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IZVLEČEK 

 

Področje narava je v Kurikulumu za vrtce opredeljeno kot posebno področje, s katerim 

razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v fizično in družbeno okolje. 

Poudarja, da naj otrok pridobiva izkušnje z živimi bitji, naravnimi pojavi in naj uživa v 

raziskovanju ter odkrivanju. Otrokove izkušnje in znanja so trajnejša in uporabnejša, če 

vzgojitelj zagotovi prostor za aktivno učenje. Vzgojitelj naj otroku ponudi konkretne 

dejavnosti in zagotovi, da samostojno raziskuje in razmišlja, saj na ta način dobi dejanske 

predstave o svetu. 

 

V diplomskem delu sem ugotavljala, kakšne predstave imajo predšolski otroci o jajcu kot 

zunajtelesnem načinu razvoja zarodka, katere vrste živali se po mnenju predšolskih otrok 

razvijejo iz jajc ter kako lahko s pomočjo aktivnih metod poučevanja vplivamo na otrokovo 

znanje o jajcu in o razmnoževanju. 

 

Otrokove predstave sem pridobila z delno strukturiranim intervjujem, ki sem ga izvedla 

individualno z vsakim otrokom posebej pred in po izvajanju vzgojno-izobraževalnih 

dejavnosti. Z izvedbo sedemnajstih dejavnosti sem otrokom približala pomen jajca in 

razmnoževanja za obstoj živih bitij. V neslučajnostni vzorec sem zajela 18 predšolskih otrok, 

starih med 4 in 6 let. 

 

Ugotovila sem, da imajo predšolski otroci pomanjkljive predstave o jajcu kot zunajtelesnem 

načinu razvoja. Samo nekateri otroci vedo, da se dva starševska osebka iste vrste 

razmnožujeta in imata njim pripadajoče potomce, kar je značilnost spolnega razmnoževanja. 

Veliko pa je otrok, ki imajo pomanjkljivo znanje o razmnoževanju tudi po izvedenih vzgojno-

izobraževalnih dejavnostih. Ugotovila sem tudi, da poznajo veliko vrst organizmov, ki se 

razvijejo iz jajca. Sprva so omenjali predvsem ptice in plazilce ter nekaj dvoživk, členonožcev 

in rib. Po izvedenih dejavnostih pa so našteli še več vrst ptic, členonožcev in plazilcev. Poleg 

tega pa so omenjali tudi mehkužce, dvoživke in ribe. 

 

Izvedene aktivne metode poučevanja in učenja so pozitivno vplivale na otrokova znanja o 

razmnoževanju ter o jajcu kot zunajtelesnem načinu razvoja. Z aktivno udeležbo pri vzgojno-



 

izobraževalnih dejavnostih so otroci spoznali veliko novih vrst organizmov, ki se razvijejo iz 

jajc. 

 

KLJUČNE BESEDE: jajce, razmnoževanje, razvoj, naravoslovje v vrtcu, predšolski otroci, 

aktivno učenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In the kindergarten curriculum the “Nature” field is defined as a special field enabling the 

development of children’s skills for active inclusion in physical and social environment. It 

points out, that a child should gain experiences with living beings, nature phenomena and 

should enjoy in exploring and researching. Children’s experiences and knowledge are lasting 

longer and are more useful if the pre-school teacher provides a place for active learning. A 

pre-school teacher should provide concrete activities and make sure, the child can 

independently explore and think to gain real perception of the world. 

 

My thesis is examining the pre-school children’s egg-perceptions as an out-of-body of 

embrio/fetal development method, what kind of species develop inside an egg and how to 

influence children’s knowledge about the meaning of egg and reproduction through methods 

of active learning.  

 

Children’s perceptions were gained through semi-structured interview conducted with each 

child individually before and after implemented educational activities. With seventeen 

activities the children became familiar with how the egg and reproduction are important for 

the existence of living beings. Eighteen children, aged between 4 and 6 years, participated in a 

non-random sampling.  

 

My findings show a lack of the “egg-perception” as out-of-body development method among 

interviewed pre-school children. Some of the children know that two specimens of the same 

species reproduce and have offspring belonging to them, which is characteristic for sexual 

reproduction. Many children on the other hand showed a lack in knowledge on reproduction 

even after the educational activities were carried out. The results of my findings also show the 

children are familiar with many different organisms developing from an egg. First, only birds, 

reptiles and some amphibians, arthropods and fishes were mentioned. After the implemented 

activities even more birds, arthropods and reptiles were added. Some of them also mentioned 

molluscs, amphibians and fishes.  

 

The methods of active teaching and learning had a positive effect on the children’s knowledge 

about the reproduction and egg as out-of-body development method. With active participation 



 

in educational activities the children got to know many new organisms developing from an 

egg. 

 

KEYWORDS: egg, reproduction, development, natural science in kindergarten, pre-school 

children, active learning 
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1 UVOD 

 

Za diplomsko delo z naslovom Predstave predšolskih otrok o organizmih, ki se razvijejo iz 

jajc sem se odločila zato, ker se rada ukvarjam z živalmi in me zanima njihovo vedenje ter 

značilnosti posameznih organizmov. Doma sem na kmetiji in že od malega živim med 

različnimi vrstami domačih živali. Poleg goveda gojimo namreč tudi kokoši, peteline, 

piščance in race. V vasi so imeli vaščani tudi pave, pegatke in gosi. Vse te vrste ptic se 

razvijejo iz jajca in ker imam kar nekaj izkušenj z njimi, bom usvojeno znanje lažje prenesla 

na predšolske otroke. Za naravoslovno temo sem se odločila tudi zato, ker veliko časa 

preživim v naravi in odkrivam zanimivosti ter se tako z lastno aktivnostjo veliko naučim.  

   

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Vsak posameznik naj bi bil v sodobni družbi tudi naravoslovno pismen. Razvijanje 

naravoslovne pismenosti naj bi se začelo že v predšolskem obdobju, saj je temelj za kasnejše 

naravoslovje v šoli. Otroci okolje spoznavajo, odkrivajo in doživljajo hkrati z razvojem 

lastnih miselnih sposobnosti. Naravoslovje v vrtcu naj ne bi bilo samo usvajanje pojmov, 

ampak tudi njihovo diferenciranje in povezovanje ter posploševanje primerov v različnih 

kontekstih. Učenje naravoslovja vključuje specifične postopke za odkrivanje in potrjevanje 

zamisli, saj je zavestna dejavnost. Otrok določen pojem, pojav razvije oziroma razume šele 

takrat, ko ima dovolj izkušenj (Krnel, 2001). 

 

Učenje, pri katerem otrok samostojno raziskuje in razmišlja, je aktivno učenje. Otrok je tako 

miselno in čustveno bolj aktiven. Tako učenje ni več le prenašanje znanja z vzgojitelja na 

otroka, ampak otrok dejansko spreminja svoje pojmovanje o svetu (Marentič Požarnik, 2003). 

O aktivnem poučevanju govorimo takrat, ko vzgojitelj uporablja pristope, metode in tehnike, 

ki zagotavljajo visoko stopnjo otrokovega sodelovanja in lastne aktivnosti v procesu 

pridobivanja informacij in izkušenj – v procesu nastajanja novega znanja, predstav in pojmov 

(Hohman in Weikart, 2005). 

 

Kurikulum za vrtce (1999) poudarja, da je narava področje, s pomočjo katerega razvijamo 

otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v družbeno in fizično okolje. Otrok z veseljem 
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raziskuje, odkriva in pridobiva konkretne izkušnje z živimi bitji in naravnimi pojavi. V 

Kurikulumu za vrtce so opredeljeni naslednji konkretni cilji za razumevanje pojma 

razmnoževanje: »Otrok spozna, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo; otrok odkriva 

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

kako otrok nastane in se razvija v materi, se rodi in raste; otrok odkriva in spoznava, da je 

življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od žive narave.« (Kurikulum za vrtce, 1999: 38). 

 

1.2 RAZISKOVALNI CILJI  

 

V raziskavi sem ugotavljala predstave predšolskih otrok o razmnoževanju organizmov, ki se 

razvijejo iz jajc, ter o jajcu kot zunajtelesnem načinu razvoja zarodka. Za cilj sem si zadala 

tudi oblikovati različne vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki bi otrokom približale to 

naravoslovno tematiko. 

 

1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Raziskovalna vprašanja so:  

– kakšne predstave imajo predšolski otroci o razmnoževanju organizmov in o jajcu kot 

zunajtelesnem načinu razvoja zarodka; 

– katere vrste živali se po mnenju predšolskih otrok razvijejo iz jajc; 

– kako lahko s pomočjo aktivnih metod poučevanja vplivamo na otrokovo znanje o jajcu 

in organizmih, ki se razvijejo iz jajc. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 NARAVOSLOVJE V ZGODNJEM OTROŠTVU 

 

Naravoslovje v zgodnjem otroštvu predstavlja otrokovo prvo srečanje z znanostjo in njenimi 

metodami dela, saj se uči oblikovati stališča, ki temeljijo na kritičnosti in objektivnosti. Otrok 

v zgodnjem otroštvu spoznava okolje s čutili, prepoznava okoliške predmete in zaznava 

nekatere pojme. Spoznava naravo, ki ga obkroža in začne sistematično spoznavati, usvajati 

pojme ter poskuša razumeti nekatere pojave in procese. Za raziskovanje v zgodnjem otroštvu 

so naravoslovne teme najprimernejše, saj so predmeti in pojavi konkretni (Novak idr., 2003). 

 

2.1.1 NARAVOSLOVJE V VRTCU 

 

Naravoslovne teme imajo v vrtcu zelo velik pomen. Za otroke predstavljajo neposredno 

okolje, ki ga lahko raziskujejo samostojno, brez pomoči drugih. Takšno učenje je bolj 

motivirano in poteka brez predsodkov. Naravoslovne teme v zgodnjem otroštvu omogočajo 

preskoke od konkretnega načina dojemanja na abstrakten način dojemanja. Ta ni pomemben 

le za njegovo naravoslovno razgledanost, ampak pomembno vpliva na celosten otrokov razvoj 

(Novak idr., 2003).  

 

Zanimanje za okolje in dogodke predšolski otrok kaže tako, da opazuje mravlje, deževnike, 

cvetlice, metulje, ptice – skratka vse, kar ga obdaja. Gre za naravno okolje, kjer otrok poteši 

svojo radovednost in hrepeni po zadoščanju čutnih zaznav. Otrok pade, se udari in začuti 

bolečino; se dotakne vročega predmeta in začuti toplino oziroma opeklino; otrok se dotakne 

ledu, kepe snega in začuti mraz. Vsa ta spoznanja pridobiva z izkušnjo iz okolja, ki ga obdaja 

(Fošnarič in Katalinič, 2012). 

 

Otroci začnejo okolje spoznavati, doživljati in odkrivati hkrati z razvojem miselnih 

sposobnosti in osebnostnim razvojem. Spoznavanje okolja je hkrati cilj in proces, postopno se 

oblikujejo tudi pojmi in se razvija mišljenje. Naravoslovje v vrtcu naj ne bi bilo samo 

usvajanje pojmov, ampak tudi njihovo diferenciranje ter povezovanje in posploševanje 

primerov v različnih kontekstih. Učenje naravoslovja vključuje specifične postopke za 
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odkrivanje in potrjevanje zamisli, saj je zavestna dejavnost. Otrok določen pojem, pojav 

razvije oziroma razume šele takrat, ko ima dovolj izkušenj (Krnel, 2001).  

 

Vsak posameznik naj bi bil v sodobni družbi tudi naravoslovno pismen. Razvijanje 

naravoslovne pismenosti naj bi se začelo že v predšolskem obdobju, saj je temelj za kasnejše 

naravoslovje v šoli. Naravoslovna pismenost je pomembna zato, da lažje razumemo in 

odločamo o problemih okolja ter zato, ker je naravoslovje del naše kulture. Poleg 

naravoslovne pismenosti je pomemben tudi razvoj okoljske pismenosti, saj naj bi otrok poleg 

znanj o okolju postopno razvijal zavedanje o prepletenosti odnosov v okolju, posledicah 

človeških posegov v naravno okolje ter odgovornost do vseh živih bitij (Krnel, 2001). 

 

2.1.2  NARAVA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

Kurikulum za vrtce (1999) poudarja, da je narava področje, s pomočjo katerega razvijamo 

otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v družbeno in fizično okolje. Otrok z veseljem 

raziskuje, odkriva in pridobiva konkretne izkušnje z živimi bitji in naravnimi pojavi. Področje 

narava otroku omogoča postopno razvijanje naravoslovnih pojmov, mišljenj in sklepanj. 

Otroku nudi zmožnosti za uvidevanje in reševanje problemov ter povzemanja bistva in 

pomena. Ti procesi so osnova znanstvene metode naravoslovja, ki pri otroku potekajo 

nezavedno. 

 

Otrok v vrtcu  med igro aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo in odkriva namembnost ter 

uporabnost stvari in njihovo delovanje. Otrok spoznava živali in rastline, jih spoštuje in uživa 

z njimi ter se veseli srečanja z njimi (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

V Kurikulumu za vrtce sta navedena globalna cilja, ki otroka spodbujata k doživljanju in 

spoznavanju žive in nežive narave ter razvijanju naklonjenega, spoštljivega in odgovornega 

odnosa do nje (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

V Kurikulumu za vrtce so opredeljeni naslednji konkretni cilji za razumevanje pojma 

razmnoževanje, ki ga obravnavamo v diplomskem delu: »Otrok spozna, da se živa bitja 

razmnožujejo, živijo in umrejo; otrok odkriva in spoznava, da so med potomci razlike, so pa 

podobni staršem in med seboj; otrok spoznava, kako otrok nastane in se razvija v materi, se 
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rodi in raste; otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od 

žive narave.« (Kurikulum za vrtce, 1999: 38). 

 

V Kurikulumu za vrtce je navedenih nekaj dejavnosti za otroke od 3. do 6. leta, ki omogočajo 

konkretne izkušnje za spoznavanje naravnega okolje in živih bitij v njem. Te dejavnosti so: 

»Otrok obišče živalski vrt, park, kmetijo, njivo, vrt, gozd idr.; otrok opazuje živa bitja s 

pomočjo povečeval (npr. ročna lupa, stereo mikroskop) in se pogovarja o tem, kaj bi lahko 

videl z močnejšo lečo; otrok išče, opazuje, primerja, raziskuje, skrbi in neguje rastline in 

živali v okolju, kjer živijo, v gojilnicah, v živalskem vrtu idr.; otrok opazuje rastline in živali 

v gojilnicah, spreminja pogoje ter predvideva, ugiba in napoveduje posledice; opazuje 

mladiče različnih živali in jih primerja s starši in med seboj.« (Kurikulum za vrtce, 1999: 59).  

 

2.1.3 VLOGA VZGOJITELJICE PRI IZVAJANJU NARAVOLSOVNIH DEJAVNOSTI 

 

V predšolskem obdobju je potrebno upoštevati otrokove razvojne sposobnosti in šele nato 

lahko otroke seznanjamo z naravoslovjem. Pri načrtovanju naravoslovnih dejavnosti je 

potrebno naravoslovne vsebine opredeliti kot cilj za iskanje miselnih zvez med že znanimi in 

neznanimi posebnostmi in pojavi (Fošnarič in Katalinič, 2012).  

 

Pri delu z otroki morajo biti razlage primerno poenostavljene, saj je za otroke značilno 

animistično, finalistično in artificialistično dojemanje sveta. To pomeni, da si otroci nežive 

objekte predstavljajo žive, da imajo naključne pojave za začetne ter so prepričani, da so v vse 

pojave vpleteni ljudje. Poleg preproste, jasne in otroku razumljive razlage morajo biti te tudi 

strokovno neoporečne, kajti nepravilne razlage vodijo v konflikte in otrokovo neuspešnost v 

vsakdanjem življenju. Najprimerneje je, da otroci naravoslovne vsebine spoznavajo na 

podlagi lastnih izkušenj med dejavnostmi. Otroci tako razvijajo lastne sposobnosti in 

spretnosti opazovanja, razvijanja in primerjanja zamisli ter se seznanjajo z nekaterimi 

postopki. Otrok naj o svojih zamislih in izsledkih poroča (Novak idr., 2003). Vzgojiteljica se 

mora zavedati, da izhaja iz aktivnosti, ki jih imajo otroci radi, saj se tako neprisiljeno 

seznanjajo z mnogimi dejstvi in se razvija njihova kreativnost. Ta vodi v otrokovo uspešnost 

v prihodnosti. Vzgojiteljica mora pri izvajanju naravoslovnih dejavnosti otrokom pomagati 

premostiti prehod od laičnega na razumsko dojemanje sveta. Tako mu olajša usvajanje 

znanstvenih spoznanj. Otroka sprva vključuje v vnaprej organizirano raziskovanje, kasneje pa 
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mu dopušča osebno kreativnost, ga usmerja in spodbuja h kritičnemu vrednotenju (Novak 

idr., 2003).   

 

Vloge oziroma naloge vzgojiteljic pri izvajanju nekaterih naravoslovnih dejavnosti so 

zapisane tudi v Kurikulumu za vrtce (1999): 

– vzgojiteljica mora otrokom omogočiti dovolj priložnosti in časa, da z lastnim 

preizkušanjem začuti lastnosti narave z vsemi čutili; 

– vzgojiteljica naj otroke spodbuja k spraševanju o tem, kar vidijo;  

– vzgojiteljica naj otroke uči iskati odgovore tako, da opazujejo, raziskujejo, 

eksperimentirajo, opisujejo in razlagajo; 

– vzgojiteljica naj spoštuje otrokov način razmišljanja in ga spodbuja k opisovanju 

izkušenj; 

– vzgojiteljica otrokove ugotovitve ne označuje kot napačne ali pravilne, saj so lahko 

"napačne" ugotovitve izhodišče za nove izkušnje; 

– vzgojiteljica naj otrokom omogoči, da iz narave prinašajo živa bitja, jih opazujejo in 

skrbijo zanje ter jih vrnejo nazaj v naravo; 

– vzgojiteljica naj otroke spodbuja, da lastnosti živih bitij opisujejo, primerjajo med 

seboj, urejajo in razvrščajo po lastnostih ter da odkrivajo enostavne povezave med 

rastlinami, živalmi in okoljem; 

– vzgojiteljica naj z lastnim zgledom otroke navaja na varno in spoštljivo ravnanje z 

živimi bitji. 

 

2.1.4 GOJENJE ŽIVALI V VRTCU 

 

Mnogi ljudje se sprašujejo ali je gojenje živali v vrtcu dobro ali ne. Zagovorniki, ki pravijo, 

da je gojenje živali v vrtcu dobro, trdijo, da se otroci ob neposrednih izkušnjah s konkretnimi 

živimi bitji bolj celovito razvijejo. Otroci razvijajo čustva in strpnost do živali. Nasprotniki 

gojitve živali navajajo, da prinašajo številne možnosti za okužbe in poškodbe ter je za 

nekatere živali okolje vrtca stresno. Vsi vemo, da trditve obeh zagovornikov držijo, vendar če 

pogledamo iz vidika otroka, vemo, da je gojenje živali vsekakor smiselno in primerno. Pri 

tem pa moramo biti pozorni na to, da so živali zdrave in veterinarsko vzdrževane ter primerno 

negovane. Otrokom je pri spoznavanju živali potrebno omogočiti neposredno spoznavanje 
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živali, premagovanje morebitnega neupravičenega strahu pred nekaterimi živalmi ter jih 

navajati na ustrezno ravnanje z njimi (Novak idr., 2003).  

 

Če se odločimo za gojitev živali, moramo najprej poskrbeti za ustrezno urejen gojitveni 

kotiček. Dovolj pozornosti je potrebno posvetiti prehranjevanju in čiščenju prostora. V vrtcu 

za gojitev živali zadostuje akvarij za gojenje manjših živali v vodnem okolju, terarij za 

gojenje manjših kopenskih živali in akvaterarij za gojenje manjših živali, ki bivajo v vodnem 

in kopenskem okolju. Priporočljivo je, da otroci živa bitja zaznavajo s čim več čutili (Novak 

idr., 2003). 

 

Otroke v drugi starostni skupini (od 3 do 6 let) spodbudimo, da pomagajo pri pripravi in 

čiščenju gojišč, nabiranju živali in hrane zanje ter pri gojenju živali, saj se na ta način 

zanimanje do živali poveča. Otroci tako razvijejo tudi čut odgovornosti in spoznajo, da imajo 

živali svoje potrebe (Novak idr., 2003). 

 

2.2 METODE UČENJA IN POUČEVANJA 

 

Učenje je po UNESCU/ISCED (1993) definirano kot vsaka sprememba v vedenju, 

informiranju, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih. Te spremembe so 

trajne in jih ne moremo pripisati razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev ali fizični rasti (v 

Marentič Požarnik, 2000). Učenje lahko razumemo v širšem ali ožjem pomenu. Za učenje v 

širšem pomenu je značilno, da potega celo življenje na osnovi izkušenj, ob interakciji med 

človekom in njegovim fizikalnim in socialnim okoljem. Učenje v ožjem pomenu poteka 

predvsem v šoli in je povezano s poučevanjem. Bistvo obeh pomenov je spreminjanje 

človekovega ravnanja (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003). 

 

Poučevanje poteka predvsem v interakciji med učiteljem in učenci. O poučevanju govorimo 

takrat, ko učitelj neposredno pomaga mladim pri osvajanju spoznanj, sposobnosti, spretnosti, 

vrednot in izkušenj. Poučevanje otroke vključuje v neposreden učni kontakt, pri čemer je 

otrok bolj aktiven in samostojen pri učenju (Blažič idr., 2003). 

 

Metode so premišljene poti do nečesa, kar nekdo hoče doseči, torej so usmerjene k doseganju 

zastavljenega vzgojno-izobraževalnega cilja. Za metodo je značilno namerno, premišljeno in 
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racionalno ravnanje. V izobraževalnem procesu so v središču metode pouka in poučevanja, za 

katere je značilno prepletanje aktivnosti poučevanja in učenja, ki temeljijo na komunikaciji in 

interakciji med učitelji in učenci oziroma med vzgojitelji in otroki  (Blažič idr., 2003). 

 

Pri klasifikaciji metod izobraževanja se pokaže, da metode povezujejo različne spoznavne 

miselne procese, procese vrednotenja, socialnega strukturiranja, organizacijske okvire in 

snovne strukture dela. V metodah dela se prepletajo različne zunanje in notranje aktivnosti 

učiteljev in učencev. Metode dela delimo na metodo razlage, metodo predavanja, metodo 

razgovora, metodo z uporabo besedil, metodo prikazovanja oziroma metodo demonstriranja, 

problemsko metodo oziroma metoda praktičnega dela in na metodo primera (Blažič idr., 

2003). 

 

Za metodo razlage je značilna enosmerna govorna komunikacija, saj učitelj učencem 

posreduje teoretične vsebine, ki jih učenci ne bi mogli uspešno usvojiti z lastno miselno in 

čutno zaznavno aktivnostjo. Metoda razlage lahko poteka na več načinov, in sicer kot 

pripovedovanje, opisovanje, obrazložitev, pojasnjevanje ali kot presojanje. Metoda 

predavanj je pogosta metoda v visokošolskem izobraževanju in izobraževanju odraslih. Gre 

za posredovanje določenih vsebin, informacij, stališč, vrednostnih ocen in podobno. Poznamo 

štiri oblike predavanj, in sicer: ex cathedra, za katero je značilno, da predavatelj posreduje 

celotno vsebino sam; timsko predavanje, ki ga lahko izvaja več predavateljev; predavanje z 

razpravo omogoča sodelovanje udeležencev; predavanje z uporabo različnih didaktičnih 

sredstev. Za metodo razgovora je značilna dvosmerna komunikacija, saj lahko poteka med 

učiteljem in učencem ter med učenci samimi. To pomeni, da so učenci aktivno udeleženi v 

pogovoru in lahko sami sprožajo pobude za začetek pogovora. Razgovor lahko poteka v 

različnih oblikah dela. Lahko je frontalni, ki ga vodi učitelj, gre za komunikacijo med 

učiteljem in učencem in ne med učenci samimi. Skupinska oblika razgovora poteka v manjših 

skupinah ali dvojicah, kjer gre za neposredno dodelovanje med učenci, učitelj pa v razgovoru 

sodeluje le posredno. Večsmerni razgovor pa je bolj razgiban, spontan, demokratičen in z 

didaktičnega vidika bolj ustrezen, saj komunikacija poteka med učiteljem in učencem ter med 

učenci samimi. Poznamo šest vrst metod razgovora, in sicer: vezalni razgovor, prosti 

razgovor, katehetski razgovor, sokratska metoda razgovora, hevristični razgovor in diskusija. 

Pri metodi z uporabo besedila gre za obravnavanje snovi in pridobivanje znanja s pomočjo 

rabe in izdelave besedila. Z različnimi pisnimi besedili učitelj posreduje nova znanja in jih 

tako usposablja ter navaja na samostojno rabo besedilnih gradiv. Z metodo prikazovanja 
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oziroma demonstracije uresničimo načelo nazornosti. Prikazovanje je lahko govorno 

jezikovno, tekstualno jezikovno, zvokovno, grafično ali stvarno. Pri teh vrstah prikazovanja 

gre za nastajanje slušnih in vidnih dražljajev. Pri dramatizaciji, uprizarjanju in pri gibalnem 

prikazovanju ter pri prikazovanju fizikalnih, kemijskih, bioloških in tehnološki procesov gre 

za prikazovanje, ki nastaja z uporabo laboratorijske opreme, različnih naprav oziroma snovi 

za izvedbo prikaza. V problemski metodi ali metodi praktičnega dela so učenci najbolj 

miselno aktivni in znanje pridobivajo z lastno aktivnostjo. Lahko se opirajo na že usvojeno 

znanje, a kljub temu najdejo rešitev na nov način. Torej gre pri problemski metodi za aktivno 

učenje in poučevanje, saj problem predstavlja nerešeno stanje, ki učenca pritegne k iskanju 

rešitve. Metoda primera je zelo podobno metodi problema, saj učenci rešujejo neko 

situacijo, jo razčlenijo, spoznavajo vzročno-posledične zveze in oblikujejo različne rešitve. 

Metoda primera je bolj primerna za visokošolsko izobraževanje, saj strmi k izdelavi različnih 

inačic primera (Blažič idr., 2003). 

 

Metode dela oziroma načini vzgojno-izobraževalnega dela se v predšolskem obdobju le malo 

razlikujejo od metod v šolskem in visokošolskem obdobju. V predšolskem obdobju poznamo 

naslednje metode dela: metoda igre, metoda dela z lutko, metoda opazovanja, metoda 

eksperimentiranja, metoda razgovora oziroma pogovora, metoda pripovedovanja oziroma 

razlaganja, metoda praktičnega dela ter metoda projektnega dela (Retuznik Bozovičar in 

Krajnc, 2011).  

 

Za metodo igre je značilno podrobno načrtovanje in v tem se razlikuje od spontane igre. Z 

igro je otroka najlažje motivirati in tako pridobiva nova znanja ter utrjuje že usvojeno. 

Vsebine, ki jih otrok spozna preko igre, si lažje zapomni. Tudi metoda dela z lutko je zelo 

priljubljena in učinkovita, saj je lutka posrednik med otrokom in odraslim ter med otrokom in 

okoljem. Lutka otrokom pomaga pri oblikovanju zdrave samopodobe. Lutka pomaga, da se 

otrok hitreje opogumi in prevzame dejavno vlogo, saj vemo, da se otrok največ nauči, če je 

aktiven udeleženec učnega procesa. Pri metodi opazovanja naj vzgojitelj postavlja vprašanja, 

na katera lahko otroci odgovorijo na osnovi opazovanega. Tako otroke vodi k razmišljanju in 

odkrivanju  novega. Metoda eksperimenta otroka pritegne k dejavnemu sodelovanju, saj v 

njej aktivno raziskuje. K dejavnemu sodelovanju jih lahko spodbujamo s pomočjo 

problemskih vprašanj. Metoda razgovora oziroma pogovora je ena najpogosteje 

uporabljenih metod, saj gre za postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje. Metoda 

pripovedovanja oziroma razlaganja zajema enake oblike kot pri šolskem ali visokošolskem 
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obdobju, le da v predšolskem obdobju uporabljamo predvsem pripovedi, opise in 

obrazložitve. Metoda praktičnega dela se nanaša na izdelovanje različnih izdelkov, 

predmetov ali na opazovanje izdelovanja izdelkov pri drugi osebi. Pri metodi projektnega 

dela gre za načrtno izvajanje nekega naprej predvidenega projektnega dela, ki pa je bolj 

učinkovito, če upoštevamo otrokove želje in interese (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2011). 

 

2.3 AKTIVNO UČENJE 

 

O aktivnem učenju govorimo takrat, ko vzgojitelj otroka celostno, miselno in čustveno 

aktivira. Aktivno učenje je učenje, pri katerem otrok samostojno raziskuje in razmišlja, 

postavlja in preizkuša hipoteze. Takšno učenje prinese trajnejše in uporabnejše znanje, saj ne 

gre za prenašanje znanja z vzgojitelja na otroka, ampak otrok dejansko spreminja svoje 

pojmovanje o svetu (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Hohman in Weikart (2005) pravita, da je aktivno učenje podlaga za poln razvoj človekovih 

sposobnosti. Aktivno učenje je učenje, pri katerem otrok deluje na predmete in ob tem stopa v 

interakcijo z ljudmi, zamislimi in dogodki, pri katerih konstruira novo razumevanje.  

 

O aktivnem poučevanju govorimo takrat, ko vzgojitelj uporablja pristope, metode in tehnike, 

ki zagotavljajo visoko stopnjo otrokovega sodelovanja in lastne aktivnosti v procesu 

pridobivanja informacij in izkušenj – v procesu nastajanja novega znanja, predstav in pojmov 

(Hohman in Weikart, 2005). 

 

V Kurikulumu za vrtce je aktivno učenje povezano z načelom zagotavljanja možnosti 

verbalizacije in drugih načinov izražanja. Pod tem načelom je zapisano, da je aktivno učenje: 

»stalna skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča 

izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanja in nenačrtovanega usmerjanja, kakor tudi iz 

otrokovih samoiniciativnih pobud; v ospredju učenja predšolskih otrok je razvijanje 

občutljivosti in zavesti o problemih; enako kot posredovanje racionalnih odgovorov ali rešitev 

posamezne vede je pomembno spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih strategij in 

pripomočkov pri iskanju odgovorov; vsesplošno omogočanje ter spodbujanje otrok k 

verbalizaciji in drugim načinom izražanja, pri čemer je pomembno upoštevanje njihovih 
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individualnih potreb in interesov ter pravic do zasebnosti; omogočanje in spodbujanje rabe 

jezika v različnih funkcijah.« (Kurikulum za vrtce, 1999: 16–17). 

 

2.3.1 TEMELJNE PRVINE AKTIVNEGA UČENJA 

 

Hohman in Weikart (2005) pravita, da aktivno učenje zajema štiri temeljne prvine, in sicer 

neposredno delovanje na predmete, razmišljanje o delovanju, notranjo motivacijo, 

domiselnost in posplošitev ter reševanje problemov.  

– Neposredno delovanje na predmete: Aktivno učenje se začne takrat, ko se otroci 

začnejo rokovati s predmeti in ko začnejo uporabljati svoje telo ter vse čute pri 

raziskovanju predmetov. Torej je aktivno učenje odvisno od uporabe materialov. Ti so 

lahko naravni, odpadni, gospodinjski materiali, razna orodja in igrače. Z rokovanjem z 

materiali otroci postopno oblikujejo abstraktne pojme. 

– Razmišljanje o delovanju: Otrokovo učenje je aktivno, ko ob posameznem dejanju 

poskuša poiskati odgovore na vprašanja, kar pomeni, da morajo biti v neposrednem 

svetu v razmišljajoči interakciji.  

– Notranja motivacija, domiselnost in posplošitev: Spodbuda za učenje prihaja iz 

otrokovih interesov in vprašanj, ki vodijo k raziskovanju in konstruiranju novega 

znanja. Otroci postavljajo hipoteze in jih samostojno preizkušajo. Vzgojitelj mora 

vedeti, da so napake prav tako pomembne kot uspeh, saj jim dajejo informacije o 

postavljenih hipotezah. Torej je aktivno učenje trajen in ustvarjalen proces, v katerem 

otroci kombinirajo materiale, izkušnje in zamisli, ki so zanje novi. 

– Reševanje problemov: Za razvoj otrokovih sposobnosti razmišljanja in sklepanja so 

bistvene izkušnje. Izkušnje so lahko pričakovane ali pa tudi ne. Aktivno učenje je torej 

samostojno odkrivanje in reševanje problemov.  

 

2.3.2 VLOGA ODRASLEGA PRI SPODBUJANJU AKTIVNEGA UČENJA 

 

Ker so odrasli zgled otroku in podpirajo njegov razvoj, je njihov glavni cilj spodbujanje 

aktivnega učenja. Odrasli morajo biti aktivni v opazovanju in razmišljanju, kako se otroci 

učijo in kaj se naučijo. Otrokom naj dajejo moč, da samostojno vodijo svoje učenje. Odrasli 

morajo opazovati otrokovo stopanje v interakcijo z materiali, ljudmi, zamislimi in dogodki, 

saj le tako lahko odkrijejo, kako vsak otrok razmišlja in sklepa. Ko odrasel spozna otrokove 
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interese in sposobnosti, lahko ponudi primerno spodbudo. Primerno spodbudo za aktivno 

učenje odrasli podajo otroku tako, da: 

– organizirajo okolje in rutino, 

– vzpostavijo spodbudno socialno ozračje, 

– spodbudijo otrokova namenska dejanja, reševanje problemov in verbalno razmišljanje, 

– opazujejo in interpretirajo otrokova dejanja v luči razvojnih načel, ki jih utelešajo 

ključne izkušnje, 

– načrtujejo izkušnje, ki gradijo na otrokovih dejanjih in interesih (Hohman in Weikart, 

2005). 

 

Vloga odraslih pri aktivnem učenju je, da poskrbijo za vrsto materialov, s katerimi se otroci 

lahko igrajo; da otrokom dajo prostor in čas, da lahko uporabljajo materiale; da spremljajo 

otrokove namene, prisluhnejo njihovim razmišljanjem in jih spodbujajo, da stvari naredijo 

sami (Hohman in Weikart, 2005). 

 

2.3.3 OTROCI V OKOLJU ZA AKTIVNO UČENJE 

 

Otroci, ki se aktivno učijo, so pri dejavnostih osredotočeni na svoja dejanja in razmišljanja. 

Sami dajejo pobude za dejavnosti, te pa izvirajo iz osebnih interesov in namenov. Tako 

uresničujejo svoje načrte in so tesno povezani z ljudmi in materiali ter neovirano izmenjujejo 

svoje zamisli, ugotovitve in opazovanja. Bistvo za aktivno učenje je ravno neovirano izbiranje 

materialov ter odločanje, kaj bodo z njimi delali. Materiale, predmete naj otroci spoznavajo z 

vsemi čuti, saj le tako spoznajo, kako delujejo in izvedo, kaj pravzaprav so. Odrasli se morajo 

v okolju za aktivno učenje zavedati, da je raziskovanje eden najpomembnejših načinov učenja 

otrok, saj otroci s tem odgovarjajo na svoja vprašanja in zadovoljujejo svojo radovednost. 

Otroci morajo imeti za samostojno odkrivanje razmerij med stvarmi primeren prostor in čas, 

ki ga uresničijo odrasli. Odrasli morajo ponuditi orodja in opremo primerno otrokovi starosti 

ter primerno za posebne priložnosti. Za predšolskega otroka pomeni aktivno učenje učenje s 

celim telesom, zato morajo odrasli zagotoviti prostor in čas, kjer lahko otroci to uresničijo. V 

okolju za aktivno učenje otroci govorijo o svojih izkušnjah, odrasli naj jih pri tem spodbujajo 

ter jim omogočijo, da se pogovarjajo o tematiki, ki jo sprožijo otroci (Hohman in Weikart, 

2005). 
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2.4 RAZMNOŽEVANJE, RAZVOJ IN RAST ORGANIZMOV 

 

Razmnoževanje je ena poglavitnih lastnosti vseh živih bitij, saj omogoča nastanek novega 

življenja ter obstoj posamezne vrste. Biološka uspešnost osebkov se kaže v uspešnosti 

njihovega razmnoževanja. Poznamo spolno in nespolno ali vegetativno razmnoževanje 

organizmov. Za nespolno razmnoževanje je značilno, da se potomci razvijejo neposredno iz 

enega odraslega osebka, z enakim dednim zapisom, kot ga imajo starši. Najpreprostejša oblika 

nespolnega razmnoževanja je mitotska delitev, pri kateri nastaneta dve enaki hčerinski celici. 

Enocelični organizmi (bičkarji, migetalkarji, korenonožci, trosovci) in mnogoceličarji 

(spužve, nekateri vrtinčarji in ožigalkarji) se delijo z vzdolžno ali prečno delitvijo celice. 

Nekateri enoceličarji (pritrjeni migetalkarji) in mnogoceličarji (nekateri ožigalkarji in 

plaščarji) se razmnožujejo z brstenjem. Za brstenje je značilno, da se pri matičnem osebku 

razvije eden ali več hčerinskih osebkov – brstov. Novi osebek odpade in se osamosvoji (Ličar 

in Wraber, 1995). 

 

Spolno razmnoževanje je najbolj pogost način razmnoževanja pri živalih. Za spolno 

razmnoževanje je značilno parjenje dveh osebkov, in sicer samice in samca. Moške spolne 

žleze imenujemo moda, v katerih nastajajo in zorijo moške spolne celice, imenovane 

semenčice. Ženske spolne žleze imenujemo jajčniki, v katerih nastajajo in zorijo ženske 

spolne celice, imenovane jajčeca. Ko se združita obe spolni celici, nastane spojek ali zigota 

(oplojeno jajčece) in začne se razvoj zarodka. Če do oploditve oziroma združitve ženske in 

moške spolne celice pride v telesu samice, pravimo, da je oploditev notranja (npr. človek). Ko 

pa samica jajčeca sprosti v okolje in jih kasneje samec oplodi, pravimo, da je oploditev 

zunanja (npr. žaba). Ta način oploditve poteka predvsem v vodenem okolju, da lahko moške 

spolne celice plavajo do jajčec. Torej poznamo zunanjo in notranjo oploditev. Za spolno 

razmnoževanje je značilno, da se nov osebek genetsko razlikuje od staršev, saj se v jedru 

zigote kombinirajo dedni zapisi obeh osebkov (Campbell in Reece, 2012). 

 

Razvoj osebka ali ontogenetski razvoj poteka od prve delitve zigote do smrti osebka. 

Poznamo embrionalen in postembrionalen razvoj. Embrionalen razvoj poteka od oploditve do 

razvoja ličnike (npr. pri žuželkah), do rojstva oziroma do izleganja iz jajca. Ko se oplojeno 

jajčece ali zigota prvič deli, se začne zarodek (embrio) snovati. Razvoj zarodka ali 

embrionalni razvoj lahko poteka v jajcu ali v starševskem telesu. Pri organizmih, kot so 

sesalci, razvoj poteka v starševskem telesu oziroma v telesu samice. Ko je zarodek dovolj 
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razvit, se skoti. Večina živali pa znese jajca. Zarodek za začetek svojega razvoja potrebuje 

hranilne snovi, te pa dobi v rumenjaku. Ko so mladiči dovolj razviti in ko porabijo vso hrano, 

se zvalijo. Obdobje od skotitve oziroma izleganja iz jajc do smrti imenujemo postembrionalen 

razvoj. Nov osebek se genetsko razlikuje od staršev, saj se v jedru zigote kombinirajo dedni 

zapisi obeh osebkov. Razvoj organizmov vedno spremlja tudi rast. Rast je stalno povečevanje 

velikosti ali razvitosti organizmov. Na rast in razvoj vplivajo tako geni kot tudi okolje (hrana, 

temperatura). Nekateri organizmi rastejo vse življenje, npr. členonožci v obdobju levitve, pri 

nekaterih organizmih pa se ob spolni zrelosti rast ustavi (Ličar in Wraber, 1995).  

 

Ob vprašanju, katere živali se razvijejo iz jajc, najprej pomislimo na ptice, kot so kokoši, 

piščanci in race. Poleg ptic se iz jajca razvijejo tudi členonožci, dvoživke, plazilci, mehkužci, 

in ribe ter kljunaš in kljunati jež, ki sta edina sesalca, ki se razvijeta iz jajc. Tudi nekateri 

kolobarniki, npr. deževnik, se razvijejo iz jajčec (Rahir, 1997). Jajca različnih organizmov so 

različnih barv, oblik in velikosti. Različni organizmi imajo različno jajčno lupino. Nekateri 

imajo trdo, nekateri mehko, drugi pa sploh nimajo jajčne lupine, temveč želatinast ovoj (npr. 

žabja jajčeca). Organizmi se med seboj razlikujejo tudi po številu izleženih jajc (Burton in 

Taylor, 1995). 

 

2.4.1 STOKOVCI 

 

Stokovce uvrščamo med vretenčarje, in sicer v razred sesalcev. Stokovci se od drugih 

sesalcev razlikujejo po tem, da samice ne kotijo žive mladiče, temveč nesejo jajca. Jajca 

stokovcev imajo usnjato lupino. Jajca ležejo skozi isto odprtino kot iztrebljajo in izločajo urin. 

Ta odprtina se imenuje kloaka ali stoka, po kateri je skupina dobila ime. Mladiči stokovcev se 

iz jajca izležejo po desetih dneh. Prehranjujejo se tako, da ližejo gosto mleko iz kožnih vrečic 

v materinem žepu, ki se nahaja na trebuhu. Med stokovce uvrščamo kljunate ježke in kljunaše 

(Green in Burnie, 2009). 

 

Kožuh  kljunatega ježka je bodičast, kožuh kljunaša pa dlakav. Obe vrsti imata namesto gobca 

trd kljun. Kljunati ježki imajo telo poraslo z bodicami ali ščetinami in so tako na videz 

podobni ježem ali ježevcem. Imajo kratek rep in dolg, tanek in čvrst jezik ter na spodnjem 

delu razklan kljun. Kljunati ježki imajo trebušno vrečo ali kožni žep, kjer samica nosi in greje 

jajca, kasneje pa mladiče (Brehm, Jahn, Aljančič, Hafner, Polenec in Tarman, 1978).  
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Telo kljunaša je pokrito z gosto rjavo dlako. Ima zelo kratke okončine s petimi prsti, med 

katerimi je plavalna kožica. Rep kljunaša je ploščad in širok. Kljunaš s kljunom preceja vodo 

in mu omogoča, da iz nje odbira užitno od neužitnega. Samica kljunaša jajca odloži v brlog, ki 

ga skoplje samec na rečnem bregu. Samica jajca greje tako, da se zvije okoli njih (Brehm idr., 

1978). 

 

2.4.2 PTICE 

 

Ptice spadajo med toplokrvne vretenčarje. Prednji okončini sta preoblikovani v perutnici, ki 

omogočajo letenje, zadnji okončini pa uporabljajo za hoja. Ena izmed poglavitnih značilnosti 

ptic so peresa, ki ohranjajo toploto in dajejo aerodinamično obliko. Vse ptice imajo kljun, s 

katerim pobirajo hrano. Oblika kljuna je odvisna od prehrane posamezne ptice. Poznamo več 

kot 9000 vrst ptic. Najbolj znana in razširjena vrsta ptic so ptice pevke. V naših krajih so to na 

primer poljski škrjanec, kmečka lastovica, krokar, sraka, šoja, kobilar, kos, drozg, slavec, 

črnoglavka, planinski ščinkavec, lišček in domači vrabec. Poznamo pa še veliko vrst kur, 

golobov, ujed, sov, papig, kukavic, pingvinov, nojev, kivijev, nandujev, kazuarjev, 

dolgonogih kur, potapnikov, cevonoscev, veslonožcev, čapelj, plovcev, pobrežnikov, 

slapnikov, močvirnikov, plezalcev, vipijatov, ležetrudnikov, hudournikov in kolibrijev (Bani 

in Aritio, 1993). 

 

Za ptice je značilna notranja oploditev, kar pomeni, da samci moške spolne celice sprostijo v 

razmnoževalne organe samice, kjer pride tudi do oploditve. Kako nastane jajce, si bomo 

pogledali na primeru nastanka kokošjega jajca (slika 1). Jajce  nastaja v ženskih spolnih 

organih, v jajčniku in jajcevodu. Jajčnik je sprva droben organ, ki s spolno dozorelostjo 

postane grozdast. Jajčnik dozorele kokoši sestavljajo rumenjak, ki varuje zarodno jajčno 

celico. Rumenjaki so zaviti v prekrvavljeno opno, imenovano folikel. V jajčniku kokoši je 

veliko foliklov različnih velikosti. Svetloba pomembno vpliva na zorenje foliklov, saj sprošča 

hormon, ki spodbuja njihovo rast. Ko je folikel dozorel in pripravljen za sprostitev, pride do 

ovulacije. Nato se v jajcevodu, približno 80 cm dolga cev, sestavljena iz petih delov, nadaljuje 

tvorba jajca. Jajčna vsebina se tik pred izvalitvijo jajca obda s trdno lupino ter se obarva. Za 

tvorbo kokošjega jajca je potrebnih približno 24 ur, če seštejemo čas nastajajočega jajca v 

posameznih delih jajcevoda (Holcman, 2004).  
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Slika 1: Jajčnik in jajcevod dozorele kokoši 

(Holcman, 2004: 71) 

Iz oplojenega znesenega jajca se lahko razvije nov osebek, če so izpolnjeni vsi pogoji za 

izvalitev. Kokoši oziroma koklje z nagonom po valjenju v času kločenja izvalijo piš

Kokoš oziroma koklja oddaja primerno toploto ter jajca nenehno obrač

valilniki, kjer mora biti za razvoj piščanca ali katere druge ptice primerna 

je potrebno jajca obračati (Holcman in Benčina, 1991). 
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oploditve jajčeca do izvalitve se med vrstami razlikuje. Pišč
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in samica Humboldtovega pingvina jajca valita 28 dni; mladiči laboda se izvalijo po 5 do 

a raca se izvali v petih tednih; samica zlatega fazana jajca vali 23 dni

i golobi pa jajca valijo 17 do 18 dni. Vse ptice imajo na koncu kljuna štrle

čni zob, s katerim razbijejo jajčno lupino. Ta kmalu, ko se ptica izvali, 

izgine, saj ga ne potrebuje več (Burton in Taylor, 1995). 
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Ptičja jajca so različnih velikosti, oblik in barv. To pa je odvisno od njihovega načina 

življenja. Velikost jajca je odvisna od starosti in velikosti ptice. Prva jajca, ki jih znese ptica, 

so manjša, s starostjo ptic pa se velikost jajc veča. Najmanjša ptica je kolibri in nese 

najmanjša jajca. Največje jajce je nojevo. Oblika in barva jajca je odvisna od življenjskega 

okolja posamezne ptice. Ptice, ki gnezdijo v duplih ali rovih, imajo ovalna jajca, bele barve, 

da so v mraku bolj vidna. Ptice, ki nesejo jajca na kopnem, imajo varovalno barvo. Jajca so 

različnih barv tudi zato, da ptice prepoznajo svoja jajca, saj nekatere živijo v kolonijah 

(Snedden,1993).  

 

Vsa ptičja jajca imajo enako zgradbo oziroma strukturo, le da je razmerje med beljakom in 

rumenjakom drugačno. Jajca se razlikujejo tudi po barvi rumenjaka, nekatera so bolj rumena, 

druga manj, nekatera jajca imajo lahko oranžen rumenjak. Poglejmo si presek kokošjega jajca 

(slika 2). 

 

 

Slika: Presek jajca 

 (Holcman, Salobir, Zorman Rojs in Kavčič, 2014: 65) 

 

Iz slike 2 ugotovimo, da je jajce zgrajeno iz lupine, beljaka in rumenjaka. Povrhnjica prek 

lupine ščiti jajčno vsebino in zmanjšuje vdor mikroorganizmov. Na trdi apnenčasti lupini so 

drobne pore, skozi katere ptičji zarodek izmenjuje pline in vodo. Lupina zarodek varuje pred 

udarci. Med lupino in beljakom sta dve membrani, ki se tesno stikata. Na toplem delu jajca pa 

se razkleneta in se med njiju vrine zračni mehurček. V zračnem mehurčku je zaloga kisika. 

Tik preden se ptica izvali, s pljuči diha zrak iz zračnega mehurčka. Beljak je nekakšna 

plodovnica, ki preprečuje izsušitev in blaži tresljaje. Beljak je naložen v več slojih, razlika je 
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v kakovosti. Ločimo gosti in redki beljak. Beljak obdaja rumenjak. Rumenjak je naložen v 

koncentričnih krogih. Izmenjuje se svetlejši in temnejši del rumenjaka. Latebra, bela tvorba 

rumenjaka, ima na vrhu zarodno celico v zarodnem mehurčku, kjer se začne razvijati zarodek 

(Holcman, idr., 2014). 

 

2.4.3 PLAZILCI 

 

Plazilci so kopenski vretenčarji in njihov razmnoževalni cikel ni več vezan na vodo. Svoja 

jajca odlagajo na kopno. Plazilci imajo nestalno telesno temperaturo in dihajo s pljuči. Telo 

plazilcev je pokrito s poroženelo kožo, luskami, ploščami ali močnim oklepom. Ta zadržuje 

vodo ter preprečuje preveliko izgubo vode (Zpěvák, 1998).  

 

Danes ločimo štiri živeče redove plazilcev, in sicer želve, prakuščarje, luskarje in krokodile. 

Želve delimo na kritovratnice (sklednice, zaklepnice, želve hlastavke), vijevratke 

(kačjevratka, pelomeduzna želva), morske (prava kareta, usnjača) in kopenske želve (mavrska 

kornjača). Edini še živeči prakuščar je tuatara. Red luskarjev pa zajema kače in kuščarje. Ti so 

danes najbolj razširjeni plazilci. Nekatere kače so strupene, nekatere pa ne. Najbolj znane 

strupenjače so naočarka, indijska kobra, egiptovska kobra, črna mamba, morska kača, gad in 

modras. Nestrupene kače so navadni gož, belouška, ki je najpogostejša, in udavi (anakonde in 

pitoni). Med kuščarje pa uvrščamo legvane, agame, kameleone, komodoške varane, kuščarice 

(zelenec, martinček), gekone, slepce in blavorje. Krokodile pa delimo na prave krokodile, 

aligatorje, kajmane in gaviale (Bani in Aritio, 1993).  

 

Spolni aparat plazilcev je zgrajen razmeroma preprosto (slika 3). Pri samcih je sestavljen iz 

parnih modov, semenovodov in penisa. Pri samicah je spolni aparat sestavljen iz  dveh 

jajčnikov in jajcevodov. Jajčnika sproščata velika jajca, jajcevoda se odpirata s širokima 

lijakoma in sprejemata jajca. Lijakoma sledijo odseki jajcevodov. Ta izločata beljak in jajčno 

lupino. Jajcevoda se odpirata v stok in izleže se jajce (Bani in Aritio, 1993).   
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Slika 2: Spolovilo plazilčeve samice 

(Bani in Aritio, 1993: 49) 

 

Pri vseh plazilcih je oploditev notranja, saj jajca zorijo v telesu samice, kamor samec odloži 

seme. Večina plazilcev leže jajca, le pri nekaterih vrstah, kot so gadi in klopotače, se jajca 

razvijejo v materinem telesu in skotijo žive mladiče. Ostali plazilci jajca odlagajo na kopnem, 

ta so večinoma velika in imajo lupino. Jajca, ki imajo togo, krhko lupino, ležejo predvsem 

morske želve in krokodili. Večina kuščarjev, kač in kopenske želve nesejo jajca z apnenčasto 

ali pergamentno in mehko lupino. Lupina preprečuje izhlapevanje tekočine iz jajca in 

omogoča, da zarodek skozi drobne pore diha. V notranjosti jajca je plodnikova ovojnica, ki 

obdaja zarodek in rumenjak, ki služi kot hranljiva zaloga za plazilski zarodek. Tik pred 

izleganjem iz jajca, se mladičem na vrhu gobčka razvije jajčni zob, s katerim razbijejo jajčno 

lupino. Od vseh plazilcev za zarod najbolj skrbijo krokodili, ostali plazilci se za odložena 

jajca ne zmenijo več (Snedden, 1996). 

 

2.4.4 DVOŽIVKE 

 

Dvoživke so prva skupina kopenskih vretenčarjev, vendar je razmnoževalni cikel še vedno 

vezan na vodo, torej živijo v vodi in na kopnem. Za odrasle dvoživke je značilno, da dihajo s 

pljuči in kožo, medtem ko njihove ličinke dihajo s škrgami. Dvoživke nimajo stalne telesne 

temperature.  Delimo jih na tri redove, in sicer na sleporile, repate dvoživke (pupki, močeradi, 

človeške ribice) in brezrepe dvoživke (žabe, krastače) (Clarke, 1997). 

 

Ko se prične čas razmnoževanja, se žabe zberejo v velike skupine. Samec začne regljati in 

tako pritegne pozornost samice. Samica se približa samcu, ta se povzpne na njen hrbet in 

začne se parjenje. Pri nekaterih vrstah, npr. pri močeradu se jajčeca razvijejo znotraj 
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rastlinskega stebla (potapljavec) (Llamas Ruiz, 1997).

 

 

Jajčeca dvoživk imajo sluzast ovoj, obdan z beljakovinami. Sluzast ovoj prepre

in zato morajo jajčeca odlagati v vodo ali vlažno okolje. Nekatere dvoživke jaj

izsušitvijo varujejo tako, da ležejo k njim in jih ovijejo s svojim telesom; nekatere brezrepe 
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Na sprednjem delu se pod izboklinami najprej pokaže komolec, nato pa se razvijejo sprednje 
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materinega telesa, tako se rodijo razvite živali ali ličinke. Pri večini vrst dvoživk jaj

mec pa jih sproti oplaja. Jajčeca, imenovana mrest, odlagajo v vodo v 

 kot trak (krastača), grozd (prava žaba) ali pa so jaj

rastlinskega stebla (potapljavec) (Llamas Ruiz, 1997). 

Slika 3: Odlaganje mresta pri dvoživkah 

 (Bani in Aritio, 1993: 41) 
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noge. Po devetih tednih rep začne krneti in paglavec je že v marsičem podoben odrasli žabi. 

Razvita žaba se pripravi, da bo zapustila vodo in zato začne dihati s pljuči (Clarke, 1997).  

 

 

Slika 4: Razvojne stopnje žabe 

(Bani in Aritio, 1993: 39) 

 

2.4.5 RIBE 

 

Ribe so obsežna skupina vodnih vretenčarjev. Ribe dihajo s škrgami in plavajo s pomočjo 

parnih in neparnih plavuti. Sluzasta koža je prekrita z luskami. Delimo jih na hrustančnice in 

kostnice. Za hrustančnice je značilno, da imajo hrustančen skelet, vidno škržno režo in 

trebušno postavljeno režo. Razred hrustančnic delimo na podrazred morskih psov in skatov ter 

podrazred morskih podgan. Za kostnice je značilno, da imajo okostenelo ogrodje, škržne reže 

pokrite s škržnim poklopcem ter končno postavljena usta. Večina rib kostnic ima plavalni 

mehur, ki je napolnjen s plini in jim omogoča lebdenje v vodi. Razred kostnic delimo na 
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podrazred žarkoplavutaric (jesetrovke, amije, kljunati ščurki, kostnice v ožjem pomenu) in na 

ribe z notranjimi nosnicami (resoplavutarice in pljučarice) (Bani in Aritio, 1993). 

 

Večina ribjih samic odlaga jajčeca, imenovana ikre. Odložena jajčeca so bogata s hranivi in 

imajo manjšo odprtino, skozi katero samec spusti semenčica in tako oplodi jajčeca. Zarodek 

za svoj razvoj in življenje uporablja zalogo hrane iz okrogle, rumenkaste vrečice. Čez čas se 

izvalijo ribje ličinke. Pri nekaterih vrstah rib, npr. pri morskih psih, je oploditev notranja. 

Samec semensko tekočino vlije samici v kloako. Zarodek v jajčecu se razvija v materinem 

telesu in tako mati skoti že izoblikovane mladiče (Parker, 1995). 

 

Večina rib v vodo odloži na milijone iker, te pa prosto plavajo, kar pomeni, da večina rib 

nima materinskega nagona. Ustonoše so v primerjavi z ostalimi ribami zelo skrbne, saj svoje 

ikre in mladice nosijo v ustni in goltni votlini. Tudi samca morskega konjička in morskega 

šila sta zelo skrbna, saj zbereta oplojena jajčeca in jih nosita v vreči na trebuhu, dokler se ne 

izležejo mladiči (Snedden, 1994). 

 

2.4.6 ČLENONOŽCI 

 

Členonožce uvrščamo med nevretenčarje in mnogočlenarje ter obsegajo številne skupine 

živali. Za členonožce je značilno, da imajo trdo roževinasto zunanje ogrodje iz hitina, ki služi 

kot zaščita pred zunanjimi poškodbami, pred mehanskimi ali kemičnimi poškodbami ter 

preprečuje izsušitev. Zunanje ogrodje ne raste skupaj z živaljo, zato rečemo, da se levi. 

Levitev se začne s pospešenimi celilnimi delitvami v povrhnjici. Ta raste in se zaradi 

utesnjenosti guba in ločuje od hitinjače. Povrhnjica izloči mehko hitinjačo, ki se postopoma 

izpopolni in utrdi (Sket idr., 2003).  

 

Telo členonožcev je členjeno. Členonožce delimo na pajkovce, stonoge, rake in žuželke. Za 

pajkovce, stonoge in rake je značilno, da imajo telo členjeno na glavoprsje in zadek. 

Najštevilnejša skupina členonožcev so žuželke, te pa imajo telo členjeno na glavo, oprsje in 

zadek. Večina členonožcev se izleže iz jajca, le škorpijoni, ki jih uvrščamo med pajkovce, 

skotijo žive mladiče (Klots in Klots, 1970). 
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Razvoj osebka pri večini žuželk, še zlasti pri krilatih žuželkah poteka s preobrazbo ali 

metamorfozo. Iz jajčeca se izleže nimfa, to je žuželka, ki je zelo podobna odrasli žuželki. Na 

primer nimfa kačjega pastirja dalj časa živi v vodi, nato zleze iz vode, se levi in preobrazi v 

odraslo žuželko. Odraslo žuželko imenujemo imago. Nimfe pa so vedno brez kril. Krila se 

razvijejo šele po zadnji levitvi. Takšno preobrazbo imenujemo nepopolno preobrazbo, saj 

poteka brez faze bube. Za nepopolno preobrazbo so torej značilne tri razvojne stopnje: 

jajčece, nimfa in odrasli osebek (imago) (Bellman, 2009). 

 

Poleg nepopolne preobrazbe poznamo tudi popolno preobrazbo in poteka pri višje razvitih 

skupinah žuželk. Za popolno preobrazbo je značilna buba, to je negibni vmesni stadij med 

ličinko in odraslo žuželko. Ličinka ni prav nič podobna odrasli živali. Obsežen proces 

preoblikovanja, v katerem se ličinkini organi deloma razgradijo in spremenijo v povsem 

drugačne organe odrasle živali, imenujemo buba. Bube so večinoma obdane s svilastim 

zapredkom ali kokonom, ki ga ob zabubljenju sprede ličinka. Torej so za popolno preobrazbo 

značilne štiri razvojne stopnje: jajčece, ličinka, buba in odrasla žival (Bellman, 2009). 

 

Poglejmo si primer popolne preobrazbe pri metulju (slika 6), saj so ena izmed najštevilčnejših 

skupin žuželk. Samica jajčeca izloča drugega za drugim skozi leglico na koncu zadka. Jajčeca 

se izločajo v lepljivi tekočini, ki se čez čas strdi in jajčeca pritrdi na podlago. Nekatere samice 

metuljev po parjenju jajčeca razsipavajo med letom, večina jih odloži na liste ali stebla 

določene rastline, posamič ali v kupčkih (Farndon in Chinery, 2001). Iz oplojenega jajčeca se 

izleže gosenica. Njena glavna funkcija je prehranjevanje. Hranijo se z listi in stebli rastline, na 

kateri se izležejo. Gosenice imajo predilne žleze, iz katerih izločajo svileno nit. S tem 

označujejo pot do hrane ali jo uporabljajo pri spletanju kokona. V kokonu se gosenica zabubi. 

Buba je mirujoča stopnja, v kateri se gosenica preobrazi v odraslo žival. To preobrazbo 

imenujemo metamorfoza. Tik preden buba dozori, potemni. Skozi bubo so jasno vidni obrisi 

kril, nog in tipalnic. To kaže, da je buba dozorela. Metulj v glavo in oprsje načrpa telesno 

tekočino, nato ovoj poči. Iz ovoja zleze metulj, ki počasi črpa kri v žile kril. Te se napenjajo 

in ravnajo. Ko se krila posušijo in otrdijo, je pripravljen na prvi let (Farndon in Chinery, 

2001).  
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Slika 5: Razvoj metulja 

(Bačič, 2012) 

 

2.4.7 MEHKUŽCI 

 

Mehkužce uvrščamo med nevretenčarje in nečlenarje ter so obsežna skupina živali, ki živijo 

tako na kopnem kot tudi v vodi. Telo mehkužcev sestoji iz mišičaste noge, to je trebušni del, 

ki služi za premikanja in je navadno izoblikovan v glavo, ter drobovnjaka, ki ga pogosto 

pokriva apnenčasta lupina. Na glavi mehkužcev so oči in usta, lahko tudi tipalnice. V ustih 

imajo strgačo, s katero strgajo hrano. Ker so školjke filtratorke, nimajo glave in strgače. V 

drobovnjaku so spolovila, prebavila in drugo drobovje. Na drobovnjaku je kožna guba, ki jo 

imenujemo plašč. Plaščeva guba prekriva plaščev žep, v katerem so navadno dihala. Plašč pri 

večini mehkužcev izloča lupino oziroma hišico. Vse skupine mehkužcev imajo čutila za tip in 

voh, nekatere tudi za vid. Glavonožci imajo med vsemi nevretenčarji najbolj razvito živčevje 

in čutila, predvsem za vid (Sket idr., 2003).   

 

Mehkužci so dvospolniki ali ločenih spolov. Pri morskih mehkužcih poteka razvoj predvsem 

prek planktonske ličinke. Večina mehkužcev izlega oplojena jajčeca, ki imajo le malo 

rumenjaka. Iz oplojenega jajčeca se izleže ličinka, ki se kasneje razvije v stadij jadronosca. 

Glavonožci ležejo večja jajčeca in s tem imajo tudi več rumenjaka, kar pomeni, da lahko 

razvoj poteka brez ličinke (Sket idr., 2003).     

 

Mehkužce delimo na osem razredov, med njimi jih je pet zastopanih v Sloveniji. To so 

oklopniki, polži, školjke, slonovi zobčki in glavonožci (Sket idr., 2003). Otrokom najbolj 

poznana skupina mehkužcev so polži in školjke. Polži so najbolj raznolika skupina 

mehkužcev, ki živijo v morju, sladkih vodah in na kopnem. Imajo nesomerno zgradbo telesa, 

saj je drobovnjak podaljšan in zasukan ter spiralno zavit vstran. Po drobovnjaku je zavita 

hišica. Polži, ki imajo hišico, ob nevarnosti potegnejo nogo z glavo v hišico. V Sloveniji so 
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zastopani trije podrazredi polžev, in sicer predškrgarji (latvice, morska ušesa, kotači, 

okrogloustke, porcelanke, breženke, volek … ), zaškrgarji (akteoni, morski zajčki, marogasti 

perjaničarji, ploskoglavci … ) in pljučarji (mlakarji, elboidi, svitki, zaklepnice, govnači, 

roparice, lazarji, slinarji, veliki polži … ) (Sket idr., 2003). Polži so dvospolniki ali 

hermafroditi, kar pomeni, da ima polž obe vrsti spolnih žlez in v njej nastajata obe vrsti 

spolnih celic. Polž po parjenju odloži jajčeca v kupčkih v slini ali posamično. Mladi polži se 

iz jajca razvijejo po približno dveh do štirih tednih (Ećimović in Velkovrh, 1992). 

 

Školjke so vodni mehkužci, ki imajo dvoloputasti lupini in veliko nogo, običajno sekirasto. 

Lupino izloča in tvori plašč, pod katerim so škrge. Te služijo dihanju in precejanju vode. 

Voda priteka skozi dotekalko in odteka skozi odtekalko. Na ta način filtrirajo vodo. Med 

najbolj znanimi školjkami so: barčice, klapavice, leščurji, pokrovače, ostrige, venerke 

(lepotka, ladinka) (Sket idr., 2003).   

 

2.5 PREDSTAVE PREDŠOLSKIH OTROK O ORGANIZMIH, KI SE RAZVIJEJO 

IZ JAJC 

 

2.5.1 TEHNIKE ODKRIVANJA OTROŠKIH PREDSTAV 

 

Raziskovalci največkrat s pomočjo intervjuja ugotovijo, kako je razvito otrokovo mišljenje o 

naravoslovnih pojmih. Otroci so ob zastavljenih vprašanjih primorani na novo pretehtati svoje 

znanje ali prvič poiskati odgovor na zastavljeno vprašanje, ga osmisliti in izraziti. Odkrivanje 

ali prebujanje otroških zamisli pred učenjem novih vsebin je pomembno tako za vzgojitelje 

kot tudi za otroke. Vzgojitelj bo tako novo temo lažje navezal na že pridobljene pojme. 

Intervju ima nekaj pozitivnih in negativnih plati odkrivanja otrokovih predstav. S pomočjo 

intervjuja lahko ugotovimo vse otrokove zamisli, otroku lahko prilagodimo ali zastavimo 

dodatno vprašanje. Negativna plat intervjuja je ta, da je zamuden, saj ga moramo opraviti z 

vsakim otrokom posebej in s tem obdelati veliko informacij. Na podlagi tega so se razvile 

primernejše tehnike za odkrivanje otroških zamisli oziroma predstav. Otroške zamisli oziroma 

predstave lahko ugotavljamo s pomočjo risanja slik, pisanja kratkih stavkov, pogovorom z 

otroki ter s pomočjo otroških razlag slik, ilustracijskih shem ali grafov (Krnel, 1993).  
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2.5.2 PREDSTAVE OTROK O RAZVOJU ORGANIZMOV V JAJCU  

 

Schwartz (1998, v Krnel, 2006) pravi, da otroci iz izkušenj opazovanj mladičev sesalcev ali 

ptičev sklepajo, da so si živa bitja med seboj po videzu bolj ali manj podobna ves čas svojega 

življenja. Otroci menijo, da se spreminja le njihova velikost. Pravijo, da se metulji ali druge 

krilate žuželke razvijajo podobno kot ptice, torej iz jajca. Otroci si to razlagajo tako, da iz 

majhnega metulja zraste odrasel metulj, tako kot iz piščanca zraste kokoš. Imajo predstavo, da 

iz majhnega zraste veliko. 

 

V slovenski raziskavi je Varl (2004, v Krnel, 2006) ugotovila, da večina otrok drugega 

razreda osnovne šole meni, da se metulj razvije iz gosenice. Pravijo, da je gosenica otrok 

metulja, ki še ne zna leteti in ji z odraščanjem zrastejo krila. Pozabljajo na razvojno fazo bube. 

Ponte (2006) meni, da zaradi teorije »iz majhnega zraste veliko« predšolski otroci ne 

povezujejo gosenico in metulja, temveč menijo, da sta to dve različni vrsti živali (v Krnel, 

2006). Otroci, ki so od odraslih seznanjeni, da se metulj razvije iz gosenice, menijo, da razvoj 

poteka takole: jajčece     gosenica     metulj. Ostali otroci pa menijo, da se metulj razvije iz 

jajčeca (Schwartz, 1998, v Krnel, 2006). Če povzamemo raziskave in s tem otrokova 

razmišljanja, ugotovimo, da otroci menijo, da se gosenica razvije iz jajčeca in da se metulj 

ravno tako razvije iz jajčeca (Krnel, 2006). 

 

Raziskovalci projekta SPACE so raziskovali otrokove predstave o dogajanju v kokošjem 

jajcu. Večina otrok je menilo, da je v jajcu popolnoma razvita majhna žival. Ta se hrani s tem, 

kar je okoli nje. Otrokove predstave o tem, kaj je v jajcu, so ugotavljali s pomočjo risb, ki so 

jih narisali otroci. Največ otrok je narisalo popolnoma razvitega piščanca, ki le čaka, da se bo 

izvalil. Otroci menijo, da so bili v jajcu že popolnoma razviti deli živali, le da niso bili 

sestavljeni skupaj (Harlen in Qualter, 2009).  
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3 METODOLOGIJA 

3.1 VZOREC 

 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni, izbran namensko, glede na potrebe raziskave. V vzorec 

so bili vključeni otroci iz vrtca pri OŠ Žužemberk, in sicer iz enote Stara šola. V vzorec je 

bilo zajetih 19 otrok, starih od 4 do 6 let. V delno strukturiran intervju je bilo vključenih 18 

otrok, saj otrok s posebnimi potrebami ni sodeloval. 

 

3.2 INSTRUMENTI IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke sem pridobila s pomočjo analize konkretnih nalog za otroke in z delno strukturiranim 

intervjujem (priloga 2). Začela sem z delno strukturiranim intervjujem, s katerim sem 

ugotavljala otrokove predstave o jajcu in o razmnoževanju živali ter o organizmih, ki se 

razvijejo iz jajc. Nadaljevala sem z dejavnostjo Kaj se lahko razvije iz jajca. Otroci so 

oblikovali jajce iz slanega testa in iz njega oblikovali organizem, za katerega menijo, da se 

razvije iz jajca. Sledile so različne vzgojno-izobraževalne dejavnosti, s pomočjo katerih so 

otroci pridobivali nova znanja o razmnoževanju in jajcu kot zunajtelesnem načinu razvoja 

zarodka ter o organizmih, ki se razvijejo iz jajca. Na koncu sem otrokove predstave ponovno 

preverila z delno strukturiranim intervjujem in oblikovanjem jajc ter organizmov iz slanega 

testa. Na ta način sem izvedela, kaj so se otroci naučili s pomočjo zastavljenih dejavnosti. 

Pred začetkom izvajanja raziskave sem se pri vzgojiteljici pozanimala glede dovoljenj staršev 

za fotografiranje otrok in vključevanje v raziskave za študijski namen. Vzgojiteljica mi je 

povedala, da imajo za ta namen podpisana in odobrena soglasja vseh staršev, zato nisem 

izdajala dodatnih dopisov. 

 

3.3 DEJAVNOSTI ZA OTROKE 

 

Z uporabo aktivnih pristopov poučevanja sem otrokom želela posredovati znanje na čim bolj 

aktiven način poučevanja. Glavni cilj dejavnosti je bil, da otroci spoznajo čim več 

organizmov, ki se razvijejo iz jajc. Poleg tega sem želela otrokom posredovati nova znanja o 

razmnoževanju in o jajcu kot zunajtelesnem načinu razvoja zarodka.  
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Z otroki smo spoznavali jajca različnih živali, prebirali strokovno literaturo o organizmih, ki 

se razvijejo iz jajc, brali pravljice na to temo, spoznavali kokošjo družino, se spoznali s 

piščancem, odšli na kmetijo, kjer smo spoznavali različne vrste živali, ki se razvijejo iz jajca, 

jih prijemali in spoznavali njihova jajca, odšli do ribnika po žabjo mrest in v igralnici 

opazovali razvoj paglavcev. S pomočjo video posnetka smo spoznavali razvoj piščanca v 

jajcu, na travniku iskali in spoznavali organizme, ki se razvijejo iz jajc, opazovali želvo in 

spoznavali njen način življenja, prebirali revije o živalih, iz njih izrezovali organizme, ki se 

razvijejo iz jajca in jih lepili na plakat, ugibali in sestavljali uganke o organizmih, ki se 

razvijejo iz jajca, iz plastelina oblikovali živali, ki se razvijejo iz jajca, igrali igro spomin ter 

sestavljali sestavljanko. 

 

3.3.1 DEJAVNOST: ČIGAVO JAJCE JE TO? 

 

Učni cilji: 

– Otrok ugotavlja, čigavo je jajce. 

– Otrok spoznava jajce kanarčka in goloba ter ju med sabo primerja. 

Potek dejavnosti: 

– Spoznavanje kanarčkovega jajca. 

– Spoznavanje golobjega jajca. 

– Ugotavljanje razlik med jajcema in pticama.  

Učne metode: 

– razgovor 

– demonstracija 

– razlaga 

– opazovanje 

 

3.3.2 DEJAVNOST: PREBIRANJE STROKOVNE LITERAUTURE 

 

Učni cilji: 

– Otrok s pomočjo literature spozna čim več organizmov, ki se razvijejo iz jajc, in 

njihova jajca oziroma jajčeca. 

– Otrok organizme in njihova jajca primerja med sabo. 

– Otrok z drugimi otroki deli izkušnje o lastnem znanju. 
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Potek dejavnosti: 

– Prebiranje strokovne literature o organizmih, ki se razvijejo iz jajc. 

– Pogovor o organizmih, ki se razvijejo iz jajc ter primerjanje med njimi. 

Učne metode: 

– razgovor 

– demonstracija 

– uporaba besedil 

 

3.3.3 DEJAVNOST: KOKOŠJE, KANARČKOVO IN GOLOBJE JAJCE 

 

Učni cilji: 

– Otrok prepozna kokošje jajce in ga primerja s kanarčkovim in golobjim jajcem. 

– Otrok odkriva, zakaj so jajca različnih velikosti, oblik in barv. 

– Otrok spoznava, ali je jajce živo. 

– Otrok ugotavlja, zakaj imajo nekatera jajca trdo lupino. 

Potek dejavnosti: 

– Poimenovanje kanarčkovega, golobjega in kokošjega jajca ter ugotavljanje razlik med 

njimi. 

– Razgovor o tem, ali je jajce živo in zakaj imajo nekatera jajca trdo lupino. 

Učne metode: 

– razgovor 

– demonstracija 

– opazovanje 

 

3.3.4 DEJAVNOST: ZGRADBA KOKOŠJEGA JAJCA 

 

Učni cilji: 

– Otrok spoznava zgradbo kokošjega jajca. 

– Otrok spoznava funkcijo beljaka, rumenjaka in zračnega mehurja. 

– Otrok ugotavlja razliko med kuhanim in surovim jajcem. 

Potek dejavnosti: 

– Opazovanje kuhanega in surovega jajca ter spoznavanje zgradbe jajca in njegove 

funkcije. 
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– Razprava o tem, ali se iz vsakega jajca razvije piščanec. 

Učne metode: 

– razgovor 

– demonstracija 

– opazovanje 

 

3.3.5 DEJAVNOST: RAZVOJ PIŠČANCA V JAJCU  

 

Učni cilji: 

– Otrok pozorno spremlja, kako se razvija piščanec v jajcu. 

– Otrok razvrsti fotografije razvoja piščanca v pravilnem vrstnem redu. 

Potek dejavnosti: 

– Ogled video posnetka – razvoj piščanca v jajcu.  

– Razvrščanje fotografij razvoja piščanca v jajcu. 

Učne metode: 

– prikazovanje 

– razgovor 

– praktično delo 

 

3.3.6 DEJAVNOST: KOKOŠJA DRUŽINA  

 

Učni cilji: 

– Otrok spoznava ptice na kmetiji in jih poskuša poimenovati. 

– Otrok spoznava kokošjo družino in ugotavlja razlike med kokošjo, petelinom in 

piščancem. 

– Otrok spoznava, doživlja piščanca in ugotavlja, da se iz piščanca razvije kokoš ali 

petelin. 

Potek dejavnosti: 

– Ogled izbranih ptic na kmetiji. 

– Spoznavanje kokošje družine s pomočjo fotografij. 

– Opazovanje, spoznavanje in doživljanje piščancev. 
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Učne metode: 

– opazovanje 

– razgovor 

 

3.3.7 DEJAVNOST: SPOZNAVANJE ŽABJE MRESTI IN GOJENJE PAGLAVCEV 

 

Učni cilji: 

– Otrok spozna žabjo mrest in jo poimenuje. 

– Otrok odkriva pogoje za razvoj paglavcev oziroma žab. 

– Otrok spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo. 

Potek dejavnosti: 

– Sprehod do ribnika po žabjo mrest. 

– Spremljanje razvoja žabje mresti v paglavce in doživljanje paglavcev skozi risanje. 

Učne metode: 

– opazovanje 

– razgovor 

 

3.3.8 DEJAVNOST: RAZISKUJEM TRAVNIK 

 

Učni cilji: 

– Otrok na travniku spoznava drobne živali, ki se razvijejo iz jajčec. 

– Otrok na travniku raziskuje živali, jih opazuje in opisuje. 

– Otrok na travniku išče jajčeca žuželk. 

Potek dejavnosti: 

– Raziskujemo travnik in drobne živali. 

– Raziskujemo travnik ob reki Krki in drobne živali. 

Učne metode: 

– opazovanje 

– razgovor 

– praktično delo 
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3.3.9 DEJAVNOST: OPAZOVANJE, SPOZNAVANJE IN DOŽIVLJANJE ŽELVE 

 

Učni cilji: 

– Otrok pozorno opazuje želvo in jo opisuje. 

– Otrok razvija naklonjen in spoštljiv odnos do želve. 

Potek dejavnosti: 

– Opazovanje, spoznavanje, doživljanje želve. 

– Risanje želve. 

Učne metode: 

– opazovanje 

– razgovor 

 

3.3.10 DEJAVNOST: IZDELAVA PLAKATA: Prihajam iz jajca 

 

Učni cilji: 

– Otrok samostojno odkriva, spoznava živali, ki se razvijajo iz jajc. 

– Otrok spozna čim več živali, ki se razvijejo iz jajc. 

– Otrok poimenuje živali, ki se razvijejo iz jajc. 

Potek dejavnosti: 

– Prebiranje revij o živalih in izrezovanje živali, ki se razvijejo iz jajc. 

– Izdelava plakata: Prihajam iz jajca in primerjanje med izdelanima plakatoma. 

Učne metode: 

– uporaba besedil 

– praktično delo 

– razgovor 

 

3.3.11 DEJAVNOST: OBISK KMETIJE 

 

Učni cilji: 

– Otrok spozna veliko vrst ptic. 

– Otrok spozna, da se živa bitja med seboj sporazumevajo, razmnožujejo, živijo in 

umrejo. 

– Otrok spozna, da med živimi bitji obstajajo razlike. 
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Potek dejavnosti: 

– Ogled kmetije. 

– Spoznavanje različnih jajc in primerjanje med njimi ter spoznavanje valilnice. 

Učne metode: 

–  opazovanje 

–  pripovedovanje oziroma razlaganje 

–  razgovor 

 

3.3.12 DEJAVNOST: SESTAVLJANJKA O ORGANIZMIH, KI SE RAZVIJEJO IZ JAJC 

 

Učni cilji: 

– Otrok s pomočjo sestavljenke spoznava organizme, ki se razvijejo iz jajc. 

– Otrok spozna, da se organizmi med seboj razlikujejo po barvi, velikosti, številu 

okončin. 

Potek dejavnosti: 

– Sestavljanje sestavljenk v manjših skupinah. 

– Opisovanje organizmov s pomočjo sestavljenk.  

Učne metode: 

– razgovor 

– igra 

 

3.3.13 DEJAVNSOT: IGRA SPOMIN 

 

Učni cilj: 

– Otrok v igri spomin spoznava organizme, ki se razvijejo iz jajc in njihova jajca. 

Potek dejavnosti: 

– Igra spomin in opisovanje jajc posameznega organizma. 

Učne metode: 

– igra 

– razgovor 
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3.3.14 DEJAVNOST: UGANKE 

 

Učni cilj: 

– Otrok ugiba in sestavlja uganke. 

Potek dejavnosti: 

– Ugibanje ugank in risanje rešitev na tablo s kredami. 

– Otroci samostojno sestavljajo uganke. 

Učna metoda: 

– razgovor 

 

3.3.15 DEJAVNOST: PRAVLJICA MOJ PIŠČANČEK (Elschner, 2010) 

 

Učni cilj: 

– Otrok pozorno posluša pravljico. 

– Otrok po prebrani pravljici odgovarja na zastavljena vprašanja. 

Potek dejavnosti: 

– Branje in poslušanje pravljice. 

– Odgovarjanje na zastavljena vprašanja po prebrani pravljici. 

Učne metode: 

– uporaba besedil 

– razgovor 

 

3.3.16 DEJAVNOST: OBLIKOVANJE ORGANIZMOV, KI SE RAZVIJEJO IZ JAJC 

 

Učni cilj: 

– Otrok iz plastelina oblikuje organizme, ki se razvijejo iz jajc. 

Potek dejavnosti: 

– Oblikovanje organizmov, ki so jih  otroci videli na travniku. 

Učna metoda: 

– praktično delo 
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3.3.17 DEJAVNOST: KAJ SE LAHKO RAZVIJE IZ JAJCA? 

 

Učni cilji: 

– Otrok likovno upodablja organizme, za katere meni, da se razvijejo iz jajc. 

– Otrok izdelane organizme poimenuje in rezultate vnaša v tabelo. 

Potek dejavnosti: 

– Oblikovanje jajca iz slanega testa. 

– Oblikovanje organizmov iz slanega testa, ki se razvijejo iz jajc. 

– Vnašanje rezultatov v tabelo. 

Učne metode: 

– praktično delo 

– razgovor 

 

Namen dejavnosti: 

– Ugotoviti, kakšne predstave imajo otroci o organizmih, ki se razvijejo iz jajc, oziroma 

katere organizme, ki se razvijejo iz jajc, poznajo. 

 

Dejavnost Kaj se lahko razvije iz jajca sem izvajala dvakrat. Najprej sem jo izvajala pred 

vsemi zgoraj naštetimi dejavnostmi in jo ponovila po izvedenih dejavnostih  z namenom, da 

ugotovim, kako so se otrokove predstave razširile. 

 

3.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke, ki sem jih pridobila z analizo dejavnosti in intervjuji predšolskih otrok, sem 

analizirali na ravni deskriptivne statistike in kvalitativne analize odgovorov predšolskih otrok. 

Deskriptivni podatki so predstavljeni grafično in tabelarično. 
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4 REZULTATI  

4.1 ANALIZA DEJAVNOSTI 

4.1.1 DEJAVNOST: ČIGAVO JAJCE JE TO? 

 

Otrokom sem pokazala kanarčkovo jajce in jih vprašala, kaj mislijo, da imam v roki. Nekateri 

otroci so menili, da imam kamenček, drugi da imam žogo. Eden izmed dečkov je menil, da 

imam v roki jajce. Kljub temu da je deček povedal, da imam v roki jajce, sem za mnenje 

povprašala tudi ostale otroke. Vsi so se strinjali z dečkom in menili, da imam v roki jajce. 

Otrokom sem odgovor pritrdila in jih vprašala, čigavo jajce imam v roki. Dobila sem zelo 

različne odgovore, a nihče ni žival pravilno poimenoval. 

 

 

Graf 1: Čigavo jajce je to? 

 

Deček, ki je bil mnenja, da je jajce piščančevo, je to domneval na podlagi velikosti. Drugi 

deček se je odzval na njegovo utemeljitev in rekel, da kokoši nosijo večja jajca. 

 

Otrokom sem povedala, da je ptičje jajce, in sicer kanarčkovo. Otrokom sem pokazala 

fotografijo kanarčka in jih vprašala, ali so to ptico že kdaj videli. Noben otrok še ni videl 

kanarčka. Fotografijo sem pokazala z namenom, da si lažje predstavljajo ptico. Vsakemu 

otroku sem omogočila, da jajce prime v roko.  

5

2

3

1 1 1 1 1 1
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Slika 6: Spoznavanje kanarčkovega jajca 

 

Ko so otroci spoznali kanarčkovo jajce, sem jim pokazala golobje jajce in jih vprašala, kaj 

imam v roki. Vsi otroci so rekli, da imam v roki jajce. Njihov odgovor sem potrdila in jih 

vprašala, čigavo je to jajce. Dobila sem zelo različne odgovore. 

 

 

Graf 2: Čigavo jajce je to? 

 

Ker je največ otrok odgovorilo, da je jajce od ptice, sem njihov odgovor potrdila. Ptico sem 

poimenovala ter jim pokazala fotografijo goloba.   

 

2

1 1 1

4

2

1 1

2

1

Kača Veverica Raca Noj Ptica Piščanec Galeb Kobilica Kokoš Krokodil
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Slika 7: Spoznavanje golobjega jajca 

 

Na koncu smo obe jajci primerjali in med njima ugotavljali razlike. Otroci so ugotavljali tudi 

razlike med pticama s pomočjo fotografije. Povedali so, da je golobje jajce bele barve. Pri 

poimenovanju barve kanarčkovega jajca so imeli otroci kar nekaj težav. Jajce je zeleno-modre 

barve, na spodnjem, širšem delu ima rjave pikice. Nekateri otroci so rekli, da je jajce modro, 

spodaj črno, drugi pa so rekli, da je  zeleno in na spodnjem delu rjavo.  

 

Otroke sem vprašala, zakaj je eno jajce večje od drugega. Odgovorili so, da je golobje jajce 

večje, ker je golob večji in debelejši od kanarčka. Otroci so s pomočjo fotografij opisali in 

med sabo primerjali goloba in kanarčka. Povedali so, da je kanarček rumene barve, golob pa 

je siv in pisan. Goloba in kanarčka so primerjali tudi po velikosti. Povedali so, da je kanarček 

manjši od goloba. 

 

4.1.2 DEJAVNOST: PREBIRANJE STROKOVNE LITERAUTURE 

 

Dejavnost je potekala v manjših skupinah z namenom natančnejšega pregleda literature. 

Otroci so imeli na voljo strokovne knjige o plazilcih, dvoživkah, pticah, ribah, členonožcih, 

mehkužcih ter na splošno o jajcu. Z veseljem in navdušenjem so se lotili prebiranja 

strokovnih knjig. Ob prebiranju so podajali zanimive komentarja, kot npr: »Vauu, kako veliko 

jajce ima noj.« Na otrokove komentarje sem se odzvala in jim podajala povratne informacije. 

Povedala sem, da je nojevo jajce največje jajce na svetu. Presenetilo me je, da je kar nekaj 
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otrok že vedelo, da se iz jajca razvije metulj, čebela, mravlja in celo kljunaš. Deček je 

povedal, da je na televiziji gledal oddajo o kljunašu in izvedel, da se kljunaš razvije iz jajca. 

Skupaj smo poimenovali organizme, ki  smo jih spoznali in primerjali njihova jajca med seboj 

po velikosti in barvi. Otrokom so bile zelo zanimive različne barve jajc. 

  

Da so otroci uživali v prebiranju strokovne literature, sem ugotovila po njihovih komentarjih: 

»Poglej, kakšno jajce ima kača.« »Vauuu, kako majhno jajčece ima pikapolonica.« 

 

 

Slika 8: Prebiranje strokovne literature 

 

4.1.3 DEJAVNOST: KOKOŠJE, KANARČKOVO IN GOLOBJE JAJCE 

 

Otrokom sem sprva pokazala kanarčkovo jajce in nato golobovega ter jih vprašala, ali vedo, 

čigavi sta ti dve jajci. Vsi so vedeli, da imam v roki kanarčkovo in golobovo jajce. Iz tega sem 

ugotovila, da so otroci zelo aktivno sodelovali pri prvi dejavnosti. Nato sem jim pokazala še 

kokošje jajce in jih vprašala, čigavo je. Vsi so vedeli, da imam v rokah kokošje jajce. Med 

vsemi tremi jajci smo iskali podobnosti in razlike.  Ugotovili  so, da so jajca različnih oblik, 

velikosti in barv. Povedali so, da je kokošje jajce rumeno, golobje belo, kanarčkovo pa 

modro. 

 

Pri tej dejavnosti sem otrokom zastavila nekaj vprašanj iz intervjuja. Predvidevala sem, da jim 

bo veliko lažje odgovoriti na vprašanja iz konkretnih izkušenj, zato sem na tla položila vsa tri 

jajca in otroke vprašala, zakaj so jajca različnih velikosti. Odgovorili so, da zato, ker je kokoš 

največja žival, golob je malo manjši in kanarček najmanjši. Že v intervju je nekaj otrok 

povedalo, da so jajca različnih velikosti zato, ker so živali različno velike. Pri konkretni 

izkušnji pa so bili vsi  enotni in niso podajali drugih odgovorov.  
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Otrokom sem omogočila, da vsa jajca primejo v roko in si jih pozorno ogledajo. Večina jih ni 

podajalo nobenih komentarjev, le ena deklica je dvignila roko in povedala, da je ugotovila, da 

so jajca med sabo različna. Ugotovila je, da sta jajci kokoši in kanarčka na spodnjem delu 

debelejši kot na zgornjem ter da je golobje jajce na spodnjem in zgornjem delu enako. 

  

 

Slika 9: Ugotavljanje razlik med jajci 

 

Ko so vsi otroci potipali vsa jajca, sem jim zastavila še eno vprašanje iz intervjuja, in sicer, ali 

je jajce živo. Kar nekaj jih je odgovorilo, da je živo, ker je v njem ptiček, en otrok pa je rekel, 

da je živo, ker je nekaj notri. Nekaj otrok je jajce položilo k ušesu in ugotovili so, da se v 

njem nekaj premika. Povedala sem jim, da v jajcu ni ptička, ampak samo rumenjak in beljak. 

 

Ker so vsi otroci v rokah imeli tri različna jajca in so lahko spoznali, da imajo trdo lupino, 

sem jim zastavila še vprašanje, zakaj imajo nekatera jajca trdo lupino. Podajali so bolj 

natančne odgovore  kakor v intervjuju, in sicer: »da ne steče ven, kar je notri; da je pod streho, 

ima dom; da ima zaščito, varuje piščančka; da ga ne pojedo živali; je zavetišče, ker je majhen; 

če ni lupine in če pade ven, se skotali in poškoduje.« Ugotovila sem, da so se otroci 

osredotočili na zaščito zarodka v jajcu.  

 

4.1.4 DEJAVNOST: ZGRADBA KOKOŠJEGA JAJCA 

 

Otrokom sem pokazala dve kokošji jajci, in sicer kuhanega in surovega. Vsi so vedeli, čigavo 

je jajce. Deklica je sicer rekla, da je eno jajce večje od drugega. Ostale otroke sem tudi 



 

vprašala, ali še kdo najde kakšno razliko. Ker so bili vsi tiho, sem sprva razbila surovo jajce 

ter otroke vprašala, kaj vidijo. Vsi 

kot vodo okrog rumenjaka.  N

želela, da do ugotovitve pridejo sami, z

vidijo sedaj. Tedaj so vsi

rumenjak. Ugotovili so, da je pri kuhanem jajcu 

da je pri kuhanem jajcu beljak bele barve, pri surovem pa je takšen kot voda. Ko so si vsi 

podrobno ogledali kuhano in surovo jajce

rumenjak. Nekaj jih je odgovorilo

da se lahko prehranjujemo. Otrokove odgovore sem potrdila in jim namignila, da beljak in 

rumenjak opravljata pomembno funkcijo,

povedal, da je v jajcu rumen

odgovorov, zato sem poved

hrano, se izvali.  Pokazala 

Ob pomoči zastavljenih vprašanj je de

dihanje. Ta deček je tudi ugotovil, da je na rumenjaku nekakšen zaš

namreč rumenjak in tako je 

kuhanega jajca sem otrokom pokazala mehko, zaš

trda lupina, saj obe služita zašč

 

                                            Slika 
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najde kakšno razliko. Ker so bili vsi tiho, sem sprva razbila surovo jajce 

, kaj vidijo. Vsi  so znali poimenovati rumenjak, beljak pa so poimenovali 

ot vodo okrog rumenjaka.  Nisem jim hotela takoj povedati, kako imenujemo beljak

da do ugotovitve pridejo sami, zato sem olupila še kuhano jajce in jih vprašala

idijo sedaj. Tedaj so vsi vedeli, da je to beljak. Jajce sem razpolovila, da so videli še 

da je pri kuhanem jajcu beljak drugačen kot pri surovem. P

da je pri kuhanem jajcu beljak bele barve, pri surovem pa je takšen kot voda. Ko so si vsi 

podrobno ogledali kuhano in surovo jajce, sem jih vprašala, kaj menijo, č

dgovorilo, da je v jajcu beljak in rumenjak zato, 

da se lahko prehranjujemo. Otrokove odgovore sem potrdila in jim namignila, da beljak in 

rumenjak opravljata pomembno funkcijo, če se v jajcu razvija piščanec. 

povedal, da je v jajcu rumenjak in beljak zato, da piščanec ne umre. Ostali otroci niso podali

em povedala, da piščanec iz rumenjaka in beljaka črpa hrano. 

 sem jim tudi zračni mehurček in jih vprašala, ali vedo

i zastavljenih vprašanj je deček ugotovil, da zračni mehurček piš

ek je tudi ugotovil, da je na rumenjaku nekakšen zaščitni ovoj. Predrla sem

rumenjak in tako je deček ugotovil, da je na njem ovoj, ki služi kot zaš

kuhanega jajca sem otrokom pokazala mehko, zaščitno ovojnico, ki ima enako funkcijo kot 

aj obe služita zaščiti piščanca v jajcu.  

 

Slika 10: Zgradba kuhanega in surovega jajca 

najde kakšno razliko. Ker so bili vsi tiho, sem sprva razbila surovo jajce 

so znali poimenovati rumenjak, beljak pa so poimenovali 

imenujemo beljak, saj sem 

ato sem olupila še kuhano jajce in jih vprašala, kaj 

jce sem razpolovila, da so videli še 

en kot pri surovem. Povedali so, 

da je pri kuhanem jajcu beljak bele barve, pri surovem pa je takšen kot voda. Ko so si vsi 

vprašala, kaj menijo, čemu služita beljak in 

je v jajcu beljak in rumenjak zato, da ljudje ne umremo, 

da se lahko prehranjujemo. Otrokove odgovore sem potrdila in jim namignila, da beljak in 

. Eden izmed dečkov je 

stali otroci niso podali 

črpa hrano. Ko porabi vso 

ek in jih vprašala, ali vedo, čemu služi. 

ni mehurček piščancu omogoča 

ek je tudi ugotovil, da je na rumenjaku nekakšen zaščitni ovoj. Predrla sem 

ovoj, ki služi kot zaščita. V lupini 

itno ovojnico, ki ima enako funkcijo kot 



 

Otroke sem vprašala, ali se lahko iz vsakega k

dvomu. Eden izmed otrok je rekel, da tista jajca

Po tem sem sklepala, da je vedel, da se ne more iz vsakega

sem jim, da morajo biti jajca oplojena ter

predvidevala, da ne vedo, kaj pomeni bese

oplojeno, če je kokoš v kokošnjaku sama

 

4.1.5 DEJAVNOST: RAZVOJ PIŠ

 

V manjših skupinah smo si ogledali kratek video posnetek o razvoju piš

so ga pozorno spremljali in natan

predvajala dvakrat z nameno

piščanec. Povedala sem, da se piš

hrano, z izrastkom na koncu 

Otrokom je bilo zelo zanimivo 

vsi zapomnili. Po ogledu videoposnetka smo se na kratko pogovorili

piščanec in kateri deli so se razvili najprej.

 

 

Po pogovoru smo pričeli z razvrš

pustila povsem svobodno pot, da sami odkrivajo in se med sabo dogovarjajo, kako si 
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Otroke sem vprašala, ali se lahko iz vsakega kokošjega jajca razvije piš

dvomu. Eden izmed otrok je rekel, da tista jajca, ki jih kupimo v trgovini

Po tem sem sklepala, da je vedel, da se ne more iz vsakega jajca razviti piš

da morajo biti jajca oplojena ter morajo imeti primerno temperaturo. Ker se

do, kaj pomeni beseda oplojeno, sem jim razložila, 

e je kokoš v kokošnjaku sama brez petelina. 

DEJAVNOST: RAZVOJ PIŠČANCA V JAJCU  

V manjših skupinah smo si ogledali kratek video posnetek o razvoju pišč

so ga pozorno spremljali in natančno opazovali, kako se razvija pišč

predvajala dvakrat z namenom, da jim dobro razložim, kaj se dogaja oziroma kako se razvij

, da se piščanec hrani z beljakom in rumenjakom. Ko porabi vso 

koncu kljuna, imenovanim jajčni zob preluknja lupino in zleze iz jajca. 

Otrokom je bilo zelo zanimivo poimenovanje izrastka jajčni zob, zato so

zapomnili. Po ogledu videoposnetka smo se na kratko pogovorili

kateri deli so se razvili najprej. 

Slika 11: Ogled video posnetka 

čeli z razvrščanjem fotografij razvoja piščanca v jajcu. Otrokom sem 

pustila povsem svobodno pot, da sami odkrivajo in se med sabo dogovarjajo, kako si 

okošjega jajca razvije piščanec. Bili so v 

ki jih kupimo v trgovini, lahko samo jemo. 

jajca razviti piščanec. Povedala 

imeti primerno temperaturo. Ker sem 

m razložila, da jajce ne more biti 

V manjših skupinah smo si ogledali kratek video posnetek o razvoju piščanca v jajcu. Otroci 

kako se razvija piščanec. Posnetek sem 

, kaj se dogaja oziroma kako se razvija 

anec hrani z beljakom in rumenjakom. Ko porabi vso 

preluknja lupino in zleze iz jajca. 

, zato so si to besedno zvezo 

zapomnili. Po ogledu videoposnetka smo se na kratko pogovorili, kako se je razvijal 

 

čanca v jajcu. Otrokom sem 

pustila povsem svobodno pot, da sami odkrivajo in se med sabo dogovarjajo, kako si 



 

fotografije sledijo po vrstnem re

razvrščanju pomagali s številkami

dan razvoja piščanca, zato so vsi 

dejavnost smiselna, saj so slike 

ponovili, kateri deli piščanca se razvijejo najprej, koliko hrane še ima, kdaj piš

»puhek« in podobno.  

 

Slika 12

 

4.1.6 DEJAVNOST: KOKOŠJA 

 

Z otroki smo se odpravili na sprehod do kmetije v bližini vrtca, kjer gojijo raznovrst

Motivirala sem jih tako, da sem jih spodbudila, naj pozorno poslušajo in povedo

slišali. Oglasila se je ena izmed deklic in povedala, da je slišala oglašanje pava. Tako sem 

spodbudila  še ostale, naj prisluhnejo

do ograde, kjer je bilo veliko vrst ptic. Otroke sem

petelina, kokoši in pave. V ogradi so bile še pega

poimenovati. Spodbudila sem jih

kakšno razliko med njima.

debelejša od petelina ter da je petelin ve

zastavljena vprašanja, saj so jih b

pozorno ogledajo ptice in ob opazovanju
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fotografije sledijo po vrstnem redu. Ob pozornem opazovanju sem ugotovila, da so si p

anju pomagali s številkami, zapisanimi na fotografijah. Na fotografijah je bil

anca, zato so vsi  pravilno razvrstili fotografije, a kljub temu se mi je zdela 

slike zelo nazorno prikazale razvoj piščanca v jajcu. Še enkrat smo 

čanca se razvijejo najprej, koliko hrane še ima, kdaj piš

 

12: Razvrščanje fotografij razvoja piščanca v jajcu

DEJAVNOST: KOKOŠJA DRUŽINA  

Z otroki smo se odpravili na sprehod do kmetije v bližini vrtca, kjer gojijo raznovrst

tako, da sem jih spodbudila, naj pozorno poslušajo in povedo

slišali. Oglasila se je ena izmed deklic in povedala, da je slišala oglašanje pava. Tako sem 

še ostale, naj prisluhnejo, ali bodo slišali še katero drugo ptico.  V

do ograde, kjer je bilo veliko vrst ptic. Otroke sem vprašala, kaj vidijo. 

petelina, kokoši in pave. V ogradi so bile še pegatke, ki so jih že videli, vendar jih niso

sem jih, naj pozorno opazujejo petelina in kokoš ter ugotovijo 

kakšno razliko med njima. Povedali so, da ima petelin daljši rep od kokoši, da je kokoš 

debelejša od petelina ter da je petelin večji od kokoši. Otroci niso bili preve

zastavljena vprašanja, saj so jih bolj motivirale ptice v ogradi, zato sem jim pustila, da si 

o ogledajo ptice in ob opazovanju izražajo lastne občutke.  

sem ugotovila, da so si pri 

zapisanimi na fotografijah. Na fotografijah je bil označen 

pravilno razvrstili fotografije, a kljub temu se mi je zdela 

čanca v jajcu. Še enkrat smo 

anca se razvijejo najprej, koliko hrane še ima, kdaj piščanec dobi 

 

anca v jajcu 

Z otroki smo se odpravili na sprehod do kmetije v bližini vrtca, kjer gojijo raznovrstne ptice.  

tako, da sem jih spodbudila, naj pozorno poslušajo in povedo, kaj bodo 

slišali. Oglasila se je ena izmed deklic in povedala, da je slišala oglašanje pava. Tako sem 

li še katero drugo ptico.  V tišini smo prišli 

vprašala, kaj vidijo. Povedali so, da vidijo 

že videli, vendar jih niso znali 

ejo petelina in kokoš ter ugotovijo 

Povedali so, da ima petelin daljši rep od kokoši, da je kokoš 

ji od kokoši. Otroci niso bili preveč pozorni na moja 

ato sem jim pustila, da si 
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Slika 13: Ogled izbranih ptic na kmetiji 

 

Po ogledu izbranih ptic na kmetiji smo v igralnici  s pomočjo fotografij spoznavali kokošjo 

družino. Pokazala sem fotografijo petelina in kokoši ter jih vprašala, ali vedo, kateri živali sta 

na fotografiji. Vsi so ju poimenovali pravilno. Otroke sem spodbudila, naj med njima poiščejo 

čim več razlik. Našteli so jih kar nekaj. Povedali so, da je petelin večji od kokoši, da ima 

petelin večje noge od kokoši, da ima petelin večji rep od kokoši, da je petelin črne in rumene 

barve, kokoš pa je rjava, da ima petelin črn rep, kokoš pa ne, da ima petelin daljši »slinček«, 

da ima petelin zlata krila, kokoš pa rjava, petelin je bolj pisan, ima večjo »krono« kot kokoš, 

petelin je mavričen, kokoš pa je samo rjava, kokoš je bolj debela kot petelin. Eden izmed 

otrok je povedal, da petelin kikirika, kokoš pa kokodaka. Deklica pa je ugotovila, da imata 

kokoš in petelin bel kljun. Otroke sem pohvalila za tako pozorno opazovanje, saj so našli res 

veliko razlik med kokošjo in petelinom. Za tem sem jim pokazala še fotografijo piščanca in 

jih vprašala, kakšne barve je. Povedali so, da je piščanec rumene barve.  

 

Za konec sem jih vprašala, ali vedo, kako se kokoš lahko še drugače poimenuje. Ob moji 

pomoči in namigovanju so našteli kar nekaj izrazov, in sicer: kura, čipka, koklja. Vprašala 

sem jih še, kaj dela koklja. Povedali so, da je koklja kokoš, ki vali jajce in ob tem kokodaka. 

Pomočnica vzgojiteljice jih je  vprašala, kaj pomeni izraz kokoš nesnica. Ena izmed deklic je 

ugotovila, da je to kokoš, ki nese jajca.  

 

Po spoznavanju kokošje družine sem v igralnico prinesla dva živa piščanca, ki smo ju 

opazovali, spoznavali in doživljali v manjših skupinah. Otrokom sem omogočila, da piščanca 

pobožajo in primejo v roko. Pred tem sem jih opozorila, da moramo piščanca opazovati čim 

bolj v tišini, da se ne prestrašita. Pokazala sem, kako se previdno drži piščanca v rokah. Nekaj 

otrok je komaj čakalo, da ga bodo lahko prijeli, drugi pa so ga le pobožali. Otroci so bili nad 
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tem zelo navdušeni. Porajali so se priljubljeni komentarji, in sicer: kako je ljubek, kako je 

mehek, kako je prijeten, kako je srčkan in podobno. 

 

 

Slika 14: Prijemanje piščancev 

 

Otrokom sem omogočila konkretno izkušnjo doživljanja piščancev. Nekaj jih je bilo tako 

navdušenih nad rokovanjem s piščancem, da so me prosili, ali jih bodo lahko prijemali tudi po 

počitku. Seveda sem jim to zagotovila in jim željo uresničila. 

 

 

Slika 15: Doživljanje piščanca 

 

Prešteli smo še, koliko nog in krempljev ima piščanec, kakšne barve je njegov kljun, noge ter 

kakšne barve je piščanec. Zastavila sem jim vprašanje, kaj mislijo, da se bo razvilo iz teh dveh 

piščancev, ko bosta odrasla. Večina otrok je menilo, da bo lahko eden izmed piščancev kokoš, 

eden pa petelin. Zanimalo jih je, s čim se piščanca prehranjujeta. Povedala sem jim, da pijeta 

vodo in jesta koruzni zdrob.  
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Slika 16: Doživljanje piščanca 

 

4.1.7 DEJAVNOST: SPOZNAVANJE ŽABJEGA MRESTA IN GOJENJE PAGLAVCEV 

 

Skupaj z otroki smo se odpravili do umetnega ribnika v bližini vrtca, kjer živijo žabe. Žabji 

mrest bi lahko sama prinesla v vrtec, vendar se mi je zdelo pomembno, da otroci spoznajo, kje 

se nahaja žabji mrest. S seboj smo vzeli vedro in mrežo za lovljenje rib. Bili so zelo ponosni 

in zadovoljni, da sami nesejo pripomočke. Z vzgojiteljico sva jih opozorili na varnostno 

razdaljo pri ribniku, da ne bi kdo padel v ribnik. V velikem pričakovanju so čakali na ulovljen 

žabji mrest. Vprašala sem jih, kaj menijo, da je v vedru. Nekaj jih je menilo, da so v vedru 

ulovljene ribe, drugi da imam paglavce. Eden izmed dečkov je povedal, da so to jajca od žab. 

Potrdila sem, da so to res žabja jajčeca in jih vprašala, ali vedo, kako jih imenujemo. Ker 

nihče ni znal poimenovati žabjih jajčec, sem jih poimenovala sama. Otroke sem spodbudila, 

naj ponovijo za mano, da si bodo lažje zapomnili izraz žabji mrest.  

 

V igralnici smo žabji mrest in vodo iz ribnika prelili v steklen akvarij ter vsakodnevno 

spremljali razvoj mresta. Ko smo v ponedeljek prišli v igralnico, smo vonjali nenavaden vonj. 

Otroci so ugotovili, da prihaja iz akvarija. Odhiteli smo do akvarija in videli, da je žabji mrest 

razpadel. Otroke je zanimalo, zakaj se je to zgodilo. Ker tudi sama nisem natančno vedela, kaj 

je bil vzrok, sem jim povedala, da po vsej verjetnosti jajčeca niso imela pravih pogojev za 

obstoj. Iz tega so se otroci naučili, da živa bitja živijo in umrejo.  
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Ker so otroci že spoznali žabji mrest in nisem hotela ponovno tvegati, da bi ta propadel, sem v 

igralnico naslednji dan prinesla že razvite paglavce, ki sem jih ulovila v mlaki v bližini 

svojega doma. Otroke sem vprašala, kaj mislijo, da je to. Vsi so vedeli, da so to paglavci in da 

so se razvili iz žabjega mresta. Vprašala sem jih, s čim se paglavci prehranjuje. Nihče od 

otrok ni vedel, zato sem jih povedala, da sprva jedo svojo mrest. Ko ga bodo pojedli, jih bomo 

hranili s hrano za ribe. Z otroki smo vsakodnevno spremljali razvoj paglavcev v žabe in jih 

skupaj hranili.  

 

Ker me je zanimalo, kako otroci vidijo paglavce, sem jih prosila, naj jih narišejo. Risbe so bile 

med sabo zelo podobne (primer slika 18).  

 

 

Slika 17: Paglavci 

 

4.1.8 DEJAVNOST: RAZISKUJEM TRAVNIK 

 

V igralnici smo se z otroki sprva pogovarjali, kaj lahko najdemo na travniku in kaj pomeni 

beseda raziskovanje. Povedali so, da na travniku lahko najdemo pikapolonico, metulja, 

mravljo, krave, ovce. Usmerila sem jih predvsem na raziskovanje, odkrivanje drobnih živali 

in jih napeljale na to, da lahko na travniku najdemo tudi majhna jajčeca. Deček je na 

vprašanje, kaj pomeni beseda raziskovanje, odgovoril, da to pomeni, da nekaj iščemo, 
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odkrivamo na novo. Ponovili smo, kako se pravilno obnašamo na travniku. Otroci so 

povedali, da ne trgamo rožic in ne norimo po travniku. Presenetil me je deček, ki je rekel, da 

po travniku ne smemo teči zato, da ne pohodimo kakšna jajčeca, iz katerih bi se lahko razvile 

živali. Povedala sem jim, da bomo na travnik vzeli ročne lupe in raziskovali. Bili so  

navdušeni in komaj so čakali, da pridemo do travnika. Na travniku so hitro začeli z 

raziskovanje. Ko so zagledali kakšno žival, so poklicali ostale otroke in vsi smo odhiteli tja in 

skupaj opisali ter poimenovali žival. Žival smo ulovili v stekleno posodico. Opaziti je bilo, da 

so na travniku otroci zelo uživali in aktivno raziskovali ter iskali drobne živali. Videli smo 

hrošče, mravlje, pajke, metulje, čebele in čmrlje. S pomočjo lupe smo prešteli, koliko nog ima 

posamezna žival in kakšne barve je. Otroci so večkrat prišli do mene in me vprašali, kaj vse 

smo že ulovili. Natančno so si ogledovali živali in šli naprej raziskovat. Na žalost nismo našli 

nobenega jajčeca, vsi  pa so vedeli, da so se vse ujete živali razvile iz jajčec. 

 

 

Slika 18: Raziskujem travnik 

 

 

Slika 19: Iščem drobne živali 
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Naslednji dan smo se odpravili na travnik ob reki Krki, kjer smo prav tako raziskovali drobne 

živali in znova iskali jajčeca. V igralnici smo sprva našteli živali, ki smo jih prejšnji dan našli 

na travniku. Najbolj so si zapomnili zelenega pajka. Nato pa sem jim povedala, da bomo odšli 

na travnik ob reki in jih vprašala, katere živali lahko srečamo tam. Povedali so, da lahko 

vidimo race, labode in ribe v reki. Odgovore sem potrdila in jim povedala, da lahko na 

travniku ob reki najdemo tudi polže. Otroke sem vprašala, zakaj lahko ravno ob reki najdemo 

polže. Eden izmed dečkov je povedal, da zato, ker je travnik ob reki bolj moker. Odgovor sem 

potrdila in odšli smo na travnik. Otroci so na skalah ob poti do reke Krke našli ogromno 

polžev in polžjih hišic. Polžje hišice smo nabrali in jih odnesli v igralnico.  

 

 

Slika 20: Poglejte, našla sva polža 

 

Otroci so komaj čakali, da pridemo na travnik, da v roke dobijo lupe in pričnejo raziskovati.  

Pred pričetkom raziskovanja sva z vzgojiteljico omejili kraj gibanja zaradi varnosti, saj se je 

travnik nahajal ob reki. 

 

 

Slika 21: Ulovimo mravljo 
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Otroci so na travniku našli veliko pajkov, mravelj in čmrlja, ki je na cvetu nabiral medičino. 

Čmrlja smo ulovili z namenom, da ga bodo lažje bolj pozorno opazovali. Čmrlj je imel polno 

košarico medičine, kar je bilo otrokom še zlasti zelo zanimivo. Vse ulovljene živali smo po 

pozornem opazovanju izpustili nazaj v naravo.  

 

4.1.9 DEJAVNOST: OPAZOVANJE, SPOZNAVANJE IN DOŽIVLJANJE ŽELVE 

 

Z otroki smo odšli v biološko učilnico na osnovni šoli, kjer gojijo želvo. Vsi so želvo pravilno 

poimenovali. Povedala sem, da je to želva rdečevratka. Vprašala sem jih, zakaj mislijo, da se 

tako imenuje. Ena izmed deklic je pojasnila, da ima rdeč vrat. Želvo sem vzela iz akvarija, da 

so jo lahko bolj natančno opazovali. Ugotovili smo, da se želva boji dotikov, zato so otroci 

dobili občutek strahu. Pred želvo so začeli bežali, zato sem želvo položila nazaj v akvarij. 

Nihče se želve ni hotel dotakniti, zato smo jo opazovali skozi steklo akvarija. Otroci so 

povedali, da ima želva dolg vrat, oklep in štiri noge, da ima na oklepu veliko vzorcev. Ob 

opazovanju  smo se pogovarjali, ali želva lahko preživi brez vode in s čim se prehranjuje. 

Otroci so povedali, da rdečevratka živi v vodi, lahko pa je nekaj časa tudi na kopnem.  Videli 

so, da je v akvariju list solate, zato so predvidevali, da se želva prehranjuje s solato. Ob 

opazovanju sem jih spodbudila, da jo narišejo. Pri tem morajo biti pozorni na njeno zgradbo 

in barvo. Nekateri so zelo natančno narisali želvo z vsemi vzorci na oklepu. Z risanjem sem 

otroke še bolj spodbudila k pozornemu opazovanju. 

 

4.1.10 DEJAVNOST: IZDELAVA PLAKATA: Prihajam iz jajca! 

 

Skupaj z otroki smo našteli živali, ki se razvijejo iz jajca. Našteli so zelo veliko vrst. Povedali 

so, da se iz jajca razvijejo ribe, plazilci, žuželke, skupino ptic niso poimenovali, vendar so 

našteli nekaj vrst ptic. Omenili so kanarčka, goloba, galeba, kokoš, piščanca. Iz  odgovorov 

oziroma naštetih živali sem ugotovila, da so pri vseh dejavnostih aktivno sodelovali, saj so si 

zapomnili veliko živali, ki se razvijejo iz jajca. Ko je vsak poimenoval eno ali več živali, smo 

se razdelili v dve skupini. Otrokom je bilo na voljo ogromno revij o živalih. Podala sem 

navodilo, naj iz revij izrezujejo le živali, ki se razvijejo iz jajca. Če za katero žival niso 

prepričani, ali se razvije iz jajca, naj povprašajo mene ali vzgojiteljico. Pomagali so si lahko 

tudi samostojno, saj je bilo v igralnici veliko plakatov na to temo. 
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Slika 22: Prebiranje revij o živalih 

 

Presenetilo me je, da je večina vedela za vse živali, ali se razvije iz jajca. Samostojno so 

hodili do plakata in preverjali, ali so njihova predvidevanja pravilna.  

 

 

Slika 23: Izrezovanje živali, ki se razvijejo iz jajc 

 

Opazila sem, da so imeli  nekaj težav pri izbiri morskih psov in delfinov, saj so za obe vrsti 

živali menili, da sta ribi. Povedala sem jim, da je delfin sesalec in skoti mladiče.  
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Slika 24: Iz revije bom izrezal metulja 

 

Otroci so izrezane slike živali samostojno nalepili na plakat, jaz pa sem preverila, ali so vse 

slike ustrezne. Nalepljenih je bilo veliko slik živalskih vrst, ki se razvijejo iz jajc. 

 

 

Slika 25: Izdelava plakata 

 

Ko sta obe skupini končali z izdelavo plakata, je vsaka skupina predstavila plakat in naštela 

živali na njem. Otroci so primerjali živali med plakati. Ugotovili so, da na enem plakatu 

manjka kača. Ugotovila sem, da otroci poznajo veliko vrst živali, ki se razvijejo iz jajc.  
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Slika 26: Primerjava med plakatoma 

 

4.1.11 DEJAVNOST: OBISK KMETIJE 

 

Ob prihodu na kmetijo smo pozdravili gospodarico kmetije in se odpravili v hlev. Povedala 

nam je, da so živali vajene ljudi, božanja in dotikanja. V hlevu smo najprej spoznali veliko 

koz in ovc ter njihove mladiče.  

 

 

Slika 27: Notranjost hleva 
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Otroci so lahko hranili mladega kozliča, kar jim je bilo v veliko veselje.  

 

 

Slika 28: Hranila sem mladega kozliča 

 

Po hlevu se je sprehajala turška kokoš, ki so jo lahko prijeli v roko. Gospodarica je povedala 

nekaj značilnosti te kokoši in omogočila, da jo vsi otroci primejo in pobožajo. 

 

 

Slika 29: Doživljanje turške kokoši 

 

Nato smo videli piščance za proizvodnjo mesa (pitanci). Pitanci otroke niso preveč navdušili, 

saj so bili že veliki in kot je povedala ena deklica, niso bili ljubki.  

 

 

Slika 30: Spoznali smo pitance 
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Odšli smo naprej po kmetiji, kjer smo videli vietnamskega prašiča, gosi, race, ovce, petelina, 

morskega prašička in kunce. Otroci so kar poskakovali od navdušenja. Ene so navdušili 

prašiči, druge goske, tretje petelin … Gospodarica jim je omogočila rokovanje s skoraj vsemi 

živalmi. Eni so bili pri tem bolj pogumni in so hoteli vse živali prijeti v roke, drugi pa so bili 

bolj previdni. 

 

 

Slika 31: Ovce se pasejo skupaj z racami 

 

 

Slika 32: Ovce, race, gosi, kokoši, petelin 

 

Gospodarica jim je predstavila vsa imena živali ter jim omogočila, da za samico vietnamskega 

prašiča izberejo sami ime, saj ga še ni imela. Dobila je kar nekaj predlogov. Tako otrokom kot 

tudi nam odraslim je bila zanimiva zgodba gosi in rac. Mlade race so ob rojstvu izgubile 

mamo raco, zato je samec gosak prevzel vzgojno vlogo in jih na nek način posvojil. Opazili 

smo, da so race zelo podobne gosem, še zlasti po načinu hoje. Ko smo si podrobno ogledali 

vse živali, smo odšli v prostor, kjer so bile  imela izvaljene 2 dni stare mlade gosi. 
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Slika 33: Kje so mlade gosi? 

 

Otroci so bili nad mladiči zelo navdušeni in zanimalo jih je, zakaj so zaprti v zaboju in zakaj 

imajo tako močno svetlobo. Gospodarica je povedala, da mlade gosi za normalen razvoj in 

rast potrebujejo primerno temperaturo, ki jo oddaja močna svetloba. Otrokom je za kratek čas 

omogočila rokovanje z mladimi gosmi.  

 

 

Slika 34: Gosi v toplem zaboju 

 

 

Slika 35: Rokovanje z mladimi gosmi 
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Na kmetiji smo spoznali veliko različnih jajc, različnih ptic in jih med sabo primerjali ter med 

njimi iskali razlike. Gospodarica je pokazala tri jajca, in sicer kokošjega, račjega in gosjega.  

 

 

Slika 36: Kokošje, račje in gosje jajce 

 

Otroci so kokošje jajce takoj prepoznali, pri ostalih dveh pa so ugibali. Nato jim je  razkrila 

resnico. Vsa tri jajca je razbila in že pri tem smo lahko videli razliko, saj je eno jajce težje 

razbila kot drugi dve. Ugotovili smo, da se jajca razlikujejo po trdoti lupine, po velikosti in 

notranji strukturi, razmerju beljaka in rumenjaka. Spoznali smo, da ima gosje jajce štirikrat 

več rumenjaka kot kokošje ter da ima račje jajce več rumenjaka kot beljaka ter da je rumenjak 

bolj oranžne barve kot pri kokošjem jajcu. Otrokom in tudi meni je bilo to odkritje zelo 

zanimivo. 

 

 

Slika 37: Struktura kokošjega, račjega in gosjega jajca 
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Nato je otrokom pokazala še valilnico ter jim razložila, kako deluje. Povedala je, da je v 

valilnici potrebna primerna temperatura za valjenje. Trenutno je imela v njej prepeličja jajca. 

Otroke je vprašala, čigava so ta  jajca, a nihče ni vedel, od katere živali so. 

 

 

Slika 38: Spoznavanje prepeličjih jajc in valilnice 

 

Gospodarica je zatemnila prostor in z baterijsko lučjo pokazala notranjost kokošjega jajca. 

Videli smo, kako se piščanec v jajcu razvija in spoznal, da ima na voljo še čisto malo hrane 

(rumenjaka in beljaka). Otroci so ugotovili, da se bodo zato piščanci kmalu izvalili.  

 

 

Slika 39: Piščanec v jajcu 

 

4.1.12 DEJAVNOST: SESTAVLJANKA O ORGANIZMIH, KI SE RAZVIJEJO IZ JAJC 

 

Za otroke sem pripravila sestavljanke organizmov, ki se razvijejo iz jajc. Sestavljanka je bila 

zelo velika in je imela veliko delov, zato so imeli pri sestavljanju kar nekaj težav. Potrebovali 

so spodbudo in pomoč odraslih. Ob sestavljanju smo se pogovarjali, koliko nog ima žival, 

katera je sestavljena žival, kje živi in s čim se prehranjuje.  
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Slika 40: Sestavljam želvo in metulja 

  

4.1.13 DEJAVNSOT: IGRA SPOMIN 

 

Igra spomin je bila namenjena spoznavanju organizmov, ki se razvijejo iz jajc. Poleg 

organizmov so bila na sliki tudi njihova jajca oziroma jajčeca. Igro so vsi otroci že poznali, 

zato pri igranju ni bilo nobenih težav. Ko smo odkrili par, smo organizem poimenovali in 

opisali njegovo jajce. 

 

 

Slika 41: Iščem pare 

 

4.1.14 DEJAVNOST: UGANKE 

 

Za otroke sem pripravila nekaj ugank o organizmih, ki se razvijejo iz jajc. Vsak  je izžrebal 

uganko, jaz pa sem jo prebrala. Otrok, ki je povedal rešitev, je organizem s kredo narisal na 

šolsko tablo. Na ta način so bili vsi pozorni na zgradbo posamezne živali in njihovo barvo. Ko 
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smo ugankam našli rešitve, sem otrokom omogočila, da samostojno sestavijo uganke, mi pa jo 

bomo uganili. Nastalo je kar nekaj zanimivih ugank. 

 

Ima oklep,                                    Ima štiri noge,                            Ima dve nogi,                     

živi v vodi                                    plete mrežo,                                nima repa,                        

in ima na vsaki strani                 je črne in rdeče barve.               ima majhna krilca,           

dve nogi.(želva)                                        (pajek)                         učke in kljunček.             

                                                                                                               (piščanček)             

                                                                                          

Ima ostre zobe                          Ima dve nogi, 

kot nož,                                    je moder in ima 

štiri plavuti,                             zlobne zobe  

ven se vidi koščena                  in kremplje. 

bodica. (morski pes)                (dinozaver) 

 

4.1.15 DEJAVNOST: BRANJE PRAVLJICE MOJ PIŠČANČEK  

 

Otrokom sem prebrala pravljico Moj piščanček (Elschner, 2011) ter jim po končanem branju  

zastavila nekaj vprašanj. Pravljica je zelo poučna, saj natančno opisuje, koliko časa se vali 

jajce, da se razvije piščanec, kakšni pogoji morajo biti za to in kako se imenujejo zaboji, v 

katerem lahko valimo piščance. Opazila sem, da so otroci zelo pozorno poslušali pravljico, saj 

so znali pravilno odgovoriti na vprašanja. Vsi so vedeli, da se piščanec razvije po 21 dnevu 

valjenja, da mora imeti primerno temperaturo ter da se zaboj, kjer valimo piščance, imenuje 

inkubator. 

 

 

Slika 42: Poslušam pravljico 
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4.1.16 DEJAVNOSTI: OBLIKOVANJE ORGANIZMOV, KI SE RAZVIJEJO IZ JAJC  

 

Otroci so iz plastelina izdelovali živali, ki smo jih videli na travniku oziroma katerokoli žival, 

ki se razvije iz jajc. Pri izdelovanju so si pomagali z izdelanim plakatom, na katerem so bile 

živali. S plakatom so si pomagali zlasti pri številu nog, barvi in vzorcih živali. Nekateri so 

izdelali več živali. Večina se je odločila za izdelavo travniških živali oziroma žuželk. Izdelali 

so metulja, čmrlja, pajka, polža, mravljo, čebelo, črička itd. 

 

4.1.17 ZAČETNA IN KONČNA DEJAVNOST: KAJ SE LAHKO RAZVIJE IZ JAJCA? 

 

Pri začetni in končni dejavnosti so otroci sprva oblikovali jajce iz slanega testa, nato pa iz 

njega oblikovali žival, za katero so menili, da se razvije iz jajca. Pri začetni dejavnosti jih je 

večina oblikovala kokošje jajce, nekateri pa so izdelali ribje jajce, jajce od pikapolonice in 

polža. Nato pa so jajce preoblikovali v naslednje organizme (graf 3): 

 

 

Graf 3: Oblikovanje organizmov iz slanega testa 

 

Iz grafa 3 razberemo, da je največ otrok izdelalo kačo, kljub temu da prvotno ni nihče izdelal 

kačjega jajca. Ostale živali, ki so jih izdelali, so: gosenica, želva, riba, piščanec, kokoš in noj. 

Noja je izdelal otrok s cerebralno paralizo ob pomoči pomočnice vzgojiteljice. Deček, ki je 
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Kača Gosenica Želva Riba Piščanček Kokoš Noj



 

jajce prvotno poimenoval polžje jajce, je za

se je odločil, da bo izdelal gosenico. 

 

 

Ko so vsi otroci oblikovali organizme, za katere so menili, da se razvijejo iz jajc, smo naredili 

preglednico (slika 45). V preglednico je vsak 

narisanega organizma narisal križec.

organizma narisal samo križec. S pomo

lahko tudi otroci ugotovili, 

 

Slika 44: Preglednica 
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jajce prvotno poimenoval polžje jajce, je začel kasneje izdelovati polža, a mu ni uspelo, zato 

il, da bo izdelal gosenico.  

 

Slika 43: Oblikovanje organizmov iz jajc 

Ko so vsi otroci oblikovali organizme, za katere so menili, da se razvijejo iz jajc, smo naredili 

45). V preglednico je vsak  narisal organizem, ki ga 

narisanega organizma narisal križec. Če je bil posamezen organizem že narisan, je otrok poleg 

organizma narisal samo križec. S pomočjo križcev smo vse organizme prešteli in tako so 

 katerih organizmov je bilo največ in katerih najmanj.

 

: Preglednica izdelanih organizmov pri začetni dejavnosti

el kasneje izdelovati polža, a mu ni uspelo, zato 

Ko so vsi otroci oblikovali organizme, za katere so menili, da se razvijejo iz jajc, smo naredili 

narisal organizem, ki ga je izdelal, in poleg 

m že narisan, je otrok poleg 

jo križcev smo vse organizme prešteli in tako so 

 in katerih najmanj. 

 

četni dejavnosti 
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Tudi pri končni dejavnosti so otroci sprva iz slanega testa oblikovali jajce in poimenovali 

žival, ki ji jajce pripada.  

 

 

Slika 45: Oblikovanje jajc iz slanega testa 

 

Otroci so oblikovali naslednja jajca: 

 

 

Graf 4: Oblikovanje jajc iz slanega testa 
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Nato so iz izdelanih jajc oblikovali živali, ki se razvijejo iz njih.
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Kar nekaj otrok je izdelalo ve

različnih velikosti in povedal, da je na
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Nato so iz izdelanih jajc oblikovali živali, ki se razvijejo iz njih. 

Slika 46: Oblikovanje organizmov iz slanega testa 

otrok je izdelalo več jajc različnih živali. Eden izmed dečkov je izdelal tri jajca 

nih velikosti in povedal, da je najmanjše jajce piščančevo, večji jajci

Otroci so izdelana jajca kasneje preoblikovali v živali (graf 5): 

Graf 5: Oblikovanje organizmov iz slanega testa 

1

4 4

1 1

4

1

 

čkov je izdelal tri jajca 

čji jajci pa sta kačji. 

 

1 1
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Iz grafov (graf 4 in graf 5) lahko razberem, da se nekateri rezultati izdelanih organizmov ne 

ujemajo z rezultati izdelanih jajc. Nekateri otroci so poimenovana jajca kasneje preoblikovali 

v druge organizme ali pa so posamezen organizem naknadno izdelali.  

 

  

Slika 47: Izdelani organizmi iz slanega testa iz končne dejavnosti 

 

Tudi pri končni dejavnosti smo skupaj z otroki izdelali preglednico, kamor so  risali izdelane 

organizme in poleg njih število organizmov označili s križci. Ena deklica je že med izdelavo 

preglednice ugotovila, da je pri končni dejavnosti več izdelanih organizmov. Vse smo 

poimenovali, jih prešteli in preglednici primerjali med seboj. 

 

 

Slika 48: Preglednica izdelanih organizmov pri končni dejavnosti 
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Ugotovila sem, da so otroci s pomočjo vzgojno-izobraževalnih dejavnosti spoznali veliko 

organizmov, ki se razvijejo iz jajc. Pri končni dejavnosti sem iz izdelanih jajc ugotovila, da 

otroci vedo, da so jajca različnih oblik, velikosti in barv. Pri izdelovanju organizmov so bili 

bolj pozorni na zgradbo telesa organizma. Ugotovila sem, da so v končni dejavnosti 

oblikovali več različnih vrst živali. Poleg ptic, plazilcev in členonožcev so izdelali tudi 

mehkužce in dvoživke. 

 

4.2 ZAČETNE IN KONČNE PREDSTAVE OTROK O JAJCU IN 

RAZMNOŽEVANJU 

 

Pred izvajanjem opisanih dejavnosti sem z vsakim otrokom individualno izvedla delno 

strukturiran intervju (priloga 2), ki je obsegal 11 vprašanj. Z njimi sem ugotavljala otrokove 

predstave o jajcu in o razmnoževanju organizmov. Na podlagi  odgovorov in predstav sem 

načrtovala vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Po izvedenih dejavnostih sem ponovno izvedla 

individualne intervjuje (priloga 2). Med izvajanjem dejavnosti sem otrokom zastavila tudi 

nekaj vprašanj iz intervjuja, a jim nisem dajala nobenih povratnih informacij ali jih usmerjala 

k pravilnemu odgovoru, saj sem preverjala le njihove predstave.  

 

Otroke sem v začetnem intervjuju najprej vprašala, kaj je jajce. Ugotovila sem, da  poznajo 

jajce,vendar ne znajo tega dobro ubesediti. Nekateri so začeli jajce opisovati: »Jajce je trda 

lupina, notri ima vodo.« »Jajce je to, da če ga razbiješ, je notri rumenjak.« Ker je bil ravno 

čas velike noči, je nekaj otrok jajce povezalo s praznikom. Odgovorili so, da je jajce pirh. Dva  

sta povedala, da jajce lahko kuhamo in ga potem pojemo. Ostali  pa so opisovali, kdo ali kaj 

se iz njega izvali: »Piščanček je v jajcu.« »Kokoške ga izvalijo.« »Kokoš izleže jajce, da 

nastane lupina.« Posebej zanimiv se mi je zdel naslednji odgovor: »Jajce je tisto, kar kokoš 

izleže. Skrije jih pod drevo, da jih kdo ne vzame. Jajca lahko tudi pobarvaš.« Po izvedenih 

dejavnostih so imeli  še vedno težave pri opredelitvi jajca. Še vedno so se osredotočali na 

opisovanje  in naštevali organizme, ki se razvijejo iz njega. Iz opisov pa ni zaznati, zakaj so 

jajca pomembna za organizme oziroma čemu služijo. 

 

Nato sem otroke vprašala, ali je jajce živo ter zakaj je oziroma ni. Pred izvajanjem 

dejavnosti jih je kar 15  odgovorilo, da jajce ni živo. Med njimi jih 7 ni podalo utemeljitve. 

Utemeljitve so se med seboj ponavljale: »Jajce ni živo, ker notri ni piščančka.« »Jajce ni živo, 
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ker ne more hoditi.« »Jajce ni živo, ker ga lahko jemo. V njem so tudi piščančki.« »Jajce ni 

živo, ker je navadno jajce in ne more hoditi.« »Jajce ni živo, ker nima ustnic.« »Ne. Kokoši so 

žive, jajca pa ne.« »Ne. Ker nima oči in nog.« »Ne. Ker je jajce samo lupina in nima oči.« 

»Ne. Ker nima rok, nog in glave.« Le trije otroci so bili mnenja, da je jajce živo, in sicer zato, 

ker je v njem piščanček, ker ima jajce lupino in se v notranjosti premika, ker ga da kokoš. Po 

izvedenih dejavnostih so se otrokove predstave o tem, ali je jajce živo, spremenile. Večina  je 

bila mnenja, da je  živo, saj je v njem piščanec ali katera druga žival. Nekaj jih je menilo, da 

je  živo zato, ker je v njem piščanec, ki diha. Otroci so namreč v izvedeni dejavnosti spoznali, 

da ima jajce majhne pore, skozi katere piščanec diha. Le nekaj jih je bilo mnenja, da jajce ni 

živo, ker nima oči in nog. 

 

Na vprašanje, ali si že videl/a kakšno jajce, so vsi  odgovorili pritrdilno. Prosila sem jih, da 

jajce opišejo po velikosti, barvi in obliki. Pri opisu so imeli pred izvedenimi dejavnostmi kar 

nekaj težav, še zlasti pri opisu oblike jajca. Skoraj vsi so obliko pokazali z roko (s prstom so 

po zraku narisali obliko jajca). Iz tega sem razbrala, da vedo, kakšno je jajce, le da ne znajo 

obliko poimenovati. Eden izmed otrok se je v tej situaciji dobro znašel in povedal, da je jajce 

podobne oblike kot trikotnik, le da je malo krivo. Presenetila me je izjava dečka, ki je rekel, 

da je jajce elipsaste oblike. Nekaj otrok je povedalo, da je okroglo. Otrokom, ki niso znali 

poimenovati obliko jajca, sem na list papirja narisala različne oblike (trikotno, kvadratno, 

pravokotno, okroglo in ovalno obliko) in jih spodbudila, da izberejo in poimenujejo pravo 

obliko. Pri opisu barve in velikosti jajca  je večina  povedala, da je bilo jajce, ki so ga videli, 

majhno in bele barve. Nekaj otrok je povedalo, da so videli rdeče, zeleno, rumeno, oranžno ali 

rjavo jajce. Predvidevam, da so zato navedli toliko različnih barv, ker je bil čas velike noči. 

Eden izmed dečkov je zelo natančno opisal jajce: »Notri je bilo nekaj oranžnega, okoli pa 

belo. Imelo je belo lupinico. Pa še spodaj je imelo eno lupinico.« Dva sta konkretno 

opredelila, čigavo jajce sta videla. Povedala sta, da sta videla kokošje jajce, opisala sta ga 

različno. Prvo otrok je dejal, da je kokošje jajce rjave barve, v obliki pirha in srednje velikosti. 

Drugi otrok pa, da je majhno in oranžne barve. Tudi po izvedenih dejavnostih so vsi na 

vprašanje odgovorili pritrdilno. Opisi videnih jajc so bili veliko bolj natančni kot pri začetnem 

intervjuju. Poimenovali so organizme, pri katerih so videli jajca in jih med seboj primerjali.  

 

Z vprašanjem, zakaj ima kokoš in nekatere druge živali jajce, sem želela ugotoviti, ali 

razumejo pomen jajca pri razmnoževanju živali. Pri začetnem intervjuju je več otrok 

odgovorilo, da imajo kokoši jajce zato, da dobijo piščančke. Le en otrok je navedel bolj 



68 
 

splošno razlago za vse živali, ki se razvijejo iz jajca.  Povedal je, da imajo živali jajca zato, da 

dobijo otroke. Iz teh odgovorov sklepam, da nekateri vedo, kaj je glavna funkcija jajca. Kar 

nekaj jih je omenilo, da imajo živali jajca zato, da se lahko z njimi prehranjujemo, da ne 

umremo. Ostali otroci so podajali bolj nesmiselne odgovore, kot so npr.: »Kokoš ima jajca 

zato, da jih nese.« ali »Kokoš ima jajca zato, da jih pošljemo v trgovino.« Pri končnem 

intervjuju so se skoraj vsi osredotočali na to, da jajce služi za razvoj potomcev in nadaljevanje 

posamezne vrste. Otroci vedo, da mora biti za obstoj posamezne vrste jajce oplojeno, saj jih je 

veliko omenjalo, da mora biti poleg kokoši tudi petelin, da se lahko izvali piščanec. V 

končnem intervjuju je le ena deklica omenjala, da imajo živali jajca zato, da jih ljudje jemo. 

 

Pri začetnem intervjuju so bili otroci pri vprašanju, zakaj kokoš vali jajce, zmedeni, saj niso 

vedeli, kaj pomeni beseda »valiti«.  Vprašanje sem poenostavila in jih vprašala, zakaj kokoš 

sedi na jajcu. Na to vprašanje so lažje odgovorili. Trije otroci so odgovorili, da kokoš sedi na 

jajcu oziroma ga vali zato, da ga greje. Kar pet otrok je povedalo, da kokoš vali jajce zato, da 

izleže piščančka:»Kokoška čaka, da se izvali piščanček.« En otrok je povedal, da kokoš vali 

jajce zato, da dobi mladičke, drugi pa zato, da dobi dojenčka. Iz teh odgovorov sem ugotovila, 

da vedo, kaj je namen valjenja, saj so se vsi osredotočali na pridobitev potomcev. En otrok je 

na vprašanje odgovoril sledeče: »Ker nese jajca. Takrat kokodaka.« Iz tega odgovora sem 

ugotovila, da je zamešal pomen besede valjenje in nesenje jajca. Pri končnem intervjuju so 

bili odgovori zelo podobni začetnemu intervjuju. Omenjali so, da kokoš vali jajca zato, da se 

lahko izvalijo piščanci oziroma, da greje jajca, iz katerih se kasneje izvalijo piščanci. Besedo 

valjenje in njen pomen so spoznali v pravljici Moj piščanček (Elschner, 2011) in tako so izraz 

vsi razumeli. 

 

Na vprašanje, kako nastane jajce, so najprej podajali zelo raznolike odgovore. Štirje otroci 

so odgovorili, da ne vedo, kako nastane jajce, trije  pa so povedali, da jajce nastane tako, da 

kokoš dolgo sedi na njem. Zaradi raznolikosti odgovorov le-te podajam v avtentični obliki: 

– »Najprej mora kokoš narediti luknjico, da pogleda piščančka.« 

– »Dolgo sedi na jajcu, nato ga piščanček poči s kljunčkom.« 

– »Ena teta jih prinese, potem jih kokoška vali.« 

– »Kokoš pogleda, če je že ven pogledal kljunček.« 

– »Kokoš ga izleže, potem ga greje.« 

– »Kokoš se usede na tla in nastane jajček.« 

–  »Kokoši imajo jajce v trebuščku, ker nekaj jedo.« 
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– »Najprej moramo počakati kokoške, potem pa nastane jajce.« 

– »Jajce nastane iz okrogle barve.« 

– »Kokoš najprej izvali jajce, potem čaka, da pride ven piščanček.« 

– »Kokoš nekaj časa sedi na jajcu, potem pokuka glavica in to je piščanček.« 

 

Iz podanih odgovorov ugotavljam, da večina otrok meni, da jajce nastane takrat, ko se kokoš 

usede in nekaj časa sedi na jajcu. Le ena deklica se je osredotočila na nastanek jajca v 

notranjosti kokošjega telesa. Povedala je, da imajo kokoši jajca v trebuščku in nastanejo zato, 

ker nekaj jedo. Predvidevam, da deklica živi na kmetiji in ima že izkušnje z nastankom jajca. 

Zanimiv je bil tudi odgovor dečka, ki je dejal, da jajca prinese teta, nato pa jih kokoš vali. 

Tudi iz tega odgovora sklepam, da ima deček konkretno izkušnjo s kmetije, kjer koklje valijo 

jajca. Ni se osredotočil na nastanek jajca, ampak kako dobijo jajca. Iz otrokovih odgovor 

lahko razberemo, da se je večina osredotočala na že nastalo jajce in opisovala, kako nastane 

piščanec. Ker se pri nobeni dejavnosti nismo natančno pogovarjali, kako nastane jajce, so 

imeli tudi pri končnem intervjuju težave pri odgovarjanju na to vprašanje. Odgovori iz 

začetnega in končnega intervjuja so si med seboj zelo podobni. Bolj so opisovali nastanek 

oziroma razvoj piščanca v jajcu, kakor nastanek samega jajca.  

 

Na vprašanje, ali se iz kokošjega jajca lahko izvali petelin, je samo 6 otrok odgovorilo 

pritrdilno. Utemeljitve odgovora so bile zelo raznolike. Trije so menili, da se iz kokošjega 

jajca ne more izvaliti mlad petelin zato, ker je prevelik. Drugi trije so bili mnenja, da se lahko 

razvijejo samo piščančki. Iz odgovorov ugotavljam, da ne vedo, da se piščanec lahko razvije v 

kokoš ali v petelina. To potrjuje tudi odgovor deklice, ki je dejala, da petelin hitro odraste in 

ne more iti v jajce, ker je premajhna luknjica. Zanimiv je tudi odgovor druge deklice, ki pravi, 

da kokoš ni petelin in zato se ta ne more izvaliti iz kokošjega jajca. Iz pritrdilnih odgovorov 

sem ugotovila, da samo ena deklica razume, da se iz kokošjega jajca lahko razvije mlad 

petelin. Dejala je: »Da. Jajca delajo kokoši. Ko se lupinica razbije, lahko postane piščanček 

ali pa petelin.« Ostali so bili mnenja, da se iz kokošjega jajca lahko razvije petelin zato, ker 

ima jajca, ker je jajce od kokoši, ker ima kremplje in z njimi tolče, da pride ven, da lahko 

petelin ujame kokoš. Po izvedenih dejavnostih je pri končnem intervjuju večina otrok menila, 

da se iz kokošjega jajca lahko razvije tudi petelin. To znanje so pridobili ob spoznavanju in 

doživljanju živega piščanca. Ob tem so spoznali, da mora biti jajce oplojeno, da se iz njega 

izvali piščanec. Nekaj jih je to izpostavilo v svoji utemeljitvi odgovora. 
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Na vprašanje, ali se lahko iz jajca kokoši izvali želva ali riba ter zakaj da ali ne, so bili le 

trije mnenja, da se iz kokošjega jajca izvali tudi želva in riba. Na podlagi njihovih utemeljitev 

sem ugotovila, da ti trije otroci niso bili pozorni na zastavljeno vprašanje. Sklepam lahko, da 

vedo, da se želva in riba izvalijo iz jajca, vendar ne iz kokošjega. Deček je povedal, da so 

nekatere želve majhne in imajo posebna jajca. Drugi deček pa je povedal, da želve jajca 

zakopljejo. Zelo dobro utemeljitev sta podala dva otroka, ki sta povedala, da kokoš izvali 

piščance, želva majhne želvice in mama žaba majhne žabice. Trije otroci so odgovor 

utemeljili na podlagi življenjskega prostora, saj želve in ribe ne živijo v kokošnjaku, zato se 

ne morejo izvaliti iz kokošjega jajca. Ribe in želve živijo v morju ali vodi. Trije otroci so 

nikalni odgovor utemeljili z razlago, da se ribe in želve ne morejo zvaliti iz kokošjega jajca, 

ker je jajce od kokoši. Po izvedenih dejavnostih so vsi vedeli, da se iz kokošjega jajca izvali le 

piščanec in ne želva ali riba.  

 

Pri vprašanju, zakaj imajo nekatera jajca trdo lupino, sem predvidevala, da bo večina otrok 

odgovorila, da zato, da se ne razbijejo. Takšen odgovor sem dobila od treh otrok. Štirje so 

menili, da zato, ker je notri piščanček. Da lupina služi kot zaščita, je menil deček in utemeljil, 

da imajo nekatera jajca trdo lupino zato, da imajo mladički streho in da jih ljudje ne morejo 

olupiti. Štirje otroci so odgovorili, da imajo jajca trdo lupino zato, ker pač izvalijo takšno. 

Deklica je menila, da zato, ker kokoška dolgo časa sedi na jajcu in ga greje. Drugi deček je 

menil, da imajo trdo lupino le krokodilja jajca, zato da jih lahko olupijo. Zanimiva je bila tudi 

utemeljitev, da je v divjini ali savani bolj vroče in zaradi vročine nastane trda lupina. Pri 

končnem intervjuju je večina otrok odgovorila, da trda lupina služi kot zaščita. En deček je 

izpostavil, da piščanec skozi majhne luknje v lupini tudi diha. 

 

Na vprašanje, zakaj so jajca različnih velikosti, je večina otrok pri začetnem intervjuju 

velikost jajca povezalo z velikostjo oziroma debelostjo organizmov. Povedali so, da so jajca 

različnih velikosti zato, ker so ene živali majhne, ene pa velike oziroma debele. Ena izmed 

deklic je povedala, da je pri babici videla, da starejše kokoši nesejo debelejša jajca. Deček je 

povedal, da so jajca različnih velikosti zato, ker obstajajo različne ptice - ene so ogromne, 

druge pa majhne. S konkretnim primerom je odgovor utemeljil drugi deček, ki je rekel: »Od 

ptičev so majhna, od kokoši so malo večja, še večja so od petelina, še večja pa od nojev.« 

Eden izmed dečkov je povedal, da se bo iz majhnega jajca izvalil majhen piščanček ali pa 

petelinček. Deklica različno velikost jajca povezuje s časom valjenja. Pravi, da na enem jajcu 

kokoška dolgo časa sedi in piščanček postaja vse večji, lupinica pa tanjša. Na drugem jajcu pa 
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sedi malo časa, zato je jajce manjše. Pri končnem intervjuju so vsi otroci velikost jajca 

povezali z velikostjo živali in podali konkretne primere vrst, ki smo jih skupaj spoznali pri 

obisku kmetije in pri spoznavanju jajc kanarčka, goloba in kokoši v igralnici.  

 

Odgovori na vprašanje, kaj se lahko razvije iz jajca, so se med začetnim in končnim 

intervjujem zelo razlikovali. Pri končnem intervju so podali več različnih vrst organizmov, ki 

se razvijejo iz jajca (tabela 1, tabela 2). 

 

Tabela 1: Odgovori otrok iz začetnega intervjuja 

SKUPINE VRSTE (frekvence odgovorov) 
Sesalci (4)  miš (1), mačka (1), slon (1), krava (1) 
Ptice (17) raca (4), ptica (3), kokoš (4), petelin (3), piščanec (2), galeb (1) 
Plazilci (13) želva (8), krokodil (2), kača (1), dinozaver (2) 
Dvoživke (3) žaba (2), paglavci (1) 
Ribe (5) riba (5) 
Členonožci (2) metulj (1), gosenica (1) 
 

Tabela 2: Odgovori otrok iz končnega intervjuja 

SKUPINE VRSTE (frekvence odgovorov) 
Ptice (79) raca (6), ptica (9),  golob (8), gos (7) kokoš (12), pav (1) petelin (10), piščanec (13), 

labod (2), kanarček (5), orel (1), noj (2), papagaj (2), koklja (1) 
Plazilci (36) želva (13), krokodil (5), kača (13), dinozaver (3), slepec (1), kuščar (1) 
Dvoživke (17) žaba (9), paglavci (7) 
Ribe (14) riba (12), morski pes (2) 
Členonožci 
(54) 

pajek (9), zeleni pajek (2), pikapolonica (8) metulj (10), gosenica (5), mravlja (5), 
čebela (5), osa (2), kobilica (2), čmrlj (4), žuželka (1), hrošč (1) 

Mehkužci (6) polž (6) 
Drugo (1) terodartil (1) 
 

V začetnih intervjujih so otroci našteli 19 različnih organizmov (tabela 1), za katere menijo, 

da se razvijejo iz jajc. Od 19 organizmov so poimenovali štiri, ki se ne razvijejo iz jajca, 

temveč se skotijo (sesalci). Pravilno so torej našteli 15 različnih vrst organizmov, ki se 

razvijejo iz jajca. V končnih intervjujih pa so otroci našteli kar 37 različnih organizmov 

(tabela 2). Imenovali so tudi polže, ki jih v začetnem intervjuju niso omenjali. V končnih 

intervjujih niso imeli napačnih predstav, torej niso imenovali sesalcev. Iz tabele 2 je razvidno, 

da so v končnih intervjujih našteli več vrst ptic in členonožcev. 

 

Med izvajanjem začetnega in končnega intervjuja sem otroke prosila, da narišejo svoje 

predstave o notranjosti jajca. Pri začetnih intervjujih si je otrok izbral samo eno barvico, 
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navaden svinčnik ali kemični svinčnik, medtem ko sem jim pri končnih intervjujih dala na 

razpolago več različnih barv in tako so nastale bolj natančne risbe. Poleg risbe so nekateri  

podali še opis oziroma komentar, ki sem ga tudi dopisala k risbi (priloga 1). Pri začetnih 

intervjujih je večina otrok risala piščanca ali rumenjak in beljak. Poleg risb so komentirali, da 

je v jajcu nekaj rumenega in voda, za kar predvidevam, da so mislili na rumenjak in beljak, le 

da niso znali konkretno poimenovati. V končnih intervjujih pa so poleg piščanca, rumenjaka 

in beljaka narisali tudi želvo, ptico, kokoš, kačo in krokodila. V končnih intervjujih so otroci 

znali poimenovati beljak, medtem ko so ga v začetnih intervjujih imenovali kar vodica. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

 

Z raziskavo sem ugotavljala, kakšne predstave imajo predšolski otroci o razmnoževanju 

organizmov, ki se razvijejo iz jajc ter kakšne predstave imajo o jajcu kot zunajtelesnem 

načinu razvoja zarodka. Raziskovala sem tudi, kako uporaba aktivnega učenja in poučevanja 

vpliva na otrokovo znanje. V ta namen sem si zastavila tri raziskovalna vprašanja.  

 

Z začetnim in končnim intervjujem sem želela odgovoriti na prvo raziskovalno vprašanje. 

Zanimalo me je, kakšne predstave imajo predšolski otroci o razmnoževanju organizmov in o 

jajcu kot zunajtelesnem načinu razvoja. Iz odgovorov predšolskih otrok sem ugotovila, da 

otroci poznajo jajce, vendar ga ne znajo natančneje opredeliti. Da otroci do šestega leta 

nimajo predstav o tem, kaj je živo, je ugotovil že Jean Piaget (1929). Pravi, da otroci, stari od 

šest do sedem let, žive lastnosti pripisujejo vsem stvarem, ki so aktivne, se premikajo ali 

oddajajo zvok. Do te ugotovitve sem prišla tudi jaz, saj je večina otrok pri začetnih intervjujih 

menila, da jajce ni živo, ker nima rok, nog in oči. Pri končnih intervjujih pa so menili, da je 

jajce živo zato, ker je v njem piščanec, ki se premika in diha.  

 

Večina otrok meni, da imajo živali jajca zato, da lahko dobijo potomce. Iz risb o notranjosti 

jajca sem ugotovila, da sklepajo, da so v jajcu že popolnoma razvite živali, ki le čakajo, da se 

izvalijo. Iz otrokovih risb in komentarjev je razvidno, da so narisali popolnoma razvitega 

piščanca. To potrjujejo tudi raziskovalci projekta SPACE (Harlen in Qualter, 2009), ki so 

prav tako s pomočjo risb ugotavljali otrokove predstave o tem, kaj se dogaja v kokošjem 

jajcu. Tudi v njihovi raziskavi je večina otrok narisala že popolnoma razvitega piščanca. Iz 

risb v mojem diplomskem delu je razvidno, da nekaj otrok ve, da je v jajcu tudi beljak in 

rumenjak. V raziskavi SPACE (Harlen in Qualter, 2009) so otroci vedeli, da se piščanec hrani 

z rumenjakom in beljakom, kar pa ne potrjujejo izsledki moje raziskave. 

 

Otrokove predstave o razmnoževanju organizmov sem pridobila iz dveh zastavljenih vprašanj 

v intervjuju. Zanimalo me je, ali se lahko iz kokošjega jajca izvali petelin, želva ali riba. Pri 

začetnih intervjujih so imeli otroci kar nekaj težav, še zlasti pri izvalitvi petelina iz kokošjega 

jajca. Skoraj vsi so menili, da se iz kokošjega jajca ne more izvaliti petelin. Pri končnih 

intervjujih pa je večina otrok menila, da se lahko iz jajca razvije petelin, saj je vsak petelin ali 

kokoš sprva piščanec. Iz otrokovih odgovorov sem ugotovila, da jih večina ve, da se želva 

izvali iz želvinega jajca in riba iz ribjega jajca ali ikre. Nekaj otrok se je v svoji utemeljitvi 
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osredotočalo na življenjski prostor posameznega organizma. Menili so, da kokoš živi v 

kokošnjaku, riba in želva pa v vodi, zato se ne morejo razviti iz kokošjega jajca.  

 

Z naslednjim raziskovalnim vprašanjem sem ugotavljala, katere vrste se po mnenju 

predšolskih otrok razvijejo iz jajc. Odgovor sem dobila iz intervjuja ter iz dejavnosti, 

imenovane Kaj se lahko razvije iz jajca? Že pri začetnem intervjuju in začetni dejavnosti sem 

ugotovila, da otroci poznajo veliko organizmov, ki se razvijejo iz jajca. Zanimivo je, da je pri 

začetnem intervju le en otrok imenoval kačo kot tak organizem. V začetni dejavnosti, ki sem 

jo izvajal le dan po izvedenih začetnih intervjujih, pa je kar devet otrok iz slanega testa 

oblikovalo kačo kot organizem, ki se razvije iz jajca. Menim, da na rezultat vpliva težavnost 

izdelave organizmov, saj je kačo lažje izdelati iz testa kot kateri koli drug organizem. Po 

izvedenih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih so otroci našteli in imenovali veliko več 

organizmov kot pri začetnem intervjuju. Pri končnem intervjuju so imenovali 22 organizmov 

več kot pri začetnem intervjuju. Tudi pri končni dejavnosti so oblikovali več organizmov iz 

slanega testa, in sicer 12 različnih vrst/skupin, medtem ko so jih pri začetni dejavnosti izdelali 

7. Otroci so znanje o raznolikosti organizmov, ki se razvijejo iz jajc, pridobili predvsem s 

prebiranjem strokovne literature  in z izdelovanjem plakata Prihajam iz jajca. 

 

Z zadnjim raziskovalnim vprašanjem sem želela preveriti, ali lahko s pomočjo aktivnih metod 

poučevanja vplivam na otrokovo znanje o jajcu in organizmih, ki se razvijejo iz jajc. Z otroki 

sem izvedla veliko vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, ki so v večini temeljile na aktivnem 

učenju in poučevanju. Otroci so z lastno aktivnostjo pridobili veliko znanja in spremenili 

predstave o razmnoževanju organizmov ter o jajcu kot zunajtelesnem načinu razvoja. Ob 

obisku  kmetije so spoznali veliko vrst ptic in njihovih jajc. Ugotovili so, da se tako ptice kot 

tudi njihova jajca med seboj razlikujejo po velikosti, obliki, barvi in trdoti. Na kmetiji so 

videli, da se ptice lahko izvalijo tudi iz umetne valilnice, s primerno toploto in vlago. Kakšna 

je zgradba notranjosti jajca posameznega organizma so ugotavljali na kmetiji in v igralnici, 

kjer smo opazovali zgradbo kuhanega in surovega kokošjega jajca. Raznolikost jajc so 

spoznali tudi pri opazovanju kanarčkovega in golobjega jajca v igralnici ter na sprehodu, kjer 

smo v ribniku zajeli žabji mrest. V igralnici so se seznanili z živim piščancem in ga doživljali. 

S tem so spoznali, da se piščanec kasneje razvije v kokoš ali petelina. Da se piščanec razvije 

le iz oplojenega jajca, so  izvedeli ob poslušanju pravljice Moj piščanček. Kako se piščanec 

razvija v jajcu smo skupaj z otroki spoznavali s pomočjo videoposnetka in z urejanjem 

fotografij razvoja piščanca. Zanimiva dejavnost, kjer so otroci samostojno in aktivno 
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raziskovali organizme, ki se razvijejo iz jajc, je potekala na travniku. Iskali so drobne živali in 

njihova jajčeca. Na žalost pa nismo našli nobenega jajčeca. S to dejavnostjo so spoznali 

veliko členonožcev. Znanje o teh organizmih so pridobivali in širili tudi s pomočjo igre 

spomin in sestavljanke. 

 

Po izvedenih končnih intervjujih sem ugotovila, da je aktivno učenje in poučevanje 

učinkovito. Ugotovila sem, da so se s pomočjo aktivnega učenja otroci veliko naučili o 

organizmih, ki se razvijejo iz jajc. Marentič Požarnik (2003) pravi, da je takšno učenje 

trajnejše in prinaša uporabnejše znanje, saj otrok samostojno spreminja in spoznava svet okoli 

sebe. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

S svojo diplomsko nalogo sem prišla do treh pomembnejših zaključkov, in sicer: 

1. Predšolski otroci imajo pomanjkljive predstave o jajcu kot zunajtelesnem načinu 

razvoja. Samo nekateri otroci vedo, da se dva osebka iste vrste razmnožujeta ter imata 

njim pripadajoče potomce, kar je značilnost spolnega razmnoževanja. Veliko otrok je 

imelo pomanjkljivo znanje o razmnoževanju tudi po izvedenih vzgojno-izobraževalnih 

dejavnostih. 

2. Otroci poznajo veliko različnih vrst organizmov, ki se razvijejo iz jajca. Sprva so 

omenjali predvsem ptice in plazilce ter nekaj dvoživk, členonožcev in rib. Po 

izvedenih dejavnostih pa so dodatno našteli še več vrst ptic, členonožcev in plazilcev. 

Poleg tega pa so omenjali tudi mehkužce. 

3. Izvedene vzgojno-izobraževalne dejavnosti so pozitivno vplivale na znanje otrok o 

razmnoževanju in o jajcu kot zunajtelesnem načinu razvoja. Z aktivno udeležbo v 

vzgojno-izobraževalnih dejavnostih so spoznali veliko novih vrst organizmov, ki se 

razvijejo iz jajc. 

 

Z diplomskim delom sem želela spodbuditi vzgojitelje, da otrokom v vrtcih omogočijo čim 

več konkretnih izkušenj ter jim zagotovijo okolje za aktivno učenje. Raziskave potrjujejo, da 

se otrok na tak način veliko nauči in znanje je trajnejše. V vrtcu naj z otroki opazujejo razvoj 

žab, na travniku raziskujejo žuželke in njihova jajčeca, obiščejo kmetijo itn. V diplomskem 

delu predstavljam in analiziram različne vzgojno-izobraževalne dejavnosti, s pomočjo katerih 

lahko otroci spoznajo jajce kot zunajtelesen način razvoja ter pomen razmnoževanja za 

organizme. Želela bi, da bo predlagane dejavnosti preizkusilo čim več vzgojiteljev ter svoje 

ugotovitve primerjalo z rezultati moje diplomske naloge. Prepričana sem, da lahko vsi skupaj 

prispevamo k večji naravoslovni pismenosti predšolskih otrok. 

 

Naj omenim še, da je tema diplomskega dela tudi mene osebno spodbudila k natančnejšemu 

opazovanju narave in odkrivanju novih stvari v domačem okolju. Ko sem zaključila praktični 

del diplomske naloge, sem na travniku opazila drobna jajčeca. Predvidevala sem, da so 

jajčeca metulja, saj je bila na njih ovita majhna gosenica. Prav tako sem čez nekaj časa na 

travniku med spravilom sena odkrila gnezdo čmrljev, ki so se ravnokar izlegali iz jajčec. Še 

isti dan sem opazila tudi bubo metulja. Tema diplomskega dela je bila zanimiva tudi za moje 

družinske člane. Nekega dne je moja mama v sobo prinesla list rastline, na katerem so bila 
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drobna jajčeca (priloga 3, slika 50) in mi dejala: »Poglej Vesna, kaj sem našla. Mislim, da so 

jajčeca od uši.« 
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8 PRILOGE 

 

Priloga 1: Risbe predstav predšolskih otrok o notranjosti jajca 

 

 ZAČETNI INTERVJU KONČNI INTERVJU  
OTROK 1  

 
Komentar: »Okrog je lupina.« 

 
Komentar: »Notri je piščanček.« 

OTROK 2 

 
Komentar: »Piščančkova glava, 
rokice in uček.« 

 
Komentar: »Notri je želva.« 

OTROK 3 

 
Brez komentarja 

 
Komentar: »Notri je kokoš.« 



 

OTROK 4 

Komentar: »Notri je piš
OTROK 5 

Komentar: »Piš
OTROK 6 

Komentar: »Notri je nekaj rumenega, 
zunaj pa je lupinica.«

81 

 
»Notri je piščanček.« 

Komentar: »Kačo bom narisal.«

 
»Piščanček je notri.« Komentar: »Piščanč

 
»Notri je nekaj rumenega, 

zunaj pa je lupinica.« 
Brez komentarja. 

čo bom narisal.« 

 
čanček je notri.« 

 



 

OTROK 7 

Komentar: »Notri je rumenjak, okoli 
je lupinica.« 

OTROK 8 

Komentar: »Notri je piš
OTROK 9 

Brez komentarja. 

OTROK 10 

Brez komentarja

82 

 
»Notri je rumenjak, okoli 
 

Komentar: »Notri je rumenjak in 
beljak.« 

 
»Notri je piščanček.« Brez komentarja. 

 
Brez komentarja.  Brez komentarja. 

 
Brez komentarja Komentar: »Notri je krokodil.«

 
»Notri je rumenjak in 

 
 

 
 

 
»Notri je krokodil.« 



 

OTROK 11 

Komentar: »Notri je 
OTROK 12 

Brez komentarja.
OTROK 13 

Komentar: »Notri je oranžen jaj

83 

 
»Notri je piščanček.« Brez komentarja. 

 
Brez komentarja. Komentar: »Notri je piš

 
»Notri je oranžen jajček.« Komentar: »Notri je piš

 
 

 
»Notri je piščanček.« 

 
»Notri je piščanček.« 



 

OTROK 14 

Brez komentarja.
OTROK 15 

Komentar: »Notri ima tako mast.«

OTROK 16 

Komentar: »Notri je piš

84 

 
Brez komentarja. Komentar: »Ptička rišem.«

 
»Notri ima tako mast.« 

Komentar: »Notri je rumenjak in 
beljak.« 

 
»Notri je piščanček.« Brez komentarja. 

 
čka rišem.« 

»Notri je rumenjak in 
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OTROK 17 

 
Brez komentarja. 

 
Komentar: »Notri je piščanček.« 

OTROK 18 

 
Komentar: »Tak okrogel rumenjak.« 

 
Komentar: »V jajcu je piščanček.« 
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Priloga 2: Intervju za otroke: Kaj je jajce? 

 

Zap. št. intervjuja:  

Datum in kraj: 

Ime in priimek otroka: 

Starost: 

Spol: 

 

1. Kaj je jajce? 

2. Ali je jajce živo? 

3. Ali si že videl/a kakšno jajce? Opiši njegovo velikost, barvo in obliko. 

4. Nariši, kaj je v jajcu. 

5. Zakaj imajo kokoši in nekatere druge živali jajce? 

6. Zakaj kokoš vali jajce? 

7. Kako jajce nastane? Opiši! 

8. Ali se lahko iz jajca kokoši izvali mlad petelin? Zakaj da ali ne? 

9. Ali se lahko iz jajca kokoši izvali želva ali riba? Zakaj da ali ne? 

10. Zakaj imajo nekatera jajca trdo lupino? 

11. Zakaj so jajca različnih velikosti? 

12. Kaj se lahko še razvije iz jajca? 

 

Opombe: 
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Priloga 3: Slika  

 

 

Slika 49: Jajčeca listnih uši 


