajala le 

iz odgovorov in znanja otrok, ki sem ga dobila. Kljub temu so bile dejavnosti, ki sem jih 

pripravila za otroke, zanimive in so jim prinesle nova spoznanja. Z veseljem so spoznavali 

močerada in polža ahatnika, saj je stik z živaljo zanje nekaj posebnega in zanimivega. Pri 

spoznavanju svarilnih in varovalnih vzorcev ter živali, ki imajo take vzorce, sem raje izbrala 

tiste, ki so otrokom bližje (in ne divjih kot v anketnem vprašalniku) in so del narave, v kateri 

živimo. Z zanimanjem so spoznavali čebelarstvo, še posebej z veseljem so okušali različne 

vrste medu. Mavrico so že dobro poznali, znali so našteti vse barve, skoraj v celoti so poznali 

pravo zaporedje barv. Risanje na sneg pa je bila zanje nova in zanimiva izkušnja. Pri vseh 

dejavnostih so radi in dobro sodelovali. Pri ponovnem anketiranju sem ugotovila, da so teme, 
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ki smo jih obravnavali pri dejavnostih, bolje poznali. Dejavnosti, ki sem jih izvedla, so 

pokazale, da so otroci pridobili določeno znanje o vzorci in naravi. Spoznala sem, da so bili 

otroci pri opazovanju živali z različnih vidikov bolj pozorni na določene značilnosti, torej pri 

eni dejavnosti samo na oglašanje, pri drugi na gibanje itd. Menim, da sem zastavljene cilje 

dosegla.  

 

Čeprav sem dejavnosti in anketni vprašalnik izvajala z otroki različnih starosti, ne morem 

reči, da starejši bolje poznajo ali prepoznajo vzorce kot mlajši. Povprečno ni bilo odstopanja, 

so pa bile razlike pri posameznikih, vendar prav tako pri mlajših kot pri starejših. Razliko pri 

starosti sem opazila le pri daljši zbranosti, ki pa tudi ni bistveno izstopala.  

 

Spoznala sem, da je tema še obširnejša, kot sem si na začetku predstavljala. Otrokom sem 

predstavila le majhen del določenega področja in menim, da bi morali posamezno temo 

obravnavati dlje časa. Kot vzgojiteljica bom v svoji skupini z veseljem temo načrtovala kot 

celoletni projekt ali projekt za daljše časovno obdobje; veselim se novega znanja in spoznanj, 

ki mi jih bo tema prinesla; posredovala jih bom otrokom.  
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PRILOGA 1 – Anketni vprašalnik 

 

IME IN PRIIMEK OTROKA: 

STAROST OTROKA: 

SKUPINA: 

 

1. Kaj si predstavljaš pod besedo vzorec? Ali si jih že kje videl/-a in kje? Ali so tudi v 

naravi? 

 

 

2. Katera žival je na sliki? Po čem si jo prepoznal/-a? (Opiši njen vzorec.) Kakšen je pomen 

njenega vzorca v naravi? 

 

 

 

 

3. Opiši vzorec na sliki. Katera žival ima tak vzorec? Kakšen je pomen njenega vzorca v 

naravi? 

 

 

 



 

4. Katera žival je na sliki? Kakšen vzorec ima? Kakšen je pomen njenega vzorca v naravi? 

 

 

 

5. Katera rastlina je na sliki? Opiši njen vzorec. Kakšen je pomen njenega vzorca v naravi? 

 

 

 

6. Katera žival je na sliki? Po čem si jo prepoznal/-a? (Opiši njen vzorec.) Kakšen je pomen 

njenega vzorca v naravi? 

 

 



 

7. Katera žival je na sliki? Po čem si jo prepoznal/-a? (Opiši njen vzorec.) Kakšen je pomen 

njenega vzorca v naravi? 

 

 

 

8. Katera žival je na sliki? Po čem si jo prepoznal/-a? (Opiši njen vzorec.) Kakšen je pomen 

njenega vzorca v naravi? 

 

 

 

9. Katera žival je na sliki? Po čem si jo prepoznal/-a? (Opiši njen vzorec.) Kakšen je pomen 

njenega vzorca v naravi? 

 

 



 

 

 

10. Kaj vidiš na sliki? Si jih že videl kje v naravi? Zakaj so pomembne? Kako bi poimenoval 

to obliko?  

 

 

 

11. Kaj vidiš na sliki? Kdo ga naredi? Kakšne oblike je in zakaj? 

 

 

 

 



 

12. Katera rastlina je na sliki? Poglej njena semena, kako so razporejena. Ali je pomembno, 

kako so razporejena? 

   

 

 

13. Na slikah je drevo v štirih letnih časih. Za kateri letni čas gre na določeni sliki? Po čem si 

ga prepoznal/-a? 

 

 

 



 

14. Kako se oglaša: 

 

krava? 

mačka? 

pes? 

ovca? 

pujs? 

sova? 

žaba? 

konj?  

lev? 

veverica? 

 

15. Kako se gibljejo naslednje živali in kateri del telesa pri tem uporabljajo: 

 

kenguru 

zajec 

riba 

kos 

kača 

raca 

deževnik 

metulj 

hrošč 

polž 

kobilica 

morska zveza 

morski ježek 

žaba 

 

16. Od kod vse to veš?



 

PRILOGA 2 – Vzorec rasti sončničnih semen (Stewart 2003) 
 

 


