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POVZETEK 

 

Vrtnarjenje je dejavnost, ki predšolskim otrokom prinaša veliko spodbud za napredek 

tako na področju začetnega naravoslovja kot tudi na mnogih drugih področjih dejavnosti. 

Mnogi vrtci obdelujejo vrtove, vendar se po dosedanjih izkušnjah daje rastlinskemu delu 

živega v vrtu mnogo več poudarka kot živalskemu. Vloga živali v eko vrtu pa je velika, saj 

nam nekatere lahko močno zmanjšujejo pridelek, medtem ko so druge v vlogi plenilcev, 

opraševalcev ali zaradi vključenosti v proces kroženja snovi in s tem izboljševanja 

rodovitnosti prsti dobrodošle.  

Cilj diplomskega dela je bil raziskati, koliko 5–6 let stari otroci vedo o živalih v eko vrtu 

(ali poznajo značilnosti in vlogo teh živali v eko vrtu) in kakšen je odnos otrok do teh živali. 

Nadaljnji cilj je bil zasnovati in izvesti dejavnosti, v katerih bi otroci tematiko spoznavali s 

čim več neposrednih izkušenj, in ugotoviti vpliv teh izkušenj na znanje in odnos otrok do 

živali v eko vrtu. 

Začetne predstave otrok sem ugotavljala s polstrukturiranimi individualnimi intervjuji, ki 

sem jih izvedla v eksperimentalni in kontrolni skupini otrok (vsaka skupina je štela 24 otrok). 

Z otroki eksperimentalne skupine sem izvedla projekt, ki je obsegal 8 dni dejavnosti v 

vrtčevskem vrtu. Po opravljenih dejavnostih sem intervjuje ponovila v obeh skupinah in na 

podlagi razlik med odgovori in odzivov otrok obeh skupin sklepala o vplivu izvedenih 

dejavnosti na znanje in odnos otrok do živali v eko vrtu. 

Rezultati so pokazali, da je bilo začetno poznavanje živali v eko vrtu med otroci obeh 

skupin skromno. V povprečju so znali našteti le od 1 do 3 živalske vrste, ki živijo v vrtu, in 

večinoma njihove vloge v vrtu niso poznali. Po opravljenih dejavnostih pa se je znanje o tej 

tematiki pri otrocih eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno bistveno izboljšalo. 

Našteti so znali večje število živalskih vrst in poznali njihovo vlogo v vrtu. Z neposrednimi 

izkušnjami se je izboljšal odziv otrok ob stiku z živo živaljo. Razlike sem ugotovila tudi v 

odnosu do vrtnih živali – pri otrocih eksperimentalne skupine so dejavnosti pripomogle k bolj 

pozitivnemu odnosu in zmanjšanju predsodkov do živali v eko vrtu. V okviru raziskovanja 

odnosa sem ugotavljala tudi, kako otroci doživljajo odnos plenilec–plen. Otrokom sem 

omogočila opazovanje prehranjevanja pikapolonic z živimi listnimi ušmi, otroci pa so se 

izražali o svojem doživljanju ob tem. Ugotovila sem, da so otroci ob opazovanju 

prehranjevanja pikapolonic kazali sprejemanje in razumevanje dejstva, da morajo nekatera 

živa bitja umreti, da lahko druga preživijo. Ob tem so se na konkretnem primeru učili osnov 

ekologije in spoznavali biološko borbo proti škodljivcem. 

Dejavnosti spoznavanja živali v eko vrtu so otroke močno pritegnile. Zaključujem, da so 

tovrstne dejavnosti dragocena priložnost za napredek otrok. Rezultati diplomskega dela 

potrjujejo pomen vrtčevskega vrta kot spodbudnega učnega okolja. 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otroci, začetno naravoslovje, aktivno učenje, živali, eko vrt 



 

 

 

 

SUMMARY 

 

Gardening is an activity that provides a number of incentives for progress of preschool 

children in the field of early science and in many other fields. Children in numerous 

kindergartens tend their gardens, but experience suggest that more attention is devoted to the 

flora of the garden than to its fauna. But the role of animals in an eco garden is very important 

because some of them destroy crops, while others are beneficial, such as predators, pollinators 

or animals involved in the circulation of substances that improves soil fertility. 

The goal of this thesis was to determine how much children aged from 5 to 6 years know 

about animals in an eco garden (if they know their characteristics and roles in the garden) and 

what is their attitude towards those animals. Another goal was to develop and carry out 

activities through which the children could explore this topic with direct experience, and to 

assess the influence of that experience on their knowledge and attitude towards the animals in 

the eco garden. 

We conducted individual semi-structured interviews with the children from the 

experimental and the control group to determine their initial ideas about the topic (24 children 

in each group). The children from the experimental group took part in the 8-day project that 

involved activities in the garden of the kindergarten. After the activities, we once again 

interviewed the children from both groups and drew conclusions about their knowledge and 

attitude towards the animals in the eco garden based on the differences in their answers and 

responses. 

The results indicated that their initial knowledge about animals in the eco garden was 

rather rudimentary. On average, they only knew from 1 to 3 animal species living in the 

garden; they mostly failed to explain their role in the garden. However, the knowledge of the 

experimental group after the activities was significantly better compared to the control group. 

They were able to list more animal species and knew of their role in the garden. Direct 

experience improved their reactions when encountering a new animal. Certain differences 

were also observed in terms of the children's attitude towards garden animals. The activities 

helped them develop a more positive attitude towards the animals in the eco garden and also 

eliminated prejudice against them. All that said, we also examined their perception of the 

predator–prey relationship. The children were able to observe ladybugs eating live aphids and 

comment on their experience. We found that the children started to accept and understand the 

fact that certain living creatures must die so others can live. The children learned about 

ecology basics and biological pest control on a concrete example. 

They were extremely interested in exploring animals in the eco garden. To conclude, 

similar activities are a wonderful opportunity for the progress of children. The results of the 

thesis attest to the significance of the garden in the kindergarten as an encouraging learning 

environment. 

KEYWORDS: preschool children, early science, active learning, animals, eco garden  
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1 UVOD 
 

1.1 Pomen vrtnarjenja za otroke 
 

Otroci se vedno bolj odtujujejo od naravnega okolja, zato je vsaka priložnost za stik z 

naravo dobrodošla. Srečanje z naravo mora biti pristno, da so lahko izkušnje bolj bogate in 

pomembne za nadgrajevanje znanja. Otrok v stiku z naravo pridobiva mnogo pozitivnega, 

razvoj celotnega otroka je veliko boljši, razvija se lahko tudi bolj odgovoren odnos do okolja. 

Otroci svoje znanje gradijo na neposrednih izkušnjah, svoje predznanje pa spreminjajo ali 

nadgrajujejo z novim znanjem (Kos, 2014). 

Narava ponuja popolno senzorno izkušnjo in omogoča popoln otrokov razvoj. Razvija 

tudi vrednote in pozitiven odnos do okolja, ki se mora začeti razvijati že v predšolskem 

obdobju. Otroku je treba ponuditi pozitivne izkušnje z naravo, saj se v nasprotju razvijejo 

neutemeljeni strahovi in predsodki do narave, ki zavirajo razvoj pozitivnega odnosa do narave 

(Kos, Schmidt, Jerman, 2012). 

Vrtnarjenje je spodbudno okolje za učenje v zgodnjem otroštvu, kjer se spodbuja uporaba 

vseh čutil. Hachey in Butler (2009 po: Kos, 2014) pravita, da vrtnarjenje v vrtcu povezuje 

motivacijsko in smiselno dejavnost s tremi elementi naravoslovnega izobraževanja: vsebino, 

procesnimi znanji in odnosom do živega. Za dolgoročno spoštovanje, ohranjanje in varstvo 

narave je vrtnarjenje otrok ključnega pomena. Spodbuja njihov čustveni razvoj, telesno 

aktivnost, goji njihov »dar čudenja« in izboljšuje njihovo dobro počutje (Kos, 2014).  

V različnih raziskavah je bilo ugotovljeno, da vrtnarjenje vpliva na pozitiven odnos do 

živega in do rastlinske hrane, pri tem spoznava izvor rastlinske hrane. S pridelavo hrane v 

vrtcu si otroci v svoje življenje prinašajo delček narave. Ob tem čutijo, da počnejo nekaj 

smiselnega in koristnega. Različne raziskave so pokazale, da če otroci sodelujejo pri 

vrtnarjenju, pogosteje posežejo po sveži zelenjavi in sadju. Otrok je celostno vključen v bolj 

zdravo življenje, saj se zaveda pozitivnih lastnosti sadja in zelenjave ter se ob vrtnarjenju giba 

(Kos, 2014). 
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Otrok sam po sebi ne ve, od kje pride rastlinska hrana. Če je v vrtcu možnost, lahko sam 

sodeluje pri vzgoji sadja in zelenjave. Ob tem pridobiva znanja, kje in kako plodovi zrastejo. 

Otrok dobi občutek, koliko truda je potrebnega za skrb rastlin, in posledično bolj ceni 

pridelke. Poleg tega ima možnost uživanja in preizkušnja različnih svežih plodov in rastlin 

(Kos, 2014). 

Nekatere raziskave omenjajo pozitiven vpliv medgeneracijskega povezovanja, ki se lahko 

povezuje z vrtom. Da vzgojiteljice niso preobremenjene s skrbjo za vrt, je smiselno vključiti 

tudi starše in stare starše. Tako lahko družina uživa v skupni dejavnosti na prostem. Starejši 

lahko ob tem svoja znanja prenašajo na otroke, poleg pa se tudi sami kaj novega naučijo. 

Vrtec se lahko povezuje tudi z okolico, otroci pridobivajo občutek pripadnosti okolju (Kos, 

2014). 

Vrtnarjenje ponuja dejavnosti, ki poleg narave vključujejo tudi vsa ostala področja 

kurikuluma: gibanje, jezik, umetnost, družba in matematika. Povezovanje področij dejavnosti 

omenja tudi Miller (2007). Kurikulum (1999) poudarja pridobivanje izkušenj z živimi bitji, 

pri tem pa otrok postopno razvija naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, 

zmožnosti za uvidevanje in reševanje problemov, postavljanje hipotez, klasificiranja, iskanja 

ter povzemanja bistva in pomena ter oblikovanje konceptov.  

Prva dva globalna cilja v Kurikulumu za vrtce (1999) pri področju narave, ki se tesno 

vključujeta v vrtnarjenje, sta sledeča: 

 doživljanje in poznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, 

povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih, 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 

narave. 

Tako otroci skozi raziskovanje vrta in oskrbe zanj dosegajo ta dva globalna cilja in tudi 

mnoge cilje pri področju narave ter na vseh ostalih področjih dejavnosti.  
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1.2 Učenje predšolskih otrok 
 

Otrokova spontana nagnjenja po odkrivanju in spoznavanju neznanega se kažejo tako, da 

vse, kar vidijo, želijo potipati, povohati in okusiti, vse, kar slišijo, pa želijo videti (Krnel, 

2001). Mnenje, da je že vsako srečanje in gibanje v naravnem okolju ter spontana igra z 

naravnimi predmeti, učenje in učenje naravoslovja poenostavlja. Učenje naravoslovja je 

zavestna dejavnost, kjer vzgojitelj in otroci dajejo poudarke na njim pomembnih 

raziskovalnih vprašanjih. Tako raziskovanje postavi temelje za kasnejše naravoslovje v šoli in 

za razvoj naravoslovno pismenega posameznika, ki je sposoben reševati različne probleme in 

odkrivati naravo na logičen in znanstven način (Krnel, 2001). 

Metoda učenja naravoslovja v vrtcih naj se največkrat poslužuje raziskovalnega pristopa. 

Ta uresničuje veliko ciljev iz Kurikuluma (1999), razvija intelektualne sposobnosti, 

znanstveno mišljenje in spodbuja iznajdljivost v problemskih situacijah. Otroci odkrivajo 

neznane značilnosti in jih povezujejo s preteklimi izkušnjami, s tem pa zgradijo nove 

ugotovitve in znanja (Petek, 2012). Za uspešno reševanje problemov je potrebna 

posameznikova sposobnost, strategije, predznanje, motiviranost in situacije, z vajo pa so 

otroci v reševanju vedno boljši in boljši. Probleme si lahko zastavljajo tudi sami, tako 

razvijajo in vzdržujejo radovednost (Marentič Požarnik, 2000). 

Raziskovalni pristop v kombinaciji z drugimi metodami razvija tudi Gardnerjeve (po 

Krnel, 2004) multiple inteligence: jezikovne, logično-matematične, prostorske, telesno-

gibalne, glasbene, osebne, medosebne in naturalistične. Vzgojitelj pa lahko gradi otrokov 

razvoj na njegovi nadarjenosti za glasbo, gibanje, socialne odnose, opazovanje in orientacijo v 

prostoru in odnos do narave. Raziskovanje postane motivacija za nadaljnje dejavnosti (Krnel, 

2004).  

Predšolski otroci so pri temah iz naravoslovja zelo vedoželjni. Radi eksperimentirajo in 

raziskujejo, s tem pa pridobivajo različne spretnosti in osebne smiselne izkušnje iz okolja. 

Odrasli jim moramo organizirati spodbudno učno okolje (Hvala, 2012). Otrokom, ki imajo 

veliko dejavnosti v naravnem okolju, se krepi občutek čudenja, domišljije, ustvarjalnosti, 

znanja in spretnosti opazovanja, izboljšuje se odnos do znanja in motivacija za vseživljenjsko 

učenje. Otroci vseh starosti, sposobnosti in razvojnih stopenj se vedno v naravo vključujejo 

po svojih najboljših sposobnostih, nad svojimi ugotovitvami pa so navdušeni. S pojmi, ki se 
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srečujejo ob spoznavanju narave, se bodo kasneje srečali v šoli, učenje novih znanj pa bo lažje 

zaradi lastnega predznanja (Miller, 2007). 

 

1.2.1 Aktivno in izkušenjsko učenje 

 

»Kakovostno učenje je tisto, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira. To je 

aktivno učenje« (Marentič Požarnik, 2000, 12). Z aktivnim učenjem otroci zgradijo znanje, ki 

jim pomaga, da razumejo njihov svet. Njihova želja po raziskovanju, zastavljanju vprašanj in 

iskanju odgovorov je prirojena (Kos, Jerman, 2012).  

Kolb (1984; po: Marentič Požarnik, 2000) navaja, da je izkušenjsko učenje vsako učenje 

v neposrednem stiku z realnostjo oz. je v neposrednem stiku s pojavom in ne le razmišljanje o 

reagiranju ob takšni situaciji. Walter in Marks (1981; po: Marentič Požarnik, 2000) pa 

opredeljujeta izkušenjsko učenje kot niz dogodkov z enim ali več učnih ciljev, kjer se 

udeleženci aktivno vključujejo v enem ali več dogodkih. Po njunem mnenju se najbolje 

učimo, če nekaj naredimo sami.  

Pri izkušenjskem učenju je pomembno, da pustimo otrokom dovolj časa za samostojno 

opazovanje in doživljanje celotnega okolja ali pa delčka, ki si ga otrok izbere sam. Tako je 

učenje prilagojeno otrokovemu interesu, znanju, sposobnostim in razvojni stopnji, učenje pa 

tako ne more biti za otroka pretežko (Vrščaj, 2000b; po Kos, Jerman, 2012).  

Vsaka dejavnost z živimi bitji še ni pouk naravoslovja. Naravo je treba spoznavati skozi 

gibanje v naravnem okolju in z igranjem z različnimi naravnimi snovmi, vse pa mora potekati 

spontano. Ob neposredni dejavnosti otrok se razvija razumevanje pojavov v naravi (Krnel, 

2001). V kolikor je dejavnost naravoslovja organizirana kot proces odkrivanja, se otrokom 

ponuja priložnost za razvoj kritičnega mišljenja. Le-to se razvija, ko otroci preizkušajo 

hipoteze in opravljajo različne znanstveno zasnovane preizkuse (Krnel, 1993). 

Neposredna izkušnja otrok z živalmi je močna motivacija za prejemanje novih 

informacij, ki jih lahko preoblikujejo ali prilagodijo svojemu načinu razmišljanja, s tem pa 

gradijo novo znanje (Kos, Jerman, 2012). 
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1.2.2 Konstruktivistični pristop 

 

Konstruktivizem poudarja aktivno vlogo učenca, saj tako samostojno gradi svoja znanja, 

razumevanja in osmišlja informacije. Posameznik znanje ustvarja sam, drugi so lahko le 

spodbujevalci in usmerjevalci njegovega procesa učenja. Znanje se gradi na osnovi praktičnih 

in miselnih aktivnosti (Petek, 2012). Ne moremo ga sprejeti od zunaj, ampak ga gradimo sami 

ob aktivni obdelavi svojih izkušenj. Znanje tako ustvarja vsak sam v procesu osmišljanja 

svojih izkušenj (Marentič Požarnik, 2000). 

Piaget opiše konstruktivizem s tremi načeli: asimilacija, akomodacija in uravnoteženje. 

Pri procesu asimilacije novo znanje prilagajamo že prej pridobljenemu znanju. V procesu 

akomodacije se dosedanja znanja spreminjajo ob pritisku novih znanj. Da dosežemo višja 

znanja, pa se morata oba procesa uravnotežiti in lahko nastajajo logične strukture (Krnel, 

1993). Piaget je s poizkusi dokazal, da gredo otroci skozi različne razvojne stopnje, ki jih je 

treba upoštevati pri organizaciji dejavnosti (Marentič Požarnik, 2000).  

Zgodnje učenje naravoslovja se začne že v otrokovi glavi, z njegovimi predstavami in 

nadaljuje z dodajanjem novih izkušenj in znanj (Hvala, 2012). V vrtcu je premalo začetnega 

naravoslovja ali pa je le-to preveč abstraktno za otroke. Otroci zato ne morejo povezati svojih 

napačnih pojmov z novimi in pravilnimi. S tem se v glavah otrok pojavi zmeda in zavračanje 

naravoslovja (Krnel, 1993).  

Otroci so ves čas izpostavljeni različnim izkušnjam, zato si svet razlagajo po svoje. 

Človek si naravno sam oblikuje znanje na najboljši mogoč način, znanje pa je odvisno tudi od 

danih okoliščin. Znanje se lahko oblikuje samo in brez pomoči odraslih, otrok ostane pri 

napačnih pojmih. Ob pomoči vzgojitelja otroku se lažje in hitreje bliža novim in pravilnim 

znanjem. Če znanje temelji le na govoricah in ne na konkretnih opazovanjih, se razvije 

naivno, neznanstveno sprejemanje sveta (Krnel, 1993). 
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1.3 Odnos otrok do živega 
 

Odnos odraslega do narave se prenaša na otroke. Če se odrasli zanima in raziskuje, bo 

tako ravnal tudi otrok. Ob stiku z naravo lahko otroku nudimo spodbude in možnosti, da 

sprašujejo o tem, kar vidijo (Hvala, 2012). Ob neposredni dejavnosti se razvija razumevanje 

pojavov v naravi, občutek za spoštovanje in občudovanje ter želja po ohranjanju, odkrivanja 

znanja pa naj se otrok loti postopoma (Krnel, 2001). 

O lastnostih živih bitij se otrok največ nauči s tem, da goji živali. S tem spoznava 

življenjske potrebe teh bitij in življenjske procese, kot so prehranjevanje, razmnoževanje, rast 

in razvoj ter presnavljanje. S tem pospešujemo napredek tudi na mnogih drugih razvojnih 

področjih: jezikovnem, umetnostnem, motoričnem, na področju družbenih stikov in 

čustvenem. Seveda je treba živali opazovati tudi v naravnem okolju, vendar lahko s 

kombinacijo opazovanja živega bitja v naravnem in umetnem okolju dosežemo višja znanja 

(Novak in sod., 2003; po Kos, Jerman, 2012). Opazovanje živali v naravnem okolju v večini 

primerov ne omogoča vpogleda celotnega življenjskega ciklusa in drugih potreb bitja, tako da 

z gojenjem živali dopolnimo, česar v naravnem okolju ne bi opazili (Vrščaj, 1988; po Kos, 

Jerman, 2012). Kurikulum za vrtce (1999) predpisuje, naj otrok rad neguje živali v svojem 

okolju, se veseli srečanja z njimi in je do njih obziren. Od vzgojitelja je odvisno, koliko in 

kakšen poudarek da na to temo.  

Za opazovanje živali si moramo vzeti dovolj časa. Otrok se mora navaditi na prisotnost 

novega bitja in si ga dobro ogledati. Tako opazovanje naj bo selektivno in vodeno z vnaprej 

določenim namenom (Krnel, 1993). 

Otroku moramo omogočiti pozitivne izkušnje z živimi bitji v naravnem okolju, sicer 

lahko razvijejo neutemeljene strahove in predsodke. Otrok naravno nima predsodkov, pridobi 

jih z vzorom odraslih. Predsodki so lahko v nas močno zakoreninjeni in jih je težko odpraviti, 

odzivi na določeno žival, do katere imamo predsodke, so lahko nezavedni ali refleksni, s tem 

pa jih prenesemo na otroka. Vloga vzgojitelja pa je, da s svojo strokovnostjo, zgledom in 

zaupljivim odnosom do živali pomembno vpliva na oblikovanje pozitivnega odnosa do živih 

bitij (Kos, Jerman, 2012).  
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1.4 Vloga odraslih  
 

Otroci imajo že v ranem otroštvu različne zamisli in ideje o dogajanju v naravi, le vloga 

odraslih je, da jih odkrijejo. Organiziranje, spodbujanje in usmerjanje so osnovne naloge 

odraslega pri posredovanju znanja, do zaključkov in rešitev pa mora otrok priti sam. Otroka 

lahko primerjamo z mladim naravoslovcem, saj se čudi svetu, ga raziskuje in s tem gradi 

svoje znanje. Spontano se razvijajo različna kognitivna področja: opazovanje, sklepanje, 

spominjanje in oblikovanje mnenj … Se pa otrokova narava zaradi te kompleksnosti bolj 

nagiba k nepredvidljivemu kot pa k tradicionalnemu pogledu (Krnel, Bajd, 2010).  

Pomembno je, da otroke k pravilnim rešitvam vodimo in spodbujamo, ne pa da jim 

nakazujemo odgovor. Organiziramo jim okolje, kjer raziskujejo brez zadržkov in o svojih 

idejah odprto razpravljajo. Za učenje iskanja odgovorov uporabljamo raziskovalne metode: 

opazovanje, eksperimentiranje, opisovanje in razlago (Hvala, 2012).  

Vzgojitelj mora otroku pustiti dovolj časa in priložnosti za raziskovanje in preizkušanje 

narave z vsemi možnimi čutili. Otroku mora pustiti, da probleme reši sam, pri tem ga le 

usmerja in spodbuja. Pri samem spoznavanju narave je pomembno, da otrok predmete in živa 

bitja opisuje in kasneje tudi primerja, razvršča in ureja po različnih kriterijih, saj tako lažje 

loči domišljijski svet od realnega (Kurikulum, 1999). 

Vzgojitelj ni posrednik znanja, temveč je organizator, spodbujevalec in usmerjevalec, 

znanje pa gradi otrok sam. Samostojno odkrivanje znanja primerja otroka z mladim 

naravoslovcem, saj zaradi navdušenja nad svetom začne raziskovati, s tem pa krepi tudi 

naravoslovno pismenost (Krnel, Bajd, 2010). Skozi raziskovalne dejavnosti je treba gojiti 

notranjo motivacijo otrok, da se ne trudijo za pohvalo vzgojitelja ali starša, ampak za lastno 

veselje in potešitev otroške radovednosti (Marjanovič Umek, 2000). 

Preden se vzgojitelj odloči za naravoslovne dejavnosti, je dobro, če preveri predznanje in 

predstave o izbrani temi ter upošteva otrokove miselne sposobnosti. Tako lahko otrok 

nadgradi ali spremeni predznanje (Petek, Glažar, Razdevšek-Pučko, 2006). 

Na koncu so najbolj pomembni vzgojiteljev osebni zgled, pripravljenost in sposobnost do 

zavzetega in odgovornega ravnanja v okolju (Krnel, 2001). 
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1.5 Živali v vrtu, ki smo jih spoznali 
 

1.5.1 Dvoživke 

1.5.1.1 Navadna krastača (Bufo bufo)  

 

Navadna krastača sodi med brezrepe dvoživke. Je čokata in bradavičasta žaba, ki se 

nahaja blizu človeških bivališč in vrtov. Zraste do 15 cm, samci so manjši kot samice. Del 

življenja, kot ličinke, preživijo v vodi, dihajo z zunanjimi ali notranjimi škrgami, nakar 

odrasla žival živi na kopnem, vendar vlažnem okolju, ter diha s pljuči (Sket, Gogala, Kuštor, 

2003).  

Spomladi se odpravljajo proti mrestiščem, ki so lahko oddaljena tudi 5 km daleč. V 

situaciji, če se samček in samička najdeta na poti do mrestišča, se samček s prednjim parom 

nog oprime samičke, ki ga odnese do cilja. Tam samček v vodi oplodi jajčeca samičke (Sket, 

Gogala, Kuštor, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prednji par nog 

s štirimi prsti 

par izbuljenih 

oči  

zadnji par nog s 

štirimi prsti in 

plavalno kožico strupene 

žleze 

Slika 1: Telo navadne krastače 
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Njihove ličinke so paglavci, ki imajo ovalen trup z repom in brez okončin. Skozi razvoj 

jim najprej zraste zadnji par nog, potem pa še sprednji par. Na koncu izgubi rep in škrge ter 

pridobi pljuča. Odrasle živali imajo tanko, vlažno kožo, ki je hrapava in bradavičasta. Telesna 

temperatura je odvisna od okolice. Koža je prekrita s sluzjo, ki dovoljujejo dihanje in 

sprejemanje vode skozi kožo. Približno enkrat na teden se levijo, povrhnjico pa pojedo (Sket, 

Gogala, Kuštor, 2003).  

Ličinke so rastlinojede in imajo posledično daljša prebavila kot odrasla mesojeda žival. 

Paglavci se hranijo z algami in odmrlim organskim materialom, strgajo ga iz različnih 

kamnov in rastlin. Odrasle, ješče plenilke pa jedo žuželke, polže, pajke in črve, s tem pa 

zmanjšujejo število živali, ki se v vrtu hranijo s pridelkom. Pojedo jih v enem kosu, saj imajo 

majhne, preproste zobe, v usta jih dobijo z dolgim lepljivim jezikom (Sket, Gogala, Kuštor, 

2003).  

Na vrhu glave imajo par izbuljenih oči, ki omogočajo opazovanje okolice iz vode. Vidijo 

tudi v zelo šibki svetlobi, zaznavajo pa širok spekter barv (Sket, Gogala, Kuštor, 2003). 

Zadnji par nog je pri navadni krastači krajši od ostalih žab, posledično so slabše skakalke. 

Gibajo se malo s hojo in malo s skakanjem, po navadi hojo stopnjujejo z nizom poskokov 

(spletni vir, CKFF: http://www.ckff.si/projekti/interreg/dvozivke_bufo_bufo.php, 2015). 

Za lastno zaščito imajo navadne krastače v koži strupene žleze v zaušesnem delu v obliki 

fižola. Iz njih v primeru nevarnosti izločajo belo gosto tekočino, ki napadalcu povzroča hude 

prebavne motnje. Ljudem ta strup ni nevaren, ob vstopu v oči ali rano povzroča pekoče 

bolečine. Vraževerje, da ob dotikanju krastače dobimo bradavice, absolutno ne drži (Sket, 

Gogala, Kuštor, 2003). 

Jeseni si navadne krastače poiščejo prezimovališče, saj imajo nestalno telesno 

temperaturo. Lahko se zarijejo v blato, poiščejo si zavetišča pod trhlimi štori ali podzemna 

skrivališča. V času prezimitve so nedejavne, so pa zaščitene pred mrazom (Sket, Gogala, 

Kuštor, 2003).  

 

 

http://www.ckff.si/projekti/interreg/dvozivke_bufo_bufo.php


Rozman, M. (2015). Spoznavanje živali v vrtčevskem eko vrtu. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

 

 

10 

 

1.5.2 Maloščetinci 

1.5.2.1 Navadni deževnik (Lumbricus terrestris) 

 

Maloščetinci ali oligoheti so črvasti kolobarniki brez okončin, šopi ščetin jim štrlijo iz 

trupa, na sprednjem delu telesa se v spolno dozorelem času razvije sedelce, ki je namenjeno 

razmnoževanju. Večina kolobarjev je med seboj enakih, zrastejo pa do 30 cm. V vsakem 

kolobarju je celomska votlina, pod kožo pa je večplastna kožomišičnica, ki omogoča gibanje. 

Deževnik lazi »peristaltično«, kar pomeni, da se zaporedni kolobarji izmenoma iztegujejo in 

krčijo (Sket, Gogala, Kuštor, 2003).  

Živijo v globokih plasteh travnikov in obdelovalnih površin. Deževniki požirajo prst, iz 

katere prebavijo rastlinske ostanke. Zemlja gre skozi ustnično odprtino v prebavni trak in 

skozi zadnjično odprtino ven. Na površini zemlje izločajo iztrebke, imenovane glistine. Te so 

bogato gnojilo za zemljo in rastline, ki rastejo na njej (Sket, Gogala, Kuštor, 2003). 

Deževniki so dvospolniki. Dva deževnika se združita s sedelcema, vsak dobi partnerjevo 

seme v semenski sprejemnik. Ko dozorijo jajčeca, sedelce izloči zdrizast ovoj, v katerega 

iztisne jajčeca, partnerjevo seme in vodo. Zdrizast ovoj otrdi, v njem pa se iz oplojenih jajčec 

razvijejo črvički, ki še nekaj časa živijo v kokonu (Sket, Gogala, Kuštor, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Deževnikovi kokoni 
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V zemlji s svojim gibanjem ustvarjajo rove, s tem mešajo različne plasti zemlje, jo zračijo 

in rahljajo. Ko je zrak v zemlji, lahko prebiva več bakterij, zaradi bakterij pa je zemlja bolj 

hranilna. Iz zemlje prilezejo ob močnem dežju, saj jim ta zalije rove in prepreči dostop kisika 

(spletni vir, Jošar, http://www.utrinek.si/dezevniki, 2014).  

 

  

 

 

 

 

1.5.3 Mehkužci 

1.5.3.1 Portugalski lazar (Arion lusitanicus) 

 

Portugalski lazar zraste do približno 10 cm, telo je opečnato rjave barve. Na desnem boku 

ima odprtino plaščevega žepa, ki služi za dihanje. Sodi v vrsto kopenskih pljučarjev (Sket, 

Gogala, Kuštor, 2003). 

Lazar je dvospolnik, jajčeca dozorijo pred parjenjem, ko se srečata dva različna osebka, si 

izmenjata semenčica. Jajčeca odloži v zemljo, pod kamne ali v špranje skal, iz katerih se 

izležejo majhni polžki, ki so takoj samostojni (Sket, Gogala, Kuštor, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Telo navadnega deževnika 

Slika 4: Telo portugalskega lazarja 

tipala z očmi 

tipala za 

voh 

plaščev žep 

za dihanje 

mesto, kjer se 

nahajajo usta 

http://www.utrinek.si/dezevniki
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So rastlinojedi, na vrtovih si lahko privoščijo solato ali pa jagode ter mnoge druge 

vrtnine. Usta so sestavljena iz močne čeljusti in strgače z veliko zobčki. Nahajajo se na glavi, 

na spodnji strani podplata. Oči se nahajajo na vrhu dolgih tipalk, manjši par tipalk pa je 

namenjen vohanju (Jennings, 1989).  

Je pretežno nočna žival z nestalno telesno temperaturo. Telo je mišičasto, ki omogoča 

premikanje, ima pa tudi žleze, ki izločajo sluz za lažje premikanje po površini (Sket, Gogala, 

Kuštor, 2003). 

 

1.5.3.2 Veliki vrtni polž (Helix pomatia)  

 

Tudi veliki vrtni polž sodi v skupino kopenskih pljučarjev, za razliko od lazarja ima 

odprtino za dihanje pri hišici. Hišica, zgrajena iz apnenčaste snovi, lahko zraste do 5 cm. Polž 

se lahko v celoti skrije v hišico, ne more pa je v celoti zapustiti, saj je z njo zarasel. Pozimi, 

ko prezimuje globoko v prsti, vhod zapre s prstjo in listjem, zapre ga tudi s tanko kožico, v 

notranjosti izloči še kašasto snov, ki se hitro strdi. Ob telesu obda še rjavkasto lepljivo snov, 

ki jo zmehča spomladanski dež. Večino telesnih značilnosti je enakih kot pri lazarju (Sket, 

Gogala, Kuštor, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Telo velikega vrtnega polža 

Slika 5: Veliki vrtni polž 
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1.5.4 Pajkovci  

1.5.4.1 Suha južina – pozidni matija (Opilio parietinus) 

 

Suhe južine prepoznamo po zelo dolgih in tankih nogah ter jajčastem trupu, kjer sta 

glavoprsje in zadek tesno skupaj. Na sprednji strani ima dve očesi, ki nista posebno dobro 

razviti. Pipalki sta 3-členski in oblikovani kot škarje, ima pa še par kratkih tipal. Oboje 

uporablja pri prehranjevanju. Ima štiri pare nog, ki so sestavljene iz sedmih členov. Kot 

obrambo pred napadalci ima žleze, ki smrdijo in odvračajo plenilce (Sket, Gogala, Kuštor, 

2003). 

 

 

 

 

 

So enospolniki, samec in samica sta si na pogled podobna, samec je nekoliko manjši. Po 

paritvi samica odloži jajčeca v talne razpoke ali špranje za drevesnim lubjem. Jesenska jajčeca 

prezimijo in mladiči se izležejo spomladi (Sket, Gogala, Kuštor, 2003). 

Suhe južine ne pletejo mrež. So plenilke, lovijo drobne žuželke, lahko pa se polotijo 

mrhovine. Ko najdejo ustrezno hrano, stopijo nadnjo in spustijo trup k njej, da jo dosežejo s 

pipalkami in žvekali. Drobce, ki jih odtrgajo in pobirajo s pipalkami, zmečkajo in posrkajo v 

usta. Po obedu pa se začnejo čistiti (Sket, Gogala, Kuštor, 2003).  

 

 

 

 

Slika 7: Telo suhe južine 

pipalki 

tipali 

štirje pari 7-

členskih nog 

oči 

Slika 8: Suha južina – pozidni matija 
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Slika 11: Obramba mokrice 

Slika 10: Telo mokrice 

1.5.5 Raki 

1.5.5.1 Mokrica, prašiček ali kočič (Oniscoidea) 

 

Ta vrsta rakov živi na kopnem, najdemo jih skoraj povsod. Življenju na kopnem so se 

prilagodili tako, da vedno vlažijo škrge in da imajo vedno vlažno telo, izhlapevanje vode iz 

telesa je minimalno. Telo je obokano, bočne plošče, ki prekrivajo telo, so zavihane navzdol. 

Na videz imajo le par tipalk, saj so sprednje skoraj povsem pokrnele. Na spodnji strani telesa 

imajo sedem parov nog (Sket, Gogala, Kuštor, 2003). 

Glavoprsje vključuje le en kolobar oprsja z enim parom čeljustnih nožic, zato naredi vtis 

čisto navadne glave. Noge so prirejene za hojo. Zadek je vedno dosti krajši od oprsja, a 

navadno enako širok. Členjenost zadka se neredko zabriše. Zadkove nožice služijo kot dihalo. 

Sprednja para zadkovih nožic sta pri samcu paritvene naprave (Sket, Gogala, Kuštor, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Mokrica 
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Prehranjujejo se z odpadnimi listi in tako prispevajo pri predelavi listja v hranljivi humus. 

Branijo se z izločki bočnih žlez, ki so lepljivi in »zapacajo« obustne okončine napadalca. 

Lahko pa se zvije tudi v kroglico (Sket, Gogala, Kuštor, 2003).  

So enospolniki, samec oplodi samico tako, da ji spleza na hrbet in iztisne spermo iz 

spolnih vodov v paritvene nožice, hkrati pa z otipavanjem in »oblizovanjem« draži samico. 

Nato se z zadnjim delom telesa spusti na eno in čez nekaj minut na drugo stran samičinega 

telesa ter ji vbrizga spermo v spolni odprtini. Oplojena jajčeca pridejo v valilnik na spodnji 

strani samičinega oprsja (Sket, Gogala, Kuštor, 2003). 

 

1.5.6 Žuželke 

1.5.6.1 Listna uš (Aphidoidea) 

 

Kljub velikosti 3 mm lahko listne uši resno poškodujejo rastline s pitjem listnega soka ali 

prenašanjem povzročiteljev rastlinskih bolezni. Na liste izločajo medeno roso, ki lahko 

povzroči glivice. Z medeno roso pa se sladkajo mravlje, ki uši tudi branijo in skrbijo za njih. 

Plenilci uši so ličinke trepetavk, ličinke in odrasle polonice, ličinke tenčičaric, kratkokrilci ter 

pajki in nekatere plenilske stenice. Ima par tipalk in tri pare nog, premika se počasi. Žival je 

enospolnik, kar pomeni, da samec oplodi samico (Sket, Gogala, Kuštor, 2003). 

Črna fižolova uš živi na fižolu, pesi, blitvi, špinači in plevelih. Hrani se s sokom iz 

sitastih cevi. Sesalo je iz dveh cevčic, skozi eno izločajo slino, skozi drugo pa črpajo sok. 

Slina vsebuje encime, ki razkrajajo pektinske lamele v celicah, s čimer je olajšano sesanje 

(Sket, Gogala, Kuštor, 2003).  

 

 

 

 

 

sesalo, 

sestavljeno iz 

dveh cevčic 

Slika 12: Črna fižolova uš 

glava 
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Par oči ima tako kot vse žuželke, velike in sestavljene iz veliko majhnih očesc. V tipalkah 

imajo čutila za voh in tip, zaznavajo tudi vibracije ali tokove zraka. Telo je sestavljeno s treh 

delov: glave, oprsje in zadka. V delu oprsja se nahajajo vsi trije pari nog, zadek pa je 

sestavljen iz večjega števila telesnih obročkov (Sket, Gogala, Kuštor, 2003).  

  

1.5.6.2 Mravlja (Formicidae) 

 

Mravlje najdemo skoraj v vseh kopenskih življenjskih okoljih. Izoblikovale so si uspešno 

družbeno življenje z delitvijo dela. Matica, ki leže jajčeca, ostaja varno v gnezdu, delavke pa 

preiščejo vsak kotiček okolice, da bi veliko skupnost preskrbele s hrano. Hranijo se predvsem 

z drugimi žuželkami, v svojih podzemnih rovih v vrtu in travniku pa lahko gojijo koreninske 

uši, ki izločajo sladke sokove. Pomen na okolje ima pozitiven, saj uniči veliko rastlinojedih 

žuželk. S kopanjem globokih rovov pa skrbijo tudi za zračenje, rahljanje in mešanje tal. S 

prenašanjem semen nehote sadijo različne rastline (Sket, Gogala, Kuštor, 2003). 

Mravlje izločajo posebne fermone, s katerimi označujejo poti do vira hrane, pokličejo 

druge delavke na pomoč pri ujetju plena ali sprožijo preplah ob nevarnosti. Če na poti srečajo 

mravljo, ki ni iz njihove družine, jo napadejo, prav tako če katera zaide v tuje mravljišče. 

Prepoznajo se tako, da se pretipajo s tipalkami, ki je pravzaprav ovohavanje in okušanje. 

Poleg para tipalk imajo mravlje tri pare nog z majhnimi kaveljčki za hojo navpično navzgor in 

navzdol. Mravljišče je ogromen splet različnih rovov in »sobic«, ki služijo kot shramba ali 

mesta, kjer vzgajajo naraščaj (Sket, Gogala, Kuštor, 2003). 
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Slika 13: Telo mravlje 
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Slika 15: Hranjenje mravlje s sladko tekočino listnih uši 

So enospolniki, samec oplodi samico – matico, ki izleže jajčeca. Iz njih se izležejo 

ličinke, za katere skrbijo mlade mravlje. Večina naraščaja je kasneje mravelj delavk, le nekaj 

je samcev in matic. Matica določa spol zarodka, saj se delavke razvijejo iz oplojenih jajčec, 

na kar se samec razvije iz neoplojenih, haploidnih jajčec. Edina naloga samca v mravljišču je 

oploditev matice, kmalu zatem pa pogine. Samice se parijo samo enkrat v življenju, takrat si 

zberejo zalogo semenčic, s katero kasneje oplajajo jajčeca in odločajo o spolu o svojih 

potomcih. Ličinke so povsem drugačne od odrasle živali, med spremembo v odraslo žival 

nastopi obdobje popolnega mirovanja v bubi (Sket, Gogala, Kuštor, 2003). 

Zanimivo je, da so mravlje poznale sužnjelastništvo in živinorejo še preden je človek 

izdelal prvo kamnito orodje. Matica velja za kraljico gnezda in vse delavke delajo za dobrobit 

nje in celotne družbe. So edine živali, ki gojijo uši na listih ali v podzemnih rovih, skrbijo za 

njih, jih branijo in prenašajo na boljša mesta (Sket, Gogala, Kuštor, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Model mravljišča 
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1.5.6.3 Polonica (Coccinellidae), pikapolonica (Coccinella septempunctata) 

 

Polonice so hrošči, ki so okrogli in imajo na pokrovkah večje število pik. Število pik se 

razlikuje od vrste polonice. Na pokrovkah imajo lahko tudi lise ali pege. Poznamo tudi 

polonice, ki so brez pik in imajo gladko ali kosmato telo. Pokrovke so zelo pisane in živahne 

barve, prevladujejo rdeče, rumene, oranžne in črne barve (Sket, Gogala, Kuštor, 2003). 

Imajo par tipalnic in šibke ter kratke kijaste noge, ki jih lahko skrijejo pod oklep. So 

enospolniki, samice odložijo jajčeca na list, iz katerega se razvijejo ličinke, ki se hranijo z 

listnimi ušmi. Tudi kasneje se odrasli osebki hranijo z listnimi ušmi (Sket, Gogala, Kuštor, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot obrambni mehanizem pred napadalci se pikapolonice naredijo mrtve, noge potegnejo 

v posebne žepe na spodnji strani oklepa. Vznemirjeni spuščajo iz kolenskih sklepov jedko 

rumeno-oranžno tekočino, da se zdi napadalcem neokusna (Sket, Gogala, Kuštor, 2003). 

Zrastejo približno 5–8 mm. Najbolj znana vrsta je sedempikčasta polonica ali 

pikapolonica. Glava in ovratnik sta črna, pokrovke so rdeče s sedmimi črnimi pikami, ki so 

lahko različno velike. Prezimijo v zemlji, kleteh ali zapuščenih hišah (Sket, Gogala, Kuštor, 

2003). 

tipalki oči 
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Slika 16: Glava pikapolonice 
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Ljudje zmotno menijo, da letijo s pokrovkama. Pod pokrovkama je tako kot pri vseh 

hroščih skrit par letalnih opnastih kril, ki jih varujeta. Med letom dvigne pokrovki in leti s 

spodnjim parom kril. Čeprav s pokrovkama ne leti, so le-te tudi krila. Tako ima polonica dva 

para kril (Sket, Gogala, Kuštor, 2003). 
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Slika 17: Telo pikapolonice 

Slika 18: Hranjenje pikapolonice z listno ušjo 
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1.6 Eko vrt in eko vrtnarjenje 
 

1.6.1 Značilnosti ekološkega vrtnarjenja 

 

Eko vrtnarjenje je vrtnarjenje brez uporabe kemičnih snovi. Ni nobena nova ideja, ampak 

so jo ljudje uporabljali vrsto stoletij pred izumom kemičnih snovi za vrtnarjenje. Osnove 

organskega pridelovanja vrtnin so: kompost, organska gnojila, ki jih lahko izdelamo sami, 

mešano sajenje in naravna zaščita pred škodljivci (Kreuter, 2013). 

Kompostišče je določen prostor, kjer se odlagajo biološki odpadki in nastaja kompost. 

Razdeljen je na tri dele:  

 v prvem delu se zbirajo odpadki za kompostiranje, 

 drugi del je namenjen kompostiranju, kjer odpadki preperevajo, 

 v tretjem delu pa se shranjuje kompost in je pripravljen za uporabo. 

Kompost se lahko izkoristi tudi za sajenje buč. Paziti je treba, da semena zasadimo ob robu in 

ne na vrhu komposta, da rastlina lahko normalno raste (Škof, 2013). 

Kolobarjenje ima osnovno pravilo, in sicer da si sorodne rastline ne smejo slediti na istem 

mestu najmanj dve leti. Vsaka rastlina ima svoje potrebe po hranilnih snoveh, 

mikroelementih, vlažnosti in različni teksturi zemlje. Najbolje je, da se rastline sadi v 

zaporedju, tiste z globokimi koreninami in tiste s plitkimi koreninami (Škof, 2013). 

Uporablja se zastirka, ki preprečuje množično rast plevelov in zadržuje vlago v tleh, 

ustvarja prijetno okolje za različne živali v zemlji, uporablja se na primer slama ali lubje. 

Vključeno je tudi kompostiranje, tako se vsi biološki odpadki in morebiten plevel koristno 

uporabijo (Januš, 2013). S kompostom blago pognojimo zemljo, obenem pa je tudi hrana za 

drobne živali v zemlji, ki pozitivno vplivajo na pridelek (Kreuter, 2013).  

V vrtu so zelo dobrodošle živali. Deževniki s kopanjem rovov rahljajo, zračijo in mešajo 

zemljo. Da se živali, kot so polži, uši, gosenice itd., ne namnožijo preveč in pojedo vsega 

pridelka, zmanjšujejo njihovo število pikapolonice, ki pojedo na stotine uši, žabe in krastače, 

ki pojedo polže in gosenice, tudi različni ptiči, ki pojedo drobne žuželke (Januš, 2013). 
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Da privabimo živali, v bližino vrta nasadimo drevesa za ptice, ki vrt varujejo tudi pred 

vetrom. Za manjše živali lahko nastavimo zatočišča, kjer se lahko skrijejo pred soncem, na 

primer kakšno odpadno opeko ali pa kos lesa. Lahko pa zgradimo pravi »hotel za žuželke«, 

kjer v leseno »hišico« vgradimo lesene deske z luknjami ali pa nasujemo storže. Tako lahko 

privabimo nam zaželene žuželke, ki pojedo nezaželene žuželke (Čurč, 2013). 

 

1.6.2 Vrtčevski eko vrt 

 

Vrtec Vrhnika, enota Želvica, kjer sem opravljala dejavnosti z otroki, razpolaga z več kot 

60 m
2
 vrta, ribnika in trave, ki se nahaja tik ob igrišču vrtca. Poimenovali so ga naravni 

kotiček s čutno potjo. Otroci in zaposleni vrtca tako skrbijo za gredice, in sicer vsaka skupina 

ima v »lasti« eno gredico, kamor posejejo ali posadijo določeno užitno rastlino (npr. 

paradižnik, solato, grah, krompir, redkvice, jagode, drobnjak, baziliko …) in pa tudi kakšno 

cvetlico. Za gredico skrbijo tako, da jo zalijejo, če je potrebno, jo okopavajo in pobirajo 

pridelke ter jih poizkušajo.  

Upoštevajo načela eko vrtnarjenja. Uporabljajo lubje za zastirko, zemljo gnojijo s tam 

narejenim kompostom. Upoštevajo načela za sobivanje rastlin in kolobarijo. Ob gredice so 

postavili hotel za pikapolonice. Imajo tudi ribnik, ki je bivališče za različne žabe. Za zalivanje 

zbirajo deževnico v velikih sodih.  

Vrtec sodeluje tudi z osnovno šolo, ki je v neposredni bližini. Tudi osnovna šola ima svoj 

šolski eko vrt. Sodelujejo tako, da gredo šolski otroci na obisk v vrtčevski eko vrt in obratno. 

Oba vrtova sta povezana s posebnim prehodom.  

Večina vodenih dejavnosti je v vrtcu posvečena rastlinam in njihovi negi, vodenih dejavnosti 

v zvezi z živalmi pa je minimalno. Največ poudarka dajejo opazovanju razvoja paglavcev, saj 

vrt vsebuje ribnik, kjer je vsako leto mnogo paglavcev.  

Po dosedanjih izkušnjah vrtca naravni kotiček pozitivno vpliva na otroke. Otroci so v vrtu 

veliko bolj umirjeni, raziskujejo okolico, skrbijo za rastline in živali, poležavajo na blazinah 

ob ribniku in se igrajo z naravnimi materiali, ki jih najdejo tam.  
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Slika 19: Tloris vrtčevskega naravnega kotička 
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2 OPREDELITEV PROBLEMA, RAZISKOVALNI 

CILJI, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN METODE 
 

2.1 Opredelitev problema 
 

Stik z naravo ima velik pomen za razvoj predšolskega otroka. Čeprav se o pozitivnih 

učinkih in pomembnosti tega stika veliko ve in govori, pa življenje današnjih otrok postaja 

vse bolj odtujeno od naravnega okolja (Clements, 2004; Louv, 2005; Waller in sod., 2010 po: 

Kos, 2014).  

Ne samo gozd, travnik, potok ali močvirje, tudi vrt je lahko prostor, ki otrokom omogoča 

doživljanje narave v njeni raznovrstnosti in spremenljivosti. V mnogih primerih je vrt zaradi 

oddaljenosti naravnega okolja od vrtca ali šole celo lažje dosegljiv in otrokom ponuja 

neizmerno veliko možnosti za izkušenjsko učenje. Mnoge raziskave so pokazale številne 

prednosti, ki jih prinaša vključevanje vrtnarjenja v izobraževalni proces (Kos, 2014). 

Vrtnarjenje v vrtcu ali šoli povezuje motivacijsko in smiselno dejavnost s tremi elementi 

naravoslovnega izobraževanja: z vsebino, s procesnimi znanji in z odnosom (Hachey in 

Butler, 2009; po: Kos, 2014). Vrt je prostor in laboratorij, ki ponuja doživljanje narave v 

celoti, raznovrstnosti in spremenljivosti ter spodbuja aktivno, izkušenjsko učenje. Ob 

dejavnostih otroke usmerja k opazovanju, zastavljanju vprašanj in hipotez, spoznavanju 

odnosa med vzrokom in posledico ter eksperimentiranju (Kos, 2014). 

Z aktivnim učenjem se krepi naravoslovna pismenost, ki je del splošne izobrazbe in 

razgledanosti. S pravilnim vodenjem vzgojiteljice naj bi otroci presegli trenutno stopnjo 

kognitivnega razvoja (Krnel, Bajd, 2010). Znanje otroka se z vsako izkušnjo širi, ob tem pa se 

razvijajo tudi multiple inteligence: jezikovne, logično-matematične, prostorske, telesno-

gibalne, glasbene, osebne, medosebne in naturalistične (Krnel, 2004). 

Po konstruktivističnem pristopu je učenje proces, v katerem se na novo pridobljeno 

znanje gradi s povezovanjem novih informacij v staro strukturo znanja, ta pa se preoblikuje in 

nadgradi. Do nadgradnje pride s konkretno aktivnostjo v okolju in z igro s predmeti (Krnel, 

1993).  

Vrt ponuja popolno senzorno izkušnjo, igra in učenje v njem pa spodbujata celosten 

razvoj otroka. Ob tem otrok razvija tudi pozitiven odnos do živega (Kos, 2012). Otroci, ki 



Rozman, M. (2015). Spoznavanje živali v vrtčevskem eko vrtu. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

 

 

24 

 

niso v rednem stiku z naravnim okoljem, do živih bitij in narave na splošno pogosto razvijejo 

neutemeljene strahove in predsodke. Te lahko z neprimernim vedenjem in ravnanjem okrepijo 

tudi starši in vzgojitelji (Miller, 2007). 

V vrtcih so eko vrti vedno pogostejši, otroci se vključujejo v dejavnosti, povezane z 

vrtnarjenjem. Poudarek dejavnosti pa se daje največkrat predvsem rastlinskemu delu živega v 

vrtu, ne pa tudi živalskemu delu, ki je prav tako pomemben za življenje eko vrta. Tako 

vrtnarjenje kot spoznavanje živalskega sveta sta za otroke izrednega pomena, saj naravno 

okolje močno motivira k dejavnostim. Otroci lahko sami raziskujejo in pridobivajo dragoceno 

znanje. 

Ob spoznavanju živali v vrtu lahko otroci pridobivajo tudi znanje o medvrstnih odnosih 

žival‒rastlina in žival‒žival ter tako spoznavajo osnove delovanja ekosistema in se s tem učijo 

osnov ekologije. 

 

2.2 Raziskovalni cilji 
 

Raziskovalni cilji diplomskega dela so: 

1. ugotoviti predstave predšolskih otrok o vrtu, živalih v vrtu in njihovem ekološkem 

pomenu v vrtu; 

2. raziskati odnos predšolskih otrok do živali, ki jih pogosto srečamo v vrtu 

(kolobarnikov, žuželk – med njimi čebele in pikapolonice, pajkovci, krastače); 

3. pripraviti in izvesti za predšolske otroke primerne dejavnosti v vrtčevskem eko vrtu, 

ob katerih se bodo otroci aktivno učili o drobnih in tudi večjih živalih v vrtu ter do 

njih razvijali pozitiven odnos, 

4. po opravljenih dejavnostih ponovno ugotoviti znanje predšolskih otrok o živalih v eko 

vrtu in raziskati odnos otrok do teh živali in v primerjavi s kontrolno skupino 

ugotoviti, kako lahko z aktivnim učenjem v vrtčevskem eko vrtu vplivamo na 

napredek v znanju in oblikovanju pozitivnega odnosa do živih bitij v vrtu; 

5. zaključiti, kako lahko z aktivnim učenjem v vrtčevskem eko vrtu vplivamo na 

napredek v znanju in oblikovanju pozitivnega odnosa do živih bitij v vrtu. 
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2.3 Raziskovalna vprašanja 
 

Raziskovalna vprašanja v diplomskem delu so: 

1. Koliko otroci vedo o živalih v vrtu: koliko različnih drobnih živali tal in koliko 

različnih prebivališč živali naštejejo? 

2. Koliko se lahko otroci ob aktivnem učenju naučijo o pomenu živali v vrtu za boljši ali 

slabši pridelek? 

3. Koliko lahko vplivam na predsodke otrok do drobnih živali z lastnim zgledom in s 

tem, da otrokom omogočim neposredno izkušnjo z njimi? 

4. Kakšno bo čustveno doživljanje otrok ob konkretni izkušnji odnosa plenilec‒plen, ko 

bodo otroci z neposredno izkušnjo spoznavali prehranjevanje pikapolonice z živimi 

listnimi ušmi? 

 

2.4 Raziskovalna metoda 
 

2.4.1 Opis vzorca 

 

Eksperimentalno skupino je sestavljala skupina otrok skupine »Sončki«, starih od 5 do 6 

let, enote Želvica, Vrtca Vrhnika. V skupini je 24 otrok ‒ 12 dečkov in 12 deklic. Kontrolno 

skupino je sestavljala skupina otrok skupine »Sovice in čukci«, starih od 5 do 6 let, enote 

Želvica, Vrtca Vrhnika. V skupini je 24 otrok ‒ 14 dečkov in 10 deklic.  
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Slika 21: Listna 

uš 

2.4.2 Postopek zbiranja podatkov 

 

Pred začetkom dejavnosti sem v eksperimentalni in kontrolni skupini izvedla začetni 

intervju z vsakim otrokom posebej. Rezultate sem med seboj primerjala. Z intervjujem sem 

želela spoznati najprej predznanje otrok obeh skupin in znanje otrok eksperimentalne skupine 

po izvedenih dejavnostih ter znanje otrok kontrolne skupine brez izvedenih dejavnosti v eko 

vrtu. Intervju je obsegal naslednja vprašanja:  

1. Ali veš, kaj je vrt? Opiši ga – kaj raste v njem, kaj v njem živi? 

2. Katere živali najdemo na vrtu? 

3. Kje vse najdemo živali v vrtu? 

4. Ali poznaš kakšne živali, zaradi katerih imamo boljši pridelek? Naštej jih in povej, 

zakaj imamo zaradi njih boljši pridelek. 

5. Ali poznaš kakšne živali, zaradi katerih imamo slabši pridelek? Naštej jih in povej, 

zakaj imamo zaradi njih slabši pridelek. 

6. Poimenuj živali na sliki; povej, ali je zaradi nje pridelek boljši ali slabši in zakaj. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kaj jé pikapolonica? 

 

Slika 24: 

Deževnik 

Slika 22: Krastača 

Slika 23: 

Gosenica 

Slika 25: Lazar 

Slika 20: Čebela 
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Z otroki eksperimentalne skupine sem izvedla različne dejavnosti v vrtu, ki bodo 

vključevale živali, ki jih bomo srečali tam. Otroci bodo prek aktivnega in konkretnega učenja 

spoznavali različne drobne živali in njihov pomen v vrtu. Ob dejavnostih sem otroke 

opazovala in rezultate dokumentirala. 

Po izvedenih dejavnostih sem z otroki eksperimentalne in kontrolne skupine ponovno 

opravila isti intervju kot pred dejavnostmi, in sicer z vsakim otrokom posebej.  

 

2.4.3 Postopek obdelave podatkov 

 

Rezultate testov sem statistično obdelala in jih kvantitativno analizirala ter predstavila v 

obliki grafov. Rezultate opažanj otrok med dejavnostmi v naravnem okolju sem kvalitativno 

analizirala in dokumentirala njihove odzive. 
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3 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 

3.1 Opis dejavnosti z analizo 
 

3.1.1 Nabiranje in spoznavanje drobnih živali vrtčevskega eko vrta 

 

3.1.1.1 Cilji 

 

 Otrok odkriva in spoznava živa bitja in njihova okolja. 

 Otrok je pozoren na telesno zgradbo živega bitja in ga likovno upodobi. 

 Otrok pokaže predznanje o določenih živalih in si oblikuje zanimanje za nadaljnje 

raziskovanje (Kurikulum, 1999). 

 

3.1.1.2 Potek dejavnosti 

 

 Iskanje živali v eko vrtu in spoznavanje osnov o živalih v vrtu. 

 Ogled mravlje in mokrice z lupami ter določitev delov telesa. 

 Spoznavanje pomena mravlje in mokrice za eko vrt. 

 Risanje mravlje in mokrice. 

 Izdelava plakata z vprašanji otrok o drobnih živalih v vrtu. 

 

3.1.1.3 Analiza 

 

Na začetku našega projekta smo se podali v vrtčevski eko vrt. Raziskovali smo po vrtu in 

začeli raziskovati najrazličnejše živali, ki živijo tam. Otroci so se kar zapodili po celotnem 

eko vrtu in iskali živali. Z velikim navdušenjem so se zapodili vsak na svoj konec, nekateri so 

iskali živali v skupinicah.  
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                                     Slika 26: Gibanje po naravnem kotičku 

Živali smo iskali vsepovsod. Nismo jih našli veliko, najbrž zaradi vročine, največ je bilo 

mravelj in mokric. Te smo si z lupami pobližje pogledali, prešteli noge in se pogovorili o 

pomenu teh živali za vrt. Ko so našli mravlje in mokrice, nihče od otrok ni vedel, kakšna je 

njihova vloga na vrtu. Po opazovanju čete mravelj smo ugotovili, da v mravljišče nesejo 

poginulo živalco. Zaključili smo, da se hranijo s poginulimi živalmi. Kako se prehranjujejo 

mokrice, pa nismo uspeli videti, sem jim pa razložila, da jejo odpadne liste in s tem posredno 

izboljšujejo kakovost prsti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 27: Iskanje živali pod lubjem 
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Najdene živali smo opazovali v prosojni plastični posodi in jih risali. Pri risanju sem 

otroke opozorila, naj opazujejo podrobnosti živali, tako število nog kot obliko telesa. Na 

koncu smo skupaj primerjali slike in ugotavljali, ali je žival, upodobljena na risbi, podobna 

resnični živali ali ne.  

 

 

 

 

 

 

 

Po počitku smo nadaljevali s tematiko živali v vrtu. Izdelali smo plakat, na katerega smo 

skupaj zapisali vprašanja otrok o živalih v vrtu, na katera bi otroci želeli dobiti odgovore. 

Plakat smo opremili s slikami, ki so jih otroci izrezali iz fotokopirane knjige in prilepili. Ob 

tem smo se pogovarjali o živalih na slikah. Na nekatera vprašanja otrok sem odgovorila med 

pogovorom. Izdelava plakata je otroke spodbudila k razmišljanju, povedali so mi podatke, ki 

jih vedo o živalih in tudi kaj jih o njih zanima. Na tak način sem dobila še več informacij o 

tem, koliko otroci vedo o živalih.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 28: Primerjava narisane in resnične živali 

Slika 29: Plakat z vprašanji otrok 
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3.1.2 Spoznavanje čebele in bivališč drobnih živali v vrtu 

 

3.1.2.1 Cilji 

 

 Otrok raziskuje in spoznava različna bivališča živali v vrtu. 

 Otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in nežive 

narave. 

 Otrok spoznava pomen čebele za eko vrt. 

 Otrok spoznava knjigo kot vir informacij. 

 Otrok se skozi didaktično igro uči imena živali (Kurikulum 1999). 

 

3.1.2.2 Potek dejavnosti 

 

 Iskanje živali z lupami na prej predlaganih mestih v eko vrtu. 

 Ogled in spoznavanje čebele ter njenega pomena za eko vrt. 

 Izdelava plakata z različnimi bivališči v eko vrtu in umestitev živali v pravo 

bivališče. 

 Ogled knjig o drobnih živalih, ki živijo v eko vrtu. 

 Igra spomin s sličicami drobnih živali, ki živijo v eko vrtu. 

 

3.1.2.3 Analiza 

 

Najprej smo se odpravili na vrt z lupami in se pogovorili, kje vse bi lahko našli živali. 

Otroci so predlagali, naj iščemo na zemlji, travi in skalah. Otroci so morali uporabljati svoje 

predznanje, da so vedeli, kje vse lahko najdemo živali. Polni pričakovanja smo se zapodili po 

različnih kotičkih. Našli smo le mravlje, mokrice in čebele. Čebelo sem ujela v plastično 

posodo. Otroke sem vodila ob opazovanju telesne zgradbe živali. Prešteli smo noge, pogledali 

osnovno zgradbo telesa, si natančneje ogledali krila in tipalnice. Otroke sem vprašala, kje so 

našli čebelo. Odgovorili so, da na cvetu. Spodbudila sem jih k razmišljanju o tem, kaj čebela 

počne na cvetu. Razložila sem jim, da se tam prehranjuje ‒ srka nektar ali medičino. Na nogah 
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Slika 30: Iskanje živali po zemlji 

pa smo opazili nekaj rumenega. Nihče od otrok ni vedel, kaj je to. Povedala sem jim, da 

čebela ta rumeni prah nabere na različnih cvetovih. S cvetnim prahom se čebela hrani, tistega, 

ki ga je nabrala in shranila na nožicah, pa odnese v čebelnjak. Ob tem, ko se smuka po 

cvetovih, pa ga raznese tudi po drugih cvetovih in jih opraši. Po oprašitvi lahko zrastejo 

različni plodovi, na primer jagode in paradižniki. 

                                                                               Slika 31: Iskanje živali po skalah 

 

 

 

 

 

                                                                                            

   

 

  

 

 

                              Slika 32: Iskanje živali pod kamni 
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Po počitku smo izdelali plakat, kjer so narisana različna mesta na vrtu, kot so rastline, 

zemlja, kamen. Razdelila sem jim sličice z živalmi, ki so jih prilepili na mesto, kjer te živali 

živijo, npr. deževnik živi pod zemljo, gosenica na listu ... Otroci so na osnovi lastnih izkušenj 

pravilno razvrstili večino živali. Na pravilno mesto, kjer žival živi, niso znali razvrstiti strige 

in listne uši. Otroci so se dopolnjevali z odgovori, se popravljali in tudi preverili svoje ideje, 

ko so raziskovali vrt. O vseh živalih smo se tudi pogovorili, jih poimenovali, otroci so 

povedali, kaj vedo o določeni živali, nekaj zanimivosti o vsaki živali sem dodala jaz. Plakat so 

ponosno obesili pred igralnico, da so si ga lahko ogledali vsi starši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potem pa sem jim na mizo dala različne knjige o drobnih živalih, ki smo si jih v 

skupinicah ogledali, razložila sem jim, kaj je prikazano na določenih slikah. Kasneje so si 

otroci različne podatke o živalih, ki so jih vedeli, razlagali med seboj in kazali slike v knjigah. 

Otrokom sem ponudila naslednje knjige: 

– Beaumont, E. (2010). Podobe drobnih živali. Oka otroška knjiga, Ljubljana; 

– Esenko, I. (2014). Vrt. Okaši, Ljubljana; 

– Jennings, T. (1988). Into science earthworms. Oxford, University Press, Hong Kong; 

– Jennings, T. (1989). Into science slugs and snails. Oxford, University Press, Hong 

Kong; 

– Jennings, T. (1989). Small garden animals. Oxford, University Press, Hong Kong; 

– Jennings, T. (1991). Into science insects. Oxford, University Press, Hong Kong; 

– Jennings, T. (2010). Male živali. Tehniška založba Slovenije, Kitajska; 

– Prap, L. (2011). Žuželčji zakaji. Mladinska knjiga, Ljubljana. 

Slika 33: Plakat z bivališči živali 
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Druga skupina otrok se je igrala spomin, ki sem ga izdelala sama. Vseboval je slike 

drobnih živali, ki živijo na vrtu. Vsako žival, ki so jo odkrili, so poimenovali in tako so si v 

spomin vtisnili tudi imena njim nepoznanih živali. Predvidevala sem, da bodo imeli na 

začetku nekaj težav z zbiranjem parov. Vendar so bili pri tem večinoma zelo uspešni. Veliko 

smo premlevali o živalih, vključenih v spomin, se o njih pogovarjali in odgovore na vprašanja 

skupaj poiskali v knjigah. Otroci so se kasneje umaknili v mirni kotiček v igralnici in še 

vedno premlevali ter se pogovarjali o teh živalih. S tem sem dobila potrdilo, da se otrokom 

počasi znanje vtira v spomin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 34: Pregledovanje knjig o drobnih živalih, ki živijo na 

vrtu 

Slika 35: Igra spomin s sličicami drobnih živali 
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3.1.3 Spoznavanje deževnika in njegovega pomena v eko vrtu 

 

3.1.3.1 Cilji 

 

 Otrok razbije mogoče stereotipe do deževnika. 

 Otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in nekaj oddajajo. 

 Otrok spoznava lastnosti deževnika in suhe južine skozi različna čutila. 

 Otrok spoznava knjigo kot vir informacij (Kurikulum, 1999). 

 

3.1.3.2 Potek dejavnosti 

 

 Raziskovanje eko vrta. 

 Spoznavanje in doživljanje deževnika, njegovih lastnosti in pomena za eko vrt. 

 Spoznavanje suhe južine, njenih lastnosti in pomena za eko vrt. 

 

3.1.3.3 Analiza 

 

Ob raziskovanju v vrtu smo na travniku naleteli na deževnika. Najprej smo ga pobožali in 

spoznavali v njegovem naravnem okolju. Sprva so ga pobožali le najbolj pogumni. 

Pričakovala sem, da bodo drugi otroci potrebovali veliko moje spodbude, da se ga bodo 

dotaknili. Videli so, da deževnik ni otrokom naredil nič hudega, zato so ga pogumno pobožali 

še ostali otroci. Otroci, ki so bili zadržani, so videli, da deževnik ne grize in da ni prav nič 

grozen, da so ga otroci pozitivno sprejeli in tako še sami poizkusili sprejeti deževnika v roke. 

S tem menim, da sem naredila korak k razbijanju stereotipov otrok do teh živali. 
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Predlagala sem, da deževnika položimo na papir in poslušamo, če se kaj sliši, ko se 

premika in zvija. Najprej sem jih vprašala, kaj menijo, da se bo slišalo, in vsi so odgovorili, da 

nič. Ko je deževnik lezel po papirju, so otroci slišali prasketanje. Nihče od otrok ni vedel, 

kako bi ti zvoki nastali. Ob ogledu knjig pa so otroci spoznali, da ima deževnik vzdolž telesa 

mnogo drobnih ščetin, ki jih ne opazimo, lahko pa jih otipamo, če deževnika pobožamo na 

pravih mestih. Te ščetine deževniku omogočajo uspešnejše gibanje v rovih. Otroci so bili 

vidno presenečeni, saj so bili na začetku mnenja, da je deževnik gol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 36: Božanje deževnika na travi 

Slika 37: Poslušanje premikanja deževnika na papirju 
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Deževnika smo odnesli v igralnico. Otroke sem spodbudila, da primejo deževnika v roke 

in si ga ogledajo. Prav vsi otroci so ga sprejeli v roke, kar me je zelo pozitivno presenetilo. 

Otroci so bili tudi veseli in ponosni ob nekem novem dosežku, pokazali so veliko navdušenje 

ali ob najdbi neke nove živali ali ob sprejemu deževnika v dlan. Izpostavila sem vprašanje, 

kako deževnik vpliva na rast rastlin. Nekaj otrok je vedelo, da dela rove po zemlji, niso pa 

vedeli, da s tem zrači in rahlja zemljo. V knjigi sem pokazala slike, kjer so vidne različne 

plasti zemlje, ki jih deževnik premeša. Otrokom sem povedala, da deževnik poje odpadle liste 

in vmes pogoltne tudi zemljo. Njegov iztrebek pa je zelo rodovitna zemlja, ki jo rastline 

potrebujejo za rast. 

Ob raziskovanju vrta je deček od nekod prinesel suho južino. Dali smo jo v posodo in si 

jo ogledali. Prešteli smo noge in v knjigah pogledali, katera žival ima osem nog. Ugotovili 

smo, da je žival pajkovec. Tudi za to žival sem vprašala, kako vpliva na vrt. Ker spada med 

pajkovce, smo ugotovili, da lovi drobne živali in na tak način uravnava njihovo številčnost. 

 

 

 

Slika 38: Neposreden stik z 

deževnikom 

Slika 39: Deževnik s ščetinami 

‒ otrok je upodobil tudi slušno 

izkušnjo 
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Ko je bil čas za prosto igro, so se otroci radi igrali spomin z živalmi v vrtu, ki sem jim ga 

naredila. S tem so utrjevali imena vseh živali, ki so vključene v igro spomin. 

 

3.1.4 Spoznavanje krastače in njenega pomena v eko vrtu 

 

3.1.4.1 Cilji 

 

 Otrok pobližje spozna krastačo in njene lastnosti. 

 Otrok pridobiva pozitiven odnos do živega bitja. 

 Otrok spoznava, da se živa bitja hranijo z drugimi živimi bitji (Kurikulum, 1999). 

 

3.1.4.2 Potek dejavnosti 

 

 Spoznavanje lastnosti krastače in njenega pomena v eko vrtu. 

 Učenje pravilnega ravnanja z živo živaljo. 

 Opazovanje načina prehranjevanja krastače. 

 Opazovanje premikanja krastače. 

 

Slika 40: Veselje ob najdbi 
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Slika 42: Opazovanje krastačinih krakov 

Slika 43: Opazovanje krastače 

3.1.4.3 Analiza 

 

Tokrat pa je bilo pravo veselje že takoj ob mojem prihodu, saj sem s seboj prinesla 

navadno krastačo. Nekaj jih je vedelo, da je to krastača, ostali so menili, da gre za žabo. 

Razložila sem jim, da krastače najdemo na vrtu, zato ker je veliko hroščev in polžev, s 

katerimi se prehranjujejo. Do sedaj smo v ribniku našega vrtčevskega eko vrta našli le zelene 

rege. Otroci so krastačo želeli takoj pobližje pogledati in jo prijeti v roke. Najprej sem jim jo 

pokazala, dovolila, da se je vsak dotakne s prstom ali dlanjo. Potem pa sem jim pokazala, 

kako ravnamo z živaljo, da je ne poškodujemo. Kasneje so jo v roke prijeli tudi sami.  

 

 

 

 

 

 

 

Otroci so me veliko spraševali o lastnostih krastače, ki so jih zanimale. Vprašanja so bila 

npr. zakaj je krastača mrzla, kako poje muho … Že doma sem ugotovila trik, kako krastačo 

prepričati, da iztegne jezik kot pri hranjenju. Pred krastačino glavo sem migala s prstom, ta pa 

je stegnila jezik in hlastnila po njem. To se je otrokom zdelo izredno zanimivo, z velikim 

Slika 41: Neposreden stik s krastačo 

Slika 44: Božanje krastače 
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zanimanjem so si od blizu ogledovali dogodek. Otroke sem vprašala, če so kdaj videli, kako 

se krastača prehranjuje. Vsi so odgovorili, da ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krastačo smo položili tudi na travo in opazovali njeno premikanje. Otroci so 

predvidevali, da krastača samo skače, ne pa da tudi leze. Ob opazovanju pa so ugotovili, da 

lahko počasi leze ali pa skače.  

 

3.1.5 Gradnja hišice za drobne živali ‒ »hotela za žuželke« 

 

3.1.5.1 Cilji 

 

 Otrok na različne načine išče rešitev problema. 

 Otrok spoznava, kaj potrebujejo živa bitja za življenje. 

 Otrok poišče različne gradnike, ki so naravno prisotni v eko vrtu (Kurikulum, 1999). 

 

  

Slika 45: Primerjava odrasle krastače in mlade zelene rege 
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3.1.5.2 Potek dejavnosti 

 

 Ugotavljanje, kakšne elemente postaviti za »hotel za žuželke«. 

 Izdelava »hotela za žuželke«. 

 

3.1.5.3 Analiza 

 

Po počitku pa smo ugotavljali, kako bi lahko v vrt privabili še več drobnih živalic. 

Vprašala sem jih, kje smo sedaj našli živali in kakšno mesto je bilo tam. Ugotovili smo, da 

imajo mnoge drobne živali rade senco, da se skrijejo pred vročim soncem in vlago. Vprašala 

sem jih, kako bi živalim lahko zagotovili takšna mesta. Spodbujala sem jih, naj razmislijo, 

katere elemente bi lahko vključili, in rezultat je odličen. Otroci so predlagali, da za skrivališče 

živalim na tla postavimo kamne in lubje. Na vrtu smo začeli postavljati lubje in kamne, pri 

tem smo tam našli še košček lesenega debla, ki smo ga položili na tla. Sama pa sem prinesla 

še opeko in vprašala otroke, če bi tudi to bilo primerno skrivališče za živali. Ugotovili so, da 

bodo živali imele veliko sobic v vseh teh luknjah v opeki. Končni izdelek smo poimenovali 

»hotel za žuželke«. Tega so otroci oblikovali sami. Čez vse elemente smo polili vodo, da bo 

vse skupaj vlažno in primerno za živali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 46: »Hotel za žuželke« 
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3.1.6 Spoznavanje pikapolonice in listnih uši ter njihovega pomena v eko 

vrtu; spoznavanje odnosa plenilec‒plen na primeru pikapolonice in 

listnih uši 

 

3.1.6.1 Cilji 

 

 Otrok spozna lastnosti pikapolonice in listne uši. 

 Otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih živih bitij. 

 Otrok spoznava, da živa bitja živijo in umrejo (Kurikulum, 1999). 

 

3.1.6.2 Potek dejavnosti 

 

 Spoznavanje lastnosti pikapolonic in listnih uši ter njihovega pomena za eko vrt. 

 Opazovanje odnosa plenilec‒plen. 

 Iskanje pikapolonice v vrtčevskem eko vrtu. 

 

3.1.6.3 Analiza  

 

Pikapolonica je pri otrocih zelo priljubljena žival. S seboj sem prinesla 12 pikapolonic, ki so 

jih otroci pobližje spoznali. Prešteli smo noge in si ogledali zgradbo njenega telesa. Po 

opisovanju pikapolonice smo v knjigi ugotovili, da je hrošč. Ugotovila sem, da so jo do sedaj 

znali samo prepoznati, lastnosti o njej pa niso poznali. Potem so otroci z neposredno izkušnjo 

spoznavali še listne uši. Dali so jih na roko in opazovali. Povedala sem jim, da se uši hranijo s 

sokovi iz listov in poganjkov. Otroke sem vprašala, kaj jedo pikapolonice. Veliko otrok je 

odgovorilo, da ne vedo, nekaj pa, da jedo liste. V posebno posodo sem združila pikapolonice 

in listne uši, otroci pa so opazovali, kaj se bo zgodilo. Pikapolonice so hitele k listnim ušem, 

jih zgrabile in začele jesti. Otroci niso pričakovali takšnega razpleta. Dogajanje so opazovali z 

odprtimi usti in sprva brez besed. Kasneje so odražali začudenje z besedo »uau«. Najprej je 

bila posoda za opazovanje zaprta, potem pa sem jo odprla, da so otroci še bolje videli 

dogajanje. Bili so presenečeni, da pikapolonice jedo listne uši. Po tem, ko so otroci z 

neposredno izkušnjo doživeli hranjenje pikapolonice z živimi listnimi ušmi, sem otrokom 

predvajala še posnetek, ki je to dogajanje prikazoval še pobliže. Posnetek sem našla na spletu. 

Otrokom se je posnetek zdel zelo zanimiv. Najbolj zanimivo se jim je zdelo, kako 
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pikapolonica prime uš in jo nese k ustom. Med počitkom smo šli v eko vrt pogledat, če je kje 

kakšna pikapolonica, našli smo eno, ki se je zadrževala na visoki okrasni travi. Otroci so se je 

zelo razveselili in jo hoteli nahraniti. Takoj so začeli po eko vrtu iskati list z listnimi ušmi, 

vendar neuspešno. Eden od otrok se je odločil, da gre v igralnico po list z ušmi. V tem času pa 

je pikapolonica odletela, tako da otrokom ni uspelo nahraniti pikapolonice. Skozi današnje 

dejavnosti so otroci pridobili izkušnje, ki si jih bodo zapomnili za celo življenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 47: Opazovanje listnih uši na roki 

Slika 48: Opazovanje pikapolonic 
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Slika 49: Opazovanje hranjenja pikapolonic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 51: Opazovanje hranjenja 

pikapolonic 

Slika 50: Ogled posnetka hranjenja 

pikapolonic 

 

Slika 52: Pikapolonica v vrtčevskem eko vrtu 
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3.1.7 Spoznavanje polžev in njihovega pomena v eko vrtu 

 

3.1.7.1 Cilji 

 

 Otrok spoznava lastnosti polža in lazarja ter ju primerja. 

 Otrok spoznava vlogo polžev v vrtu. 

 Otrok spoznava, da imajo živa bitja v domišljijskem svetu tudi lastnosti, ki jih v naravi 

nimajo (Kurikulum, 1999). 

3.1.7.2 Potek dejavnosti 

 

 Ogled in spoznavanje polžev in lazarjev ter njihov pomen za eko vrt. 

 Opazovanje premikanja polža po steklu. 

 Poslušanje in analiziranje pravljice Godrnjava pikapolonica avtorja Erica Carlea. 

 

 

 

 

Slika 53: Deklica je narisala njeno doživetje ob opazovanju pikapolonic 
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Slika 54: Opazovanje in primerjanje vrtnega polža in španskega lazarja 

Slika 55: Kje ima polž usta? 

3.1.7.3 Analiza 

 

V skupino sem prinesla po dva primerka polža in lazarja, ki so ju otroci spoznavali z 

neposredno izkušnjo. Polže smo opazovali skozi steklo. Na ravno steklo smo položili polže in 

steklo dvignili nad glave. S spodnje strani so otroci opazovali premikanje polžev. Vrsti smo 

primerjali med seboj, videli njihove razlike in podobnosti. Pokazala sem jim usta, saj so 

zmotno menili, da ima polž usta na sprednji strani glave, nihče ni pomislil, da se skrivajo na 

spodnji strani glave.  
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Otrokom sem zastavila vprašanje, s čim se polži prehranjujejo. Sedaj so že sami povedali, 

da polži jejo solato. Zanimalo jih je tudi, kako polži dihajo. Same odprtine jim nisem mogla 

pokazati, saj se je polž vedno skril, sem jim pa pokazala mesto, kjer se le-ta nahaja.  

Po počitku sem jim prebrala pravljico Godrnjava pikapolonica avtorja Erica Carlea. Z 

zgodbo sem želela doseči, da otroci vidijo, da imajo pravljične živali lastnosti, ki jih resnične 

živali nimajo. Zgodba govori o pikapolonici, ki je bila godrnjava, zato se je pri zajtrku 

sporekla z drugo pikapolonico. Odletela je po svetu in vsako uro srečevala živali, s katerimi se 

je želela pretepati. Srečevala je živali, ki bi jo lahko pojedle, npr. bogomolko, ptiča, gorilo, 

slona ... Za vsako žival, ki jo je pikapolonica srečala, je rekla, da je le-ta premajhna zanjo, da 

bi se z njo tepla. Na koncu je priletela do kita. Ta je bil tako velik, da je najprej nadlegovala 

kitovo glavo, potem prsno plavut, kasneje hrbtno plavut in na koncu repno plavut. Kit pa je 

zamahnil z repno plavutjo in pikapolonico je odneslo do lista, kjer se je zjutraj sporekla z 

drugo pikapolonico. Ta je bila še vedno tam in skupaj sta povečerjali listne uši. Otrokom se je 

zdela zgoda izredno smešna. Po prebrani zgodbi smo se pogovarjali, če pikapolonice v resnici 

govorijo, če kažejo čustva, če se resnično želijo pretepati. Otroke sem vprašala, kaj bi se 

zgodilo, če bi resnična pikapolonica srečala vse te živali. Po premisleku so otroci ugotovili, da 

bi jo vse živali lahko ubile. Vprašala sem jih tudi, če pikapolonici v zgodbi počneta kaj, za kar 

je značilno tudi za resnične živali. Otroci so takoj ugotovili, da jesta listne uši. Knjigo sem 

pustila na mizi in zaradi enostavne zgodbe so jo otroci pregledovali in pripovedovali zgodbo 

ob slikah. Ta zgodba je dodatno popestrila ta dan.  

 

3.1.8 Opazovanje živali, ki so se naselile v hišici za drobne živali 

 

3.1.8.1 Cilji 

 

 Otrok odkriva, katere živali so se naselile v nastavljena bivališča. 

 Otrok odkriva, katero bivališče je najbolj uspešno pri naselitvi živali. 

 Otrok klasificira in razvršča (Kurikulum, 1999). 
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3.1.8.2 Potek dejavnosti 

 

 Opazovanje živali, ki so se naselile v »hotelu za žuželke«. 

 Razvrščanje živali po določevalnem ključu. 

 Igranje igre spomin z živalmi, ki živijo v vrtu, in pregledovanje knjig o drobnih 

živalih. 

 

3.1.8.3 Analiza  

 

Ob obisku naravnega kotička smo se odločili, da pogledamo, če se je kakšna žival že 

naselila v hotel za žuželke. Odkrivali smo vsak del hotela posebej, opazovali in primerjali, v 

katerem delu je največ in v katerem najmanj živali. Ugotovili smo, da se je največ živali 

naselilo pod konec debla in pod opeko, najmanj pa pod lubje. Našli smo mokrice, mravlje, 

pajka, hrošča in deževnika. Opazila sem tudi, da so imeli otroci vedno bolj spoštljiv odnos do 

živih živali. Zelo so pazili, kako držijo žival, je niso zadrževali pri sebi, ampak so jo hitro 

pogledali in spustili v naravo. 

 

 

 

 

 

Slika 56: Iskanje živali pod lubjem 
Slika 57: Iskanje živali pod kamni 

Slika 58: Kaj se skriva 

pod kosom debla? 
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Potem smo v naravnem kotičku razvrščali živali po preprostem določevalnem ključu v 

drevesnem diagramu, ki je razložen na Sliki 59. Otrokom sem pomen znakov razložila, tako 

kot so zapisani na Sliki 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci so z veliko zavzetostjo razvrščali slike različnih živali, ki živijo v vrtu. S tem so 

ponovili znanje o številu nog in vadili opazovanje lastnosti živali. Pri tem niso imeli večjih 

težav. Edina žival, ki je nekaterim pri razvrščanju povzročala težave, je pikapolonica, saj so z 

začetka zmotno menili, da leti s pokrovkama oz. prednjim parom kril. Pogovorili smo se, kaj 

smo videli, ko je pikapolonica letela v posodici. Potem sem jim pokazala sliko, kjer 

pikapolonica leti. Ugotovili so, da ima pikapolonica prosojna spodnja krila. Živali, ki so jih 

razvrščali, so tudi poimenovali in povedali, s čim se hranijo. Razvrščanje živali smo 

nadaljevali tudi po počitku, saj se je otrokom igra zdela zelo zanimiva. Poleg te igre so se 

igrali spomin in pregledovali knjige z drobnimi živalmi, ki sem jim jih prinesla. Opazila sem 

viden napredek v znanju otrok, saj so ob ogledu knjig že uporabljali svoje znanje za 

pripovedovanje o dogajanju na slikah. Opazili so veliko več podrobnosti pri telesih živali, tudi 

povezave različnih živali pri hranjenju. 

 

Slika 59: Primer drevesnega diagrama 

žival nima kril 
žival ima krila 

žival ima 

prosojna krila žival ima 

barvna krila 

žival ima 

6 nog 

žival ima 

4 noge 

žival je 

brez nog 
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3.1.9 Učenje o prehranjevalnih verigah v eko vrtu 

 

3.1.9.1 Cilji 

 

 Otrok svoje znanje uporabi v konkretnem primeru sestavljanja prehranjevalnih verig. 

 Otrok spoznava prepletenost živih bitij v sistemu eko vrta. 

 Otrok obnavlja in utrjuje znanje (Kurikulum, 1999). 

3.1.9.2 Potek dejavnosti 

 

 Sestavljanje prehranjevalnih verig s slikami živali, ki živijo v vrtu. 

 Pregled in popravek prehranjevalnih verig. 

 Ponovitev osvojenega znanja, pridobljenega skozi projekt. 

 Odgovarjanje na vprašanja s plakata, ki smo ga izdelali na začetku projekta. 

 

 

 

 

 

Slika 61: Razvrščanje živali v igralnici Slika 60: Razvrščanje živali v eko vrtu 
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3.1.9.3 Analiza 

 

Za zadnji dan sem se odločila, da preizkusim znanje otrok tako, da so sestavili preproste 

prehranjevalne verige. Uporabili so že narejeno predlogo s praznimi prostori za vstavljanje 

živali. Na voljo so imeli slike iz spomina, kjer so vključene živali, ki živijo v vrtu. Začetek 

prehranjevalne verige je bila vedno rastlina. Pri tem so morali uporabiti vse svoje pridobljeno 

znanje. Uspelo jim je sestaviti kar nekaj prehranjevalnih verig. Preverili smo pravilnost 

sestavljenih prehranjevalnih verig. Če katera ni bila pravilna, so jo otroci skupaj popravili. 

 

 Po 

 

 

 

Slika 64: »Krt poje deževnika, deževnik 

pa odpadne liste.« 

Slika 65: »Žaba poje mokrico, mokrica 

pa odpadne liste.« 

Slika 63: »Pikapolonica poje listno uš, 

listna uš pa list.« 

Slika 62: »Muha poje pajka, pajek pa 

listni sok«. Primer nepravilne 

prehranjevalne verige. 
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Zadnji dan projekta smo ponovili vse o živalih, ki smo jih spoznali. Vzeli smo plakat z 

vprašanji, ki smo ga izdelali na začetku, in odgovorili na zastavljena vprašanja. Vprašala sem 

jih o njihovem mnenju o izvedenem projektu. Prav vsi so bili navdušeni, hkrati pa žalostni, 

ker so se končale. Predlagala sem jim, da takšno raziskovanje lahko nadaljujejo tudi s starši. 

Ob dejavnostih smo dosegali cilje tako narave kot tudi gibanja, družbe, jezika, 

matematike in umetnosti. Pomembno je bilo, da smo se veliko gibali na svežem zraku in imeli 

ogromno stika z različnimi živimi živalmi. Opazovanja živih živali smo nadgrajevali tudi z 

ogledom knjig in sličic živali v spominu. Največji poudarek sem dajala pozitivnemu odnosu 

otrok do vseh živali in pa poznavanju osnovnih podatkov o vsaki od vključenih živali.  
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3.2 Raziskava o znanju otrok o vrtnih živalih in odnosu do njih 

 

Intervju sem izvajala individualno z otroki eksperimentalne in kontrolne skupine pred in 

po dejavnostih. Dejavnosti sem izvajala le v eksperimentalni skupini, v kontrolni pa ne. 

Intervju sem začela z vprašanjema, kaj je vrt in kaj raste v njem, s katerima sem preverila, ali 

otrok ve, kaj je vrt. Skoraj vsi otroci so vedeli, kaj je vrt, nekaterim pa sem morala od začetka 

malo pomagati z najbolj značilnimi rastlinami v vrtu (solata, paradižnik, jagode …). Ob tem 

so takoj vedeli, kaj je vrt, in začeli naštevati še druge rastline, ki jih najdemo v vrtu.  
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3.2.1 Poznavanje živali v vrtu 

 

 

 

 

 

Otroci so na začetku našteli le nekaj živali, šest otrok ni naštelo nobene živali. Dva otroka 

sta naštela že pred dejavnostmi visoko število živali, in sicer eden šest in drugi osem živali. 

Po dejavnostih se je število naštetih živali podvojilo. Iz grafov je razvidno, da so otroci skozi 

dejavnosti napredovali in spoznali živali, si jih tudi zapomnili in jih našteli. Po dejavnostih so 

otroci odgovarjali hitreje in natančneje. 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Število pravilnih odgovorov otrok eksperimentalne skupine pred 

in po dejavnostih v vrtcu na vprašanje »Katere živali najdemo v vrtu?«  
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Pri otrocih kontrolne skupine se število naštetih živali med začetnim in končnim 

intervjujem ni bistveno spremenilo. Otroci od začetnega do končnega intervjuja niso veliko 

napredovali. Pri začetnem intervjuju dva otroka nista naštela nobene živali, ostali otroci pa so 

jih našteli od 1 do 5. Pri končnem intervjuju en otrok ni naštel nobene živali, ostali pa so jih 

našteli od 2 do 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Število pravilnih odgovorov otrok kontrolne skupine v začetnih in 

končnih intervjujih na vprašanje »Katere živali najdemo v vrtu?«  
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3.2.2 Poznavanje živali, zaradi katerih imamo v vrtu boljši pridelek 

3.2.2.1 Odgovori otrok eksperimentalne skupine 

 

 

Velika večina otrok ni vedela odgovora na zastavljeno vprašanje. Dva sta vedela, da 

deževnik rahlja zemljo, vendar nista vedela, kako to vpliva na rast rastlin. En otrok pa je bil 

zmotnega mnenja, da krt koplje luknje za rastline. 

Po opravljenih dejavnostih so vsi otroci podali vsaj kakšen odgovor na zastavljeno 

vprašanje. Prav vsi so odgovorili, da pikapolonica poje uš, ki je rastline oziroma pije sok 

rastlin. Večina otrok je odgovorila, da deževnik rahlja zemljo, saj s tem rastline lažje rastejo. 

Ostali otroci so odgovorili, da imamo zaradi krastače boljši pridelek, ker poje polže, ki se 

hranijo z rastlinami. Trije otroci so prav tako izpostavili krastačo, ker poje gosenico, ki se 

prav tako hrani z rastlinami. Odgovori nakazujejo kompleksnejše poznavanje vloge te živali v 

vrtu. 

Graf 3: Odgovori otrok eksperimentalne skupine pred dejavnostmi v vrtcu na 

vprašanje »Ali poznaš kakšne živali, zaradi katerih imamo boljši pridelek? Naštej 

jih in povej, zakaj imamo zaradi njih boljši pridelek.«  

Graf 4: Odgovori otrok eksperimentalne skupine po dejavnostih v vrtcu na 

vprašanje »Ali poznaš kakšne živali, zaradi katerih imamo boljši pridelek? Naštej 

jih in povej, zakaj imamo zaradi njih boljši pridelek.«  
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3.2.2.2 Odgovori otrok kontrolne skupine 

 

Graf 5: Odgovori otrok kontrolne skupine v začetnem intervjuju na vprašanje »Ali 

poznaš kakšne živali, zaradi katerih imamo boljši pridelek? Naštej jih in povej, zakaj 

imamo zaradi njih boljši pridelek.«  

 

Graf 6: Živali, zaradi katerih imamo boljši pridelek, in razlog, zakaj (končni intervju – 

kontrolna skupina) 

Velika večina otrok kontrolne skupine ni poznala odgovora na vprašanje. Eden od otrok 

je pravilno omenil pikapolonico, vedel je, da pomaga rastlinam rasti, vendar ni vedel, kako. 

Drugi otrok je pravilno omenil žabo, vendar njene vloge ni pravilno navedel. Tretji otrok je 

izjavil, da glista rahlja zemljo. Odgovor sem upoštevala kot pravilnega, saj je z glisto mislil na 

deževnika, vendar ga je napačno poimenoval. Četrti otrok je pravilno naštel čebelo, njeno 

vlogo pa je napačno navedel. 

Tudi v končnih intervjujih velika večina otrok ni poznala odgovora na zastavljeno 

vprašanje. Trije otroci so pravilno omenili čebelo, vendar niso poznali njene vloge v vrtu. En 

otrok je ponovno omenil pikapolonico, pa njene vloge ni poznal. Znanje otrok se v začetnem 

in končnem intervjuju ni bistveno razlikovalo. 

Otroci iz eksperimentalne skupine so po izvedenih dejavnostih pokazali velik napredek v 

znanju v primerjavi z otroki kontrolne skupine, ki niso napredovali nič. Otroci 

eksperimentalne skupine so skozi dejavnosti pridobili znanja, ki so jim ostala v spominu in so 

jih lahko uporabili pri odgovoru za zastavljeno vprašanje.  
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Graf 8: Odgovori otrok eksperimentalne skupine po dejavnostih v vrtcu na 

vprašanje »Ali poznaš kakšne živali, zaradi katerih imamo slabši pridelek? Naštej 

jih in povej, zakaj imamo zaradi njih slabši pridelek.«  

3.2.3 Poznavanje živali, zaradi katerih imamo v vrtu slabši pridelek 

3.2.3.1 Odgovori otrok eksperimentalne skupine 

 

 

 

Pred dejavnostmi manj kot polovica otrok ni vedela odgovora. Ostali otroci so odgovorili, 

da polž slabša pridelek, ker poje solato; da gosenica slabša pridelek, ker poje liste, prav tako 

lazar, ki ga je omenil en otrok. En otrok pa je odgovoril, da krt slabša pridelek, vendar je 

njegova vloga napačno navedena. Nekaj otrok je odgovorilo, da zajec slabša pridelek, ker 

poje korenje in solato, vendar ga ne najdemo na vrtu. Ta odgovor ni pravilen. 

Po opravljenih dejavnostih pa je večina otrok znala našteti vsaj nekaj vrtnih živali, zaradi 

katerih je pridelek slabši. Povedali so, da gosenica slabša pridelek s tem, da poje rastlino, 

odgovorili so tudi, da polž in lazar pojesta rastlino in imamo s tem slabši pridelek, da slabšajo 

pridelek listne uši, saj sesajo listni sok. Razlika pri odgovorih pred in po dejavnostih je velika. 

Otroci so po dejavnostih nakazovali kompleksnejše poznavanje vlog teh živali v vrtu. 

 

Graf 7: Odgovori otrok eksperimentalne skupine pred dejavnostmi v vrtcu na 

vprašanje »Ali poznaš kakšne živali, zaradi katerih imamo slabši pridelek? Naštej 

jih in povej, zakaj imamo zaradi njih slabši pridelek.«  
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3.2.3.2 Odgovori otrok kontrolne skupine 

 

 

 

 

 

Graf 9: Odgovori otrok kontrolne skupine v začetnem intervjuju na vprašanje »Ali 

poznaš kakšne živali, zaradi katerih imamo slabši pridelek? Naštej jih in povej, zakaj 

imamo zaradi njih slabši pridelek.« 

 

Graf 10: Odgovori otrok kontrolne skupine v končnem intervjuju na vprašanje »Ali 

poznaš kakšne živali, zaradi katerih imamo slabši pridelek? Naštej jih in povej, zakaj 

imamo zaradi njih slabši pridelek.«  

V začetnih intervjujih osem otrok ni poznalo odgovora na zastavljeno vprašanje. Ostali 

otroci so naštevali različne živali, za nekatere naštete živali so vedeli, kako škodujejo 

pridelku. Med živali, ki slabšajo pridelek, so poleg bolj splošno poznanih živali uvrstili še 

koloradskega hrošča, krta in muhe. Za krta niso natančno opredelili vloge v vrtu. Muha je 

popolnoma napačen odgovor. 

V končnih intervjujih sedem otrok ni vedelo odgovora na zastavljeno vprašanje. Velike 

razlike v odgovorih ni, poznajo nekaj živali, ki se hranijo z rastlinami, in vedo, da jih s tem 

uničijo. Menim, da imajo to znanje od doma, ko vidijo in slišijo starše ali stare starše, ko 

povejo, da so na primer polži pojedli solato. Znanje otrok kontrolne skupine se v začetnem in 

končnem intervjuju bistveno ne razlikuje.  

Otroci iz eksperimentalne skupine so po izvedenih dejavnostih pokazali velik napredek v 

znanju v primerjavi z otroki kontrolne skupine, ki niso napredovali nič. Otroci 

eksperimentalne skupine so skozi dejavnosti pridobili znanja, ki so jim ostala v spominu in so 

jih lahko uporabili pri odgovoru za zastavljeno vprašanje.  
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3.2.4 Prepoznavanje in poimenovanje živali na sliki in poznavanje njihove 

vloge v vrtu 

3.2.4.1 Čebela 

 

 

 

 

Že pred dejavnostmi je velika večina (21) otrok prepoznala čebelo. Trije otroci so jo 

zamenjali za čmrlja. Po izvedenih dejavnostih pa so čebelo prepoznali vsi otroci.  

Pred dejavnostmi otroci niso vedeli, kako čebela vpliva na pridelek ‒ en otrok je omenil, 

da pomaga pri rasti jagod. Po dejavnostih pa so vsi otroci odgovorili, da čebela opraši 

cvetove, zaradi česar imamo sadje in zelenjavo.  

V obeh intervjujih je vseh 24 otrok prepoznalo čebelo.  

Le eden od otrok kontrolne skupine je pri obeh intervjujih navedel, da čebela oprašuje 

cvetove, ni pa vedel, kako to vpliva na pridelek. 

Otroci iz kontrolne skupine so na začetnem intervjuju pokazali boljše predznanje 

prepoznavanja čebele kot otroci iz eksperimentalne skupine. Skozi dejavnosti so otroci 

eksperimentalne skupine pridobili izkušnje s prepoznavanjem živali.  

Predznanje otrok o vlogi živali v vrtu je bilo v obeh skupinah podobno, otroci iz 

eksperimentalne skupine so po dejavnostih pokazali kompleksnejše poznavanje vloge živali v 

vrtu. 

Graf 11: Prepoznavanje čebele med otroki eksperimentalne skupine 

Graf 12: Prepoznavanje čebele med otroki kontrolne skupine 
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3.2.4.2 Listna uš 

 

Pred dejavnostmi nihče od otrok ni prepoznal listne uši, poimenovali so jo kobilica, pajek 

in hrošč. Po dejavnostih pa so vsi otroci eksperimentalne skupine prepoznali listno uš.  

Pred dejavnostmi nihče ni vedel, kakšen pomen ima uš na pridelek. Po dejavnostih pa je 

večina otrok povedala, da listna uš sesa listni sok in tako uničuje naš pridelek. Nekaj jih je 

odgovorilo, da jé liste, kar ni povsem pravilen odgovor. 

 

Niti v začetnem niti v končnem intervjuju otroci niso prepoznali listne uši. Poimenovali 

so jo z imeni različnih, njim znanih živali.  

V nobenem od intervjujev niso poznali vloge listnih uši v vrtu. 

Predznanje otrok o prepoznavanju listne uši je v obeh skupinah enako. Skozi dejavnosti 

so otroci eksperimentalne skupine pridobili izkušnje s prepoznavanjem živali.  

Predznanje otrok o vlogi živali v vrtu je bilo v obeh skupinah podobno, otroci iz 

eksperimentalne skupine so po dejavnostih pokazali kompleksnejše poznavanje vloge živali v 

vrtu. 

 

Graf 13: Prepoznavanje listne uši med otroki eksperimentalne skupine 

Graf 14: Prepoznavanje listne uši med otroki kontrolne skupine 
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Graf 15: Prepoznavanje krastače med otroki eksperimentalne skupine 
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3.2.4.3 Krastača 

Pred dejavnostmi sta dva otroka žival pravilno poimenovala krastača, ostali otroci pa 

žaba. Po dejavnostih pa je velika večina otrok žival pravilno poimenovala krastača, trije otroci 

pa so jo še vedno poimenovali žaba, kljub izvedenim dejavnostim in večkratnim 

poimenovanjem krastača. 

Nihče od otrok ni vedel, kakšen pomen ima krastača na pridelek. Po dejavnostih pa so vsi 

otroci povedali, da se hrani s polži, ki nam pojejo pridelek. 

 

Tako v začetnem kot končnem intervjuju več otrok žival poimenuje žaba in nekaj 

krastača. Veliko ljudi avtomatsko poimenuje krastačo kot žaba in takšno poimenovanje 

prenese tudi na otroke.  

Nobeden od otrok v intervjujih ni vedel, kako krastača vpliva na pridelke.  

Predznanje otrok o prepoznavanju krastače je v obeh skupinah enako. Skozi dejavnosti so 

otroci eksperimentalne skupine pridobili izkušnje s prepoznavanjem živali.  

Predznanje otrok o vlogi živali v vrtu je bilo v obeh skupinah podobno, otroci iz 

eksperimentalne skupine so po dejavnostih pokazali kompleksnejše poznavanje vloge živali v 

vrtu. 

Graf 16: Prepoznavanje krastače med otroki kontrolne skupine 
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3.2.4.4 Gosenica 

Velika večina otrok je že pred dejavnostmi prepoznala gosenico, le en otrok jo je 

poimenoval metulj. Po izvedenih dejavnostih pa so vsi otroci prepoznali gosenico. 

Šest otrok je že pred dejavnostmi povedalo, da se gosenica hrani z listi ali solato in nam 

poje pridelek. Po dejavnostih pa je vseh štiriindvajset otrok povedalo, da se gosenica hrani z 

različno zelenjavo in nam poje pridelek. 

V začetnem intervjuju je skoraj večina otrok prepoznala gosenico, en otrok jo je 

poimenoval črv, en pa ni vedel odgovora. V končnem intervjuju pa rezultati niso bili občutno 

drugačni, saj je večina otrok prepoznala gosenico, en otrok pa ni vedel odgovora. 

V začetnem intervjuju je en otrok vedel, da se gosenica hrani s solato in nam tako poje 

pridelek. V končnem intervjuju pa je sedem otrok vedelo, da se hrani s solato in nam tako 

poje pridelek. 

Predznanje otrok o prepoznavanju gosenice je v obeh skupinah enako. To žival so 

večinoma prepoznali vsi otroci. Predznanje otrok o vlogi živali v vrtu je bilo v obeh skupinah 

podobno, na splošno dobro poznajo vlogo gosenice v vrtu. Otroci iz eksperimentalne skupine 

so po dejavnostih pokazali kompleksnejše poznavanje vloge živali v vrtu. 

Graf 17: Prepoznavanje gosenice med otroki eksperimentalne skupine 

Graf 18: Prepoznavanje gosenice med otroki kontrolne skupine 
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3.2.4.5 Deževnik 

Pred dejavnostmi je več kot polovica otrok prepoznala deževnika, sedem otrok ga je 

poimenovalo črv (kar se velikokrat uporablja v pogovorih). En otrok pa ga je napačno 

poimenoval žužek. Po dejavnostih so prav vsi prepoznali deževnika na sliki. 

Pred dejavnostmi je en otrok vedel, da deževnik dela rove po zemlji, ni pa vedel, kako s 

tem vpliva na pridelek. Po dejavnostih je dvajset otrok vedelo, da deževnik zrači zemljo in jo 

rahlja s tem, ko rije po zemlji. Enajst otrok je omenilo tudi, da s »kakci« pognojijo zemljo in 

pridelek bolje raste.  

 

 

 

V začetnem intervjuju je polovica otrok prepoznala deževnika, malo pod polovico otrok 

ga je poimenovalo črv, ker deževnika dostikrat v pogovornem jeziku poimenujejo črv, en 

otrok ga je poimenoval glista, kar je popolnoma napačno poimenovanje. V končnem 

intervjuju pa so odgovori zelo podobni odgovorom začetnega intervjuja. 

V začetnem intervjuju sta dva otroka vedela, da deževnik rahlja zemljo, nista pa vedela, 

kako s tem vpliva na pridelke. V končnem intervjuju je bil odgovor enak, le da je za rahljanje 

vedelo pet otrok. 

Predznanje otrok o prepoznavanju deževnika je v obeh skupinah enako. Skozi dejavnosti 

so otroci eksperimentalne skupine pridobili izkušnje s prepoznavanjem živali. Predznanje 

otrok o vlogi živali v vrtu je bilo v obeh skupinah podobno. Otroci iz eksperimentalne skupine 

so po dejavnostih pokazali kompleksnejše poznavanje vloge živali v vrtu. 

Graf 19: Prepoznavanje deževnika med otroki eksperimentalne skupine 

Graf 20: Prepoznavanje deževnika med otroki kontrolne skupine 
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3.2.4.6 Lazar 

Pred dejavnostmi je nekaj otrok že prepoznalo lazarja, več kot polovica otrok ga je 

poimenovalo polž, kar ni tako natančno poimenovanje, ni pa napačno, en otrok pa ga je 

poimenoval deževnik, kar je povsem napačen odgovor. Po dejavnostih je večina otrok 

pravilno poimenovala lazarja, dva otroka pa sta ga poimenovala polž. 

Pred dejavnostmi je šest otrok vedelo, da se lazar prehranjuje s solato in nam jo poje. Po 

dejavnostih pa je vseh štiriindvajset otrok vedelo, da se lazar prehranjuje s solato in jagodami 

in škoduje pridelku. 

 

V začetnem intervjuju je sedem otrok pravilno poimenovalo lazarja, več kot polovica 

otrok pa ga je poimenovalo polž. V končnem intervjuju so odgovori zelo podobni kot v 

začetnem intervjuju. 

V začetnem intervjuju so štirje otroci vedeli, da se lazar prehranjuje s solato in s tem 

škoduje pridelku. V končnem intervjuju pa je sedem otrok vedelo, da se prehranjuje s solato 

in da škoduje pridelku. 

Predznanje otrok o prepoznavanju lazarja je v obeh skupinah enako. Skozi dejavnosti so 

otroci eksperimentalne skupine pridobili izkušnje s prepoznavanjem živali in pravilnim 

poimenovanjem. Predznanje otrok o vlogi živali v vrtu je bilo v obeh skupinah podobno. 

Otroci iz eksperimentalne skupine so po dejavnostih pokazali kompleksnejše poznavanje 

vloge živali v vrtu. 

Graf 21: Prepoznavanje lazarja med otroki eksperimentalne skupine 

Graf 22: Prepoznavanje lazarja med otroki kontrolne skupine 
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3.2.5 Poznavanje pomena pikapolonice v vrtu 

 

Graf 23: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje: »Kaj jé pikapolonica?« 

Pred dejavnostmi malo manj kot polovica otrok ni vedela odgovora na vprašanje. Ostali 

otroci so odgovarjali napačno, da pikapolonice jedo rastline in žužke. En otrok pa je pravilno 

odgovoril, da pikapolonice jedo listne uši. Po izvedenih dejavnostih so vsi otroci razen enega 

pravilno poznali prehrano pikapolonic. En otrok je odgovoril, da ne pozna odgovora na 

vprašanje. 

Graf 24: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje: »Kaj jé pikapolonica?« 

V začetnem intervjuju manj kot polovica otrok ni poznala odgovora na vprašanje. Ostali 

otroci so odgovorili napačno, da pikapolonice jejo rastline ter pajke, muhe in kobilice. En 

otrok je odgovoril, da pikapolonica je listne uši. V končnem intervjuju več kot polovica otrok 

ni poznala odgovora na vprašanje. Ostali otroci so zmotno odgovorili, da pikapolonice jejo 

rastline. En otrok je odgovoril, da pikapolonica je listne uši. 

Predznanje otrok o pomenu pikapolonice v vrtu je bilo v obeh skupinah enako. Močno 

čustveno doživetje odnosa plenilec‒plen ob opazovanju prehranjevanja pikapolonic z listnimi 

ušmi je vplivalo na pridobivanje in ohranjanje znanja o tej tematiki.  
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3.2.6 Neposreden stik z deževnikom 

 

Graf 25: Odziv otrok eksperimentalne skupine ob stiku z deževnikom 

Pred dejavnostmi je imelo več kot pol otrok predsodke ob sprejemu deževnika v roke. 

Manj kot pol otrok pa je deževnika sprejelo v roke brez moje spodbude. Po izvedenih 

dejavnostih je večina otrok sprejela deževnika v roke brez moje spodbude. Otroci, ki so imeli 

pred dejavnostmi predsodke do živali, so jih skozi dejavnosti omilili. Opazna je občutna 

razlika in napredovanje pri sprejemanju deževnika v dlani. 

 

Graf 26: Odziv otrok kontrolne skupine ob stiku z deževnikom 

V začetnih intervjujih je več kot polovica otrok imela predsodke pri sprejemu deževnika 

v roke. V končnih intervjujih je situacija podobna kot v začetnih intervjujih. Med začetnim in 

končnim intervjujem razlika pri sprejemanju deževnika v dlani ni izrazito opazna. 

V začetnih intervjujih eksperimentalne in kontrolne skupine pri odzivu otrok ob stiku z 

deževnikom ni bilo razlike pri rezultatih. Eksperimentalna skupina je pri dejavnostih prihajala 

v stik z deževniki, kar se pozitivno opazi pri rezultatih. 
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3.2.7 Čustveno doživljanje otrok ob konkretni izkušnji odnosa 

plenilec‒plen 

 

Po ogledu hranjenja pikapolonic z listnimi ušmi sem otroke glavne skupine vprašala o 

tem, kakšno čustvo so doživeli ob tem, ko je pikapolonica pojedla listno uš, ki je ob tem 

poginila. 

Po izkušnji opazovanja prehranjevanja pikapolonic z listnimi ušmi je vseh štiriindvajset otrok 

očitno bilo veselih, da je pikapolonica pojedla listno uš.  

Čeprav smo z neposredno izkušnjo spoznavali obe živali, je bila očitno otrokom 

pikapolonica bolj pri srcu. Ko sem jih spraševala, če jim ni nič hudo, ker je poginilo toliko 

listnih uši, da se je ena pikapolonica najedla, so odgovarjali, da je bila pikapolonica tako 

lačna, da je pač morala pojesti toliko uši. Odgovarjali so tudi, da je pikapolonica lačna in da 

mora nekaj jesti. Čeprav sem pričakovala, da bo kakšnemu bolj empatičnemu otroku hudo za 

listne uši, so se vsi otroci skupaj veselili s sitimi in zadovoljnimi pikapolonicami.  

Odgovori otrok nakazujejo na razumevanje pomena odnosa plenilec‒plen ter da je to, da 

so živali hrana drugim živalim, nekaj naravnega. Zanimivo bi bilo raziskati doživljanje 

odnosa plenilec‒plen tudi pri drugih parih živali, npr. kača‒miš. Predvidevam, da bi bili v tem 

primeru rezultati drugačni. 
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3.3 Povzetek razprave o spoznavanju živali v vrtčevskem eko 

vrtu  
 

Otroci eksperimentalne skupine so vseh osem dni dejavnosti preživeli v naravnem 

kotičku, v naravnem okolju z živimi živalmi. S tem so si oblikovali pozitiven odnos do okolja 

in do živali ter odpravljali neutemeljene strahove. Otroci so ob vrtnarjenju in spoznavanju 

različnih živali dosegali cilje z vseh kurikularnih področij dejavnosti.  

Naravno okolje je motivacija za raziskovanje. Otroci so se napotili v različne kotičke in 

iskali živali, zelo so jih zanimale podrobnosti živali, rokovanje z njimi in njihove lastnosti. S 

tem so si krepili znanje, domišljijo in spretnosti opazovanja. Z vsemi pojmi, ki so se srečali 

pri teh dejavnostih, se bodo v prihodnjih letih srečali tudi v šoli, takrat pa se bodo vseh 

konkretnih izkušenj spomnili in nadgrajevali že doseženo znanje.  

Otroci so se učili aktivno ‒ raziskovali so in se tako učili sami, porodila so se jim različna 

vprašanja, na podlagi predznanja so si na nekatera vprašanja znali odgovoriti tudi sami. Če pa 

odgovora niso vedeli, so raziskali po knjigah in tako dobili želen odgovor. Ob svojih 

opazovanjih so sčasoma razvijali občutek za značilnosti, katerim je pri opazovanju treba dajati 

poudarek. 

Do znanja so otroci prišli sami, kar je prvina konstruktivističnega pristopa. Pridobili so 

znanje, ki je primerno njihovi razvojni stopnji. Znanje torej niso zgolj nanizani podatki, 

ampak podatki, ki jih otrok razume in zna uporabiti v situacijah, kot sem na primer preizkusila 

v dejavnosti z izdelovanjem prehranjevalnih verig.  

Skozi intervju sem ugotovila, da je predznanje otrok eksperimentalne in kontrolne 

skupine približno na enakem nivoju. Pri otrocih eksperimentalne skupine pa se je znanje v 

končnih intervjujih močno povečalo. Predznanje si otroci pridobijo iz domačih izkušenj in 

izkušenj v vrtcu. Pokaže se otrokovo prizadevanje pri želji o pridobitvi novih znanj. Opazila 

sem, da ima kar nekaj otrok željo po spoznavanju živih živali, vendar jim do sedaj odrasli niso 

omogočili ali niso mogli omogočiti spoznavanja le-teh. Preostane jim svojo radovednost 

potešiti s pregledovanjem različnih knjig in enciklopedij ter ogledom različnih dokumentarnih 

oddaj na mnogih televizijskih kanalih. Otroci so mi veliko podrobnosti povedali o različnih 

živalih, ki jih v naravnem okolju v Sloveniji ni, in so o njih vedeli iz knjig in drugih medijev. 
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Otroci so pri spoznavanju živali vključevali skoraj vsa čutila: žival so gledali, jo prijeli in 

potipali, pri tem so jo lahko tudi povohali. Živali smo tudi poslušali in ugotavljali, ali kakšni 

zvoki nastajajo ob premikanju živali. Same dejavnosti na prostem pa so bile motivacija tudi za 

igre po počitku, zelo radi so se igrali spomin in pregledovali knjige. 

Nekateri otroci imajo že razvit strah do določenih živali, ki so ga pridobili doma ali pa v 

vrtcu. S pozitivnim zgledom sem poizkušala razbiti ta strah, pokazati, da jim nobena od 

obravnavanih živali ne predstavlja nevarnosti. Ugotovila sem, da poleg pozitivnega zgleda 

vplivajo na odločitev, ali žival prijeti ali ne, tudi drugi otroci. Če se nihče od bolj pogumnih 

otrok ne bi odločil za rokovanje, se tudi bolj prestrašeni ne bi zanimali za žival. Tako pa so 

nekateri otroci z velikim veseljem in zanimanjem prijeli žival v roke in s tem pritegnili tudi 

ostale otroke. Videli so, da ne bo nič hudega, in preprosto poizkusili. Seveda se morajo otroci 

najprej navaditi na prisotnost živali, saj so od začetka, v prvih dneh dejavnosti, potrebovali 

več časa, da so žival prijeli v roke, kasneje pa je bila njihova želja po izkušenjskem 

spoznavanju živali izrazitejša. 

Pomembno je bilo, da jim nisem predavala o določeni živali, ampak da so imeli 

priložnost žival polno doživeti. Dodatne podatke o biologiji živali smo našli v knjigah. 

Menim, da hranjenja pikapolonic z listnimi ušmi ne bodo nikoli pozabili, saj je bila izkušnja, 

ki je ne moreš doživeti ravno vsak dan. Otrokom sem pustila, da so do rešitev prišli sami. 

Pustila sem, da so podali svoje ideje in rešitve, potem pa smo se skupaj odločili za najboljšo. 

Odrasli naj pustijo otrokom čas, da okolje raziščejo in občutijo z vsemi čutili.  

Vse živali, ki smo jih spoznali, smo konkretno opisali, primerjali med sabo in z živalmi v 

knjigah, jih razvrščali in tako dosegli, da so otroci ločili realni svet od domišljijskega. Pri 

samem raziskovanju pa otroci niso potrebovali mojih pohval, ampak so bili ponosni nase že 

ob določenem odkritju, s ponosom so mi pokazali njihovo odkritje, ki smo ga skupaj 

nadgradili. Tako smo krepili lastno veselje in potešitev otroške radovednosti. 

Najbolj pomembno pa je, da smo skupaj oblikovali in krepili pozitiven odnos do 

naravnega okolja in živih bitij. Prav vsi otroci so ozavestili, da živih bitij ne smemo namerno 

uničevati. Zavedali so se, da je pomembno, da žival po opazovanju vrnejo v naravno okolje. 
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4 ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu sem s pomočjo intervjujev pred in po dejavnostih raziskala, kakšen je 

napredek v znanju in odnosu do živali v vrtčevskem eko vrtu. Poleg sem intervjuvala tudi 

kontrolno skupino, ki ni imela nikakršnih dejavnosti v povezavi z živalmi. Najprej sem z 

intervjujem eksperimentalne in kontrolne skupine preverila predznanje otrok. Različne 

dejavnosti v vrtčevskem eko vrtu sem izvajala z eksperimentalno skupino, na koncu pa sem z 

intervjujem še enkrat preverila znanje otrok eksperimentalne in kontrolne skupine. Otroci 

nimajo veliko znanja o živalih v eko vrtu. Pridobijo ga skozi različne dejavnosti in z 

raziskovanjem v eko vrtu, tako o živalih kot o njihovem pomenu v vrtu. Ob raziskovanju in 

spoznavanju konkretnih živali se postopoma znižujejo predsodki otrok do določenih živali. 

Največkrat se v vrtcu pojavi samo določena žival, ki jo otroci potem raziskujejo, smiselno jim 

je ponuditi tudi izkušnjo plenilec‒plen, ki jo doživijo zelo močno.  

Zanimalo me je tudi čustveno doživljanje ob izkušnji plenilec–plen. Po opazovanju 

hranjenja pikapolonic z listnimi ušmi sem želela izvedeti, kako so izkušnjo doživljali. Prav vsi 

otroci so se poistovetili s plenilcem, mogoče prav zaradi simpatičnosti.  

Ob izdelavi diplomskega dela sem pridobila ogromno novih izkušenj in tudi idej za 

nadaljnje delo s predšolskimi otroki. Otroci v stiku z živalmi in naravo izjemno uživajo. Ob 

tem ne potrebujejo dodatne motivacije za raziskovanje, ampak se kar sami podajo in se 

zatopijo v iskanje.  

Zaključim lahko, da lahko z aktivnim učenjem v vrtčevskem eko vrtu ogromno vplivamo 

na napredek v znanju in oblikovanju pozitivnega odnosa do živih bitij v vrtu. Pri takšnih 

dejavnostih sodelujejo vsa čutila, povezujemo vsa področja dejavnosti, pri tem pa se veliko 

gibamo na svežem zraku. Tovrstno raziskovanje bi priporočila prav v vsaki skupini otrok. 

Menim, da bi bilo prav, da bi vsi otroci v predšolskem obdobju imeli možnost doživetja eko 

vrta in pridobivanja neposrednih izkušenj tako z rastlinskim kot tudi živalskim svetom v vrtu.  

 

 



Rozman, M. (2015). Spoznavanje živali v vrtčevskem eko vrtu. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

 

 

72 

 

5 LITERATURA 
 

 Hvala, B. (2012). Naravoslovje za najmlajše – aktivno učenje. V: Duh, M. (ur.). Ekološka 

in etična zavest skozi edukacijski odnos do narave in družbe: znanstvena monografija. 

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, RIS Dvorec Rakičan, Maribor, str. 56‒65. 

 Januš, B. (2013). Permakulturni vrt: Vrtnarjenje z glavo za zdravo zabavo. Kmečki glas, 

Ljubljana. 

 Jennings, T. (1989). Into science slugs and snails. Oxford, University Press, Hong Kong. 

 Kos, M. (2014). Vrt v vrtcu – prostor rasti: Začetno naravoslovje ob vrtnarjenju. V: Duh, 

M. (ur.). Sodobni ekološki izzivi v procesu izobraževanja: znanstvena monografija. 

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, RIS Dvorec Rakičan, Maribor, str. 49‒62. 

 Kos, M., Jerman, J. (2012). Izkušnje z živim v zgodnjem otroštvu – pot do znanja in 

pozitivnega odnosa do narave. V: Duh, M. (ur.). Ekološka in etična zavest skozi 

edukacijski odnos do narave in družbe: znanstvena monografija. Pedagoška fakulteta 

Univerze v Mariboru, RIS Dvorec Rakičan, Maribor, str. 99‒109. 

 Kos, M., Schmidt, G., Jerman, J. (2012). "When we go out, we get in"  - outdoor learning 

about nature through creative movement in early childhood. V: Geršak, V. (ur.), 

Korošec, H. (ur.), Majaron, E. (ur.), Turnšek, N. (ur.). Promoting the social emotional 

aspects of education: a multi-faceted priority  =  raznotere naloge: conference 

proceedings. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 94‒102. 

 Kreuter, M. (2013). Biovrt za začetnike: Osnove in praktični nasveti. Ljubljana, 

Modrijan. 

 Krnel, D. (1993). Zgodnje učenje naravoslovja. Ljubljana, Državna založba Slovenije. 

 Krnel, D. (2001). Narava. V: Marjanovič Umek, L. (ur.). Otrok v vrtcu. Priročnik h 

kurikulu za vrtce, Založba Obzorja, Maribor, str. 157‒175. 

 Krnel, D. (2004). Pikapolonica povezuje kurikulum. Naravoslovna solnica, jesen 2004, 

letnik 9, št. 1, str. 4‒7. 

 Krnel, D., Bajd, B. (2010). Zgodnje učenje naravoslovja. V: Pedagoški koncept Reggio 

Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 

str. 325‒337. 

 Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za šolstvo. 

 Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana, DZS. 



Rozman, M. (2015). Spoznavanje živali v vrtčevskem eko vrtu. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

 

 

73 

 

 Miller, D. (2007). The seeds of learning: Young children develop important skills through 

their gardening experiences at a Midwestern early education program. V: Applied 

Environmental Education and Communication, 6, str. 49–66. 

 Petek, D. (2012). Zgodnje učenje naravoslovja z raziskovalnim pristopom. V: Haramija, 

D. (ur.). Revija za elementarno izobraževanje, letn. 5, št. 4. Založba PEF, Pedagoška 

fakulteta, Univerza v Mariboru, str. 101‒114.  

 Petek, D., Glažnar A., S., Razdevšek Pučko, C. (2006). Učenje z razumevanjem pri 

spoznavanju naravoslovja. V: Medved Udovič, V. idr. (ur.). Zgodnje učenje in 

poučevanje otrok 2. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba 

Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, str. 455‒467. 

 Sket, B., Gogala, M., Kuštor, V. (ur.). (2003). Živalstvo Slovenije. Ljubljana, Tehniška 

založba Slovenije. 

 Spletni vir. Čurč, D. (2013). Hotel za žuželke – postavite ga na domačem vrtu. 

Pridobljeno 15. 7. 2015 iz http://www.bodieko.si/hotel-za-zuzelke  

 Spletni vir. CKFF. Dvoživke Slovenije – Navadna krastača (Bufo bufo). Center za 

kartografijo favne in flore. Pridobljeno 16. 6. 2015 iz 

http://www.ckff.si/projekti/interreg/dvozivke_bufo_bufo.php  

 Spletni vir. Jošar, J. (2014). Deževniki – »plugi narave«.  Pridobljeno 16. 6. 2015 iz 

http://www.utrinek.si/dezevniki  

 Škof, J. (2013). Šolski vrt – korak k samooskrbi. Ljubljana, Samozaložba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bodieko.si/hotel-za-zuzelke
http://www.ckff.si/projekti/interreg/dvozivke_bufo_bufo.php
http://www.utrinek.si/dezevniki


Rozman, M. (2015). Spoznavanje živali v vrtčevskem eko vrtu. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

 

 

74 

 

5.1 Viri slik 

 

 Čebela. Pridobljeno 22. 2. 2015 iz http://cdn.sheknows.com/articles/2013/07/isolated-

bee.jpg  

 Črna fižolova uš. Pridobljeno 18. 6. 2015 iz 

http://www.heise.de/imagine/ymhpUGziLHS2uN16szzmHHu7E7Q/gallery/Schwarze-

Bohnenlaus-Aphis-fabae.jpg  

 Deževnik. Pridobljeno 22. 2. 2015 iz http://www.amystewart.com/wp-

content/uploads/2012/02/efetida2-lg.jpg  

 Deževnikovi kokoni. Pridobljeno 16. 6. 2015 iz http://cdn.c.photoshelter.com/img-

get/I0000sQ08yyhRAV8/s/500/400/1Y01-057f.jpg  

 Glava pikapolonice. Pridobljeno 19. 6. 2015 iz 

https://c1.staticflickr.com/9/8327/8147367258_5e340d401b_b.jpg  

 Gosenica. Pridobljeno 22. 2. 2015 iz http://cdn.playbuzz.com/cdn/6a1d2826-22e3-4dc8-

944b-61dcb0440a48/cd57e4c2-7b62-48af-a996-ab9c9840fd75.jpg   

 Hranjenje mravlje. Pridobljeno 19. 6. 2015 iz 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Melkende_Ameisen_Honigtau4_e

dit2.jpg  

 Hranjenje pikapolonice. Pridobljeno 19. 6. 2015 iz 

http://www.butterflyfunfacts.com/images/ladybugaphidsix6.jpg  

 Krastača. Pridobljeno 22. 2. 2015 iz 

https://c1.staticflickr.com/7/6170/6226289991_7852702b75_z.jpg   

 Lazar. Pridobljeno 22. 2. 2015 iz http://vagns.blog.idenyt.net/files/2011/03/Kopi-af-

Ny_snegl.jpg  

 Listna uš. Pridobljeno 22. 2. 2015 iz http://www.agrologica.es/imagen-

plaga/acyrthosiphon-pisum-1068-391-en.jpg 

 Model mravljišča. Pridobljeno 19. 6. 2015 iz http://arminschieb.com/Wordpress/wp-

content/uploads/ant_collective/anthill_cutaway_wip_3.jpg  

 Mokrica. Pridobljeno 22. 2. 2015 iz 

http://hydrodictyon.eeb.uconn.edu/people/angelini/critters/Porcellio_scaber.gif  

 Obramba mokrice. Pridobljeno 18. 6. 2015 iz 

http://www.photogeza.com/exibition4/dragisa_savic/slides/02_mokrica.jpg  
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 Suha južina. Pridobljeno 17. 6. 2015 iz 

https://c1.staticflickr.com/3/2541/3995722181_de81fe616f.jpg  

 Telo mokrice. Pridobljeno 18. 6. 2015 iz 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Oniscus_asellus_-_Dutch.jpg  

 Telo mravlje. Pridobljeno 22. 2. 2015 iz http://jonlieffmd.com/wp-

content/uploads/2015/02/Ant-individual-.jpg 

 Telo navadnega deževnika. Pridobljeno 16. 6. 2015 iz 

http://practicasina2013.weebly.com/uploads/2/5/6/9/25693844/5102406.jpg?1389222613  

 Telo navadne krastače. Pridobljeno 16. 6. 2015 iz http://www.medical-

simulator.com/img/productos/ZoS1012_0.jpg 

 Telo pikapolonice. Pridobljeno 19. 6. 2015 iz http://animalvista.com/wp-

content/uploads/2012/05/ladybird-bug-flying-pose.jpg  

 Telo suhe južine. Pridobljeno 17. 6. 2015 iz 

http://dic.academic.ru/pictures/enc_biology/animals/ris._3_29.jpg  

 Telo vrtnega polža. Pridobljeno 17. 6. 2015 iz 
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