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POVZETEK 

 

V diplomskem delu so predstavljeni način gojenja živali v vrtcu, pomen, priprava in 

vzdrževanje živega kotička, navedene so tudi temeljne značilnosti paličnjakov. V empiričnem 

delu so predstavljeni izsledki vprašalnika, na katerega je odgovorilo 100 vzgojiteljic, 

predvsem o razširjenosti uporabe živih kotičkov v vrtcu, tem, ali se vzgojiteljice odločajo 

zanje in zakaj, katere živali najpogosteje gojijo, kakšne so njihove izkušnje z živimi kotički. 

Sledijo še izsledki vprašalnika, na katerega je odgovorilo 100 otrok v različnih starostnih 

skupinah, o tem, ali imajo radi živali, razlogih za in proti, ali imajo doma kakšno žival 

oziroma si jo želijo in kdo skrbi zanjo. V nadaljevanju je v praktičnem delu predstavljeno, 

kako je živi kotiček s paličnjaki v našem oddelku vplival na spremembo odnosa otrok pa tudi 

staršev in strokovnih delavk do paličnjakov oziroma narave na splošno med projektom. 
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SUMMARY 

 

In the graduate thesis, the way of cultivating animals in the kindergarten is presented, the 

importance of preparation and maintenance of living corner, also the fundamental 

characteristics of stick insects are listed. In the empirical part, there are results of 

the questionnaire, which had been answered by 100 kindergarten teachers, mainly about the 

prevalence of use of living corner in kindergartens; do the teachers choose to use them and 

why, which animals are most commonly cultivated, and what are teacher's experiences with 

live terminals. There are also results of the questionnaire where 100 children of different age 

had reported whether they like animals, their reasons for and against, if they have an animal at 

home or would like to have one, and who takes care about it. The following practical 

part describes how a living corner with stick insects in our kindergarten section influenced on 

children's as well as parents' and professional workers' change of attitude, towards stick 

insects and nature in general during this project. 
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1 UVOD 

 

»Ljudje pretirano posegamo v naravo, kar se največkrat kaže v nesmiselnem prisvajanju 

naravnih bogastev in uveljavljanju moči nad drugimi živimi bitji. Zaradi tega nastajajo 

spremembe v okolju, ki so tako velike, da sta porušena naravni ritem in način življenja na 

Zemlji. Verjetno je vzrok za takšno ravnanje ljudi nezavedanje pomena ohranjanja naravnega 

ravnovesja v okolju. Vivarij je prostor, ki nam ponuja možnost spremembe odnosa do 

življenja. Ob odzivih ljudi na vivarijske organizme lahko opazimo velike razlike. Velikokrat 

se ljudje bojijo stika z rastlinami in živalmi, kar se kaže v brezbrižnosti, odporu ali v nasilju. 

Ker je po navadi strah posledica nepoznavanja, lahko sklepamo, da je manjši, če objekt 

spoznamo. Izkušnje nedvomno kažejo na to, da se odnos po neposrednem stiku zelo pogosto 

spremeni. /.../ Dogajanje v vivariju nas vodi v opazovanje svoje življenjske vloge in vloge 

drugih. Ob opazovanju in sprejemanju dejstev postanemo do narave rahločutnejši. Začutimo 

njeno odzivnost, zavemo se, da ima vsak poseg vanjo posledice. Postanemo pozornejši do 

svojega početja, objektivnejši, pripravljeni na spreminjanje odnosa in s tem ohranjanja 

narave« (Kirbiš, 2000, str. 7). 

 

1.1 POMEN ŽIVIH KOTIČKOV V VRTCU 

 

»Ob vivariju lahko uresničujemo temeljne cilje vzgoje in izobraževanja v vrtcu. /.../ 

Postanemo dovzetnejši za učenje, opazujemo dogajanje v okolju, sproščeno zbiramo 

informacije in raziskujemo, zato smo učinkovitejši, saj se učenje prepleta z dejavnostmi v 

vivariju. Veliko je tudi priložnosti, ko lahko otrokom ponudimo aktivno vlogo« (Kirbiš, 2000, 

str. 13).  

 

»Novejše raziskave so pokazale, da prijateljstvo z živaljo izboljša človekove socialne odnose 

ter tudi njegovo duševno in telesno zdravje« (Ocepek, 2012, str. 17). 

 

»Poudarek področja narave v vrtcu je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi 

ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. /.../ Otrok spoznava in spoštuje živa bitja, uživa z 

njimi in se zanima za njihove življenjske pogoje. Spoznava obseg, raznolikost in lepoto 

narave, tako da je stik z njo običajen del njegovega življenja. Ima rad ter neguje rastline in 
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živali v svojem okolju, zanje skrbi, se veseli srečanja z njimi ter je do njih obziren« (Bahovec 

idr., 2008, str. 55–56). 

 

1.2 VLOGA ODRASLEGA 

 

»Otroci prevzamejo odnos vzgojiteljev, staršev in drugih odraslih do narave in raziskovanja. 

/.../ Vzgojitelj naj zato otroku omogoči dovolj priložnosti in časa, da z lastnim preizkušanjem 

začuti lastnosti narave z vsemi čutili. /.../ Z lastnim zgledom otroka namreč navajajo na varno 

in spoštljivo ravnanje z živimi bitji – varno zanj in za živo bitje. Pozornost otroka naj 

usmerijo na izrazite značilnosti živali ali rastline za neko okolje (npr. paličnjak na veji)« 

(Bahovec idr., 2008, str. 61–63).  

 

»Pri delu z otroki je pomembno, da so razlage primerno poenostavljene, jasne in otroku 

razumljive, hkrati pa strokovno neoporečne. Nepravilne razlage namreč pogosto ovirajo 

poznejše razumevanje in usvajanje strokovno ustreznih razlag, kar vodi v konflikte in 

otrokovo neuspešnost v vsakdanjem življenju. /.../ Vzgojitelj mora vzpodbujati in voditi 

otroke do novih spoznanj, ustreznih rešitev, vendar brez namigov, katere so prave. Za 

poučevanje naravoslovja v vrtcu je pomembno, da je otrok sproščen in zaupa vzgojitelju« 

(Novak idr., 2003, str. 12–13). 

 

1.3 GOJENJE ORGANIZMOV V VRTCU 

1.3.1 O VIVARIJU 

 

»Vivarij je posoda za gojenje živih bitij. To je prostorsko omejeno okolje, v katerega 

prenesemo del zunanje narave. Vivarijske posode delimo po namenu in vsebini. Uredimo 

lahko opazovalni, poskusni, okrasni, karantenski ali prenosni vivarij. Včasih vivarijsko 

posodo poimenujemo po gojenih organizmih. Terarij, v katerem gojimo žuželke, imenujemo 

insektarij« (Kirbiš, 2000, str. 87). 

  

»Pred postavitvijo vivarija moramo imeti jasen cilj in predstavo o smiselnosti ukvarjanja z 

vivaristiko. Izbiramo živali, ki jim lahko v vivariju zagotovimo optimalne pogoje za življenje. 

/.../ Urejanje vivarija načrtujemo ob upoštevanju naših strokovnih, časovnih in gmotnih 
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pogojev. Vivarijske posode postavimo na prostor, ki najbolj ustreza vsebini in namenu« 

(Kirbiš, 2000, str. 16). 

 

»Da dogajanje v vivariju lažje opazujemo, ga postavimo v višino oči. Pred postavitvijo 

vivarijske posode preverimo tudi nosilnost podlage. Velikost vivarijske posode prilagodimo 

potrebam organizmov. Vsi deli posod naj bodo čim bolj dostopni za čiščenje in drugo 

poseganje vanje. Insektariji so po navadi posode manjših dimenzij. Pokrivamo jih s pokrovi iz 

goste mreže, ki se dobro prilegajo posodi. Podlaga je po navadi šota ali žaganje. Lahko ji 

dodajamo tudi hranila, kot so otrobi. Razvoj organizmov v insektariju pospešimo z 

ogrevanjem in s primerno osvetlitvijo« (Kirbiš, 2000, str. 82–107). 

  

1.3.2 IZBIRA ŽIVALI ZA GOJENJE 

 

»Za veliko vivaristov so paličnjaki navadno prva gojitvena kultura. Že iz tega lahko 

sklepamo, da je gojenje zelo preprosto. Za gojenje v vrtcu so primerni predvsem suhi proti in 

indijski ter vietnamski paličnjaki. Paličnjaki živijo predvsem v tropskih krajih, zato je zanje 

primeren topel kotiček. Najbolje je, da dobimo živali pri gojiteljih, pri katerih se uspešno 

razmnožujejo v ujetništvu.  

 

Na dno posode za gojenje, nasujemo 1 cm debelo plast proda, nanjo pa 2 cm debelo plast 

mešanice prsti in šote. Vejice z listi (robide, maline, vrtnice) namestimo v ozko stekleničko z 

vodo (v široki bi lahko živali utonile). Rastline vsak dan poškropimo z vodo. Paličnjaki pijejo 

vodo iz kapljic na listih. Višja vlaga v okolju jim omogoča, da se lažje levijo. Če je okolje 

presuho, se živali med levitvijo odtrga ena ali več nog« (Novak idr., 2003, str. 111). 
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1.4 BIOLOGIJA PALIČNJAKOV 

 

»Paličnjaki so žuželke, ki spadajo v družino paličnjakov in živih listov, ki šteje okoli 2.000 

vrst. Živijo predvsem v tropskih krajih, nekaj pa tudi v drugih predelih sveta. Imajo podobno 

zgradbo kot večina žuželk. Večinoma imajo tanko, podolgovato telo, sestavljeno iz glave, 

oprsja in zadka. So sivorjave ali zelene barve in po zunanjosti podobni paličicam (od tod tudi 

ime) oziroma vejicam – takšno posnemanje vzorcev iz okolja imenujemo mimeza. Čeprav 

spadajo paličnjaki med krilate žuželke, večina nima kril. Imajo pa tri pare dolgih hodilk, s 

katerimi se počasi premikajo. Glava je pri paličnjakih majhna, kroglasta ali oglata. Na glavi 

imajo par majhnih, okroglih, sestavljenih oči, obustni aparat ali grizalo, ki jim omogoča 

grizenje in žvečenje rastlinske hrane, in par tipalnic oziroma anten, ki so pri samicah običajno 

krajše kot pri samcih. Oprsje je sestavljeno iz treh delov. Z glavo je zraščeno predprsje, ki je 

pri paličnjakih kratko, iz njega izrašča prvi par nog. Sredoprsje je dolgo, in sicer daljše kot 

predprsje in zaprsje skupaj, iz njega izrašča drugi par nog. Zaprsje je zraščeno s prvim členom 

zadka, iz njega pa izrašča tretji par nog. Noge so dolge in tanke, stopala imajo pet členov, na 

zadnjem je krempeljc in nad njim prisesek. Paličnjaki imajo sposobnost regeneracije nog v 

obdobju ličinke oziroma nimfe. Zadek je sestavljen iz večjega števila členov, na njih so 

dihalnice, odprtine, skozi katere paličnjaki dihajo. Zadek se zaključi z zunanjim spolovilom. 

Paličnjaki se razmnožujejo partenogenetsko. To pomeni, da samička izleže svoja neoplojena 

jajčeca in iz njih se izležejo samičke. Samci so zelo redki – samice za oploditev namreč ne 

potrebujejo samcev. Jajčeca odlagajo na vlažna tla. Vsi paličnjaki so izključno rastlinojedci, 

ki se hranijo z listi rastlin, na katerih živijo. Kadar je v insektariju preveč paličnjakov, lahko 

pride tudi do kanibalizma«  

(http://www.zpm-mb.si/attachments/sl/913/OS_Biologija_Ko_palice_ozivijo.pdf). 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zpm-mb.si/attachments/sl/913/OS_Biologija_Ko_palice_ozivijo.pdf
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2 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, HIPOTEZE IN METODE 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

»Gojenje živih bitij v vrtcu je ena izmed tem, pri kateri se je pogosto težko odločiti, kaj je 

dobro in kaj ne. Zagovorniki upravičeno trdijo, da se otroci veliko celoviteje razvijajo ob 

prisotnosti drugih živih bitij, s katerimi živijo skupaj in morajo zanje skrbeti, obenem pa 

otroke prisotnost rastlin in živali pomirja. Otroci pridobivajo tudi številne neposredne 

izkušnje o konkretnih živih bitjih, razvijajo čustva in strpnost. Hkrati je gojenje lahko tudi 

spodbuda za otroke, da so zaradi morebitne boječe živali obzirnejši. Otrokom je treba 

omogočiti, da se neposredno seznanjajo z živimi bitji, premagajo morebiten neupravičen strah 

pred njimi, hkrati pa jih navajamo na ustrezno ravnanje z živimi bitji, pri čemer sta 

najpomembnejša higienski in etični vidik. Pri spoznavanju živali je pomembno, da ima otrok 

dovolj časa za samostojno opazovanje in doživljanje. Pri tem smo pozorni na zunanje dele 

živali, načine gibanja, razmnoževanja, prehranjevalne navade itn.« (Novak idr. 2003, str. 97–

100). 

 

»Predšolski otroci predsodkov pred živalmi navadno nimajo. Zato je zelo pomembno, kakšen 

odnos do narave imajo starši pa tudi vzgojitelji in učitelji. Ljudje, ki jih imajo otroci radi, so 

jim zgled, zato si prizadevajo, da bi jim bili čim bolj podobni. Posnemajo njihov način 

govora, obnašanja, komuniciranja pa tudi odzive, ki se sprožijo, ko pridejo v stik z naravo« 

(Kirbiš, 2000, str. 75). 

 

»Prednosti živih kotičkov so tudi v tem, da so organizirani za daljše obdobje, kar nam 

omogoča dolgotrajno opazovanje z uporabo različnih čutil. Otroci hitreje razvijejo 

odgovornost, saj je preživetje živali povsem odvisno od vzgojiteljice in otrok. Pri živalih s 

kratko življenjsko dobo, kot so paličnjaki, lahko opazujemo tudi njihov celoten življenjski 

krog« (Skaza, 2013, str. 8).  
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2.2 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

 

– Raziskati razširjenost uporabe živih kotičkov v vrtcu. 

– Raziskati in predstaviti razloge vzgojiteljic za žive kotičke in proti njim. 

– Predstaviti pomen in vpliv živega kotička na otroke in strokovne delavke v vrtcu. 

– Otrokom omogočiti neposredni stik s paličnjaki, spoznavanje njihovih značilnosti in 

možnost dolgotrajnega, vsakodnevnega opazovanja. 

– Otroke navajati na spoštljivo, odgovorno ravnanje z živimi bitji. 

 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 

 

 RV 1: Kako pogosto so v vrtcu zastopani živi kotički? 

 RV 2: Kako živi kotiček povečuje senzibilnost otrok in strokovnih delavk do živih bitij? 

 H 1: Vsi otroci v oddelku bodo ob prisotnosti živega kotička premagali morebiten strah 

pred paličnjaki. 

 

2.4 RAZISKOVALNA METODA 

 

Opazovanje je potekalo prek načrtovanih in spontanih dejavnosti, povezanih z živim 

kotičkom, individualnih in skupinskih pogovorov, povratnih informacij staršev in strokovnih 

delavk. Uporabljena je bila deskriptivna metoda opazovanja. 

 

2.4.1 VZOREC 

 

Pripravila sem dva anketna vprašalnika. Pri prvem vprašalniku vzorec predstavlja 100 

naključno izbranih vzgojiteljic iz savinjske, osrednjeslovenske in iz dolenjske regije. Pri 

drugem vprašalniku vzorec predstavlja 100 otrok, starih 2–6 let. 
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2.4.2 PRIPOMOČKI 

 

Anketni vprašalnik, dnevniški zapisi, fotografije, videoposnetki. 

 

2.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Zbrane podatke sem statistično obdelala in izsledke poleg besedne interpretacije tudi grafično 

prikazala. Uporabila sem programa Microsoft Word 2010 in Microsoft Excel 2010. 
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3 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

3.1 REZULTATI Z INTERPRETACIJO VPRAŠALNIKA ZA 

VZGOJITELJE 

3.1.1 ALI SO ENOTE VAŠEGA VRTCA PRETEŽNO V VAŠKEM ALI MESTNEM 

OKOLJU? 

 

Graf 1: Ali so enote vašega vrtca pretežno v vaškem ali mestnem okolju? 

 

 

56 % anketirancev prihaja iz vaškega okolja, vendar je razmerje med vaškim in mestnim 

okoljem približno enako, saj iz mestnega delovnega okolja prihaja 56 % anketirancev. 
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3.1.2 ALI IMATE V VAŠEM VRTCU ŽIVE KOTIČKE (Z ŽIVALMI)? 

 

Graf 2: Ali imate v svojem vrtcu žive kotičke (z živalmi)? 

 

 

Velika večina (81 %) anketirancev se v vrtcu ne poslužuje živih kotičkov z živalmi, 19 % pa 

ima v vrtcu stalne ali občasne žive kotičke z živalmi. Kljub pričakovanju, da bodo zaposleni v 

vrtcih mestnega okolja na vprašanje številčnejše odgovorili pritrdilno, se to ni zgodilo. 

»Predvsem tisti otroci, ki živijo v mestih, imajo namreč vse premalo možnosti za življenje v 

naravi, premalo časa živijo na prostem, v gozdu, na travniku, ob vodi itn. Njihova igrišča so 

oropana narave. Otroci vse prepogosto v naravi ne živijo, ampak jo obiskujejo, jo hodijo 

ogledovat« (Cokan in Kobal, 1989, str. 31) 

 

»Če želimo spoznavati živo naravo, se v vrtcu lahko omejimo na ožja življenjska okolja, na 

dvorišče, ki ga ima skoraj vsak vrtce, na bližnji park ali mestni trg. Še ožje življenjsko okolje 

je npr. votlo drevo ali pa luža, ki ostane po dežju. V teh okoljih otroci odkrivajo lastnosti 

živega, kaj leze in se premika in kaj raste ali oveni, kdo ali kaj je komu hrana in kakšna so 

zavetišča in domovanja« (Kroflič idr., 2001, str. 161). Mestna okolja imajo sicer še vedno 

veliko možnosti za opazovanje, spoznavanje narave in živali – dejavnosti, ki so otrokom 

ponujene, so v veliki meri odvisne od volje, znanja in od iznajdljivosti vzgojitelja, vendar 

imajo občutno manj pestro izbiro različnih vrst okolij kot vaški vrtci. Pri obdelavi podatkov 

nisem ugotovila povezave med večjim številom živih kotičkov v mestnih vrtcih oziroma 

manjšem številu živih kotičkov v vrtcih vaškega okolja. 
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3.1.3 ZAKAJ JIH IMATE OZIROMA NIMATE? 

 

Graf 3: Zakaj jih imate? 

 

 

Anketiranci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, najpogosteje navajajo živi 

kotiček kot možnost za natančnejše opazovanje živali (52 %). Sledi odgovor (32 %), da prek 

živega kotička ohranjajo stik otroka z naravo, 16 % anketirancem pa živi kotiček predstavlja 

priložnost za odpravljanje strahu pred živalmi. 

 

Iz odgovorov lahko razberemo, da se tisti vzgojitelji, ki se poslužujejo živih kotičkov v vrtcu, 

zavedajo njihovih prednosti oziroma so jih že spoznali. 
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Graf 4: Zakaj jih nimate? 

 

 

Največ (72 %) anketirancev, ki v vrtcu nimajo živih kotičkov, vidi težavo v strogih predpisih 

zdravstveno-higienskega sistema HACCP in prepovedi, ki jih ta prinaša. 19 % vzgojiteljev 

pravi, da živih kotičkov nimajo, ker živali raje opazujejo v njihovem naravnem okolju. 6 % 

anketirancev ne želi prevzeti odgovornosti pri skrbi za živali med zaprtjem enote (prazniki, 

počitnice), 3 % pa težavo predstavlja pomanjkanje primerne opreme. 

Pomanjkanje primerne opreme, ki jo nekateri navajajo kot vzrok, zaradi katerega nimajo živih 

kotičkov, je po mojem mnenju samo izgovor, saj za živi kotiček ob gojenju žuželk in 

podobnih drobnih živali zadostuje že večji kozarec za vlaganje, vse drugo pa lahko naberemo 

v naravi (rastline, prst, kamenje ...). Velikokrat se lahko tudi težava s prevzemom skrbi nad 

živalmi ob malo vloženega truda izkaže za povsem nepotrebno. Hitro se namreč najde kdo, ki 

je pripravljen za nekaj dni, med prazniki ali zaprtjem enote, poskrbeti za žival, jo odnesti 

domov ali pa je na pomoč pripravljen priskočiti kdo izmed staršev otrok v vrtcu. Opazovanje 

živali v njihovem naravnem okolju je sicer zaželena praksa, vendar imajo tudi živi kotički 

svoje prednosti – dolgotrajnejše opazovanje živali, spremljanje njenega razvoja, 

prehranjevanja, rasti idr. Tudi sama vidim največjo težavo v strogih predpisih zdravstveno-

higienskega režima, vendar sem po pogovoru z delavko zdravstveno-higienskega režima 

ugotovila, da so nekatere živali povsem primerne za gojenje v vrtcu tudi s tega vidika.  
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3.1.4 KATERE ŽIVALI GOJITE V ŽIVIH KOTIČKIH SVOJEGA VRTCA? 

 

Graf 5: Katere živali gojite v živih kotičkih svojega vrtca? 

 

 

Anketiranci, ki imajo v vrtcu žive kotičke, se največkrat odločajo za gojenje žabjih paglavcev 

(42 %), sledi jim gojenje paličnjakov (32 %), 10 % se jih odloča za pajke ali polže (10 %),     

6 % pa v živih kotičkih goji ribe. 

 

Vzgojitelji za gojenje izbirajo primerne živali, ki v večini za gojenje niso zahtevne. Izjema so 

ribe, s katerimi otroci nimajo toliko veselja, saj jih ne morejo vzeti ven in jih prijemati, božati. 

Jih pa zelo radi opazujejo in se pri tem zelo pomirijo (Kirbiš, 2000, str. 78–79). 

 

Kljub trditvi (Novak idr., 2003, str. 98), da »zanimanje otrok za organizme v ujetništvu 

sčasoma upade, zato jih je dobro občasno zamenjati z drugimi ustreznimi živimi bitji«, si v 

našem oddelku ne znam predstavljati, da bi paličnjake zamenjala s kakšnimi drugimi 

organizmi. Boljšo rešitev v tem primeru vidim v dodajanju vivarija s kakšno drugo živaljo in s 

tem širjenje živega kotička. Otroci se namreč na živali močno navežejo, prav tako med letom 

nisem opazila upada, ampak samo porast zanimanja zanje. 
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3.1.5 ALI OMOGOČATE OTROKOM STIK Z ŽIVALMI IN NARAVO NA 

SPLOŠNO, ČE ŽIVIH KOTIČKOV NIMATE? 

 

Graf 6: Ali omogočate otrokom stik z živalmi in naravo na splošno, če živih kotičkov nimate? 

 

 

Vsi anketiranci (100 %), ki v vrtcu nimajo živih kotičkov, so odgovorili, da otrokom 

omogočajo stik z živalmi in naravo na splošno.  

 

Pri odgovorih na to vprašanje menim, da se pri vzgojiteljih še vedno kaže velik razkorak med 

t. i. teoretičnim delom, ki ga vsi dobro poznajo, seznanjeni so s pomenom stika predšolskih 

otrok z živalmi in naravo na splošno. Sklepam, da so pritrdilno odgovorili, ker vedo, da bi 

tako moralo biti. Glede na druge odgovore oziroma rezultate pa vse kaže na to, da je otrokov 

stik z naravo žal večkrat okrnjen (grafi 7, 8, 14).  
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3.1.6 KOLIKOKRAT MESEČNO SE Z OTROKI ODPRAVITE V NARAVO Z 

NAMENOM SPOZNAVANJA ŽIVALI? 

 

Graf 7: Kolikokrat mesečno se z otroki odpravite v naravo z namenom spoznavanja živali? 

 

 

Anketiranci se v večini (84 %) odpravijo z otroki v naravo z namenom spoznavanja živali od 

1- do 3-krat mesečno, 7 % se takšnih dejavnosti poslužuje manj kot enkrat mesečno, 9 % 

vzgojiteljev pa se z otroki redno in pogosto odpravlja v naravo z namenom spoznavanja 

živali. 

 

Odhodi otrok v naravo so pri vzgojiteljih različno zastopani, odvisni so tudi od veliko drugih 

dejavnikov. Po mojih izkušnjah se vzgojitelji za manj številčne odhode v naravo odločajo 

predvsem zaradi številnih projektov in časovne stiske v smislu dnevne rutine (zajtrk, kosilo), 

ki strokovne delavce v vrtcu na neki način omejujejo, vendar je mogoče tudi med elementi 

dnevne rutine povsem uspešno izpeljati kakšen daljši izlet, poglobljeno spoznavanje živali idr. 

Eden izmed razlogov je lahko tudi, da nekaterim vzgojiteljem to področje ni blizu in se ga 

zato ne poslužujejo v večji meri, kar je seveda napačno, saj morajo biti v ospredju vedno 

interesi otroka in ne vzgojitelja. 
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3.1.7 ALI GRESTE V NARAVO V VSAKEM VREMENU (DEŽ, SNEG), ALI SAMO V 

LEPEM? 

 

Graf 8: Ali greste v naravo v vsakem vremenu (dež, sneg) ali samo v lepem? 

 

 

91 % anketirancev se v naravo odpravlja v vsakem vremenu, medtem ko jih 9 % odhaja v 

naravo samo v lepem vremenu. 

 

Skrb vzbujajoč je podatek, da se kljub poudarjanju pomena prebivanja na prostem v vsakem 

vremenu še vedno pojavljajo vzgojitelji, ki tega ne spoštujejo in otrok ne peljejo v naravo v 

dežju ali snegu. V našem vrtcu (Vrtci Občine Žalec) in tudi drugih vrtcih, od koder prihajajo 

anketiranci, namreč poudarjajo, da se je z otroki treba odpraviti ven v vseh vremenskih 

pogojih, razen kadar govorimo o ekstremnih razmerah (–15 °C in več, toča idr.). 

 

 

 

 

SAMO V LEPEM VREMENU V VSAKEM VREMENU SKUPAJ

ŠTEVILO 9 91 100

0

20

40

60

80

100

120



Vodeb, Š. (2014). Paličnjaki v vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

16 

  

3.1.8 ČE SE V NARAVO NE ODPRAVITE V VSAKEM VREMENU, NAVEDITE 

RAZLOGE ZA TO 

 

Graf 9: Če se v naravo ne odpravite v vsakem vremenu, navedite razloge za to 

 

 

67 % anketirancev pravi, da se v naravo ne odpravijo v vsakem vremenu, ker otroci nimajo 

primerne opreme (obutve, oblačil, dežnih plaščev idr.), 22 % vprašanih meni, da imajo otroci 

slabo odpornost in lahko v neugodnih vremenskih razmerah zbolijo. 11 % jih meni, da je teren 

v dežju ali snegu spolzek in da se otroci lahko poškodujejo, padejo. 

 

Nevarnost padcev otrok v dežju ali snegu in slaba odpornost otrok sta po mojem mnenju vse 

prej kot utemeljena razloga za ostajanje v igralnici, v kateri so padci in poškodbe prav tako 

mogoči in niti ne tako zelo redki. Z ostajanjem v igralnici se virusna obolenja in bolezni širijo 

še hitreje kot na prostem. Poleg tega menim, da morajo imeti otroci vrsto neposrednih 

izkušenj hoje po različnih podlagah, površinah, kamor sodita tudi sneg in mokra tla. Seveda je 

v takšnih pogojih treba otroke pogosteje opozarjati na previdno hojo. Po mojih izkušnjah se 

včasih res zgodi, da kateri izmed otrok nima primerne opreme za npr. hojo po spolzkem 

terenu, vendar se lahko temu izognemo, tako da starše že na prvem roditeljskem sestanku 

opozorimo na pogoste odhode v naravo, ki potekajo v vsakem vremenu, in jih vljudno 

prosimo, da poskrbijo za primerno opremo, ki bo otroku omogočala sproščeno in predvsem 

varno prebivanje na prostem. Obenem jih lahko ob načrtovanem odhodu v slabem vremenu na 

to opozorimo še ustno ali pisno, dan pred odhodom, če je to mogoče. 
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3.1.9 ALI MENITE, DA JE OTROKOM TREBA ZAGOTOVITI KONKRETNO 

IZKUŠNJO Z ŽIVALMI? 

 

Graf 10: Ali menite, da je otrokom treba zagotoviti konkretno izkušnjo z živalmi? 

 

 

98 % anketirancev meni, da je otrokom treba zagotoviti konkretno izkušnjo z živalmi, 2 % 

vzgojiteljev pa se s tem ne strinjata. 

 

Pri tem vprašanju sem pričakovala 100-odstotno pritrdilne odgovore, vendar sta me 

presenetila dva negativna odgovora. Oba sta vsebovala še dodatno razlago. Prvi anketiranec je 

negativno odgovoril, ker meni, da otroci živali pogosto poškodujejo in da ne znajo pravilno 

ravnati z njimi, drugi pa je svoj odgovor utemeljil s tem, da se mu živali v ujetništvu smilijo 

in da jih je bolje pustiti v naravi, daleč stran od otrok, ki nimajo občutka zanje. 

 

Tudi moj največji strah pred začetkom projekta je bil, da bodo otroci pregrobi s paličnjaki, 

vendar po končanem projektu menim, da so otroci ob stiku z živalmi zelo nežni in da je 

takšen strah popolnoma odveč. Največ se otroci naučijo, ko opazujejo odrasle pri rokovanju z 

živaljo, in popolnoma razumejo, če jim vzgojitelj razloži, da morajo biti do živali nežni, 

obzirni, saj jo lahko drugače poškodujejo. Otroci imajo neverjeten občutek za živali in 

nikakor jim zaradi takšnih neutemeljenih predsodkov ne smemo onemogočiti konkretnega 

stika z živalmi. 
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3.1.10 ALI MENITE, DA SE OTROCI ŽIVALI BOJIJO, SE JIM MOGOČE 

GNUSIJO? 

 

Graf 11: Ali menite, da se otroci živali bojijo, se jim mogoče gnusijo? 

 

 

94 % anketirancev meni, da se otroci živali ne bojijo, se jim ne gnusijo. 6 % pa se jih je že 

srečalo z otroki, ki se bojijo živali oziroma se jim gnusijo. 

 

Tisti anketiranci, ki so na to vprašanje odgovorili pritrdilno, so dopisali tudi razloge za takšno 

vedenje, ki ga povsem pripisujejo odraslim. Ti naj bi s svojim napačnim, negativnim zgledom 

v otroku povzročili neupravičen strah in odpor do živali. 

 

»Dejanja in nebesedna sporočila otroku pomembnih odraslih imajo namreč v pedagoškem 

procesu navadno močnejši vpliv kot besede ter puščajo globlje in trajnejše sledi« (Ocepek, 

2012, str. 232). 
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3.1.11 KAKŠEN SE VAM ZDI ODNOS STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU DO 

ŽIVALI? 

 

Graf 12: Kakšen se vam zdi odnos strokovnih delavcev v vrtcu do živali? 

 

 

Večina vprašanih (88 %) meni, da je odnos strokovnih delavcev v vrtcu do živali pozitiven, 

pristen. 10 % anketirancev sicer opaža primeren odnos, vendar v smislu »prisile«, da ne bi 

dajali negativnega zgleda otrokom, 2 % vzgojiteljev pa menita, da je odnos strokovnih 

delavcev v vrtcu do živali negativen. 

 

Menim, da je v vrtcu kljub visoki oceni anketirancev o pozitivnem odnosu strokovnih 

delavcev do živali ta še vedno pomanjkljiv in ne tako pozitiven, kot bi moral biti. Enega 

izmed razlogov vidim tudi v procesu izobraževanja vzgojiteljev, v katerem je malo priložnosti 

za konkreten stik odraslega z živalmi, pred katerimi marsikateri vzgojitelj čuti strah, 

nelagodje. Mogoče bi lahko že med izobraževanjem na fakulteti organizirali kakšne 

delavnice, v katerih bi se prihodnji vzgojitelji znebili morebitnih negativnih občutkov pri stiku 

z določeno živaljo, prav tako bi lahko takšne delavnice organizirali tudi delodajalci in s tem 

preprečili marsikateri negativen zgled, ki ga vzgojitelj nehote prenaša na otroke.  

 

»Mnogo je ljudi, ki jih brez razumne utemeljitve vse preveč utesnjuje in bremeni privzgojen 

strah in odpor do posameznosti in pojavov v naravi« (Katalinič, 1993, str. 35). »Strahove še 

posebej nekritično sprejemajo majhni otroci« (Ocepek, 2012, str. 137).  
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3.1.12 S KATERIMI TEŽAVAMI SE NAJPOGOSTEJE SREČUJETE PRI 

SPOZNAVANJU ŽIVALI V VRTCU? 

 

Graf 13: S katerimi težavami se najpogosteje srečujete pri spoznavanju živali v vrtcu? 

 

 

Ponovno anketirancem največjo oviro pri spoznavanju živali v vrtcu predstavljajo omejitve 

zdravstveno-higienskega režima (68 %), naslednjo največjo težavo jim predstavlja morebitni 

pogin živali (14 %), 9 % se jih srečuje s prostorskimi omejitvami, 6 % vzgojiteljev vidi težavo 

s prevzemom skrbi nad živaljo, 3 % vprašanih pa težav ne navajajo. 

 

Ena izmed ovir, ki vzgojiteljem predstavlja težavo, je tudi morebitni pogin živali; marsikateri 

vzgojitelj namreč ne ve, kako bi s tem soočil otroke. »Otroci so ob poginu živali pogosto 

šokirani, nekateri tudi jokajo. V takšnih trenutkih je pomembno, da si učitelj vzame čas, se z 

njimi pogovori, jim razloži, da je smrt sestavni del življenjskih procesov in da je tako tudi v 

naravi« (Ocepek, 2012, str. 52).  
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3.1.13 NA KATERE NAČINE SPODBUJATE OTROKE K POZITIVNEMU ODNOSU 

DO ŽIVALI IN NARAVE NA SPLOŠNO? 

 

Graf 14: Na katere načine spodbujate otroke k pozitivnemu odnosu do živali in narave na 

splošno? 

 

 

9 % vprašanih spodbuja otroke k pozitivnemu odnosu do živali in narave na splošno, s 

pogovorom, z ogledovanjem literature. 11 % vzgojiteljev otroke spodbuja z opazovanjem 

živali. 39 % jih uporablja metodo neposrednega stika z živaljo, največ (41 %) anketirancev pa 

otroke spodbuja k pozitivnemu odnosu do živali z lastnim zgledom. 

 

Menim, da vsi našteti pristopi spodbujajo otroke k pozitivnemu odnosu do živali in narave na 

splošno. Otrokom lahko približamo živali s pomočjo različnih zgodb, pravljic, ki pogosto 

predstavljajo živali kot pozitivne like in ki nemalokrat opozarjajo na nepravilno ravnanje 

človeka z njimi. K pozitivnemu odnosu otrok gotovo pripomore tudi njihovo opazovanje 

živali, vendar menim, da je poleg dobrega zgleda odraslih neposredni stik še vedno tisti, ki v 

otrocih vzbuja največ čustev in jim omogoča pridobivanje realnih predstav, na katerih gradijo 

primeren in pozitiven odnos do narave.  
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3.2 REZULTATI Z INTERPRETACIJO VPRAŠALNIKA ZA OTROKE 

3.2.1 IMAŠ RAD/-A ŽIVALI? 

 

Graf 15: Imaš rad/-a živali? 

 

 

Vsi anketirani otroci (100 %) so odgovorili, da imajo radi živali. 

 

Nad rezultatom nisem presenečena, saj potrjuje tudi moje dozdajšnje izkušnje. Pri delu z 

otroki namreč še nisem srečala otroka, ki ne bi imel rad živali. To potrjuje tudi teorija (Kirbiš, 

2000, str. 75) – »predšolski otroci so radovedni, imajo radi naravo in jih zanima vse, kar je 

živo«. 
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3.2.2 ZAKAJ IMAŠ RAD/-A ŽIVALI OZIROMA JIH NE MARAŠ? 

 

Graf 16: Zakaj imaš rad/-a živali oziroma jih ne maraš? 

 

 

Največ otrok je odgovorilo, da imajo radi živali, ker so prijazne (30 %), sledi jim odgovor, da 

imajo živali preprosto radi (24 %), 19 % jih je odgovorilo, da jih imajo radi, ker so lepe. 11 % 

otrok predstavljajo živali nekoga, s katerim se lahko igrajo, 10 % jih je odgovorilo, ker jih 

lahko božam in so mehke. 6 % pa jih je odgovorilo, da imajo radi živali, ker imajo tudi doma 

kakšno žival. 
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3.2.3 IMAŠ DOMA KAKŠNO ŽIVAL? 

 

Graf 17: Imaš doma kakšno žival? 

 

 

Približno polovica anketiranih otrok (49 %) ima doma žival, preostali (51 %) pa doma živali 

nimajo. 

 

Rezultat vprašalnika kaže na to, da približno polovica otrok doma nima živali, zato lahko 

sklepamo, da teoretično nimajo možnosti dolgotrajnega opazovanja živali. Menim, da je zato 

izjemnega pomena, da jim takšne izkušnje omogočamo prav prek živih kotičkov v vrtcu in s 

tem nadomestimo manj spodbudno domače okolje – s tega področja. 
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3.2.4 KDO SKRBI ZANJO? 

 

Graf 18: Kdo skrbi zanjo? 

 

 

Otroci so povedali, da v večini (78 %) za živali, ki jih imajo doma, skrbijo njihovi starši ali 

starejši sorojenci, 14 % jih je odgovorilo, da za žival skrbijo vsi člani družine, 8 % otrok pa 

pravi, da za žival skrbijo sami. 

 

Rezultati vprašalnika kažejo na to, da skrb za živali večinoma prevzemajo starši. Menim, da je 

pomembno, da je skrb za žival tudi otrokova, čeprav govorimo o predšolskih otrocih. Pri 

vsakem tovrstnem opravilu se namreč najde nekaj, pri čemer lahko otrok aktivno sodeluje, 

pomaga. Otroci tako že zelo zgodaj spoznajo žival in se navadijo na skrb za žival, postanejo 

odgovornejši in se zavedajo povezave med vzrokom in posledico, npr. če živali pozabim dati 

hrano, bo poginila.  
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3.2.5 ČE ŽIVALI NIMAŠ, POVEJ, ALI SI JO ŽELIŠ 

  

Graf 19: Če živali nimaš, povej, ali si jo želiš 

 

 

Otroci, ki živali nimajo doma, si v večini (96 %) želijo imeti žival, 4 % otrok pa so na to 

vprašanje odgovorili negativno.  

 

Nekoliko sta me presenetila dva otroka, ki sta dejala, da si živali ne želita. Ob dodatnem 

vprašanju, zakaj ne, je eden odgovoril, da bi bila žival veliko sama doma. Drugi otrok pa je 

kot razlog navedel, da doma zanjo nimajo prostora. Težko verjamem, da bi predšolski otrok 

povsem sam pomislil na takšne razloge, zato sklepam, da sta na neki način ponotranjila 

odgovore staršev, ki so jima razložili svoje argumente proti domači živali.  

 

»V mnogih družinah so želje otrok vzrok za nabavo živali. Odgovornost za takšno dejanje pa 

je nedvomno na odraslih. Pomembno je, da so odrasli pri izbiri živali toliko razumni, da 

upoštevajo tudi njeno dobro počutje« (Štuhec, 2003, str. 17). Od otrok je namreč nerealno 

pričakovati objektiven pogled na žival in njeno korist; osredinjeni so samo na svojo željo – 

imeti žival, da jo bodo lahko božali, se z njo igrali idr. 
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4 PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI V VRTCU 

 

V vrtcu sem zaposlena štiri leta in letošnje šolsko leto sem bila na delovnem mestu pomočnice 

vzgojiteljice v oddelku 19 otrok, starih 2–4 let. Otrokom sem ob začetku šolskega leta v 

oddelek prinesla insektarij z mladimi vietnamskimi paličnjaki in opazovala, ali in kdaj ga 

bodo opazili. Dolgo čakanje ni bilo potrebno; da je v igralnici nekaj novega, so otroci opazili 

le nekaj minut po prihodu v igralnico. V manjših skupinah so prihajali k ogledu te neznane 

živali. Ob tem so izražali veliko navdušenje, pomešano s previdnostjo, z negotovostjo, pri 

nekaterih otrocih pa celo s strahom in z gnusom. Sprva smo paličnjake opazovali prek stekla 

insektarija (slika 10). Otroke sem besedno spodbujala k čim bolj natančnemu opazovanju 

živali, njihovega premikanja itn. Vprašala sem jih, ali mogoče kdo izmed njih pozna žival. 

Otroci so v večini odgovorili, da živali ne poznajo. En deček pa je bil prepričan, da je ta žival 

pajek. Ker se vsi otroci z njegovo trditvijo niso strinjali, je sledila naloga, v katero smo 

vključili tudi starše. Otrokom namreč nisem povedala, katera je žival, ki sem jo prinesla v 

vrtec. Naročila sem jim, da videne živali narišejo (slike 1, 2, 3) in skušajo staršem kar najbolje 

opisati neznano žival. Ta »skrivnostna naloga« je vsem predstavljala velik izziv. Otroci so si 

morali zapomniti čim več značilnosti živali (v pomoč jim je bila risbica), ki so jih morali nato 

še ubesediti. Starši pa so morali otroke pozorno poslušati in poskušati pomagati z 

ugotavljanjem živali. Že v naslednjem dnevu je približno tretjina otrok prinesla natisnjene 

fotografije paličnjakov, med nepravilnimi odgovori pa so se znašli predvsem pajkovci. 

 

 

Slika 1: Risanje »neznane živali« po opazovanju 
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Slika 2: Risanje »neznane živali« po opazovanju 

 

 

Slika 3: Risanje »neznane živali« po opazovanju 
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Ko smo končno izvedeli, da je skrivnostna žival paličnjak, so si otroci ogledali prinesene 

fotografije, izrezke iz revij, nekaj literature pa sva prinesli tudi s sodelavko. Nato sem 

otrokom povedala nekaj osnovnih informacij o teh zanimivih živali. Skupaj smo si jih še 

enkrat ogledali prek stekla, nato sem enega vzela v roke in ga predstavila otrokom. Sprva so si 

ga podrobneje ogledali na mojih rokah, pozneje pa ga je, kdor je želel, lahko prijel, potipal. 

Večina otrok je želela paličnjaka takoj potipati, vzeti v roke, ga pobožati (slike 4, 5, 6). 

Nekateri otroci so se že ob prvem stiku s paličnjaki počutili zelo dobro in paličnjakom 

dovolili tudi lezenje po rokah in vratu (slike 7, 8, 22). 

 

Slika 4: Prvo rokovanje deklice s paličnjakom 

 

Slika 5: Prvo rokovanje s paličnjakom 
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Slika 6: Prvo rokovanje s paličnjakom 

 

Slika 7: Lezenje paličnjaka po dečkovih rokah in vratu 

 



Vodeb, Š. (2014). Paličnjaki v vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

31 

  

 

Slika 8: Paličnjak leze dečku po roki 

 

Nekateri otroci so bili pri prvem rokovanju s paličnjaki zelo previdni, saj jih je bilo strah, da 

bi ga poškodovali (slika 9). Tri deklice in en deček (od devetnajstih otrok v oddelku) pa tega 

niso želeli in so se raje odločili za možnost umika. 

 

Slika 9: Previdno rokovanje deklice s paličnjakom 
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Kmalu so paličnjaki postali del našega vsakdana v vrtcu. Otroci so se nad njimi navduševali; 

vsak teden je imel nekdo od otrok nalogo, da poskrbi za paličnjakovo hrano, in niti enkrat se 

ni zgodilo, da bi kateri izmed njih na nalogo pozabil. Starši so mi povedali, da je bila to 

otrokova glavna skrb. Enkrat tedensko so tako otroci paličnjakom zamenjali hrano, v ozko 

posodo so jim natočili svežo vodo in vsakih nekaj dni robidove veje poškropili z vodo (sliki 

11 in 12). 

 

Sčasoma so se vsi otroci (od devetnajstih so bili štirje otroci sprva zadržani) v oddelku znebili 

strahu (slike 13, 14, 21), odpora pred dotikanjem paličnjakov, in zdaj brez težav kateri koli 

otrok z njimi rokuje, jih poboža (slike 15, 16, 17, 18, 19, 20), nekateri si jih celo položijo na 

obraz ali lase (slike 24, 27, 32), saj se jim zdi neizmerno zabavno, ko jih paličnjaki s svojimi 

nežnimi nožicami žgečkajo po koži.  

 

 

Slika 10: Opazovanje paličnjakov skozi steklo 
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:  

Slika 11: Otroci opazujejo paličnjake na svežih listih robide, ki so jim jih prinesli 

 

 

Slika 12: Opazovanje, božanje paličnjakov po menjavi hrane in vode 
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Slika 13: Deček je premagal strah in dovolil paličnjaku, da mu leze po roki 
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Slika 14: Deklica paličnjaka ni želela na svojih rokah, se ga pa je želela dotakniti 

 

 

Slika 15: Rokovanje deklice s paličnjakom, opazovanje premikanja njegovega telesa 
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Slika 16: Rokovanje, tipanje paličnjakov – otroci so vedno komaj čakali, da pridejo na vrsto 

 

 

Slika 17: Paličnjak leze deklici po roki 
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Slika 18: Lezenje paličnjaka po otrokovih rokah 

 

 

Slika 19: Lezenje paličnjaka po dečkovih rokah 



Vodeb, Š. (2014). Paličnjaki v vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

38 

  

 

Slika 20: Lezenje paličnjaka z moje roke na dekličino roko 

 

 

Slika 21: Deček nese paličnjaka pokazat očetu, ki je prišel ponj 
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Slika 22: Paličnjak leze proti dekličinemu vratu 

 

 

Slika 23: Opazovanje dolžine paličnjakovih delov telesa 
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Slika 24: Žgečkanje paličnjaka po dekličinem ušesu 

 

 

Slika 25: Otroci so pogosto pred odhodom domov želeli staršem pokazati, kako dobro se 

razumejo s paličnjaki 
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Slika 26: Opazovanje paličnjakovih delov telesa povsem od blizu 

 

 

Slika 27: Žgečkanje po nosu 
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Otroci dobro poznajo zgradbo paličnjakov (slike 23, 26, 27), saj smo se med šolskim letom o 

njih veliko pogovarjali, jih opazovali. Z gotovostjo lahko trdim, da je k zapomnitvi toliko 

informacij o paličnjakih gotovo pripomoglo rokovanje z njimi na dnevni ravni. Otroci brez 

težav poimenujejo osnovne dele telesa paličnjaka. Poznajo njihove prehranjevalne navade in 

prek tega so spoznali še nekaj značilnosti rastlin, s katerimi se paličnjaki prehranjujejo. Prav 

tako vedo, da jim pravimo paličnjaki, ker so podobni palicam. Otroci so paličnjake tudi 

narisali. Po končanem projektu sem med seboj primerjala risbi istega otroka (sliki 28 in 29). 

Levo je prikazana risba narisana po prvem opazovanju paličnjakov, desno pa risba, narisana 

po nekajmesečnem opazovanju teh zanimivih živali. Razlike med risbama so očitne. Viden je 

napredek v poznavanju in dojemanju paličnjakovih lastnosti, saj so pri drugi risbi paličnjakovi 

deli telesa jasno narisani, vidne so noge, glava, trup. Prav tako je uporabljena zelena barva, 

kar je precejšen približek opazovanim paličnjakom.  

   

Slika 28: Risba po prvem opazovanju paličnjakov (levo) in po nekajmesečnem opazovanju, 

spoznavanju paličnjakov (desno) 

 

    

Slika 29: Risba po prvem opazovanju paličnjakov (levo) in po nekajmesečnem opazovanju, 

spoznavanju paličnjakov (desno) 
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Najraje izmed vsega imajo otroci še vedno poskus z belo podlago, ki je zelo preprost (slika 

30). Poteka tako, da pripravimo bel list papirja, paličnjaka vzamemo iz insektarija in ga 

skušamo položiti na papir. Paličnjaki se temu pogosto upirajo in nikakor nočejo na podlago, 

na kateri bi bili opaženi. Ko nam ga končno uspe položiti na list, se paličnjak v trenutku 

naredi mrtvega, saj se na takšni podlagi ne more skriti in se zato počuti ogroženega – to je 

značilnost, ki so si jo otroci najbolj zapomnili; po gotovo dvajsetih takšnih poskusih se tega še 

vedno niso naveličali. 

 

 

Slika 30: Poskus z belo podlago – paličnjak se pretvarja, da je mrtev 

 

Ker paličnjake in tudi druge živali moti hrup, se otroci med seboj velikokrat opozorijo, kadar 

je kdo preglasen, saj ne želijo, da bi paličnjaki zaradi hrupa poginili. Predvsem deklica N. pa 

je s poginom živali zelo obremenjena. Med šolskim letom me je velikokrat vprašala, kdaj 

bodo poginili, in mi povedala, da je njena muca poginila, ker jo je povozil avtomobil. 

Povedala sem ji, da so paličnjaki – tako kot druge živali in tudi ljudje – sprva majhni, nato 

odrastejo in se postarajo, in ko dosežejo določeno starost, poginejo. Z odgovorom je bila 

zadovoljna in je mojo razlago sprejela ter nato tudi drugim otrokom razložila, da bodo 

paličnjaki enkrat umrli, ampak da vsi enkrat umremo, ko smo stari. Zanimivo je, da 

vietnamski paličnjaki v povprečju živijo 5–7 mesecev, vendar jih imamo v oddelku že od 

oktobra in za zdaj živijo še vsi http://www.zootic.si/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=528&Itemid=558). V mesecu aprilu pa so otroci doživeli prijetno 

presenečenje, ko so v vivariju opazili nekaj mladih paličnjakov (slika 31).  

http://www.zootic.si/index.php?option=com_%20content&view=article&id=528&Itemid=558
http://www.zootic.si/index.php?option=com_%20content&view=article&id=528&Itemid=558
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Kdor je želel, seveda ob privolitvi staršev, ga je lahko odnesel domov in zdaj doma skrbi zanj. 

Takšnih otrok je bilo kar precej. Nekaj majhnih paličnjakov smo ponudile drugim enotam 

našega vrtca, saj imamo z živim kotičkom same pozitivne izkušnje, za katere želimo, da bi jih 

imeli tudi otroci in sodelavke v drugih enotah. Opazovali so njihovo rast od čisto majhnih pa 

vse do odraslih paličnjakov, ki bodo verjetno kmalu poginili. Prav tako so bili priča nastanku 

novega življenja, ko so se paličnjaki izlegli iz jajčec. Ob tem so otroci spoznali tudi del 

življenjskega kroga paličnjakov. Med projektom sem si zapisovala tudi izjave (str. 46), ki so 

jih otroci povedali med letom, tj. med opazovanjem živali, skrbjo zanjo ali pa kar tako. 

 

 

Slika 31: Uspešno razmnoževanje paličnjakov – podmladek 

 

Slika 32: Strahu pred paličnjaki ni več pri nobenem otroku 
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Otroci so se neverjetno povezali s paličnjaki v živem kotičku; takšnega odziva od njih v 

začetku šolskega leta nisem pričakovala. Najbolj me je skrbelo, da otroci ne bodo dovolj 

nežni z njimi in da jih bodo poškodovali, vendar je bil moj strah popolnoma odveč. Otroci 

imajo neverjeten občutek za živali in upam, da bodo takšen odnos z naravo na splošno 

ohranili vse življenje. 
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4.1 IZJAVE OTROK O PALIČNJAKIH 

 

Med spoznavanjem in prebivanjem s paličnjaki so otroci z živalmi razvili prav poseben 

odnos, kar je razvidno tudi iz nekaterih zbranih izjav, ki so jih otroci povedali med letom. 

  

»Taki lepi so, čist mejčkani so bli, zdej so pa že taaaaaki vlki (pokaže). Zato, ker sm jim js 

prnesu robide, veš?« 

 

»Ko pridem v vrtec, jih najprej vidim, pol mi jih pa da mami na roko, pa me tak žgečkajo. 

Mami jih pa noče na roko vzet, pa sm ji povedala, da neč ne nardijo. Mami je smotka.« 

 

»Živalce so palečnjaki naši, sam so taki ko vejice. Majo take vlke, dolge tipalke, pa vlke noge 

pa čist male učke. Pa še telo majo tud. Pol nam pa plezajo tak po rokah. Js jim kr pustim, da 

mi po obrazu lezejo, sam pol me včasih nos srbi, ker me to žgečka.« 

 

»Rad jih mam, kr nč ne nardijo.« 

 

»Komi čakam, da robidi listi dol padejo, al pa da paličnjaki vse pojejo, da jim pol mi 

zamenjamo hrano pa vodo. Sam v vodo ne smejo padit, ker pol umrejo.« 

 

»Hvala, Špela, da si nam prnesla paličnjake. Sej ko boš šla ti na morje poleti, bo pa Sonja 

(kuharica) nam jih ven dala, da jih bomo mal pobožal.« 

 

»Js mam ful rad naše paličnjake pa tud druge živalice. Na sprehodu pa Jakobu zmeri rečem, 

da ne sme pohodit živalic, ker pol umrejo. Js pa nočem, da umrejo.« 

 

»Paličnjaki so taki bolj zeleni, pol ko pa so že vlki, pa bojo kmal umrl, so pa taki rjavi. Pa če 

se deremo, pol lahka umrčkajo. Mormo se po tiho pogovarjat, ker nimajo radi, da se deremo.« 
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5 RAZPRAVA 

 

5.1 RV 1: KAKO POGOSTO SO V VRTCU ZASTOPANI ŽIVI 

KOTIČKI? 

 

Živi kotički so glede na rezultate vprašalnika izjemno slabo zastopani, čeprav so skoraj vsi 

anketiranci odgovorili, da se jim zdi neposreden stik otrok z živalmi izjemnega pomena; kljub 

zagotovilu vseh vprašanih, da otrokom zagotavljajo stik z živalmi in naravo, rezultati tega ne 

kažejo. Vzgojitelji se namreč v naravo z namenom spoznavanja živali ne odpravljajo prav 

pogosto (od 1- do 3-krat mesečno). Kljub temu je razveseljujoč podatek, da se večina 

anketiranih odpravlja v naravo ne glede na vremenske razmere, čeprav se še vedno pojavljajo 

posamezni vzgojitelji, ki glede tega najdejo različne izgovore. Večina anketirancev meni, da 

se otroci živali ne bojijo, se jim ne gnusijo, prav tako menijo, da je odnos strokovnih delavcev 

v vrtcu do živali v večini pozitiven, pristen.  

 

Glede na odgovore otrok, ki so si bili povsem edini glede tega, da imajo radi živali, ker so 

prijazne, lepe, se z njimi lahko igrajo, jih božajo, ljubkujejo, jim z odrekanjem pogostega stika 

z živalmi, ki nam ga živi kotiček vsekakor omogoča, povzročamo veliko škodo in krivico. 

»Otroci na predšolski stopnji še niso sposobni abstraktnega mišljenja, zato moramo izhajati iz 

konkretnega: otrok mora stvari videti, slišati, otipati, skratka zaznati svet z vsem svojimi 

čutili« (Kirbiš, 2000, str. 75). Na vseh kurikularnih področjih strokovnjaki poudarjajo pomen 

aktivnega, izkustvenega učenja in dejavnosti, ki so otrokom zanimive, jim vzbujajo 

radovednost. Obenem pa vzgojitelji pozabljajo, da k temu sodi tudi spoznavanje živali, ki je 

enkratna priložnost ne samo za naravoslovne teme oziroma dejavnosti, ampak se lahko 

dejavnosti, povezane z živim kotičkom, prepletajo prav z vsemi kurikularnimi področji v 

vrtcu.  
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5.2 RV 2: KAKO ŽIVI KOTIČEK POVEČUJE SENZIBILNOST OTROK 

IN STROKOVNIH DELAVK DO ŽIVIH BITIJ? 

 

Na podlagi celoletnega projekta z živim kotičkom lahko trdim, da ta povečuje senzibilnost 

otrok in strokovnih delavk do živih bitij. Pri otrocih se je od začetka do konca mojega 

opazovanja in spremljanja otrok pokazal neverjeten napredek na tem področju. Otroci so bili 

do paličnjakov izjemno nežni, drug drugega so opozarjali na previdno rokovanje z njimi, da 

mogoče ne bi katera izmed živali padla na tla in se poškodovala. Vsak dan so preverjali, ali 

imajo paličnjaki še dovolj svežih listov, da ne bodo lačni. Ker smo se pogovarjali tudi o 

primernih pogojih za njihovo nemoteno življenje v našem vivariju, je ena deklica posebej za 

paličnjake doma s starši poiskala stekleno posodo z zelo ozkim grlom, da ne bi prišlo do 

utopitve katerega izmed paličnjakov. Otroci so na splošno pokazali veliko občutljivost za 

živali, o čemer že pred uvedbo živega kotička nisem dvomila, saj so otrokom živali zelo blizu. 

Tudi na sprehodih in ob prebivanju zunaj je bilo opazovanje živali za otroke izjemno 

zanimivo. Na sprehodih v dežju smo se ustavljali skoraj vsak meter, ker so otroci opazovali 

deževnike, jih tipali, si jih ogledovali ali pa se samo opozarjali na previdno hojo, da ne bi kdo 

izmed otrok katere živali po nesreči pohodil.  

 

Ko sem na začetku šolskega leta sodelavkam povedala, da bom v vrtec prinesla paličnjake in 

uvedla živi kotiček, so bile navdušene, vendar so delo z njimi prepustile meni. Po prvem 

mesecu so tudi one povabile otroke iz svojih oddelkov in jim predstavile te zanimive živali. 

Projekt je tekel, nato pa sem bila zaradi zdravstvenih težav skoraj mesec dni odsotna in skrb 

zanje sem prepustila sodelavkam ter seveda otrokom. Ob prihodu v službo sem bila prijetno 

presenečena. Ugotovila sem, da živi kotiček povečuje senzibilnost otrok in strokovnih delavk 

v vrtcu, s tem ko so ti vpeti v vsakodnevno skrb za živali in rastline v vivariju. Skrbijo zanje, 

z njimi preživijo več časa in se nanje tudi čustveno navežejo. Med šolskim letom sem 

sodelavke in tudi starše velikokrat videla, kako so s pogledi iskali paličnjake v insektariju, jih 

opazovali in se čudili njihovi rasti, velikosti in načinu gibanja. Precej staršev je bilo glede 

paličnjakov malce zadržanih, vendar so vsi upoštevali mojo prošnjo ob začetku šolskega leta, 

ko sem jim povedala, da če se živali bojijo, naj se skušajo pred otroki vzdržati komentarjev in 

naj otrokom ne vzamejo priložnosti, da vzljubijo te čudovite živali in jih bolje spoznajo.  
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5.3 H 1: VSI OTROCI V ODDELKU BODO OB PRISOTNOSTI ŽIVEGA 

KOTIČKA PREMAGALI MOREBITEN STRAH PRED PALIČNJAKI 

  

Hipoteza, ki sem si jo zastavila pred začetkom izvajanja projekta, se je potrdila. Vsi otroci v 

oddelku so ob prisotnosti živega kotička premagali strah pred paličnjaki. Teh otrok sicer ni 

bilo veliko – štirje od devetnajstih otrok v oddelku –, vendar je napredek opazen pri obojih. 

Pri otrocih, ki sicer niso imeli strahu pred njimi, je bilo sprva opaziti zadržanost, nekaj tednov 

ali mesecev pozneje pa je bil napredek vidno opazen, saj so otroci brez težav dovolili 

paličnjakom, da jim lezejo po obrazu, vratu, glavi. Še več, žgečkanje, ki so ga občutili izpod 

paličnjakovega nežnega telesa, se jim je zdelo neizmerno zabavno. 

  

Druga skupina otrok, ki je imela s strahom pred paličnjaki več težav, zdaj ne obstaja več, saj 

so otroci ob mojih spodbudah, vendar še vedno s povsem lastno odločitvijo, pristopili k 

paličnjakom. Šlo je počasi in postopno; sprva so si jih ogledovali prek stekla, nato od daleč na 

mojih rokah ali rokah prijateljev, se nato opogumili in se jih dotaknili in kmalu povsem 

premagali strah ter jim dovolili lezenje po svojih rokah. K temu je gotovo pripomogla tudi 

vedno večja skupina otrok, ki so bili nad paličnjaki navdušeni, prav tako pa primeren 

pedagoški pristop, ki otrokom vseskozi ponuja možnost umika in jih hkrati spodbuja k 

premagovanju strahov, predsodkov. Otroci, ki so ob paličnjakih doživljali neprijetne občutke, 

so zdaj na svoj odnos z njimi najbolj ponosni. Velikokrat izrazijo željo, da jih vzamemo iz 

insektarija prav ob prihodu staršev, da jim lahko pokažejo, da se paličnjakov ne bojijo in da so 

z njimi prijatelji. 

 

 

 

 

 

 

 



Vodeb, Š. (2014). Paličnjaki v vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

50 

  

6 ZAKLJUČEK 

 

Stik predolskih otrok z živalmi se mi zdi izjemnega pomena; dejstvo, da so v vrtcu živi 

kotički tako slabo zastopani, bi nas moralo skrbeti. Ena izmed rešitev bi bila mogoče 

natančnejša in jasnejša opredelitev zdravstveno-higienskih služb, kaj je v vrtcu dovoljeno in 

kaj ne. Menim, da če zakon ali vrtčevski predpisi tega ne omogočajo, se še vedno najdejo 

alternative, s katerimi otrokom ponudimo drugačne, vendar nič manj pestre dejavnosti (npr. v 

opazovalni posodici iz narave prinesemo mravljo, si jo podrobneje ogledamo in jo spustimo 

nazaj v njeno okolje). Mogoče se motim, vendar imam občutek, da so strogi zdravstveno-

higienski predpisi večkrat priložnost za izgovor tistim vzgojiteljem, ki jim spoznavanje živali 

v vrtcu ni bistvenega pomena, se živali mogoče tudi sami bojijo ali pa ne želijo prevzeti nase 

še odgovornosti in skrbi nad živaljo. Sama sem velik zagovornik živih kotičkov, ker sem v 

svojem oddelku opazila neverjeten napredek v odnosu otrok do živali in narave na splošno. 

Vse to je zelo opazno tudi iz fotografij otrok, s katerih lahko prav tako razberemo napredek 

(od strahu, nelagodja, neprijetnih občutkov do ljubkovanja, božanja paličnjakov brez vseh 

zadržkov).  

 

Otroci imajo radi živali, se jih ne bojijo, nasprotno, živali imajo nanje celo pomirjajoč učinek. 

Če imajo otroci negativne občutke ob živalih, lahko to pripišemo samo vedenju odraslih, ki 

jim zbujajo napačne predstave o živalih in dajejo otrokom negativne zglede. Zato menim, da 

je izjemno pomembno, da tudi vzgojitelji kritično pogledamo na svoje delo, pomislimo in 

ovrednotimo lasten pogled na naravo ter se zavedamo, da smo otrokom velik zgled in da 

skladno s tem tudi ravnamo. 

 

Namen mojega diplomskega dela – približati paličnjake in na splošno živali otrokom – je bil 

dosežen. Projekt je bil zelo zanimiv za otroke, zame in za preostale sodelavke v vrtcu. Tudi 

odrasli smo se v tem letu naučili marsikaj novega v povezavi s paličnjaki, z njihovim načinom 

življenja, prehranjevanja. Veliko preglavic nam je povzročil tudi žled, saj smo se morali zelo 

potruditi, da smo v naravi našli kakšno robidovo vejico, na kateri so še bili listi. Vrtčevski 

prostor je z živim kotičkom zaživel, otroci in starši so pogosto opazovali te zanimive živali in 

zdaj jih imajo nekateri tudi doma. 
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Ker sem velika ljubiteljica živali, so te del mojega vsakdana in brez njih si ne znam 

predstavljati svojega življenja. Moji starši imajo sicer pozitiven odnos do živali, vendar se 

vedno znova sprašujejo od kod mi tolikšna ljubezen do njih. Mogoče mi je to ostalo ravno iz 

časov mojega obiskovanja vrtca, ki se ga sicer zelo slabo spominjam.  

 

Zato še toliko bolj verjamem v moč vzgojiteljevega zgleda. Menim, da je naša naloga, da 

otrokom privzgojimo pozitiven odnos do živali in narave; tako bomo vzgojili ljudi, ki bodo 

imeli pozitiven odnos do sočloveka in družbe na splošno. 

 

Naj za konec povzamem misel znanega razsvetljenskega filozofa Immanuela Kanta: »Človeka 

spoznaš po njegovem odnosu do živali.«  
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8 PRILOGE 
 
8.1 VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE 
 

Spoštovani! 

Sem Špela Vodeb, izredna študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani. Pred vami je anketni vprašalnik, s pomočjo katerega si bom pomagala 

pri izdelavi diplomskega dela z naslovom Paličnjaki v vrtcu. Raziskovala bom pogostost in 

način uporabe živih kotičkov v vrtcih ter ugotavljala, kako živi kotiček povečuje senzibilnost 

otrok in strokovnih delavk do živih bitij. Vprašalnik je anonimen, posredovani podatki pa 

bodo uporabljeni samo v študijske namene. 

 

1. Starost otrok v skupini, v kateri delate: _________________________ 

 

2. Enote vašega vrtca so pretežno: 

a) v mestnem okolju. 

b) v vaškem okolju. 

 

3. Ali imate v svojem vrtcu žive kotičke (z živalmi)? 

a) Da.  

b) Ne. 

 

4. Zakaj jih imate oziroma nimate? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Katere živali gojite v živih kotičkih svojega vrtca? 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Če živih kotičkov nimate, napišite, ali omogočate otrokom stik z živalmi in naravo na 

splošno? Kako? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Kolikokrat mesečno se z otroki odpravite v naravo z namenom spoznavanja živali? 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Ali greste v naravo v vsakem vremenu (dež, sneg) ali samo v lepem? 

_____________________________________________________________________ 

 



 

 

  

 

9. Če se v naravo ne odpravite v vsakem vremenu, navedite razloge. 

_____________________________________________________________________ 

 

10. Ali menite, da je otrokom treba zagotoviti konkretno, dejansko izkušnjo z živalmi? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

11. Zakaj da oziroma ne? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

12. Kakšen se vam zdi odnos predšolskih otrok do živali? Ali se otroci živali bojijo, se jim 

mogoče gnusijo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13. Kakšen se vam zdi odnos strokovnih delavcev v vrtcu do živali? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14. S katerimi težavami se najpogosteje srečujete pri spoznavanju živali v vrtcu? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15. Na katere načine spodbujate otroke k pozitivnemu odnosu do živali in narave na 

splono? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje. 

  



 

 

  

8.2 VPRAŠALNIK ZA OTROKE 
 

Spoštovani! 

Sem Špela Vodeb, izredna študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani. Pred vami je anketni vprašalnik, namenjen otrokom, s pomočjo katerega 

si bom pomagala pri izdelavi diplomskega dela z naslovom Paličnjaki v vrtcu. Zanima me 

predvsem odnos predšolskih otrok do živali. Prosim, da v vprašalnik vpišete dobesedne 

otroške odgovore, in to brez vsakršnih popravkov. Vprašalnik je anonimen, posredovani 

podatki bodo uporabljeni samo v študijske namene. 

 

1. Starost otroka: ____________________________ 

 

2. Imaš rad/-a živali? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

3. Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Imaš doma kakšno žival? 

a) Da. 

b) Ne. (Ali si jo želiš?) 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kdo skrbi zanjo? 

 

 

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje. 

 


