
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

KATARINA JAKOPIČ 

 

 

UPORABNOST DVOVEJNATEGA DIGITALNEGA 

BIOLOŠKEGA KLJUČA ZA DVOŽIVKE V VRTCU 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2016 

 



II 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO 

 

 

 

 

KATARINA JAKOPIČ 

 

Mentor: izr. prof. dr. GREGOR TORKAR 

 

 

UPORABNOST DVOVEJNATEGA DIGITALNEGA 

BIOLOŠKEGA KLJUČA ZA DVOŽIVKE V VRTCU 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2016 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

"Teaching children about the natural world  

should be seen as one of the most 

important events in their lives." 
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POVZETEK 

 

Odkrivanje in raziskovanje narave predšolskim otrokom nudi ogromno priložnosti za 

neposredno učenje in s tem veselje do preučevanje organizmov, ki bivajo v naravi.  

V diplomski nalogi sem želela predstaviti, kako uporaben je lahko dvovejnati digitalni 

biološki ključ za določanje organizmov v predšolskem obdobju.  

Prvi del diplomske naloge vsebuje pomembnejša teoretična izhodišča: področje 

narave v Kurikulumu, učenje in poučevanje naravoslovja v vrtcu, biološke 

določevalne ključe, vrste in oblike ter njihovo uporabo. Predstavila sem tudi projekt 

SiiT, kjer se ukvarjajo z izdelovanjem interaktivnih določevalnih ključev. Opisala sem 

tudi značilnosti dvoživk, bolj podrobno pa krastačo in močerada, ki ju uporabljam v 

raziskavi.  

V empiričnem delu ugotavljam, kako uporaba digitalnega ključa vpliva na poznavanje 

dvoživk med predšolskimi otroki, kako učinkovito uporabljati tak ključ na predšolski 

stopnji in ali je otrokom spoznavanje živali in rastlin s pomočjo digitalnega biološkega 

ključa všeč in bi si ga zato želeli tudi v prihodnje. 

Rezultati raziskave so pokazali, da digitalni določevalni ključ pomaga otrokom pri 

razumevanju in prepoznavanju dvoživk. Raziskovanje z določevalnim ključem se je 

izkazalo za zanimivo popestritev ter nov pristop k doživljanju in spoznavanju živali. 

Ugotovila sem, da so bili rezultati v znanju o dvoživkah po poznem po-testu boljši kot 

na pred-testu. Otroci si tudi v prihodnje želijo uporabljati biološke ključe pri 

spoznavanju živali in rastlin. 

 

Ključne besede: določevalni ključi, narava, dvoživke, izkustveno učenje, kurikulum 

za vrtce, e-učenje 
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ABSTRACT 

 

To preschool children, discovering and exploring the nature offers a lot of possibilities 

for indirect learning, and with it the joy of studying organisms that live in the nature.  

In my diploma thesis, I wanted to present how useful the dichotomous digital 

biological key for determining organisms in kindergarten can be.  

The first part of the thesis includes important theoretical bases: the field of nature in 

Kurikulum, learning and teaching of natural sciences in kindergarten, biological 

determining keys, their types, forms, and their usage. Furthermore, I presented the 

SiiT project, which deals with establishing interactive determining keys, and 

described the characteristics of amphibians, focusing more in detail on a toad and 

salamander.  

In the empirical part of the thesis, I established how the usage of the digital key 

affects the knowledge of amphibians among the kindergarten children, how useful 

the usage of such key is on the kindergarten level, and whether children like getting 

to know animals and plants with the help of a digital biological key and if they wish to 

use it in the future.    

The results have shown that the digital determining key helps children to understand 

and recognize amphibians. Researching with determining keys turns out to be an 

interesting diversification and a new approach to experiencing and getting to know 

new animals. I found out that the results of the post-test were better than the results 

of the pre-test. In the future, children wish to use biological keys when getting to 

know animals and plants.   

 

 

Key words: determining keys, nature, amphibians, experiential learning, 

kindergarten curriculum, e-learning  
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1 UVOD 

 

Otroci imajo naravo zelo radi. Radi raziskujejo, odkrivajo, gledajo, preizkušajo, 

poizkušajo, tipajo, vohajo, preučujejo, opazujejo ipd. Odrasli, predvsem vzgojitelji v 

vrtcu, moramo otrokom dati možnost spoznavanja, jih peljati v naravno okolje, kjer se 

prepustijo naravnim materialom in živim organizmom v okolju. Odrasli moramo biti 

tisti, ki otroku pokažemo ta čudoviti naravni svet. Živimo z mnogimi predsodki in 

nemalo jih je tudi o živalih. Le-teh se moramo v stiku z otroki znebiti, da jih ne 

prenesemo na njih. Živali in rastline okoli nas s svojimi živimi barvami, vidno rastjo in 

prijetnim vonjem vabijo otroke, da jih spoznajo z vsemi čutili. Otroci imajo radi živali, 

njihova telesa, sestavo in drugačnost. Otrok z lastno aktivnostjo in radovednostjo 

postavlja odraslim veliko vprašanj, ker mu je svet narave precej neznan.  

 

Večina predšolskih otrok vrtce obiskuje v mestih, kjer imajo premalo možnosti za 

doživetje in preživljanje časa v naravi, kjer premalo časa preživijo na prostem, v 

gozdu, na travniku ... Pomembno je gibanje in igra z naravnimi materiali v naravi, kjer 

otroška razigranost in domišljija nimata meja. Otroški stik z organizmi je delček 

naravoslovja, ki bi ga morali vsi otroci spoznati. To celovito doživetje ob konkretnem 

organizmu le-to napravi popolno z vključevanjem vseh petih čutil (Katalinič, Tratnjek 

in Anželj, 2007). 

 

Dober vzgojitelj mora prepoznati individualne potrebe posameznega otroka, ga 

spodbujati na močnih točkah, biti terapevt, zaupnik, izbirati vsebine, ki bodo za otroka 

zanimive in privlačne, opazovati dogajanje pri otroški igri, spodbujati, znati pohvaliti, 

biti prijazen in dosleden. Radovednost pa je tista vrednota, ki vzgojitelju omogoča 

nabiranje novega znanja, veselje do novosti in iskanje informacij, s katerimi privabi 

tudi otroke, kar vodi v popolno doživetje otrokovega življenja v vrtcu.  

 

Tehnologija vsak dan napreduje in do odraslega življenja današnjih otrok bo le-te 

čedalje več. Verjetno bo kmalu prišlo do uporabe različnih tehnoloških pripomočkov 

že v vrtcu, medtem ko se IKT tehnologija ponekod po svetu v vrtcih že uporablja. 

Prav je, da se otroci seznanijo tudi s tem, še boljše pa je, če se poleg tehnologije še 

učijo in spoznavajo nove pojme, organizme, imena ...  
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V diplomski nalogi sem raziskovala, kako otroci žival doživijo, si jo natančno ogledajo 

in opazijo njene podrobnosti. Raziskava je obsegala uporabo informacijsko-

komunikacijske tehnologije, in sicer uporabo digitalnega dvovejnatega ključa za 

določanje dvoživk. Menim, da imajo otroci v vrtcu malo stika z živalmi in le-te so 

pogosto s strani odraslih sprejete kot grde in neprijetne.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 PODROČJE NARAVE V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

Eno izmed šestih področij dejavnosti, ki ga opisuje Kurikulum za vrtce (1999), je 

področje Narava. Poudarja pridobivanje izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi, 

raziskovanje, odkrivanje in veselje. Zagotovo je narava najboljše igrišče za otroke. 

Otrok s pridobivanjem izkušenj z živimi bitji in preko izražanja veselja do narave 

raziskuje in se veseli. Otrokom je potrebno zagotoviti čim več preživetega časa v 

naravi, saj je to raziskovanje zabavno, poučno in razburljivo. 

 

Otrok se preko dotika žive narave uči strategij mišljenja in raziskovanja, opazovanja, 

eksperimentiranja ter skrbi za živali in rastline. V otroku potekajo spontani procesi 

razvijanja naravoslovnih postopkov in procesov in s tem razvija posebno zanimanje 

za naravoslovno temo. Otrok se veseli in podobo narave vključuje v vsakdanje 

življenje, saj je notranje motiviran. Ob naravoslovnih vsebinah je postavljen pred 

situacije, v katerih lahko sam najde in tudi reši problem. Ko nekaj odkriva na novo, 

mu to predstavlja izziv, spodbudo in radovednost, preko katere z lastno aktivnostjo 

pride do odgovora. Zelo pomembno je omogočanje prinašanja živih bitij iz narave, 

njihovo opazovanje in skrb za njih (prav tam). 

 

V Kurikulumu za vrtce so področja dejavnosti razdeljena na dve starostni obdobji, 

izstopata pa dva globalna cilja, ki ju v diplomski nalogi dosegam. Prvi globalni cilj 

pravi, da naj bi otroci živo in neživo naravo doživljali in spoznavali v njeni raznolikosti, 

povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih. Drugi izmed globalnih 

ciljev, ki ga dosegamo, poudarja spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju 

narave (prav tam).  

 

Med drugimi cilji, ki jih dosegamo v diplomski nalogi, pa so (prav tam, stran 57): 

 otrok opazuje, doživlja, odkriva in spoznava živo in neživo naravo; 

 otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega 

izmed njih. 
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Kurikulum za vrtce spodbuja mnogo dejavnosti s področja narave, ki jih vzgojitelji 

lahko izvajajo z otroki. Spodbuja k zaznavanju živih bitij z vsemi čutili, sodelovanju pri 

pogovoru o tem, kakšna so, kako in kje živijo, kako se gibljejo, oglašajo in hranijo. 

Spodbuja pa tudi k opazovanju rastlin in živali v gojilnicah, spreminjanju pogojev in 

predvidevanju, ugibanju in napovedovanju posledic, opazovanja samega sebe in 

primerjanja z vrstniki in živalmi (prav tam).  

 

Pomembno je, da vzgojitelji področja dejavnosti smiselno prepletajo, povezujejo in 

dopolnjujejo v vzgojne teme. S tem otrokom omogočajo celostno učenje: doživljanje, 

čutenje, mišljenje in delovanje na svet okoli sebe. Prav tako naj izhajajo iz otrok, ki 

spodbujajo njihova zanimanja, med drugim tudi teme iz narave (Vrbovšek, 2004).  

 

Področje narave je v Kurikulumu povezano tudi z vsemi drugimi področji in se z njimi 

močno povezuje (umetnost, jezik, družba, matematika, gibanje in narava). Otrok 

preko različnih področij kurikuluma pride do spoznavanja naravoslovnih postopkov. 

Trenutki, ki jih moramo pri otrocih izkoristiti (ta čas imenujemo spoznavanje in učenje 

v naravi) so: želja po neznanem ter manj znanem, po odkrivanju in raziskovanju. Z 

njim omogočimo potešitev otrokove radovednosti (Katalinič idr., 2007). 

 

2.2 UČENJE NARAVOSLOVJA 

 

Otrok je radovedno bitje in to svojo radovednost poteši z raziskovanjem, predvsem 

pa z lastnim občutenjem živega bitja. Želi ga prijeti, otipati, povohati in bližje spoznati 

ter se z novim bitjem seznaniti (Katalinič idr., 2007). Ocepek (2012) pravi, da je 

neposredna izkušnja učenca bistveni element modela pouka z izkušnjo. Pravo 

učenje se lahko začne šele, ko učenec živo naravo polno doživi in je pripravljen na 

njeno delovanje in spoznavanje.  

V predšolskem obdobju se postavljajo temelji v otroku, ki bodo kasneje vplivali na 

proces učenja in vzgoje v kasnejših obdobjih. Otrok svoje zanimanje za naravo kaže 

že s prvim opazovanjem kamenčkov, mravelj, deževnikov, ptic, cvetlic in vsem 

podobnim, kar ga obdaja (Katalinič, 2007). Marjanovič Umek (2001) pravi, da naj bi 

bil v današnjem svetu že vsak naravoslovno pismen in to naj bi se začelo razvijati že 

v vrtcu. Otroci v vrtcu naj raziskujejo in odkrivajo po svoje in toliko, kolikor je primerno 
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njihovi razvojni stopnji in njihovim željam. Vzgojiteljica naj spodbuja, usmerja in vodi, 

stik z naravo pa naj ji pomaga pri njeni ustvarjalnosti in spreminjanju pogledov, 

povezav in ciljev pri oblikovanju tem in vsebin.  

 

Raziskovanje v vrtcu ima veliko vlogo pri razvijanju intelektualnih sposobnosti, 

mišljenju in spodbujanju iznajdljivosti pa tudi vzgojno-izobraževalnih ciljev in nalog. V 

procesu raziskovanja so na poti lastnega razmišljanja, aktivnosti, novih znanj, 

odkrivanja poti in premagovanja ovir (Petek, 2012).  

 

Pregovor, ki dobro povzema učenje naravoslovja v vrtcu in pomembnost 

izkustvenega učenja, pravi: "Slišal sem in sem pozabil. Videl sem in sem si zapomnil. 

Naredil sem in znam." (Katalinič idr., 2007). O izkustvenem učenju govorimo, kadar 

posameznik stvari sam preizkuša, je v procesu aktiven in se tako stvari nauči 

najbolje. Ta način učenja lahko imenujemo tudi proces refleksije posameznikove 

izkušnje (Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek, 2009).  

 

"Konstruktivizem je psihološka smer, ki poudarja pomen človekovih notranjih 

mentalnih, predvsem spoznavnih procesov pri učenju (npr. vpliv predznanja, ciljev, 

pričakovanj, pripisovanj) ter doseganje globljega razumevanja." (Marentič Požarnik, 

2000, str. 17). Ideje konstruktivizma so predstavile mišljenje otrok na drugačen način, 

s tem pa tudi način pouka naravoslovja. Z otroškim mišljenjem, zavedanjem, 

odkrivanjem in raziskovanjem se je pogled na kompetentnost otrok v predšolskem 

obdobju spremenil (Krnel in Bajd, 2010).  

 

Ob pogledu na konstruktivizem v vrtcu ni pomembno le pridobivanje znanja, ampak 

tudi miselni procesi, ki naj omogočajo otroku učenje. Otroci morajo biti med drugim 

aktivni in delovati v sproščenih medsebojnih odnosih. Eno temeljnih načel v vrtcu je 

aktivna vloga otroka, ki jo morajo vzgojitelji omogočati z bogatim učnim okoljem. Za 

to so v igralnici namenjeni kotički, ki zahtevajo od vzgojitelja: opazovanje in 

poslušanje otrokove dejavnosti, dobro sodelovanje s strokovno delavko, s starši ... 

(Vrbovšek, 2004).  
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Ebertova (2004) meni, da je uporaba konstruktivizma bolj primerna za starejše 

predšolske otroke. Sama je kot vzgojiteljica konstruktivizem pričela uporabljati kot 

strategijo, postala je bolj pozorna do otroških predstav, skušala jih je razumeti in 

nadgraditi. V procesu oblikovanja in uvajanja Kurikuluma za vrtce so se začele 

pojavljati tudi konstruktivistične ideje. Konstruktivizem, zavestna strategija učenja, se 

je pojavil kot zaželena oblika dela in način, s katerim se nadgrajujejo osnovne 

otroške ideje in s katerim konstruiramo otroško znanje.  

 

Krnel (2010) pravi, da je posebnost učenja naravoslovja tudi razvijanje naravoslovnih 

postopkov. To so dejavnosti, ki so pomembne in otrokom omogočajo odkrivanje in 

raziskovanje. Poznamo več spoznavnih postopkov v predšolskem obdobju in eden 

od njih je opazovanje, kjer otroci uporabljajo skoraj vsa čutila. Med drugim pa je 

pomembno tudi prirejanje, saj to pomeni povezovanje oz. iskanje odnosov med 

dvema objektoma. Naravoslovje v predšolskem obdobju je izrednega pomena, ta pa 

naj bi temeljil na učenju razlikovanja in iskanju razlik med živimi bitji, snovmi in pojavi 

(prav tam).  

 

Krnel in Bajd (2010) razlagata, da je uporabo naravoslovja v razvojne namene 

utemeljil že Piaget, ki je pri svojem raziskovanju uporabljal naravoslovne poskuse. 

Preko prelivanja vode, preoblikovanja glinene kepe, presipanjem mivke ipd. je 

odkrival kognitivni razvoj otrok in tudi razvrščanje. Poleg kognitivnega razvoja preko 

razvrščanja pa je pomembno še prepoznavanje in določanje rastlin in živali, kar lahko 

izvajamo (dosegamo) z določevalnimi ključi. Tu gre za razvrščanje kot temeljno 

miselno operacijo.  

 

Krnel (2010) razlaga, zakaj je treba spodbujati vprašanja otrok. Otroci ob vsaki 

priložnosti veliko sprašujejo, tudi takrat, ko nečesa ne vedo ali ne razumejo. Otroška 

vprašanja nam pomagajo pri odkrivanju otrokovega razumevanja sveta in dojemanja 

stvari. Otroci lahko ugotovijo, da si na nekatera vprašanja lahko odgovorijo kar sami 

– s tem se jim poveča motivacija in zadovoljstvo do naravoslovnih vsebin, saj so v 

tem procesu aktivni. V predšolskem obdobju naj bi odrasli s postavljanjem vprašanj 

otrokom pomagali, da bi lažje prišli do odgovora in da bi si otroci sami postavljali 

vprašanja, na katera bi morali sami tudi odgovoriti.  
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Za razvijanje osnov naravoslovja je najbolj primeren čas predšolsko obdobje, preko 

t.i. začetnega naravoslovja pa skozi igro vključimo postopke, kot so: opazovanje, 

štetje, merjenje, urjenje, prirejanje, načrtovanje, posploševanje, poročanje, izvajanje 

poskusov, postavljanje hipotez, povzemanje rezultatov ... Nekateri od njih so bolj, 

drugi manj zahtevni, preko vseh pa otrok oblikuje svoja stališča in pojme, ki mu 

približajo svet narave (Katalinič idr., 2007).  

 

2.3 BIOLOŠKI DOLOČEVALNI KLJUČI 

 

Določevalni ključi so preprosti ključi za določanje vrst organizmov. Otroci se med 

natančnim opazovanjem organizmov učijo iskati podobnosti in razlike. S temi ključi 

otrokom omogočamo sposobnost opazovanja in spodbujamo radovednost ter učenje 

novih imen živali ali rastlin (Bajd, 2013).  

 

2.3.1 VRSTE IN OBLIKE BIOLOŠKIH DOLOČEVALNIH KLJUČEV 

 

Ključe lahko ločimo na strokovne in poenostavljene. Strokovni določevalni ključi 

temeljijo na uvrščanju v sistematske skupine, so zahtevnejši za prepoznavanje in jih 

zato uporabljajo večinoma le strokovnjaki, z opisi organizma pa posameznika vodijo 

do uvrstitve le-tega v višjo sistematsko kategorijo, kasneje pa na podlagi podrobnih 

zapisov pridemo vse do vrste (red, družina, rod, vrsta) (Razvrščanje na podlagi 

določevalnih ključev, 2015).  

Poenostavljeni določevalni ključi pa ne zajemajo toliko vrst in zgodi se, da uporabnik 

v naravi naleti na organizme, ki jih s takim ključem ne more določiti (Določevalni 

ključi, 2015). 
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K strokovnim ključem spadajo razvejani ključi (single-access keys), ki se delijo na: 

– povezane (linked keys) 

– ugnezdene (nested keys) in  

– grafične (graphical keys) določevalne ključe.  

 

 

Slika  1: Slikovni določevalni ključ (Godet, 
2002) 

Slika  2: Strokovni določevalni ključ 
(Martinčič, Wraber, Jogan, 

Podobnik, Turk, Vreš, Ravnik, 
Frajman, Strgulc Krajšek, Trčak, 

Bačič, Fischer, Eler in Surina, 2007). 
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Povezani in ugnezdeni spadata pod besedilne ključe, grafični pa pod slikovno-

besedilne ključe: 

 

1. Besedilni ključi: 

 

– Povezani: vsak korak je oštevilčen in vodi s povezavo k naslednjemu. Opisani 

način je primeren za daljše ključe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ugnezdeni: vsak korak je oštevilčen in tik pod prvo pravilno opredelitvijo sta 

podani naslednji dve opredelitvi, ki določata vrsto organizma. Pod prvo opredelitvijo 

pa je podana tudi zanikana opredelitev lastnosti, tik pod njo pa nadaljnji koraki, ki 

vodijo do končne, iskane vrste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Povezani določevalni ključ (KeyToNature, 2015) 

Slika 4: Ugnezdeni določevalni ključ 
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2. Slikovno-besedilni ključi 

 

– Grafični: so zelo privlačne oblike ključev, saj poleg opisa vključujejo še slike in so 

zato pogosti med osnovnošolci. Uporabni so tudi za učitelje in strokovnjake. Najbolj 

je uporaben za krajše ključe: uporablja se tudi za interaktivno podprte ključe.  

 

Primer slikovnega določevalnega ključa je zbirka bioloških ključev Barbare Bajd: 

Moje prve alpske rastline: preprost določevalni ključ, 2014; Moje prve morske ribe: 

preprost določevalni ključ, 2014; Moji prvi morski raki: preprost določevalni ključ, 

2013; Moji prvi morski polži in školjke: preprost določevalni ključ, 2012; Moji prvi 

kopenski polži: preprost določevalni ključ, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Digitalni ključi 

Digitalni dihotomni ključi navadno spadajo med grafične oblike in so dobri zato, ker 

ima otrok na vsakem koraku možnost izbire med dvema možnostima, vsaka pa je 

opisana tako opisno kakor slikovno, kar posamezniku olajša izbiro. Sem spadajo tudi 

ključi, ki so dostopni prek spleta, ključi za mobilne telefone, tablične računalnike in 

ključi, primerni za tisk (Seznam določevalnih ključev, 2015).  

 

Primeri grafičnega določevalnega ključa so ključi na spletni strani www.siit.eu in 

www.dryades.eu, ki so nastali v okviru projektov SiiT in KeyToNature. 

 

 

Slika 5: Slikovno-besedilni 
določevalni ključ 
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Razvejani ključ se lahko deli tudi na dihotomni (možnost izbire med dvema 

izključujočima se značilnostima) ali polinomni (kadar je ponujenih več značilnosti).  

 

2.3.2 PROJEKT SiiT 

 

Z interaktivnimi ključi, ki so posledica razvoja tehnologije, se je ukvarjal projekt SiiT, 

in sicer z določevalnimi ključi za rastline, lišaje in živali. Vsi so dostopni na spletni 

strani (www.siit.eu). Na spletni strani lahko zasledimo kar nekaj ključev za določanje 

vrst, med njimi tudi ključ Katera dvoživka je to? Interaktivni vodnik za določanje 

dvoživk Slovenije (Seznam določevalnih ključev, 2015). 

 

SiiT je bil triletni evropski projekt, kjer so izdelovali interaktivne določevalne ključe za 

rastline, lišaje in nekatere živalske vrste. Te ključe lahko uporabljamo tako laiki kot 

učitelji in strokovnjaki. Projekt SiiT temelji na projektu KeyToNature, ki je že razvijal 

nova interaktivna določevalna orodja. Ta so začeli uporabljati pri pouku na srednjih 

šolah in univerzah po Evropi. Rezultati so bili izjemni, uporabniki so zelo radi 

sodelovali, saj so bila orodja prilagojena njihovim specifičnim potrebam. Ključi so 

prosto dostopni na spletu, obstaja pa tudi možnost uporabe na mobilnih telefonih in 

tabličnih računalnikih. Bogastvo narave je ljudem premalo poznano in cenjeno, 

Slika 6: Grafični digitalni določevalni ključ 
(Določevalni ključ za dvoživke, 2015) 
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čeprav v naši okolici živi veliko rastlinskih in živalskih vrst, ki jih na drugem koncu 

sveta niti ne poznajo. Prav poznavanje vrst pa je ključen dejavnik za uspešno 

varovanje in ohranjanje tega bogastva. Cilj projekta SiiT je bil zagotovitev 

nadaljevanja vključevanja določevalnih orodij v pouk, saj omogočajo ohranjanje, 

zbiranje in urejanje naravnega bogastva (O projektu, 2015).  

 

2.3.3 UPORABA BIOLOŠKIH DOLOČEVALNIH KLJUČEV ZA 

PEDAGOŠKE NAMENE 

 

Bajd (2004) pravi, da preprosti biološki ključi omogočajo razvijanje nekaterih 

naravoslovnih postopkov in so zato primeren didaktični pripomoček pri spoznavanju 

in odkrivanju novih živih bitij. Otroci se naučijo veliko podrobnosti o organizmih in 

spoznajo, da je vsak del živega bitja pomemben za določanje vrste. Preprosti biološki 

ključi so poenostavljeni in so primerni le za določeno število organizmov. Avtorica 

meni, da bi uporaba določevalnih ključev morala biti v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih pogostejša. 

 

Pri naravoslovnem postopku, poimenovanem opazovanje, otroci želijo organizem ne 

samo pogledati, temveč tudi povohati, se ga dotakniti, poslušati in včasih okusiti. 

Delo s preprostimi biološkimi ključi otrokom omogoča, da se seznanijo z imeni 

organizmov, da pozorno opazujejo, iščejo podobnosti in razlike med organizmi, 

razvrščajo, povečujejo radovednost, povezujejo okolje organizmov z njihovim lastnim 

okoljem ... (prav tam).  

 

Ruckter idr. (2010, v Torkar, Prosen in Laganis, 2013) pravijo, da so mobilne 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri pouku vedno bolj zaželene in 

omogočajo združevanje prednosti IKT in neposredne izkušnje v naravi, otrokom 

pomagajo izboljšati znanje in povečajo motivacijo za učenje. Učencem na terenu 

pomagajo pri učenju in dokumentiranju podatkov. V naravi si s pomočjo mobilne 

naprave učenci organizme ogledajo prek fotografij, si kaj o njih preberejo ali 

poslušajo informacije.  
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Torkar idr. (2013) so izvedli raziskavo, kjer so želeli ugotoviti, kako uporabni so 

digitalni dihotomni ključi za pridobivanje znanja o lesnatih rastlinah Slovenije med 

srednješolci. Raziskava je pokazala, da so v povprečju dijaki in dijakinje ob koncu 

preizkusa imeli več znanja o lesnatih rastlinah kot pred uporabo ključa. Raziskave 

ugotavljajo, da je učenje uspešno, ko virtualna okolja kombiniramo s konkretnimi 

izkušnjami (Akpan in Andre, 1999, v Torkar idr., 2013).  

 

Tudi Rudolf (2014) je v diplomski nalogi ugotovila, da se je znanje o živalih pri 

študentih z uporabo bioloških ključev izboljšalo. Petrovič (2010) pravi, da morajo biti 

določevalni ključi prilagojeni nivoju uporabnikovega znanja, če želimo, da je ključ 

učinkovit in s tem dosežen namen. Ker pa je na slovenskem trgu malo izdelanih 

določevalnih ključev, je to izjemna priložnost, da se v tem izkažejo učenci ali odrasli 

sami ter se preizkusijo v izdelavi določevalnega ključa.  

 

2.4 DVOŽIVKE 

 

Dvoživke spadajo v razred strunarjev iz poddebla vretenčarjev s 3000-4000 vrstami, 

med temi pa jih 19 živi v Sloveniji. Dvoživke svoje življenje živijo v celinskih vodah. 

Razvile so se iz rib iz reda resoplavutaric (Virant - Doberlet, 1997). Grški pojem za 

dvoživke – amphibium – temelji na zmožnosti živali, da lahko najprej prebivajo v vodi, 

nato pa tudi na suhem. To znanstveno ime označuje dvojno življenje (Cochran, 

1972). 

 

Današnje dvoživke delimo v tri redove: brezrepce ali žabe (Anura), repate krkone 

(Urodela) in sleporile (Apoda). Pravi izvor dvoživk še ni jasen, saj se zelo razlikujejo 

od svojih prednikov (Bani in Aritio, 1995). Prva znana dvoživka (Ichthyostega) je 

imela 1 meter dolgo telo. Današnje dvoživke zrastejo od 1 do 150 cm in imajo dva 

para okončin (Virant - Doberlet, 1997).  

 

Dvoživke se zadržujejo v vlažnem okolju, nekatere pa v vodi preživijo vse življenje. 

Njihova telesna temperatura se sklada s temperaturo okolja, kar pomeni, da so ob 

toplem vremenu bolj aktivne, medtem ko ob hladu hibernirajo. Imajo štiri okončine, na 

sprednjih nogah 4 prste in na zadnjih nogah 5 prstov. Na nekaterih delih telesa imajo 
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tudi strupne žleze za obrambo pred sovražniki. Odrasle dvoživke dihajo s pljuči, 

preko vlažne kože in preko ustne votline, kjer kisik prehaja s sluzasto membrano 

(Zpevak, 1998).  

 

Skoraj vse dvoživke so zaradi prilagoditve na kopno razvile dobro pokostenela 

vretenca, v primerjavi s pradvoživkami pa imajo manj kosti. Nekatere dvoživke imajo 

oči pokrite s kožo (sleporili in človeška ribica), večina pa jih ima zaščitene z vekami. 

Dvoživke imajo tudi jezik, ki je pritrjen na ustno dno in ga iztegnejo pri lovu žuželk. 

Imajo roženi sloj povrhnjice, ki dvoživkam preprečuje izhlapevanje in izgubo vode, je 

pa pogojen z življenjem na kopnem in ga imajo vsi vretenčarji. Ličinka dvoživke ob 

preobrazbi doživi velike spremembe, saj se telo zelo spremeni in pridobi lastnosti za 

življenje na kopnem (Bani in Aritio, 1995).  

 

Velika večina dvoživk se razmnožuje v vodi, kamor se napotijo spomladi. Medtem, ko 

samica odlaga jajčeca v vodo, jih samec sproti oplaja. Jajčeca, zavita v sluz, 

imenujemo mrest in tega odlagajo v vodo v različnih oblikah (posamično, kot skupek 

ali nanizano v vrvicah). Nato se oplojeno jajčece začne brazdati in deliti v tisoče celic, 

iz vsake pa se razvijejo določeni organi. V nekaj dneh se izleže ličinka z repom, ki kaj 

kmalu postane samostojna, plava in se kmalu tudi prehranjuje. Osnovne značilnosti 

ličinke so: škržno dihanje, obtočila, zelo dolgo črevo, plavanje s pomočjo repne 

plavuti, pljuča (vendar še ne delujejo), povrhnjica in pobočnica (Bani in Aritio, 1995).  

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je navedeno, da se otrok ob naravoslovnih vsebinah uči 

strategij mišljenja in raziskovanja, da je postavljen pred situacije, v katerih lahko sam 

najde in tudi reši problem. Otroku so dane možnosti novega izziv in spodbuda, da 

sprašuje o videnem in išče odgovor, tako da opazuje, opisuje in razlaga. Zelo 

pomembno je omogočanje prinašanja živih bitij iz narave, njihovo opazovanje in skrb 

za njih. Bajd (2013) pravi, da so strokovni ključi za določanje živali, ki jih uporabljajo 

biologi, zelo zahtevni, zato pa neuporabni za mlajše otroke.  
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Vedno več se uporabljajo interaktivno podprti določevalni ključi, katerim pripisujejo 

večji pomen od tiskanih, saj slednji ne podpirajo zvočnih efektov (Petrovič, 2010). Z 

raziskavo sem želela preveriti, ali so predšolski otroci zmožni uporabe digitalnega 

določevalnega ključa.  

 

3.2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, kako uporabni so digitalni dvovejnati biološki 

ključi za določanje dvoživk v vrtcu in kako uporaba teh ključev vpliva na poznavanje 

dvoživk med predšolskimi otroki. Preko analize risb otrok sem želela ugotoviti, kako 

dobro poznajo dvoživke pred spoznavanjem (pred-test), takoj po spoznavanju (po-

test) in mesec dni kasneje (pozni po-test). 

 

Cilje diplomske naloge sem strnila v tri raziskovalna vprašanja:  

 

RV 1. Kako uporaba digitalnih ključev vpliva na poznavanje dvoživk med 

predšolskimi otroki? 

RV 2. Kako učinkovito uporabljati digitalni biološki ključ za določanje dvoživk na 

predšolski stopnji? 

RV3. Ali je otrokom spoznavanje živali in rastlin s pomočjo digitalnega biološkega 

ključa všeč in bi to dejavnost želeli tudi v prihodnje? 

 

3.3 METODA DELA 

 

3.3.1 OPIS VZORCA 

 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni. Vzorec je bil izbran namensko, glede na 

potrebe raziskave. Raziskava je potekala v Vrtcu Kekec v Grosupljem, v štirih 

skupinah otrok, starih 5 in 6 let. Skupno število otrok je bilo 52. V prvi skupini je bilo 

od skupaj 24 otrok na vseh treh srečanjih navzočih 15 otrok, v drugi skupini od 

skupno 24 otrok, 13 otrok, v tretji skupini od skupno 24 otrok, 10 otrok in v četrti 

skupini od skupno 24 otrok, navzočih 14 otrok.  
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3.3.2 NAČINI ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS INSTRUMENTOV 

 

Prvo srečanje – pred-test (risanje) 

Na prvem obisku sem otroke prosila, da po spominu narišejo krastačo. Vsakemu 

otroku sem ponudila list papirja in navaden svinčnik. Ko so z risanjem končali, so 

risbo pokazali in z vsakim otrokom posebej sem se pogovorila o delih telesa narisane 

dvoživke. Nato so narisali še močerada. Krastačo so vsi poznali, medtem ko so bila 

za močerada različna vprašanja, kaj to sploh je. Otrokom sem dala navodilo, naj mi 

narišejo takega močerada, kakršnega si ga predstavljajo. Ko so ga narisali, so zopet 

prišli k meni, da sem označila narisane dele telesa.  

 

Drugo srečanje – določevanje vrst z digitalnim ključem in po-test (risanje) 

Pri drugem srečanju sem odšla iz igralnice na odmaknjen del hodnika, kjer je bila 

miza, štirje stoli, posodi s krastačo in močeradom, posoda z vodo ter prenosni 

računalnik. Iz igralnice sem povabila po tri otroke, ki so sodelovali že na pred-testu. Z  

menoj so odšli do pripravljenega prostora za spoznavanje dvoživk. Najprej sem iz 

posode vzela močerada in skupaj z otroki smo ga spoznavali. Takoj za tem smo na 

prenosnem računalniku (diagonala zaslona 40 cm) z uporabo digitalnega 

določevalnega ključa za dvoživke (Določevalni ključi za dvoživke, 2015) določali 

opazovano žival. Omenjeni digitalni ključ za določanje dvoživk je dostopen na spletni 

strani Prirodoslovnega muzeja Slovenije (http://www2.pms-

lj.si/kljuci/dvozivke/ist1.html). Najprej sem otrokom predstavila navodila za določanje 

živali. Pojasnila sem jim, da vsak korak v postopku določanja ponuja dve možnosti 

izbire (npr. ima ali nima repa) in, da s pritiskom na gumb potrdimo izbiro. Z več 

zaporednimi izbirami določimo posamezno vrsto, ki je na koncu predstavljena z 

imenom vrste, družine in fotografijo. Navodila so bila otrokom razumljiva. Vsa 

besedila v določevalnem ključu sem otrokom hkrati brala.  
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Postopek sem ponovila pri določanju krastače. Ko smo živali spoznali, sem otroke 

pospremila do umivalnice, da so si umili roke in jih nato odpeljala nazaj v igralnico. 

Tam so dobili navodilo, da še enkrat narišejo krastačo in močerada. Njihova 

vzgojiteljica se je na po-testu pogovorila z otroki in označila opisane telesne dele 

živali, saj sem bila sama ta čas na hodniku z naslednjo skupino otrok.  

 

 

Tretje srečanje – pozni po-test (risanje) 

 

Mesec dni po predstavitvi močerada in krastače sem zopet prišla v skupine in kot na 

prejšnjih srečanjih prosila otroke, da narišejo krastačo in močerada. Zopet mi je vsak 

otrok na kratko opisal narisane telesne dele živali.  

 

KRATEK OPIS NAVADNE KRASTAČE IN MOČERADA 

 

Navadna krastača 

 

Naša najpogostejša in najbolj razširjena dvoživka je navadna krastača z latinskim 

imenom Bufo bufo. Trup z glavo pri samicah meri do 15 centimetrov, medtem ko pri 

samcih dolžina ne preseže 9 centimetrov (Trontelj, 2005). Telo je temnorjave, 

rumenorjave ali rdečkastorjave barve. Koža je bradavičasta, z izrazitimi zaušesnimi 

strupenimi žlezami. Paglavci navadne krastače se navadno združujejo v skupine, kjer 

se vsi osebki premikajo v isti smeri. Mrest (jajca) je nanizan v vrvicah, ki dosežejo do 

6 metrov. Obdobje parjenja poteka od marca do aprila, izjemoma do junija. Mreste 

odlagajo v velike stoječe vode, po parjenju pa se odrasli umaknejo na kopno, lahko 

Slika 7: Primer koraka v določevalnem ključu 
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tudi daleč proč od vlažnih habitatov. Vrsta je razširjena po vsej Sloveniji (Veenvliet in 

Kus Veenvliet, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navadni močerad 

 

Latinsko ime za navadnega močerada je Salamandra salamandra. V dolžino zraste 

do 20 centimetrov. Njegovo telo je črno obarvano, na njem pa so raztresene rumene 

ali oranžnorumene pege in lise (Veenvliet in Kus Veenvliet, 2003).  Strupne kožne 

žleze so koncentrirane v odebelitvah na glavi, imenujejo pa se parotidne ali zaušesne 

žleze (Trontelj, 2005).  

Pri samcu sta telo in rep vitkejša kot pri samici. Konica repa je zaokrožena. Ta vrsta 

je živorodna – jajca se razvijajo v telesu samice, ki izleže dobro razvite ličinke. Le-te 

imajo ob rojstvu oba para okončin dobro razvita. Obdobje parjenja poteka od 

februarja do novembra. Vrsta je po vsej Sloveniji splošno razširjena pod gozdno mejo 

(Veenvliet in Kus Veenvliet, 2003). 

 

 

  

 

 

 

Slika 8: Navadna krastača (Navadna krastača, 
2015) 
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Obe opisani živalski vrsti – navadna krastača in močerad, sta uvrščena na rdeči 

seznam dvoživk, ki je objavljen na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije, v 

Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, 

št. 82/02 in 42/10). 

 

3.3.3 OBDELAVA PODATKOV 

 

Zbrane podatke sem analizirala in kategorizirala s pomočjo programa Microsoft 

Excel. Analizirala sem jih na ravni deskriptivne statistike. Podatki so prikazani s 

pomočjo preglednic in grafov. Otroške risbe sem primerjala z vidika znanja o zgradbi 

telesa dvoživk.   

  

Slika 9: Navadni močerad (Navadni močerad, 2015). 
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5 REZULTATI 

 

V delu, ki sledi, bodo podani odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

5.1 ANALIZA RISB NAVADNE KRASTAČE IN MOČERADA  

 

V prvem podpoglavju želimo odgovoriti na prvo raziskovalno vprašanje (RV 1). 

Zanimalo me je, koliko podrobnosti o krastači in močeradu otroci poznajo pred 

spoznavanjem, koliko se otroci spomnijo takoj po spoznavanju in koliko po enem 

mesecu.  

 

 

Graf 1: Število pravilno narisanih telesnih značilnosti navadne krastače 

 

Pred spoznavanjem (pred-test) sem zabeležila 254 pravilno narisanih telesnih 

značilnosti krastače. Po vodenem opazovanju (po-test) se je število povečalo na 306, 

en mesec po opazovanju (pozni po-test) pa je bilo število pravilno narisanih telesnih 

značilnosti 290. Iz rezultatov lahko vidimo, da se je delež pravilno narisanih telesnih 

značilnosti krastače po vodenem opazovanju povečal. 
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Opazovane telesne značilnosti navadne krastače: 

 

a. Vidno telo 

b. Vidna glava 

c. Vidne oči 

d. Vidne okončine 

e. Pravilno število okončin 

f. Vidni prsti 

g. Pravilno število prstov 

h. Vidne podrobnosti na koži 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot je razvidno iz primera slike (slika 10), je otrok upošteval telesne značilnosti 

navadne krastače in jih pravilno narisal.  

 

 

 

 

 

Slika 10: Krastača s pravilno narisanimi telesnimi značilnostmi 



22 
 

Na grafu številka 2 so predstavljeni deleži pravilno narisanih telesnih značilnosti 

navadne krastače (od črke a do črke h) na pred-testu (moder stolpec), po-testu (rdeč 

stolpec) in poznem po-testu (zelen stolpec). 

 

 

Graf 2: Deleži pravilno narisanih telesnih značilnosti navadne krastače 

 

Razlike so najbolj opazne po drugem srečanju, na po-testu. Na večini otroških risb so 

narisani telo, glava in oči, na po-testu pa se je močno povečalo risanje prstov na 

okončinah (e), pravilno število narisanih prstov na nogah (g) in podrobnosti na koži 

(h). Po mesecu dni, na poznem po-testu, so nekateri deleži v primerjavi s po-testom 

upadli, vendar je opazno, da so si otroci žival v večini dobro zapomnili in jim je ostala 

v spominu. Po mesecu dni so bile največkrat pravilno narisane telesne lastnosti: 

vidno telo (a), vidna glava (b), vidne oči (c), vidne okončine (d), pravilno število 

okončin (e), vidni prsti (f) in vidne podrobnostih na koži (h). Na pred-testu ni nihče 

narisal prstov na nogah živali. To znanje se je povečalo po spoznavanju živali, na 

poznem po-testu pa je delež upadel.   
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Po risanju krastače so otroci narisali še močerada.  

 

 

Graf 3: Število pravilno narisanih telesnih značilnosti navadnega močerada 

 

Pred spoznavanjem sem zabeležila 297 pravilno narisanih telesnih značilnosti 

močerada. Po vodenem opazovanju se je število pravilnih odgovorov povečalo na 

373, mesec dni po opazovanju pa sem zabeležila 354 pravilno narisanih telesnih 

značilnosti. 

 

Opazovane telesne značilnosti navadnega močerada so bile:  

a. Vidno telo 

b. Vidna glava 

c. Vidne oči 

d. Vidne okončine 

e. Pravilno število okončin 

f. Vidni prsti 

g. Pravilno število prstov 

h. Viden rep 

i. Vidne podrobnosti na koži 
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Kot je razvidno iz slike 11, je otrok upošteval vse telesne značilnosti navadnega 

močerada in jih pravilno narisal. 

 

Na grafu številka 4 so predstavljeni deleži pravilno narisanih telesnih značilnosti 

navadnega močerada (od črke a do črke i) na pred-testu (moder stolpec), po-testu 

(rdeč stolpec) in poznem po-testu (zelen stolpec). 

  

 

Graf 4: Deleži pravilno narisanih telesnih značilnosti navadnega močerada 
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Slika 11: Močerad s pravilno narisanimi telesnimi 
značilnostmi.  
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Delež narisanih lastnosti na po-testu se je v primerjavi z deležem na pred-testu 

bistveno povečal v primerjavi z grafom krastače (graf številka 2). Delež se je najbolj 

povečal pri pravilno narisanem številu prstov (g) in podrobnostih na koži (i). Delež 

pravilnih odgovorov na poznem po-testu je ostal zelo visok. 

 

Najpogosteje nepravilno narisane lastnosti na po-testu so bile število prstov na 

okončinah, na poznem po-testu pa poleg števila prstov na okončinah tudi 

podrobnosti na koži. Po mesecu dni so bile največkrat pravilno narisane telesne 

lastnosti: vidno telo (a), vidna glava (b), vidne oči (c) in vidne okončine (d). Tudi 

druge lastnosti so bile dobro zastopane, vendar v manjšem deležu. Največje razlike 

med pred-testom in poznim po-testom so v deležu narisanih vidnih podrobnosti na 

koži (i). Sklepam, da večina otrok močerada pred spoznavanjem še nikoli ni videla. 

Tudi prste (f) so si otroci zapomnili, saj je vidno, da se je delež v stolpcu povečeval, 

kar pomeni, da je močerad otrokom dobro ostal v spominu. 

 

Večina otrok je obema dvoživkama narisala telo, glavo, oči in okončine. Zanimivo pri 

krastači je to, da so vsi otroci žabo že videli, medtem ko so močerada nekateri prvič 

videli v raziskavi. Žabe otroci velikokrat srečajo v risankah in pravljicah. Ena deklica 

je narisala krastačo s krono na glavi, druga pa krastačo oblečeno v majico, na kateri 

je narisana še ena žaba.  
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5.2 ANALIZA UPORABE DIGITALNEGA KLJUČA ZA POZNAVANJE 

DVOŽIVK 

 

V tem podpoglavju želim odgovoriti na drugo raziskovalno vprašanje (RV 2), kjer me 

je zanimalo, kako učinkovito uporabljati digitalni biološki ključ za določanje dvoživk na 

predšolski stopnji. 

 

V preglednici 1 so na levi strani zapisani določevalni znaki, po katerih pridemo do 

iskane dvoživke, tj. navadnega močerada, v digitalnem ključu za poznavanje dvoživk, 

na desni strani pa so zapisani deleži pravilnih odločitev otrok med določanjem. Do 

teh podatkov sem prišla preko sprotnega opazovanja in zapisovanja pri posameznem 

določevalnem znaku. Ko otroci niso imeli težav, sem naredila plus, pri težavah pa 

minus.   

 

PREPOZNAVANJE DOLOČEVALNIH 

ZNAKOV 

DELEŽI PRAVILNIH ODGOVOROV 

Otroci razumejo navodila 100 % 

Ima/nima repa 100 % 

Kožo prekrivajo/ne prekrivajo luske 30,77 % 

Za glavo so/ni škrg 100 % 

Sploščen/okrogel rep 100 % 

Črno telo/telo z rumenimi lisami 100 % 

Preglednica 1: Deleži prepoznanih lastnosti iz določevalnega ključa za navadnega močerada 

 

Otroci pri razumevanju navodil glede uporabe ključa na splošno niso imeli težav. 

Pojavile pa so se pri tretjem koraku, pri možnosti izbire, ali kožo živali prekrivajo 

luske ali ne.  
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V preglednici 2 so na levi strani zapisani določevalni znaki za navadno krastačo, na 

desni strani pa deleži pravilnih odločitev otrok med določanjem.  

 

PREPOZNAVANJE DOLOČEVALNIH 

ZNAKOV 

DELEŽI PRAVILNIH ODGOVOROV 

Otroci razumejo navodila 100 % 

Ima/nima repa 100 % 

Oprijemalne blazinice so/niso 47,83 % 

Koža je bradavičasta/bolj ali manj gladka 100 % 

Vodoravna/trikotna ali srčasta zenica 91,30 % 

Hrbet z/brez zelenih lis 91,30 % 

Preglednica 2: Deleži prepoznanih lastnosti iz določevalnega ključa za navadno krastačo 

 

Tudi pri določanju navadne krastače so otroci moja navodila razumeli. Težava se je 

pojavila pri tretjem koraku, kjer so se odločali, ali ima na konicah prstov oprijemalne 

blazinice ali ne. Otroci si niso dobro predstavljali, kaj bi to lahko bilo, ne glede na to, 

da so imeli na prenosnem računalniku ob izbiri tudi sliko. Tudi pri zadnjih dveh 

korakih, pri zenici in hrbtu z lisami, so bili v eni skupini otroci negotovi. 

 

5.3 ANALIZA ODGOVOROV OTROK PO VODENEM OPAZOVANJU 

DVOŽIVK 

 

V tem podpoglavju sem želela odgovoriti na tretje raziskovalno vprašanje (RV3), kjer 

me je zanimalo, ali je bilo otrokom spoznavanje živali in rastlin s pomočjo digitalnega 

biološkega ključa všeč in bi si to dejavnost želeli tudi v prihodnje. 
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Graf 5: Ali je bilo otrokom spoznavanje živali s pomočjo digitalnega biološkega ključa všeč in 
bi si ga zato želeli tudi v prihodnje 

 

Pritrdilno je odgovorilo 49 otrok (94 %). Drugi otroci so na vprašanje odgovorili, da ni 

bilo zanimivo.  

 

Prevladujoči odgovori na vprašanje, kaj bi storili, če bi močerada oz. krastačo videli 

na cesti, kjer je velika nevarnost, da ju povozi avto, so opisani v naslednjih dveh 

preglednicah (preglednica 3 in preglednica 4). 

 
MOŽNI ODGOVORI ZA NAVADNEGA 

MOČERADA 

DELEŽ  ODGOVOROV 

Previdno bi ga dal/-a v travo. 51,92 % 

Previdno bi ga odnesel/-a v gozd.  17,31 % 

Pustil/-a bi ga tam. 3,85 % 

Nesel/-la bi ga na rob ceste. 9,61 % 

Dal/-a bi ga v mrežo in prenesla na 

varno.  

17,31 % 

 Skupaj: 100 % 

Preglednica 3: Delež odgovorov na vprašanje, kaj bi storili v primeru, če bi na sprehodu s 
starši srečali močerada sredi ceste, kjer je velika nevarnost, da ga povozi avto 

94,23 % 

5,77 % 

Delež odgovorov 

Da

Ne
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MOŽNI ODGOVORI ZA NAVADNO 

KRASTAČO 

DELEŽ ODGOVOROV 

Previdno bi ga dal/-a v travo.  50 % 

Previdno bi jo odnesel/-la v gozd.  11,54 % 

Previdno bi jo odnesel/-la v vodo. 23,08 % 

Pustil/-a bi jo tam.  7,69 % 

Nesel/-la bi jo na rob ceste. 7,69 % 

 Skupaj: 100 % 

Preglednica 4: Delež odgovorov na vprašanje, kaj bi storili v primeru, če bi na sprehodu s 
starši srečali krastačo sredi ceste, kjer je velika nevarnost, da jo povozi avto 

 

Večina otrok bi živali ponudila pomoč, če bi jo zagledali v nevarnosti. Zagotovo je stik 

z močeradom in krastačo marsikateremu otroku pomagal pri odpravljanju predsodkov 

do živali. Seveda je še vedno nekaj otrok, ki pravijo, da bi močerada oziroma 

krastačo pustili kar tam. Na vprašanje, zakaj ji ne bi pomagali, so v večini odgovorili, 

da bi že sama prišla čez cesto.    
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI 

 

Izsledki raziskave so pokazali, da je uporaba digitalnega ključa za poznavanje 

dvoživk za najstarejše predšolske otroke uporabna. Končni rezultat je pokazal, da so 

se otroci na poznem po-testu (mesec dni po spoznavanju dvoživk) še vedno dobro 

spominjali telesnih značilnosti močerada in krastače. Pri risanju so bili boljši kakor na 

pred-testu, kar kaže na uspešno predstavitev živali. Prav tako se je na po-testu 

(risanje takoj po spoznavanju dvoživk) znatno povečala predstava o izbranih 

dvoživkah.  

 

Digitalni biološki ključ, ki nam je služil kot pripomoček za določanje dvoživk, je torej 

primeren tudi za predšolske otroke, saj je večina vprašanj dovolj jasnih, velik pomen 

pa ima tudi slika opazovanega telesnega dela. Pri določevalnem ključu za 

spoznavanje močerada so določevalni znaki bolj jasno opisani kot pri krastači. To 

pokažejo rezultati, saj so bili pri nekaterih korakih pri določanju krastače otroci precej 

zmedeni in neodločeni (oprijemalne blazinice, oblika zenice, hrbet z lisami). Zelo 

koristne so slikovne priloge ob posameznih korakih, saj predšolski otroci še ne znajo 

brati, zato jim slike zelo veliko pomenijo. Ne glede na to, da nekatere skupine niso 

sprva razumele določenega pojma (npr. bradavičasta koža ali škrge), so po pregledu 

slike izbrale pravilen odgovor. Menim, da bi bilo za predšolske otroke smiselno dodati 

večje ter zvočno pripovedovanje določevalnih znakov.  

 

Otroci so ob določanju vrste uživali. Nad dvoživkama so bili vidno navdušeni. Imeli so 

možnost opazovati žival na prenosnem računalniku in neposredno. Spoznavanje 

živali s pomočjo digitalnega biološkega ključa je bilo otrokom všeč in raziskava je 

pokazala, da bi si tega želeli tudi v prihodnje, zato menim, da je to dovolj velika 

spodbuda za vse vzgojitelje, da se pri svojem delu poslužujejo tudi česa podobnega.  

 

Otroci imajo v vrtcu (in tudi v domačem okolju) premalo stika z živalmi, čemur tudi 

pripisujem vzrok, da otroci niso tako dobro poznali telesnih značilnosti izbrane živali. 

Če bi otroci imeli v skupini en teden neprestano določeno žival, bi se delež 

omenjenih lastnosti, po katerih jih je vodil digitalni ključ, verjetno še izboljšal. 
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Prav tako so rezultati analize risb na pred-testu pokazali, da so v povprečju boljše 

narisali krastačo kot močerada. Menim, da je razlog v tem, da večina otrok še nikoli 

prej ni videla močerada, medtem ko so krastačo verjetno v večini že vsi videli. 

 

Preko digitalnega določevalnega ključa so izbirali različne lastnosti izbrane dvoživke 

in na koncu prišli do pravilne rešitve. Pojavila se je tudi izbira, ali ima močerad luske 

ali ne. Predšolski otroci nimajo predstave o tem, kaj točno so luske. Predvidevala 

sem, da bodo težave tudi pri četrtem koraku, pri vprašanju, ali ima močerad škrge ali 

ne, vendar zapletov ni bilo, saj imajo skoraj v vsaki skupini v vrtcu ribe, za katere 

vedo, da imajo škrge in kako izgledajo. 

 

Rezultati raziskave v diplomski nalogi B. Rudolf (2014), ki je preizkušala dihotomni 

ključ za epifitske lišaje, so pokazali, da se je število doseženih točk na po-testu 

bistveno povečalo v primerjavi s pred-testom, kar pomeni, da so se študentje naučili 

in si bolj zapomnili snov. Tudi diplomska naloga B. Brulc (2013), v kateri je izvedla 

vodeno opazovanje dvoživk in med drugim analizirala razlike v risbah pred-testom in 

po-testu, je pokazala večje poznavanje izbranih dvoživk med predšolskimi otroki. 

Očitno je, da uporaba določevalnih ključev med študenti, dijaki, učenci in 

predšolskimi otroki dosega izobraževalni namen, kar pomeni, da se uporabniki 

ključev naučijo veliko novega, saj gre za sprotno opazovanje organizma in določanja 

le-tega.  

 

Preko izvedene raziskave sem uporabljala in vključevala različne metode dela, in 

sicer: pogovor in razgovor (otroci so izražali svoja mnenja), poslušanje (otroci so 

pridobili nova znanja in besede), spoznavanje (otroci so pobližje spoznali močerada 

in krastačo), aktivno delovanje (otroci so spoštovali živali in se zanimali zanju), 

dojemanje (otroci so znali obe živali povezati med seboj), opazovanje (otroci so 

dobro opazovali in dojemali razlike in podobnosti), odkrivanje (otroci so odkrili pomen 

in uporabnost teh živali v okolju) in doživljanje (otroci so doživeli naravo na malo 

drugačen način). S tem sem dosegla cilje aktivnega pouka. 
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7 SKLEP 

 

Otroci se pri preučevanju in zbiranju informacij počutijo kot mali znanstveniki. Da 

imajo raziskovanje res radi, pričajo številne raziskave in strokovne knjige. Pri 

rokovanju z naravnimi materiali spoznavajo raznolikost in moč narave. Raziskava 

prinaša tri glavne ugotovitve: 

 

Na RV 1, kako uporaba digitalnih ključev vpliva na poznavanje dvoživk med 

predšolskimi otroki, lahko odgovorim, da uporaba močno vpliva na poznavanje 

dvoživk. Otroci so bili med spoznavanjem in opazovanjem izbranih dvoživk natančni 

in le redki so spregledali kakšno značilnost na telesu živali. Med uporabo so se otroci 

med seboj tudi posvetovali, kaj kdo misli, obenem pa opazovali žival, kar jim je bilo v 

veliko pomoč pri odločanju. Dvoživke so med otroki naredile veliko veselja zaradi 

njihovega videza in posebnosti. Če se otroci v vrtcu ali šoli spoznajo z živalmi, pa so 

zelo verjetno prikrajšani v domačem okolju, če ne drugače, so verjetno za to krivi 

predsodki njihovih staršev, starih staršev, prijateljev.  

 

Kako učinkovito uporabljati digitalni biološki ključ za določanje dvoživk na predšolski 

stopnji, se je glasilo RV2. Uporaba tega ključa je zelo preprosta in ne glede na to, da 

ni narejen za predšolske otroke, je zelo uporaben in enostaven. Otroci pri 

razumevanju določevalnih korakov v večini niso imeli težav, z izjemo enega koraka 

pri močeradu in dveh pri krastači. Po napačni izbiri koraka so otroci prišli do napačne 

živali, zaradi česar so bili še bolj pozorni in so s pogovorom, posvetovanjem in mojo 

pomočjo prišli do pravilne rešitve. Pomoč vzgojitelja je torej dobrodošla pri določanju. 

Pomaga tudi pri usvajanju naravoslovnih pojmov.  

 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju (RV 3) nas je zanimalo, ali je bilo otrokom 

spoznavanje živali všeč in bi si ga zato želeli še kdaj ponoviti. Prišla sem do 

ugotovitve, da je bilo otrokom spoznavanje z digitalnim ključem v večini zelo všeč. 

Raziskovanje predšolskih otrok je brezmejno. Otroci spoznavajo in se zavedajo 

vrednosti okolja, razvijajo občutek za lepo, spoštujejo, občudujejo in imajo željo po 

ohranjanju narave. Otrokom se ob takem spoznavanju živali, ki je malo drugačen, 

poraja veliko vprašanj, ki jih vzgojitelji lahko izkoristimo za pogovore v naslednjih 

dnevih ali tednih, otrokom pa omogoča veselje in dojemanje sveta.  
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Namen raziskave je bil preveriti, ali so najstarejši predšolski otroci zmožni uporabe 

digitalnega določevalnega ključa. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da so predšolski 

otroci tega sposobni.  

 

Ta diploma prispeva k delu vzgojiteljev, saj sem z raziskavo jasno pokazala, koliko 

razmišljanja, pozornosti in opazovanja so otroci sposobni ob spoznavanju živali v 

samo desetih minutah. Menim, da so vsi vzgojitelji zmožni izvesti opisano dejavnost 

in se prepričati, kako lahko otroke opozorimo na posebnosti in raznolikost v naravi. 

Res je, da se otroci s tehnologijo srečujejo vsak dan, vendar so biološki digitalni 

določevalni ključi lahko korak k izboljšanju in večji prilačnosti spoznavanja narave. 

Menim, da je metodo dela z biološkimi ključi v vrtec dobro vpeljati, saj otroci 

spoznajo, da lahko na spletu poiščejo zanimive naravoslovne strani, jih koristno 

uporabljajo in se iz njih marsičesa naučijo.  
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9 PRILOGA 

 

Vzorčni primer pred-testa, po-testa in poznega po-testa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Pred-test krastače 

Slika 13: Po-test krastače 

Slika 14: Pozni po-test krastače 
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Slika 15: Pred-test močerada 

Slika 17: Po-test močerada 

Slika 16: Pozni po-test močerada 


