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POVZETEK 
  
Diplomska naloga prepleta področje narave, kjer smo z raziskavama preverili 

predstave otrok in znanje vzgojiteljev o mikroorganizmih in pogostost vključevanja 

omenjene teme v samo prakso vzgojiteljev. Raziskava med otroki je potrdila, da ti 

nimajo točnih predstav o mikroorganizmih, ker so težje predstavljivi, saj jih s prostim 

očesom ne vidimo. 

V vrtcu smo izvedli tudi projektno delo o mikroorganizmih, kjer smo z otroki odkrivali 

in spoznavali njim neznane organizme. Ob izvajanju projekta smo ugotovili, da je za 

nivo na novo pridobljenega znanja otrok in uspešnosti projekta ključnega pomena 

vloga vzgojitelja, da glede na starost otrok uporabi ustrezne metode in oblike dela ter 

da stremi k raziskovalnemu pristopu in aktivnemu učenju. 

Raziskava med vzgojitelji je pokazala, da se v svoji praksi ti zelo redko odločijo 

približati mikroorganizme otrokom, saj v kurikulumu ni zajetih specifičnih znanj, zato 

posledično o mikroorganizmih ne vedo veliko in nimajo točnih predstav o njih. 

 

 

 

 

 

Ključne besede: predšolsko obdobje, začetno naravoslovje, otroške predstave o 

mikroorganizmih, vzgojitelji in mikroorganizmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
The thesis deals with nature through two pieces of research exploring children's 

ideas about microorganisms and the knowledge of preschool teachers about such 

organisms. In addition, it examines how often teachers include this topic in their 

practice. The research among children confirmed that they do not have an exact idea 

about microorganisms because they are invisible to the naked eye and thus difficult 

to imagine. 

We also launched a project in a kindergarten where children discovered and explored 

organisms they knew nothing about. During the project we established that the role of 

the teacher is crucial in attaining a certain level of newly acquired knowledge and the 

success of the project; the teacher needs to use age-appropriate methods and forms 

of work and strive to engage children in research and active learning. 

The research among preschool teachers indicated that they rarely decide to discuss 

microorganisms with children because the curriculum does not contain any specific 

knowledge about them. As a result, teachers know very little about microorganisms 

and only have faint idea of what they are like. 

 

 

 

 

 

Keywords: preschool period, early science, children's ideas about microorganisms, 

preschool teachers and microorganisms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAZALO 
 
1. UVOD ...................................................................................................................... 1 

2. MIKROORGANIZMI ................................................................................................. 2 

2.1. Virusi .................................................................................................................. 3 

2.2. Bakterije ............................................................................................................. 4 

2.3. Glive (kvasovke, plesni) .................................................................................... 5 

2.4. Praživali ............................................................................................................. 6 

2.5. Enocelične alge ................................................................................................. 7 

3. RAZISKAVA 1 - ZNANJE VZGOJITELJEV O MIKROORGANIZMIH ...................... 8 

3.1. Nivo znanja vzgojiteljev o mikroorganizmih ....................................................... 8 

3.2. Cilji in hipoteze raziskave .................................................................................. 8 

3.3. Opis anketnega vprašalnika .............................................................................. 8 

3.4. Vzorec in postopek zbiranja anketnih vprašalnikov ........................................... 9 

3.5. Rezultati in interpretacija; nivo znanja vzgojiteljev o mikroorganizmih .............. 9 

4. RAZISKAVA 2 - PREDSTAVE OTROK O MIKROORGANIZMIH ......................... 21 

4.1. Predstave otrok o mikroorganizmih ................................................................. 21 

4.2. Cilj in hipoteze raziskave ................................................................................. 21 

4.3. Opis anketnega vprašalnika ............................................................................ 22 

4.4. Vzorec in postopek zbiranja anketnih vprašalnikov ......................................... 22 

4.5. Rezultati in interpretacija; predstave otrok o mikroorganizmih ........................ 22 

5. RAZISKAVA 3 - PROJEKT O MIKROORGANIZMIH V VRTCU ........................... 34 

5.1. Cilji raziskave ................................................................................................... 34 

5.2. Opis anketnega vprašalnika ............................................................................ 34 

5.3. Vzorec in postopek zbiranja anketnih vprašalnikov ......................................... 34 

5.4. Izvedba projekta o mikroorganizmih v skupini ................................................. 34 

5.4.1. Motivacija otrok ......................................................................................... 34 

5.4.2. Preverjanje znanja pred izvedbo projekta o mikroorganizmih .................. 35 

5.4.3. Predlogi otrok kje iskati informacije o mikroorganizmih ............................ 37 

5.4.4. Raziskovanje mikroorganizmov ................................................................ 37 

5.5. Rezultati in interpretacija; primerjava znanja otrok pred izvedbo projekta in po 
njej .......................................................................................................................... 54 

6. DISKUSIJA ............................................................................................................ 65 

7. LITERATURA IN VIRI ............................................................................................ 71 



8. PRILOGE ............................................................................................................... 73 
 
KAZALO PRILOG 
 
Priloga 1: Anketni vprašalnik za ugotavljanje ravni znanja vzgojiteljev o 
mikroorganizmih in pogostosti vključevanja teme v prakso ....................................... 73 
Priloga 2: Anketni vprašalnik o ravni znanja otrok o mikroorganizmih ....................... 82 

 
KAZALO SLIK 
 
Slika 5.1: Risanje mikroorganizmov (predznanje), Lara K. ........................................ 36 

Slika 5.2: Risanje mikroorganizmov (predznanje), Nik T. .......................................... 36 

Slika 5.3: Plakat: Kje bi lahko izvedeli več informacij o mikroorganizmih .................. 37 

Slika 5.4: Plakat: Kaj lahko storimo sami, da ostanemo zdravi .................................. 39 

Slika 5.5: Ogled slikovnega gradiva s higienikom ...................................................... 40 

Slika 5.6: Demonstracija temeljitega umivanja rok ..................................................... 40 

Slika 5.7: Strokovna literatura, ki smo jo prinesli iz knjižnice na temo 
mikroorganizmov ........................................................................................................ 42 

Slika 5.8: Opazovanje kvasovk pri fermentaciji .......................................................... 44 

Slika 5.9: Poskus s plesnijo; kvarjenje živil. ............................................................... 45 

Slika 5.10: Opazovanje ter primerjanje delovanja mikroorganizmov na živilih in na 
agarju. ........................................................................................................................ 46 

Slika 5.11: Obisk starša v skupini. ............................................................................. 46 

Slika 5.12: Primerjanje oblik in barv kolonij mikroorganizmov na agarju. .................. 47 

Slika 5.13: Tabela za slikovno spremljanje in opazovanje mikroorganizmov. ............ 48 

Slika 5.14: Laboranti. ................................................................................................. 48 

Slika 5.15: Obisk g. Simona, strokovnega sodelavca za higiensko-prehrambni režim
 ................................................................................................................................... 49 

Slika 5.16: Otroci spoznavajo mikroorganizme na slikah ........................................... 50 

Slika 5.17: Demonstracija g. Simona kako hitro se množijo bakterije ........................ 51 

Slika 5.18: Otroci mikroskopirajo ................................................................................ 52 

Slika 5.19: Otroci pripravljajo vzorce za mikroskopiranje ........................................... 53 

Slika 5.20: Otroci opazujejo mikroorganizme na velikem platnu ................................ 53 

Slika 5.21: Ogled kratkih filmov o mikroorganizmih ................................................... 54 

 
	
	
	



KAZALO GRAFOV 
 
Graf 3.1: Katero stopnjo izobrazbe imate .................................................................... 9 

Graf 3.2: Koliko let ste zaposleni v predšolski vzgoji. ................................................ 10 

Graf 3.3: Koliko let so bili stari otroci v skupini, ki ste jo najpogosteje vodili tekom 
svojega dela ............................................................................................................... 11 

Graf 3.4: Katero je vaše močno kurikularno področje ................................................ 12 

Graf 3.5: Kako pogosto ste otrokom predstavili temo o mikroorganizmih ................. 12 

Graf 3.6: Mikroorganizmi so rastline ali živali, ki so zgrajene iz več celic .................. 13 

Graf 3.7: Kaj od naštetega uvrščamo med mikroorganizme ...................................... 14 

Graf 3.8: Ali so bakterije najmanjši mikroorganizmi ................................................... 15 

Graf 3.9: Ali praživali uvrščamo med mikroorganizme .............................................. 16 

Graf 3.10: Kam uvrščamo fitoplankton ...................................................................... 16 

Graf 3.11: Ali glive uvrščamo med rastline ................................................................ 17 

Graf 3.12: Tretjina praživali je parazitov .................................................................... 18 

Graf 3.13: Kakšne oblike so bacili ............................................................................. 19 

Graf 3.14: Ali so virusi paraziti ................................................................................... 19 

Graf 3.15: Ali virusi za svoj obstoj potrebujejo gostiteljevo celico .............................. 20 

Graf 4.1: Predstave otrok; kako si lahko pomagamo sami, da ne zbolimo ................ 23 

Graf 4.2: Predstave otrok; si že kdaj slišal za mikroorganizme ................................. 24 

Graf 4.3: Predstave otrok; misliš, da so mikroorganizmi živi ali neživi ...................... 24 

Graf 4.4: Predstave otrok; ali so mikroorganizmi enaki ali različni ............................ 25 

Graf 4.5: Predstave otrok; ali mikroorganizme ljudje vidimo, so dovolj veliki, da jih 
opazimo ..................................................................................................................... 26 

Graf 4.6: Predstave otrok; kako so videti mikroorganizmi, mi jih lahko opišeš .......... 27 

Graf 4.7: Predstave otrok; ali mikroorganizmi potrebujejo hrano, da preživijo .......... 28 

Graf 4.8: Predstave otrok; ali so mikroorganizmi škodljivi ali koristni ........................ 29 

Graf 4.9: Predstave otrok; misliš, da so mikroorganizmi tudi v hrani, ki jo ljudje jemo
 ................................................................................................................................... 30 

Graf 4.10: Predstave otrok; med fotografijami mi prosim pokaži tisto, ki prikazuje 
mikroorganizme ......................................................................................................... 31 

Graf 4.11: Predstave otrok; ali imajo alge, ki jih najdemo v morju korenine, steblo in 
liste kot prave rastline ................................................................................................ 32 

Graf 4.12: Predstave otrok; kakšne barve so alge ..................................................... 33 



Graf 4.13: Predstave otrok; ali živijo tudi zelo majhne alge, tako majhne, da za njihov 
ogled potrebujemo napravo za povečavo .................................................................. 33 

Graf 5.1: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; kako si lahko 
pomagamo sami, da ne zbolimo ................................................................................ 55 

Graf 5.2: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; si že kdaj slišal za 
mikroorganizme .......................................................................................................... 56 

Graf 5.3: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; misliš, da so 
mikroorganzimi živi ali neživi ...................................................................................... 57 

Graf 5.4: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; ali so mikroorganizmi 
enaki ali različni .......................................................................................................... 57 

Graf 5.5: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; ali mikroorganizme ljudje 
vidimo, so dovolj veliki, da jih opazimo ...................................................................... 58 

Graf 5.6: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; kako so videti  
mikroorganizmi, mi jih lahko opišeš ........................................................................... 59 

Graf 5.7: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; ali mikroorganizmi 
potrebujejo hrano, da preživijo ................................................................................... 59 

Graf 5.8: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; ali so mikroorganizmi 
škodljivi ali koristni ...................................................................................................... 60 

Graf 5.9: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; misliš, da so 
mikroorganizmi tudi v hrani, ki jo ljudje jemo .............................................................. 61 

Graf 5.10: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; med fotografijami mi 
prosim pokaži tisto, ki prikazuje mikroorganizme ....................................................... 62 

Graf 5.11: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; ali živijo tudi zelo 
majhne alge, tako majhne, da za njihov ogled potrebujemo napravo za povečavo ... 63 

Graf 5.12: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; ali imajo alge, ki jih 
najdemo v morju korenine, steblo in liste kot prave rastline ....................................... 64 

Graf 5.13: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; kakšne barve so alge
 ................................................................................................................................... 64 

  



Petra Brvar: Mikroorganizmi v predšolskem obdobju. Diplomska naloga. Ljubljana: UL PEF 

1 
 

1. UVOD 
 
Z nevidnim živim svetom mikroorganizmov se otroci srečujejo prav vsak dan, le da se 

tega ne zavedajo, ker se ga s prostim očesom ne vidi niti ne otipa. Ta nevidni svet 

ima v našem življenju izredno pomembno vlogo. Čeprav so mikroorganizmi tako 

drobni, je njihova vloga raznolika; lahko so nevarno biološko orožje v vojni, lahko 

povzročijo obolenja ali pa nam le pomagajo, da nastane na primer kislo mleko. Pri 

kroženju snovi v naravi pa nastopijo v vlogi razkrojevalcev. 

Odrasli smo se z mikroorganizmi srečali med svojim šolanjem in nanje kmalu 

pozabili, ker jim nismo posvečali posebne pozornosti. Kaj pa naše predšolsko 

obdobje in narava? Smo že takrat pridobili kakšne informacije o mikroorganizmih, 

smo imeli možnost poglobljenega raziskovanja? 

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za 

dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega 

in varnega življenjskega okolja in navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z 

živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. Področje 

postopno razvija naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti 

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

povzemanja bistva in pomena ter oblikovanja konceptov (Dolar Bahovec et al., 

1999). 

V vrtcih se glede na področja kurikuluma prepleta nešteto zanimivih tem, ki jih 

vzgojitelji predstavijo otrokom. Vsako starostno obdobje ima svojevrstno specifiko, po 

kateri je treba prilagoditi metode in oblike izvedbe same dejavnosti. Mnogokrat pa se 

ujamemo pri dvomu, ali je neka tema sploh primerna za določeno starost, jo bodo 

otroci razumeli in kako naj jo predstavimo. Še večja stiska nastane, ko vzgojitelj nima 

specifičnega znanja o temi, ki jo želi predstaviti otrokom. V kurikulumu, ki je 

vzgojiteljem v pomoč pri načrtovanju dejavnosti, ni zajetih specifičnih znanj, zato 

morajo vzgojitelji pogosto sami drugje poiskati informacije in gradiva. 

Naravoslovne teme, kot so vesolje, elektrika, vremenski pojavi, otroke zelo zanimajo. 

Želijo izvedeti več informacij o njim še neznanem svetu, ker so radovedni, in 

poskušajo najti odgovore na naravoslovna vprašanja, ki se jim porajajo v glavi. V 

diplomski nalogi smo obravnavali temo, ki je otrokom neznana, težko predstavljiva, 

vzgojiteljem pa vsekakor pedagoški izziv. 
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2. MIKROORGANIZMI 
 
Rastline in živali, ki jih lahko vidimo le pod mikroskopom, imenujemo mikroorganizmi. 

Čeprav jih s prostim očesom ne vidimo, so povsod okrog nas. Najbolje se razvijajo v 

vlažnem okolju (Konjajev, 1984). 

Mikroorganizme razvrščamo med: 

– viruse, 

– bakterije, 

– glive, 

– praživali. K njim uvrščamo tudi mikroskopsko majhne alge (Dragaš,1998).  

Tisočletja stari zapisi in risbe pričajo o tem, da so ljudje že davno pekli kruh iz 

kvašenega testa, pripravljali alkoholne pijače ter različne mlečne izdelke, nevede, da 

jim pri tem pomagajo mikroorganizmi. Pri boleznih so vztrajno iskali povzročitelje in 

načine prenašanja. Oprema za raziskovanje je bila v takratnem času zelo skromna. 

Prvi zapisi o mikroorganizmih so zabeleženi leta 1675. Nekaj let kasneje pa Antonie 

van Leeuwenhoek že odkrije prve bakterije. Razvijanje in napredek optične 

tehnologije je prineslo nove pristope raziskovanja in posledično nova odkritja. V 

današnjem času pa se z mikroorganizmi ukvarja mikrobiologija (Konjajev, 1984).  

Ljudje pogosto pripisujejo mikroorganizmom le njihovo škodljivo delovanje, saj jih v 

vsakdanjem življenju najpogosteje opazijo kot krivce za pokvarljivost živil v kuhinji in 

kot povzročitelje bolezni. Narava mikroorganizmov je pravzaprav dvostranska; 

škodljiva in koristna. Njihovo uporabnost izkoriščamo v farmaciji, živilski industriji, 

kmetijstvu, tekstilni industriji, itd. Ključno vlogo imajo pri kroženju snovi v naravi kot 

razkrojevalci, saj organske snovi predelajo v anorganske, ki so topne v vodi in tako 

pripravljene za hrano rastlinam. V vodnih ekosistemih so osnova prehranjevalne 

verige. 
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2.1. Virusi 
 
Virusi so najmanjši mikroorganizmi, vidni le z elektronskim mikroskopom. Na začetku 

raziskovanj so viruse poimenovali kar po boleznih, ki jih povzročajo, danes pa jih 

razvrščamo v sistem virusne taksonomije, glede na značilnosti. Med seboj se 

razlikujejo po zgradbi in obliki ter so znotrajcelični zajedavci. Virusi nimajo presnove 

in ne rastejo. Za svoj obstoj in razmnoževanje namreč potrebujejo gostiteljevo celico, 

na katero se pritrdijo s posebnimi izrastki. Okužijo lahko vse vrste organizmov; živali, 

bakterije, glive, ljudi in rastline (Koren, Ašič Županc, Drinovec, Marin in Poljak 2005). 

Do okužbe človeka z virusom pride ob stiku z njim, vendar niso vsi nevarni za naše 

zdravje. Naš največji organ je koža in njena virusna obolenja so pogosta; norice, 

rdečke, herpes, itd. Z virusnimi obolenji dihal, kot so prehlad, gripa, pljučnica in 

bronhiolitis, pa se pogosteje srečujemo v jesenskem času, prenašajo se kapljično. Z 

okužbo prebavil, ki povzroča neprijetno drisko, pa smo se srečali skorajda že vsi 

(Dragaš, 1998). 

Pri rastlinah so najpogostejši povzročitelji bolezni prav virusi, ki jih vanje mnogokrat 

vnesejo žuželke. Botaniki in vrtnarji so odkrili, da lahko viruse tudi koristno uporabijo 

pri okrasnih rastlinah. Povzročajo namreč pisane in raznobarvne cvetove in zanimive 

vzorce v zelenem delu rastlin (Likar, 1960). 

Obstojnost virusov lahko ogrozimo s sevanjem, toploto, svetlobo itd. Najbolj uspešna 

v boju z virusi so cepiva. S cepljenjem v telo vnesemo majhno količino oslabljenega 

virusa, kar spodbudi delovanje imunskega sistema za proizvajanje protiteles, ki 

uničijo virus. Nastala protitelesa ostanejo v telesu še dolgo časa in nas varujejo pred 

ponovno okužbo z enakim virusom. 

V preteklosti so viruse uporabljali tudi kot biološko orožje v vojnah. Če so želeli 

zdesetkati populacijo, je bil potreben le kontakt virusa z ljudmi. V današnjih časih pa 

je poglavitni namen virologov še vedno preprečevanje bolezni in ugotavljanje, kako 

se te prenašajo. 
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2.2. Bakterije 
 
Bakterije so poimenovali po grški besedi ”baktrijon”, s pomanjševalnico ”baktron”, kar 

pomeni paličico in dokazuje, da so najprej opazili paličaste bakterije. V začetku 

raziskovanja sta bila najbolj uspešna Robert Koch, ki je vpeljal nove tehnike 

raziskovanja in med vrsto svojih odkritij prvi odkril okrogle bakterije (koki), ter Louis 

Pasteur, po katerem nam je najbolj znan postopek pasterizacije, zaslužen pa je tudi 

za prve začetke cepiv (Konjajev, 1984). 

Bakterije so večje kot virusi, vendar bi pod svetlobnim mikroskopom razlikovali le 

njihovo obliko, za opazovanje zgradbe pa bi potrebovali elektronskega. Njihova 

zgradba je zelo preprosta, saj so enocelični mikroorganizmi. Pri gibanju si pomagajo 

z različnimi priveski; bički, resicami. Prehranjevanje poteka preko celotne površine 

celice. Razmnožujejo se spolno ali pa s cepitvijo (Konjajev, 1984).  

Glede na obliko jih razvrščamo v tri skupine: 

– paličaste bakterije (bacili), 

– okrogle bakterije (koki), 

– zavite oziroma spiralne bakterije (Dragaš, 1998). 

Nekatere se v neugodnih življenjskih razmerah lahko preoblikujejo v sporo in tako 

preživijo več let. Večina bakterij je koristnih; mi jih izkoriščamo predvsem za 

proizvodnjo zdravil in živil. V ekosistemu imajo pomembno vlogo; so razkrojevalci, 

proizvajalci in potrošniki. Po drugi strani pa nam kvarijo živila in povzročajo resne 

bolezni, kot so pljučnica, tetanus, davica, antraks itd. (Dragaš, 1998). 

V domačem gospodinjstvu in živilski industriji imamo kar nekaj proizvodov, pri katerih 

smo pri procesu izdelave izkoristili pozitivne učinke bakterij. Iz mleka proizvedemo 

mnogo mlečnih proizvodov, za katere so zaslužne različne mlečnokislinske bakterije, 

ki se prehranjujejo z mlečnim sladkorjem (laktoza). Da nastanejo kislo mleko, jogurt, 

sir in podobni proizvodi, se mora mleko strditi, to pa povzroči mlečna kislina, ki jo 

izločijo mlečnokislinske bakterije pri vrenju. Te bakterije so tudi glavni krivec za kislo 

zelje in repo. Ocetne bakterije pa povzročijo nastanek kisa.  

V naravi se bakterije zadržujejo v tleh in na rastlinah. Določene vrste bakterij zmorejo 

vezati dušik iz zraka, kar pripomore k boljšim pogojem za rast. Te bakterije živijo v 

sožitju predvsem z metuljnicami, kot sta na primer fižol in grah (Konjajev, 1984).  
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2.3. Glive (kvasovke, plesni) 
 

Tipični, nam najbolj poznani predstavniki velikih gliv so gobe, ki so veliki večcelični 

organizmi. Čeprav na videz delujejo kot rastline, nimajo sposobnosti 

fotosintetiziranja, saj nimajo listnega zelenila (klorofila), zato ne zmorejo pod vplivom 

svetlobe asimilirati življenjsko potrebne snovi. Nimajo niti korenin niti listov (Dragaš, 

1998). 

Kraljestvo gliv obsega tako gobe, kot smo že omenili, kot tudi kvasovke. Po načinu 

prehranjevanja jih delimo v tri skupine: 

– gniloživke; hranijo se z odmrlimi ali razpadajočimi organskimi odpadki, 

– zajedavke; zajedajo žive organizme in iz njih črpajo hranilne snovi, 

– simbiotske glive; živijo v sožitju z rastlinami (Dragaš, 1998). 

Razmnožujejo se spolno in nespolno. Pri spolnem razmnoževanju imajo glavno vlogo 

enocelične spore, saj se z njimi razmnožujejo. Pri opazovanju gliv pod mikroskopom 

bi videli mnogo različnih spor, raznolikih oblik in barv. 

Kvasovke so tipičen predstavnik enoceličnih mikroorganizmov, delijo pa se nespolno 

(brstenje). Hrano sprejemajo v obliki raztopine, tako kot bakterije skozi vso površino 

celic (Dragaš, 1998). 

Plesni pa so večcelični mikroorganizmi. Zgrajene so iz niti, ki so razvejane, 

razmnožujejo se s sporami. Najpomembnejše odkritje je bilo odkritje čopičaste plesni 

”Penicilium notatum”, ki proizvaja protibakterijsko snov penicilin, ki je sestavina 

antibiotikov. Odkril jo je Alexander Fleming leta 1928 (Dragaš, 1998). 

Glive uporabljamo tudi v gospodinjstvu. Pri peki kruha dodamo v zmes za testo kvas, 

ki vsebuje kvasovke. Te ob presnavljanju sladkorja izločajo etanol in ogljikov dioksid, 

zaradi slednjega se v testu naredijo drobne luknjice, te pa naredijo kruh rahel. Pri 

proizvajanju vina pa kvasovke iz mošta pojedo sladkor, pri pivu pa iz kaljenega 

ječmena (Konjajev, 1984). 

Glive lahko povzročajo tudi okužbe na organizmih. Pri ljudeh so najpogostejše 

glivične okužbe kože in nohtov. Določene vrste glivic pa so na naši koži in sluznici 

prisotne ves čas, a nam ne povzročajo težav. 
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2.4. Praživali 
 
Najpreprostejše enocelične živali uvrščamo med praživali, ki se med seboj razlikujejo 

po velikosti, različnih izrastkih in prehranjevanju. Vezane so na svoja vodna bivališča; 

telesna tekočina gostiteljev, vlažna prst, vodni ekosistemi. Neugodne suhe razmere 

preživijo tako, da se obdajo s trdnim ovojem; cisto. Najmanjše lahko zaznamo le z 

mikroskopom, največje pa lahko vidimo že s prostim očesom. Razmnožujejo se s 

celično delitvijo ali sporami (Konjajev, 1984). 

Praživali glede na njihove izrastke uvrščamo v štiri razrede: 

– 1. razred: korenonožci 

Korenonožci se premikajo s panožicami, v katere se preliva citoplazma, s tem pa se 

oblika celice ves čas spreminja. Poznamo jih tudi pod imenom amebe zaradi njihove 

nestalne zunanje oblike (Konjajev, 1984). 

– 2. razred: bičkarji 

V ta razred uvrščamo živalske in rastlinske bičkarje, katerih značilnost so bički, s 

katerimi se gibljejo. Rastlinski bičkarji imajo klorofil, v njih poteka fotosinteza 

(Konjajev, 1984). 

– 3. razred: migetalkarji 

Ti imajo migetalke oziroma drobne dlačice, s katerimi se gibljejo. Najbolj značilen 

migetalkar je paramecij (Konjajev, 1984). 

– 4. razred: trosovci 

Vsi trosovci so notranji zajedavci. Ljudem najbolj nevaren je plazmodij, ki povzroča 

malarijo, prenaša pa ga komar mrzličar (Konjajev, 1984). 

Prostoživeče praživali razkrajajo organske snovi, zajedavci povzročajo bolezni, 

soživke pa živijo s svojim gostiteljem v simbiozi. 
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2.5. Enocelične alge 
 
Alge rastejo povsod na Zemlji, tudi v okoljih, kjer drugi organizmi ne morejo preživeti. 

Najdemo jih v puščavah, na snegu, ledu, globoko v jamah, v gorah, termalnih vrelcih, 

kamninah itd. Med seboj se zelo razlikujejo že po sami zgradbi; so enocelične ali 

mnogocelične. Enocelične alge so najpreprostejše predstavnice alg. Prednost alg 

pred drugimi organizmi je hitra rast in zmožnost njihovih spor, da preživijo neugodne 

razmere. Živijo lahko v simbiozi z mahovi, glivami in višjimi rastlinami (Vrhovšek, 

1985). 

Alge uvrščamo med steljčnice, ker nimajo stebla, korenin niti listov. Njihovo preprosto 

telo imenujemo steljka, ki ga varuje galertasti ovoj. Ta ima dve nalogi; ko je vode v 

izobilju, se prepoji z njo, v sušnih obdobjih pa preprečuje izhlapevanje. Alge 

razvrščamo glede na njihove značilnosti; po obliki steljke (bičkaste, kroglaste, nitaste, 

cevaste in tkivno-steljčne alge), po prisotnosti oziroma odsotnosti barvil itd. 

Razmnožujejo se različno; nespolno, spolno ter z metagenezo. Med seboj se zelo 

razlikujejo po zgradbi in obliki. Glede na okolje, kjer uspevajo, pa jih delimo v dve 

glavni skupini: 

– kopenske alge, 

– vodne alge (Vrhovšek, 1985). 

Kopenske alge potrebujejo stalno ali vsaj občasno vlažno rastišče. Hranilne snovi in 

vodo pridobijo z vlažnim zrakom, roso, dežjem ali pa iz vodnih virov. Dobro uspevajo 

na kamnih, skalah, deblih dreves, betonskih zidovih itd. (Krivograd Klemenčič, 2002). 

Vodne alge so v vodnem okolju pritrjene na podlago, lahko lebdijo ali pa živijo na dnu 

v sedimentu. Med enoceličnimi algami je nam najbolj poznan bičkar evglena 

”Euglena gracilis” (Vrhovšek, 1985). 

Morske alge včasih naplavi tudi na morsko obalo; najpogosteje lahko vidimo rjavo 

algo cistoziro ”Cystoseira barbata” in zeleno algo morsko solato ”Ulva lactuca” (Alge, 

2015).  

V gospodarstvu imajo alge pomembno vlogo pri čiščenju onesnaženih voda v čistilnih 

napravah in prehranjevanju, tako pri ljudeh kot živalih. V ekosistemih predstavljajo 

več kot polovico morskega planktona, ki je hrana morskim živalim. Proizvedejo več 

kisika kot vse kopenske rastline skupaj, vendar zaradi negativnih dejavnikov vode, 

okolja in zraka propadajo (Vrhovšek, 1985).  
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3. RAZISKAVA 1 – ZNANJE VZGOJITELJEV O MIKROORGANIZMIH 

 
3.1. Raven znanja vzgojiteljev o mikroorganizmih 
 
Vse bolj se poraja vprašanje, ali raven specifičnega znanja vzgojiteljev pri 

obravnavanju specifične teme z otroki vpliva na samo odločitev, ali bodo temo 

otrokom približali ali jo raje izpustili. V praksi bolj ali manj o specifični temi pridobiva 

nove informacije le otrok. Bi lahko svoje specifično neznanje vzgojitelji obrnili sebi v 

prid in skupaj z otroki raziskovali neznane teme in rasli tako osebnostno kot 

pedagoško? Kaj pa teme, o katerih vzgojitelj sicer ima neko določeno znanje, a je 

otrokom težko predstavljiva? 

 

3.2. Cilji in hipoteze raziskave 
 
Glede na problem smo si zastavili dva cilja proučevanja: 

– ugotoviti raven znanja vzgojiteljev o mikroorganizmih, 

– ugotoviti, kako pogosto so se vzgojitelji v svoji praksi odločili, da približajo 

otrokom mikroorganizme. 

 

Cilja proučevanja slonita na sledečih hipotezah: 

H1 – Vzgojitelji nimajo točnih predstav o mikroorganizmih. 

H2 – Vzgojitelji se v svoji praksi zelo redko odločijo otrokom približati 

mikroorganizme, ker v kurikulu ni zajetih specifičnih znanj, kot so na primer 

mikroorganizmi, in posledično o tem ne vedo veliko. 

 

3.3. Opis anketnega vprašalnika 
 
Pripravili smo anketni vprašalnik s 53 vprašanji (priloga št. 1). Odločili smo se za 

vprašalnik zaprtega tipa, ki ga sestavlja: 

– 42 izbirnih vprašanj, kjer je možen le en odgovor, 

– 11 izbirnih vprašanj, kjer je možnih več odgovorov. 
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Prvi sklop vprašanj se nanaša na izobrazbo, delovna leta in predšolsko stroko. Drugi 

sklop pa so naravoslovna vprašanja, ki se nanašajo na znanje o mikroorganizmih. V 

diplomski nalogi bomo predstavili le najbolj relevantna vprašanja z interpretacijami. 

 

3.4. Vzorec in postopek zbiranja anketnih vprašalnikov 

 
Vzorec za raziskovanje ravni znanja o mikroorganizmih in pogostosti vključevanja 

omenjene teme v prakso je sestavljalo 100 vzgojiteljev. Vprašalnike smo po 

predhodnem dogovoru z vodstvom dveh vrtcev v Ljubljani razdelili med 66 vzgojiteljic 

in vzgojiteljev. Iz obeh vrtcev skupaj smo prejeli nazaj 61 vprašalnikov. Ker smo 

želeli, da bi bil vzorec še večjega obsega, smo anketo objavili tudi na spletu 

MojaAnketa.si, kjer smo pridobili še dodatnih 34 izpolnjenih vprašalnikov. Podatke 

smo obdelali v programu MS Excel. 

 
3.5. Rezultati in interpretacija; raven znanja vzgojiteljev o mikroorganizmih 
 
1. Stopnja izobrazbe vzgojiteljev 
 
Iz stolpičnega prikaza je razvidno, da je 62 anketirancev (62 %) nadaljevalo študij, 

kjer so dosegli 6. ali 7. stopnjo izobrazbe; 6. stopnjo je doseglo 41 anketiranih (41 

%), 7. stopnjo pa 21 (21 %). Podatek kaže, da ima več kot polovica vzgojiteljev 

dodatno znanje, s katerim so nadgradili poznavanje otrokovega razvoja na vseh 

področjih in razumevanje didaktike učenja predšolskega otroka. Le 38 anketiranih 

(38 %) študija ni nadaljevalo (graf 3.1). 

 

Graf 3.1: Katero stopnjo izobrazbe imate? 
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2. Delovna doba vzgojiteljev 
 
Želeli smo pridobiti realno sliko anketiranih o letih njihovega strokovnega dela. 

Anketa je pokazala naslednje rezultate: 31 anketiranih (31 %) je v predšolski vzgoji 

zaposlenih med 30–40 let, 28 (28 %) jih je zaposlenih 21–30 let, 20 (20 %) jih je 

zaposlenih 11–20 let, 14 (14 %) 6–10 let in le 7 anketiranih (7 %) je v predšolski 

vzgoji zaposlenih od 1–5 let (graf 3.2). 

Prevladujejo anketirani, ki so zaposleni več kot deset let; od dvajset pa do trideset in 

več. Posledično lahko sklepamo, da imajo za seboj večletno prakso s predšolskimi 

otroki, veliko izkušenj z načrtovanjem dejavnosti in prenašanjem teh v samo prakso, 

zato vzgojiteljem ti elementi ne bi smeli predstavljati težav. 

Podatki delovne dobe nam neposredno prikazujejo, da med anketiranimi prevladuje 

starejša, izkušena populacija vzgojiteljev.  

 
Graf 3.2: Koliko let ste zaposleni v predšolski vzgoji? 
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mesto je zasedla skupina 1–2 letnikov, teh je največ let svojega dela vodilo le 6 

vzgojiteljev (6 %) (graf 3.3). 

Rezultati kažejo, da je kar 81 % anketiranih označilo, da je največ let vodilo otroke II. 

starostne stopnje, torej otroke od 3. do 6. leta. Pri tej starosti otroci že veliko bolj 

dojemljivi, njihov celosti razvoj pa se strmo vzpenja. Pomemben je čim bolj pester 

izbor vsebin oziroma tem, sama izvedba dejavnosti pa mora biti starosti prilagojena. 

Vzgojitelj mora ustrezno izbrati metode in načine dela z otroki glede na njihovo 

starost. 

 

Graf 3.3: Koliko let so bili stari otroci v skupini,  

ki ste jo najpogosteje vodili? 
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zadnje mesto si z enakim številom; s 7 izbranimi odgovori (7 %), delita področje 

narave in matematike (graf 3.4). 

Rezultati kažejo, da se le 7 vzgojiteljev (7 %), čuti močne na področju narave, kar je 

izredno malo. Področje narave zavzema širok sklop naravoslovnih pojmov in 

eksperimentiranj. Ključnega pomena za najmlajše je zgodnje pridobivanje izkušenj z 

živimi organizmi, pojavi. Vzgojitelji se čutijo šibki pri naravoslovnih elementih, kar 

nam jasno kažejo njihovi odgovori. 

 

Graf 3.4: Katero je vaše močno kurikularno področje? 
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Predpostavljali smo, da se vzgojitelji zelo redko odločijo približati otrokom 

mikroorganizme. Glede na podatek, da od 100 vzgojiteljev, 66 vzgojiteljev (66%) v 

praksi ni nikoli obravnavalo teme o mikroorganizmih, lahko hipotezo potrdimo.  

Če si ogledamo kot zanimivost še relacijo med pogostostjo obravnavane teme o 

mikroorganizmih in delovno dobo zaposlenih, podatki kažejo, da je od 31 vzgojiteljev 

z najdaljšo delovno dobo (zaposleni 31 let ali več) otrokom v praksi približalo 

mikroorganizme le 10 vzgojiteljev (10 %), ostalih 21 pa do danes še ni obravnavalo 

te teme.  

 
6. Mikroorganizmi so zgrajeni iz več celic 
 
54 vzgojiteljev, to je 54 % vseh anketiranih, je potrdilo, da so mikroorganizmi 

večcelični. Odgovor je napačen, mikroorganizmi so enocelični. Visok odstotek kaže, 

da ima polovica anketirancev verjetno pomanjkljivo in v veliki meri pozabljeno 

osnovno in srednješolsko znanje, saj smo te informacije pridobili še v šolskih klopeh. 

Četrtina anketirancev, kar predstavlja 25 vzgojiteljev (25 %), pa je odgovorilo 

pravilno. Odgovora pa ni vedelo 21 anketiranih, kar predstavlja 21 % (graf 3.6). 

 

Graf 3.6: Mikroorganizmi so rastline ali živali, ki so zgrajene iz več celic. 
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7. Uvrščanje organizmov med mikroorganizme 
 
Anketiranci so lahko pri vprašanju, kaj uvrščamo med mikroorganizme, izbrali več 

odgovorov; 100 anketirancev je podalo 311 odgovorov. Med mikroorganizme so 

anketiranci najpogosteje uvrstili bakterije, in sicer 79-krat (25,4 % vseh odgovorov), 

viruse 57-krat (18,3 % vseh odgovorov), enocelične alge 41-krat (13,2 % vseh 

odgovorov), kvasovke 35-krat (11,3 % vseh odgovorov) ter plankton le 30-krat (9,6 % 

vseh odgovorov). Najmanj pogosto, le 23-krat (7,4 % vseh odgovorov), pa so 

anketiranci med mikroorganizme uvrstili praživali, pršice in glive (graf 3.7). 

Med možnimi odgovori, ki so jih anketiranci lahko izbrali, so bili namerno podani tudi 

nepravilni odgovori; pršice, bolhe, stonoge, strige in deževniki. Pršice je uvrstilo med 

mikroorganizme 23 anketiranih (7,4 % vseh odgovorov), kar je napačno, saj te 

spadajo v skupino pajkovcev in niso zgrajene le iz ene celice. Glede na lestvico 

procentualne uvrstitve lahko rečemo, da so se anketiranci najprej in posledično temu 

največ odločali za že znane organizme, ki so jih lahko smiselno na podlagi 

obstoječega znanja največkrat povezali z mikroorganizmi. 

 

Graf 3.7: Kaj od naštetega uvrščamo med mikroorganizme? 
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8. Bakterije kot najmanjši mikroorganizmi 
 
Anketiranci so bili pri vprašanju kar precej razdvojeni pri odgovorih; 44 vzgojiteljev 

(44 %), je potrdilo, da so bakterije najmanjši mikroorganizmi. Temu mnenju je 

nasprotovalo 33 vzgojiteljev (33 %). Neodločenih, ki niso vedeli odgovora, pa je bilo 

23 vzgojiteljev (23 %) (graf 3.8). 

Napačno je torej odgovorilo 44 % vzgojiteljev, saj bakterije niso najmanjši 

mikroorganizmi, temveč virusi. 

K 44 % napačnih odgovorov lahko dodamo še tiste vzgojitelje, ki se niso znali 

opredeliti, saj niso vedeli odgovora, teh je 23 %. Rezultati jasno nakazujejo, da 

skupno 67 % vzgojiteljev nima povsem točnih predstav o mikroorganizmih. 

 

Graf 3.8: Ali so bakterije najmanjši mikroorganizmi? 
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Ponovnih informacij pa kot kaže prepričljiv rezultat, niso iskali. Zaključujemo, da 

polovica anketirancev nima specifičnega znanja o praživalih.  

 

Graf 3.9: Ali praživali uvrščamo med mikroorganizme? 
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Graf 3.10: Kam uvrščamo fitoplankton? 
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11. Uvrščanje gliv med rastline 
 
Anketiranci so bili pri vprašanju, ali glive uvrščamo med rastline, bolj ali manj 

razdeljeni le na dva odgovora; z da je odgovorilo 44 vzgojiteljev (44 %), z ne pa 42 

vzgojiteljev (42 %). Odgovora ni vedelo 14 vzgojiteljev (14%) (graf 3.11). Skoraj enak 

odstotek dveh popolnoma nasprotujočih se odgovorov ponovno nakazuje, da več kot 

pol anketirancev (56%), če prištejemo še tiste, ki ne poznajo odgovora, nima 

poglobljenega znanja o glivah in posledično ne vedo, da jih uvrščamo v povsem 

svoje kraljestvo gliv. 

 

Graf 3.11: Ali glive uvrščamo med rastline? 
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Graf 3.12: Tretjina praživali je parazitov. 
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Graf 3.13: Kakšne oblike so bacili? 
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Graf 3.14: Ali so virusi paraziti? 
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15. Virusi potrebujejo za svoj obstoj gostiteljevo celico 
 
Virusi ne potrebujejo gostiteljeve celice, trdi 26 vzgojiteljev (26 %), kar je napačen 

odgovor. Odgovora na zastavljeno vprašanje ni vedelo 33 vzgojiteljev (33 %). Da 

virus vendarle potrebuje gostiteljevo celico, kar je pravilno, meni 41 vprašanih (41 %) 

(graf 3.15). Dejstvo je, da so virusi paraziti in posledično za svoj obstoj potrebujejo 

gostiteljevo celico. 

Če se navežemo na prejšnje vprašanje o virusih kot parazitih, je dobra polovica (51 

%) anketiranih zanikalo, da so virusi paraziti, 29 % vprašanih pa ni vedelo, ali so 

virusi paraziti ali ne. Če povzamem relacijo med tema dvema vprašanjema in danimi 

rezultati, kaže, da vzgojitelji zagotovo ne vedo točno, kaj pomeni izraz parazit, niti 

čemu služi gostiteljeva celica. Posledično odgovori glede parazitov in gostiteljeve 

celice niso skladni. Rezultati odgovorov potrjujejo našo predpostavko, da vzgojitelji 

nimajo točnih predstav o mikroorganizmih niti nimajo potrebnega specifičnega 

znanja. 

 

Graf 3.15: Ali virusi za svoj obstoj potrebujejo gostiteljevo celico? 
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4. RAZISKAVA 2 – PREDSTAVE OTROK O MIKROORGANIZMIH 
 
4.1. Predstave otrok o mikroorganizmih 
 
V predšolski dobi je pri otrocih poudarek na pridobivanju izkušenj z živim svetom, s 

pomočjo raziskovanja in odkrivanja. Otrokom je raziskovanje zabavno in razburljivo, 

in da pridobijo odgovore na svoja radovedna vprašanja, morajo vzgojitelji zanje 

pripraviti dejavnosti, ki jih motivirajo, so jim zanimive in hkrati pomenijo otroku izziv.  

Pri raziskovanju najprej preverimo, kakšno predznanje imajo otroci o temi, ki jo bomo 

odkrivali skupaj. Bolj kot jim je tematika blizu, več informacij že vedo, četudi so te 

neustrezne. Kakšne pa so njihove informacije oziroma predstave o temi, ki jim ni 

blizu, kot na primer mikroorganizmi? 

Otroci se dnevno srečujejo z mikroorganizmi, a jih ne morejo opaziti s prostim 

očesom, kar za otroke pomeni dodatno težavo pri predstavljivosti tega živega sveta. 

 
4.2. Cilj in hipoteze raziskave 
 
Glede na problem smo si zastavili sledeči cilj proučevanja: 

– Ugotoviti, kako si otroci predstavljajo mikroorganizme. 

 

Cilj proučevanja sloni na sledečih hipotezah: 

H3 – Otroci nimajo točnih predstav o mikroorganizmih, ker so težje predstavljivi, saj 

jih s prostim očesom ne vidimo. 

H4 – Otroci mislijo, da so vsi mikroorganizmi škodljivi in da ne potrebujejo hrane za 

svoj obstoj. 

H5 – Otroci mislijo, da v hrani, ki jo uživajo, ni mikroorganizmov. 

H6 – Otroci mislijo, da ima alga značilno zgradbo rastline (korenina, steblo, list). 

H7 – Otroci mislijo, da so vse alge le zelene barve. 

 
 

  



Petra Brvar: Mikroorganizmi v predšolskem obdobju. Diplomska naloga. Ljubljana: UL PEF 

22 
 

4.3. Opis anketnega vprašalnika 
 
Pripravili smo anketni vprašalnik s 13 vprašanji. Odločili smo se za vprašalnik 

zaprtega tipa (priloga 2), ki ga sestavlja: 

– 12 izbirnih vprašanj, kjer je možen le en odgovor, 

– 1 izbirno vprašanje, kjer je možnih več odgovorov. 

Vprašanja so opisne narave in se nanašajo na lastnosti mikroorganizmov. Eno izmed 

vprašanj ima priloženo tudi slikovno gradivo. 

 

4.4. Vzorec ter postopek zbiranja anketnih vprašalnikov 
 
Vzorec za raziskovanje predstav otrok o mikroorganizmih je sestavljalo 80 otrok. 

Njihova starost v času ankete je bila 4–5 let. Ankete smo po predhodnem dogovoru z 

vodstvom vrtca in dovoljenjem staršev izpeljali v kabinetu z vsakim otrokom posebej. 

Raziskavo smo delali leta 2013–14. Podatke smo obdelali s programom MS Excel. 

 

4.5. Rezultati in interpretacija; predstave otrok o mikroorganizmih 
 
1. Predstave otrok o mikroorganizmih; preprečevanje obolelosti 
 
Pri vprašanju o preprečevanju bolezni so lahko otroci izbrali več odgovorov, ki so se 

jim v danem primeru zdeli koristni. Prejeli smo 117 odgovorov, ki jih je podalo 80 

otrok. Med odgovore smo namenoma vnesli tudi nesmiselne, ki nam pri 

preprečevanju bolezni ne pomagajo.  

Največ otrok je za preprečevanje okužb izbralo temeljito umivanje rok po uporabi 

stranišča, ta odgovor je bil izbran 63-krat (53,8 % vseh odgovorov). Sledil je odgovor 

o temeljitem umivanjem rok po jedi, stiku z živaljo in igri na igrišču, ki so ga otroci  

izbrali 41-krat (35 % vseh odgovorov). 

Otroci so bili pri izbiranju pravilnih odgovorov uspešni, ker že poznajo pomen besede 

”bolezen”. Zmorejo jo smiselno povezati s svojo izkušnjo bolezni ali izkušnjo bližnjih, 

oziroma situacijo že znajo osmisliti. 

Glede na rezultat izbranega odgovora lahko domnevamo, da so ljudje v današnjih 

časih dobro ozaveščeni glede prenosa okužbe in na to že opozarjajo tudi najmlajše. 
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Da ni dobro deliti pribora in skodelice, so kot nasvet otroci izbrali le 2-krat  (1,7 % 

vseh odgovorov). Rezultat jasno kaže, da izredno malo otrok ve, da z uporabo 

pribora in skodelice druge osebe posledično prenesemo tudi mikroorganizme 

(potencialne bolezni), ki se skrivajo v njihovi slini.  

Nesmiseln nasvet, da je najbolje, če ne hodimo ven iz stanovanja, so izbrali 4-krat  

(3,4 % vseh odgovorov). Da moramo vsaj enkrat tedensko pojesti sladoled, se je 

zdela kot smiselna izbira le 1-krat (0,9 % vseh odgovorov). Prav tako je bil le 1-krat 

(0,9 % vseh odgovorov) izbran nasvet, da je najbolje, da ne odpiramo oken in ne 

zračimo prostorov, kar je napačno. Nihče od otrok (0 %) pa ni izbral odgovora z 

nasvetom o uživanju krompirja za preprečevanje bolezni (graf 4.1). 

 
Graf 4.1: Predstave otrok; kako si lahko pomagamo sami, da ne zbolimo  
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2. Predstave otrok o mikroorganizmih; predhodni stik z mikroorganizmi 
 
Le 10 otrok (12,5 %) je že slišalo za mikroorganizme, ostalih 70 otrok (87,5 %) še 

nikoli (graf 4.2). Ti podatki so bili pričakovani in nam jasno kažejo, da otroci 

praviloma v predšolskem obdobju ne pridobijo kaj dosti izkušenj in informacij o 

mikroorganizmih. 

 
Graf 4.2: Predstave otrok; si že kdaj slišal za mikroorganizme? 
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Graf 4.3: Predstave otrok; misliš, da so mikroorganizmi živi ali neživi? 
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Presenetil nas je izredno visok odstotek otrok, ki menijo, da so živi (83,75 %), saj 

izraza mikroorganizmi glede na izvedeno anketo ni še nikoli slišalo 87,5 % otrok. 

Otroci z organizmi najverjetneje niso imeli konkretnih izkušenj, izraz mikroorganizmi 

pa jim je neznan. Sprašujemo se, na osnovi česa so otroci trdili, da so 

mikroorganizmi vendarle živi?  

 
4. Predstave otrok o mikroorganizmih; ali so mikroorganizmi enaki ali različni 
 
Ko smo začeli postavljati podrobnejša vprašanja, se je začelo vse bolj kazati, da 

otroci nimajo točnih predstav o mikroorganizmih. Ob zastavljenem vprašanju so 

potrebovali kar nekaj časa, da so razmislili, kaj bi odgovorili. Največ otrok, kar 46 

(57,5 %), je povedalo, da ne vedo, ali so mikroorganizmi enaki ali različni. Da so 

enaki, meni 24 otrok (30 %). Da so si vendarle različni, kar je pravilno, pa je trdilo 

le10 otrok (12,5 %) (graf 4.4).  

Rezultati tega vprašanja kažejo, da se otroci učijo na podlagi izkušenj, česar pa pri 

mikroorganizmih večina otrok ni imela. Težko je odgovoriti na vprašanje, če ne veš, 

kako je nekaj videti, kaj sploh predstavlja. 

 
Graf 4.4: Predstave otrok; ali so mikroorganizmi vsi enaki ali so različni? 
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5. Predstave otrok o mikroorganizmih; vidnost mikroorganizmov s prostim 
očesom 
 
Da so mikroorganizmi vidni s prostim očesom in da jih ljudje brez težav opazimo, 

meni 62 otrok (77,5 %), kar je napačno. Sledili so otroci z odgovori, da ne vedo, ali 

so mikroorganizmi vidni ali ne, teh je bilo 15 (18,75 %). Le 3 otroci (3,75 %) trdijo, da 

jih s prostim očesom ne moremo opaziti, kar je pravilno (graf 4.5). Izjemo seveda 

predstavljajo kolonije nekaterih mikroorganizmov, ki so vidne s prostim očesom. 

Rezultati so bili pričakovani in ponovno kažejo, da imajo otroci napačne predstave o 

mikroorganizmih, v tem primeru o njihovi vidnosti. 

 
Graf 4.5: Predstave otrok; ali mikroorganizme ljudje vidimo, so dovolj veliki, da jih 

opazimo? 
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Domneve so bile pravilne, največ otrok, kar 51 (63,75 %), je izbralo odgovor ne vem, 

saj niso vedeli, kako so mikroorganizmi dejansko videti. 

Mikroorganizme je opisalo 28 otrok (35 %), vendar so bili opisi neustrezni, zato smo 

jih uvrstili v opisno kategorijo neustreznih odgovorov. 

Ti otroci so mikroorganizme opisali takole: 

– Mikroorganizmi so kot pošasti, hudobni, celi so ostri pa špičaste zobe imajo. 

– Luknje imajo v telesu. 

– Videti so kot stroj ali pa punčka. 

– Pikajo. 

– Taki so kot roža z vrta, cvetijo. 

– Debeli so, pa lase imajo. 

– Videti so tako kot kakšna hiša. 

– Oni so taki kot ena policija, hudi.  

– To je lahko riba, tako se imenuje. 

– Lahko pride kakšna nova žival in ji je tako ime. 

– Čebela iz Afrike. 

– Lahko se nekdo tako piše. 

– To pomeni eno novo vozilo. 

– Drugo. 

 

Graf 4.6: Predstave otrok; kako so videti mikroorganizmi, mi jih lahko opišeš? 
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Le 1 (1,25 %) odgovor je bil po opisu ustrezen (graf 4.6). Opis je bil sledeč: ”To so 

lahko bakterije, teta mi je povedala. Kadar spi pri meni, čez mikroskop gleda, pa se 

pogovarjava o bakterijah in boleznih. Majhne so, ker jih moramo čez mikroskop 

gledati.” Deklica je pojasnila, da ima teto, ki študira v taki šoli, kjer se učijo o 

mikroorganizmih.  

Rezultati nas tu niso presenetili, če upoštevamo dejstvo, da otroci dejansko niso imeli 

stika z mikroorganizmi. 

 

7. Predstave otrok o mikroorganizmih; potreba po hrani za obstoj 
mikroorganizmov 
 
Kar 55 otrok (68,75 %) meni, da mikroorganizmi ne potrebujejo hrane za svoj obstoj, 

kar je napačno. Odgovora na to vprašanje ni vedelo 21 otrok (26,25 %). Le 4 otroci 

(5 %) pa so trdili, da mikroorganizmi vsekakor potrebujejo hrano, kar je pravilno (graf 

4.7). 

Sklepamo lahko, da so otroci popolnoma po instinktu (brez predhodnega znanja) 

presojali o potrebah hrane za obstoj organizmov. Poraja se vprašanje, zakaj niso 

otroci na podlagi svojih izkušenj z živimi organizmi (živalmi), za katere vedo, da 

potrebujejo hrano, z njimi povezali mikroorganizmov, saj 83,75 % otrok meni, da so 

živ organizem, ti pa seveda potrebujejo hrano.  

Predpostavljali smo, da otroci mislijo, da mikroorganizmi ne potrebujejo hrane za svoj 

obstoj, kar lahko glede na rezultate potrdimo. 

 
Graf 4.7: Predstave otrok; ali mikroorganizmi potrebujejo hrano, da preživijo? 
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8. Predstave otrok o mikroorganizmih; koristnost ali škodljivost 
mikroorganizmov 
 
Najvišji stolpec na grafu kaže, da 65 otrok (81,25 %), meni, da so mikroorganizmi 

škodljivi, 4 otroci (5 %) pa na vprašanje niso znali odgovoriti. Da so lahko škodljivi in 

koristni, je presodilo 10 otrok (12,5 %). Le 1 otrok (1,25 %) pa meni, da so 

mikroorganizmi samo koristni (graf 4.8). 
Rezultati kažejo, da imajo otroci bolj negativno kot pozitivno predstavo o 

mikroorganizmih, kot smo tudi sami predpostavljali. Hipotezo glede na rezultate 

potrdimo.  

 
Graf 4.8: Predstave otrok; ali so mikroorganizmi škodljivi ali koristni (nam pomagajo)? 
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odgovor ne vem. Nihče (0 %) od otrok ni potrdil prisotnosti mikroorganizmov v hrani, 

ki jo jemo (graf 4.9). 

Predpostavljali smo, da otroci mislijo, da v hrani, ki jo jedo, ni mikroorganizmov. 

Visok odstotek otrok, ki menijo, da s hrano ne zaužijemo mikroorganizmov, je v veliki 

meri posledica nevidnosti mikroorganizmov s prostim očesom. Če bi bili ti vidni, bi 

njihovo prisotnost v hrani opazili. Naše predpostavljanje se je glede na rezultate 

izkazalo za pravilno, zato hipotezo potrdimo. 
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Graf 4.9: Predstave otrok; misliš, da so mikroorganizmi tudi v hrani, ki jo ljudje jemo? 

 
 

10. Predstave otrok o mikroorganizmih; slikovno prepoznavanje 
mikroorganizmov 
 
Med slikovno gradivo smo namenoma uvrstili fotografije, na katerih so prikazane 

otrokom že znane stvari (otrokova konkretna izkušnja) in pa fotografije neznanih 

stvari. Med gradivo smo uvrstili tudi fotografijo, ki pravilno prikazuje bacile. 

Pri slikovnem prepoznavanju mikroorganizmov je 61 otrok (76,25 %) izbralo za prikaz 

bacilov fotografijo pršice, kar je napačno. Pršica ni mikroorganizem, spada namreč v 

razred pajkovcev. Predvidevamo lahko, da so nekateri otroci imeli priložnost videti 

fotografijo pršice v reklamnih oglasih na televiziji, kar je vplivalo na njihovo odločitev. 

Poraja se vprašanje, koliko otrok bi posredovalo kakršnokoli informacijo o pršici, če bi 

jim povedali le ime omenjenega pajkovca, vendar brez fotografije? Bi jim bila beseda 

pršica prav tako tuja kot beseda mikroorganizem? 

Fotografijo strige, ki naj bi predstavljala bacile, je izbralo 19 otrok (23,75 %), kar je 

prav tako napačno. Strige spadajo med stonoge. Otroci bi jih zlahka opazili med igro 

na travniku, igrišču. Najdemo jih v prsti pod trhlim lesom, kamni. Pričakovali bi, da je 

konkretno izkušnjo s strigami imel večji odstotek otrok. 

Za fotografijo z bacili se ni odločil nihče (0 %) od otrok. Fotografij mivke in snega 

prav tako ni izbral nihče (0 %), kar smo pričakovali (graf 4.10). Z mivko in snegom 

imajo otroci konkretne izkušnje,vedo, katere pojme predstavljata besedi, zato ju z 

mikroorganizmi niso povezali.  
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Ker so otroci že na začetku iz izbiranja izločili, kar poznajo (mivka, sneg), so 

posledično izbirali med bacili, pršico in strigo. Težko bi ugibali, po kakšnem ključu so 

izbirali; predvidevamo pa lahko, da jim je bila fotografija bacilov povsem neznana.  

 
Graf 4.10: Predstave otrok; med fotografijami mi prosim pokaži tisto, ki prikazuje 

mikroorganizme (natančneje bacile). 

 
 
11. Predstave otrok o algah; zgradba alg 
 
V vrtcu, kjer smo izvedli anketo z otroki, imajo na zunanjem igrišču nekaj zelenjavnih 

in cvetnih vrtičkov, ki jih pridno obdelujejo najmlajši vrtnarji in ob tem seveda 

raziskujejo in pridobivajo nove izkušnje in znanje za vseživljenjsko učenje. V zgodnji 

pomladi otroci posejejo cvetice in zelenjavo v lončke. Ob primernih temperaturah pa 

sadike presadijo v zunanje vrtičke.  

Po informacijah tamkajšnjih vzgojiteljev so sejali tudi semena paradižnika. V anketi 

smo namenoma kot primer zgradbe rastline otrokom navedli sadiko paradižnika, saj 

otroci dobro poznajo razvoj od semena do sadike paradižnika. Primer smo navezali 

na alge, ki jih otroci poznajo s počitnic na morski obali.  

Presenetil nas je rezultat, da kar 73 otrok (91,25 %) meni, da imajo alge korenine, 

steblo in liste, kar je napačno; alge so steljčnice in nimajo razvitih omenjenih 

organov. Dejstvo pa je, da so alge ob morski obali, ki jih otroci vidijo in z njimi 
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rokujejo, na prvi pogled lahko videti, kot da imajo steblo, korenine in liste. Predstave 

otrok se namreč od predstav odraslih razlikujejo, saj otroci povezujejo in poskušajo 

sklepati na podlagi že znanega. Predvidevamo lahko, da so informacije, ki jih imajo o 

rastlinah, povezali z algami. 

Odgovora o zgradbi alg ni podalo 7 otrok (8,75 %), nihče (0 %) pa trditve ni zanikal 

(graf 4.11). Hipotezo, da otroci mislijo, da ima alga značilno zgradbo rastline 

(korenina, steblo, list), lahko na podlagi rezultatov potrdimo. 

 
Graf 4.11: Predstave otrok; ali imajo alge, ki jih najdemo v morju, 

  korenine, steblo in liste kot prave rastline? 

 
 
12. Predstave otrok o lastnostih alg; barva alg 
 
Pri barvi alg je 62 otrok (77,5 %) potrdilo, da so alge lahko različnih barv, 18 otrok 

(22,5 %) pa je trdilo, da so lahko alge le zelene barve (graf 4.12). 

Zbrani rezultati nam ponovno kažejo, da so otroci uspešni pri odgovorih, če imajo 

predhodno izkušnjo ali pa informacije o specifični stvari. Otroci so imeli konkretno 

izkušnjo z algami najverjetneje na počitnicah ob morju, zato niso imeli težav pri 

ugotavljanju barv alg. Hipotezo, da otroci mislijo, da so alge le zelene barve, 

nedvomno ovržemo. 
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Graf 4.12: Predstave otrok; kakšne barve so alge? 

 
 

13. Predstave otrok o algah; obstoj mikroskopsko majhnih alg 
 
Ko smo otroke spraševali o enoceličnih algah, so bili začudeni. Obstoj mikroskopsko 

majhnih alg (graf 4.13) ni znalo ne potrditi ne zanikati 73 otrok (91,25 %). Izbrali so 

odgovor ne vem, kar je povsem razumljivo, saj konkretnih izkušenj z enoceličnimi 

algami nimajo. Mikroskopsko majhnih alg ni, je prepričanih 7 otrok (8,75 %).Obstoja 

mikroskopsko majhnih alg ni potrdil nihče (0 %). 

 

Graf 4.13: Predstave otrok; ali živijo tudi zelo majhne alge, 

tako majhne, da za njihov ogled potrebujemo napravo za povečavo? 
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5. RAZISKAVA 3 – PROJEKT O MIKROORGANIZMIH V VRTCU 
 

5.1. Cilji raziskave 
 
Glede na problem smo si zastavili sledeče cilje proučevanja: 

– ugotoviti znanje skupine 20 otrok pred izvedbo projekta o mikroorganizmih, 

– pripraviti dejavnosti, ki bodo otrokom pomagale razumeti svet 

mikroorganizmov, oziroma odpraviti napačne predstave o njih, 

– ugotoviti pridobljeno znanje po izvedbi projekta o mikroorganizmih. 

 

5.2. Opis anketnega vprašalnika 
 
Otrokom smo pripravili anketni vprašalnik s 13 vprašanji. Odločili smo se za 

vprašalnik zaprtega tipa, ki ga sestavlja: 

– 12 izbirnih vprašanj, kjer je možen le en odgovor, 

– 1 izbirno vprašanje, kjer je možnih več odgovorov. 

Vprašanja so opisne narave in se nanašajo na mikroorganizme. Eno izmed vprašanj 

ima priloženo tudi slikovno gradivo. Vprašanja so jasno zastavljena in primerna 

razumevanju njihove starosti (priloga 2). 

 

5.3. Vzorec in postopek zbiranja anketnih vprašalnikov 
 
Vzorec za raziskovanje znanja pred izvedenim projektom o mikroorganizmih in po 

njem je sestavljalo 20 otrok. Njihova starost je bila v času ankete 4–5 let. Ankete smo 

po predhodnem dogovoru z vodstvom vrtca in dovoljenjem staršev izpeljali v 

kabinetu z vsakim otrokom posebej. Raziskavo smo delali leta 2013–14. Podatke 

smo obdelali s programo MS Excel. 
 
5.4. Izvedba projekta o mikroorganizmih v skupini 
 
5.4.1. Motivacija otrok 
 
V skupini, kjer smo izvajali projekt, so bili otroci stari 4–5 let. Ker smo želeli otroke 
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motivirati, smo za pomoč prosili poštarja, ki dostavlja pošto našemu vrtcu. Dogovorili 

smo se, da mu pripravimo pakete, ki jih bo osebno dostavil v našo skupino, in mu 

zaupala izmišljeno zgodbo o g. Brihti. V 10 paketov različnih velikosti smo zavili 

različne napise besede mikroorganizmi. 

 

Ko je na vrata igralnice potrkal poštar, je otrokom povedal, da je na pošto prišel g. 

Brihta s kopico paketov in prosil, naj jih dostavijo v vrtec. Zaupal jim je majhno 

skrivnost: gospod Brihta ves čas raziskuje, a tokrat je naletel na težavo. Ne more 

razvozlati tistega, kar je v paketih, zato te pošilja otrokom in jih prosi za pomoč. 

Izmišljena zgodba je vsekakor delovala. Pri odprtju prvega paketa je že nastala 

težava, saj nihče od otrok ni znal prebrati, kaj piše, prepoznali so le posamezne črke. 

Matic se je spomnil, da lahko prosimo otroke iz starejše skupine, zato smo na pomoč 

poklicali Urbana in Nino, ki sta znala brati. Ugotovili smo, da je povsod napisana 

enaka beseda; mikroorganizmi, ki dela težave gospodu Brihti, prav tako pa tudi nam, 

saj nihče od otrok ni znal pojasniti, kaj pomeni.  

 

5.4.2. Preverjanje znanja pred izvedbo projekta o mikroorganizmih 
 
Naslednji dan nam je poštar dostavil še eno pismo. 

V kuverto smo v Brihtinem imenu podtaknili vprašalnik o mikroorganizmih, s katerim 

smo želeli preveriti znanje otrok pred izvedenim projektom v skupini in po njem.  

Rezultate anketnega vprašalnika o znanju otrok pred izvedbo projekta smo 

predstavili v poglavju 5.5., kjer so podani tudi rezultati primerjave znanja otrok pred 

izvedenim projektom in po njem.  

Po končanem anketiranju smo otrokom razdelili še liste in jih prosili, naj narišejo 

mikroorganizme (sliki 5.1, 5.2). Pojasnjevali so, da jih ne znajo narisati, ker ne vedo, 

kako so videti. Usmerili smo jih, naj jih narišejo take, kot si jih predstavljajo. 
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Slika 5.1: Risanje mikroorganizmov (predznanje), Lara K., starost 4 leta 

(Foto: Brvar) 
 
 
 
 

 

 
Slika 5. 2: Risanje mikroorganizmov (predznanje), Nik T., starost 4,5 let 

(Foto: Brvar) 
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5.4.3. Predlogi otrok, kje iskati informacije o mikroorganizmih 
 
Zaključili smo s predznanjem in risanjem mikroorganizmov. Nadaljevali smo z 

iskanjem informacij. Z otroki smo prišli do sklepa, da ničesar ne vemo o 

mikroorganizmih, in se spraševali, kje bi lahko dobili informacije. Vsak otrok je svoj 

predlog iskanja informacij izrazil s slikopisom. Predloge smo zbrali na dveh plakatih, 

ki smo jih nalepili na stene igralnice (slika 5.3). Ko smo prebrali vse predloge, smo se 

najprej ustavili pri neizvedljivih, saj smo želeli, da otroci sami pridejo do spoznanja, 

kaj lahko izvedemo in kaj ne. Strinjali so se, da so neizvedljivi vsi tisti predlogi, ki se 

nanašajo na vesolje. Osredotočili smo se na ostale predloge in začelo se je 

raziskovanje neznanega. 

 

 
Slika 5.3: Plakat: Kje bi lahko izvedeli več informacij o mikroorganizmih? 

 (Foto: Brvar) 

 

5.4.4. Raziskovanje mikroorganizmov 
 
Raziskovanje smo zastavili tako, da smo sledili predlogom otrok o iskanju informacij, 

ki so bili rdeča nit raziskovalnega projekta.  

Predlogi, kje iskati informacije, da bi izvedeli več o mikroorganizmih, so bili: 

– poiščimo informacije na računalniku, 

– vprašajmo dedka in babico, 
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– poiščimo informacije v knjigah, 

– vprašajmo mimoidoče na sprehodu, 

– povabimo starše v vrtec, da nam oni povedo, kar vedo o mikroorganizmih, 

– vprašajmo Simona iz pisarne, 

– vprašajmo mojo teto Katarino, ki se uči o mikroorganizmih, 

– poiščimo kakšno risanko ali film o mikroorganizmih. 

 

Predlog 1: Poiščimo na računalniku, kaj so mikroorganizmi  
 
Otroci se niso prvič srečali z računalnikom, saj ga imajo v igralnici in ga veliko 

uporabljajo pri dejavnostih. Vedo, da s pomočjo računalnika oziroma spleta lahko 

poiščeš več ali manj vse, kar te zanima. Matic je tipkal črko za črko besedo, ki je bila 

napisana na listu (mikroorganizmi), in prikazalo se je veliko besedila in slik. 

Predlagali smo jim, da najprej morda pogledamo, kaj bomo izvedeli, če v izbirni 

vrstici izberemo slike in ne splet. Otroke je najbolj presenetil videz mikroorganizmov. 

Otroci so predlagali, da si nekaj fotografij tudi natisnemo in nalepimo v igralnico na 

steno, da si jih lahko večkrat ogledamo. 

 

Predlog 2: Vprašajmo dedka in babico o mikroorganizmih 
 
Erik in Pia sta predlagala, da bosta o mikroorganizmih povprašala babico in dedka. 

Eriku sta stara starša pojasnila, da so to nevidne živalce in da zaradi njih zbolimo. Pii 

pa je babica razložila, da pomagajo skisati mleko, ki ga ona zelo rada je. Informacije 

so bile zelo skromne, zato smo sklenili, da podrobneje raziščemo, zakaj zbolimo. 

Otroke smo povprašali, kaj lahko storijo sami, da ostanejo zdravi. Odgovore so otroci 

s slikopisi zapisali na plakat (slika 5.4):  

– roke si moramo umiti po uporabi stranišča, pred jedjo, po igranju na prostem, 

po božanju živali, 

– kihati moramo v robec, po brisanju nosu pa si umiti roke, 

– jesti moramo veliko sadja in zelenjave, 

– skrbeti moramo za čistočo nohtov. 
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Slika 5. 4: Plakat: Kaj lahko storimo sami, da ostanemo zdravi?  

 (Foto: Brvar) 

 
Da bi otrokom čim bolj nazorno prikazali, zakaj si moramo temeljito umivati roke in 

kaj vse se skriva na njihovih dlaneh, smo na obisk povabili higienika. Osnove higiene 

je otrokom nazorno prikazal s poučnimi fotografijami in kratkim filmom (slika 5.5). Na 

koncu pa jih je odpeljal v umivalnico na demonstracijo pravilnega umivanja rok (slika 

5.6). 

Kot pričakovano so si otroci površno umili roke, zato smo naredili poskus, kako 

temeljito se umivajo. Higienik je prinesel posebno lučko, ki je razkrila vso umazanijo, 

zato je predlagal, naj si celotne dlani namažejo z barvo in ponovno umijejo. Pojasnil 

jim je, da se mikroorganizmi tako dobro držijo rok, kot se jih drži barva. Umivanje je 

bilo dolgotrajno, saj barva z rok ni šla prav zlahka.  
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Slika 5.5 : Ogled slikovnega gradiva s higienikom 

(Foto: Brvar) 

 

Otroci so zatrjevali, da si moramo po brisanju nosu prav tako umiti roke, zakaj 

natanko, pa niso znali razložiti. Pojasnili smo jim, da ko smo prehlajeni, se nos 

napolni s sluzjo, ki polovi mikroorganizme in umazanijo ter prepreči, da bi ti prišli v 

telo, saj bi zaradi njih lahko zboleli. Pri brisanju nosu se pogosto dotaknemo sluzi, s 

tem pa mikroorganizmi ostanejo na prstih. Posledično jih prenesemo na vse, česar 

se dotaknemo. Podobno se dogaja pri kašljanju; na dlani ostanejo kapljice, v katerih 

so mikroorganizmi. Dogovorili smo se, da kihamo v rokav ali robec in si umijemo 

roke. 

 

 
Slika 5.6: Demonstracija temeljitega umivanja rok. 

(Foto: Brvar) 
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Da si moramo umiti, oziroma očistiti tudi umazanijo za nohti na rokah in nogah, ker 

otroci radi grizejo nohte, se je spomnila Tina. Med prebiranjem knjige Zakaj si 

umivamo roke (Royston, 2010) so otroci povedali, da noge smrdijo, ker se potijo. 

Zelo smo se nasmejali, saj so pripovedovali različne zgodbe, kako staršem »smrdijo« 

noge, predvsem očkom in dedkom. Povedali smo jim, da naše noge opravljajo težko 

delo, saj z njimi hodimo, tečemo, skačemo in plešemo. Takrat jim postane toplo in se 

potijo. Ko se umijemo, odstranimo z njih umazanijo in s tem tudi mikroorganizme. Za 

konec teme o higieni smo si prebrali še knjigo Skrb za osebno higieno (Senker, 

2006). 

Nečesa pa otroci le niso vedeli; da ne smemo piti iz istega kozarca in uporabljati 

istega pribora. Ko smo jim pojasnili, da so v naši slini tudi mikroorganizmi in si jih s 

slino na tak način prenašamo, so razumeli. Dogovorili smo se, da v vrtcu pije vsak iz 

svojega kozarca, da vsak uporablja svoj pribor, ki ga kuharica opere v pomivalnem 

stroju in tako odplakne mikroorganizme. 

 

Predlog 3: Pojdimo v knjižnico in poiščimo v knjigah kaj so mikroorganizmi 
 
Peš smo se odpravili v nam najbližjo knjižnico Jožeta Mazovca. Otroci so knjižničarki 

pojasnili, da bi si radi izposodili knjige o mikroorganizmih. Prijazno jih je odpeljala do 

ustreznih polic, iskanje literature pa prepustila otrokom. Tam smo prebili dobro uro in 

pol, saj naloga sploh ni bila tako preprosta, saj je treba upoštevati, da otroci še niso 

znali brati in so se opirali le na fotografije, ilustracije in slikopise nečesa, za kar sploh 

ne vedo, kako naj bi bilo videti. Vsak otrok si je izbral svojo literaturo in jo tudi sam 

ponosno nesel vso pot do vrtca (slika 5.7). 

Otroci so hiteli listati in drug drugemu kazati fotografije, zraven so komentirali, kaj bi 

to lahko bilo, in si izmenjevali literaturo. Ker je bil že čas kosila, smo se dogovorili, da 

bomo naslednji dan začeli brati literaturo, saj jim gledanje fotografij ni prineslo 

zadovoljivih informacij. Informacije smo tri tedne črpali iz različnih literatur, začeli smo 

s temo, ki je otrokom blizu, kot na primer umivanje rok, pot okužbe, in nadaljevali k 

bolj nepoznanim temam. 

Iz literature so izvedeli, da so mikroorganizmi povsod okoli nas in tudi v nas samih. 

Med otroki se je razvila zanimiva diskusija. 

Kaja: ”A če so na tleh mikroorganizmi, potem mi stopamo nanje, ko hodimo, in 

umrejo?” 
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Maj: ”Ne, ker so tako majhni, da se lahko stisnejo v majhno luknjico v tleh.” 

Pia: ”Joj, če so mikroorganizmi povsod, potem zdaj, ko sedimo na stolih, sedimo na 

njih.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Brvar 

 

Slika 5.7: Strokovna literatura, ki smo jo prinesli iz knjižnice na temo 

mikroorganizmov. 

(Foto: Brvar) 

 

Predlog 4: O mikroorganizmih vprašajmo ljudi, ki jih srečamo na sprehodih 
 
Odpravili smo se na sprehod po bližnji okolici našega vrtca. S seboj smo vzeli še 

diktafon, da smo lahko dokumentirali izjave mimoidočih ljudi. Otroci so se pri 

spraševanju mimoidočih menjavali. Na zastavljeno vprašanje smo prejeli skromne 

odgovore, npr.: 

– ”To bi morali vprašati nekoga, ki študira mikrobiologijo.” 

– ”Najdemo jih v zemlji.” 

– ”To so zelo majhne živali ali pa rastline, ne vem točno. Jih pa ne vidimo.” 

– ”Kislo mleko pomagajo narediti in še veliko drugih izdelkov, znajo pa tudi 

pokvariti izdelke.” 

– ”Zaradi slabih mikroorganizmov zbolimo.” 

– Drugo. 
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Otrokom je najbolj vzbudila zanimanje informacija starejšega gospoda, da 

mikroorganizmi pomagajo pri izdelavi prehrambnih izdelkov, lahko pa jih tudi 

pokvarijo. Odločili smo se, da raziščemo in preverimo, kaj drži. V knjigi Nevidni živi 

svet Aleksandra Konjajeva smo z otroki našli nove informacije in navodila, kako lahko 

sami poskusijo, kaj vse zmorejo mikroorganizmi v prehrani. Začeli smo poglobljeno 

spoznavati mikroorganizme; najprej bakterije. 

Pia si je želela, da bi naredili kislo mleko, saj ga rada je pri babici, zato smo naslednji 

dan prinesli sveže mleko iz mlekomata, ki smo ga nalili v majhne plitve posodice, te 

pa postavili na okensko polico. Otroci so dnevno hodili opazovat, kako se mleko 

spreminja in spraševali, kdaj se bo skisalo, da ga bomo jedli. Nekaj otrok je reklo, da 

kislega mleka ne bodo jedli, ker so v njem živi mikroorganizmi. Zdaj so že dobro 

vedeli, da so na delu mikroorganizmi, natančneje bakterije, ki jih seveda ne vidijo s 

prostim očesom. Spoznavali smo tudi imena mikroorganizmov; pri kislem mleku so 

bile na delu mlečnokislinske bakterije. Ko je bilo mleko skisano, so ga pokusili prav 

vsi, zraven pa pojedli košček kruha. Uspelo nam je narediti tudi domač jogurt, ki smo 

mu na koncu dodali še orehe in med ter se z njim posladkali. 

Otrokom smo pojasnili, da bakterije pomagajo narediti tudi sir, kefir in še veliko 

drugih izdelkov. Izvedeli so, da je veliko vrst bakterij, ne le ena sama, in da so 

nekatere koristne, druge ne, ter da imajo različne učinke na hrano, na naše telo in na 

naravo. 

Po spoznavanju bakterij smo nadaljevali s poskusom na glivah. Kot demonstracijo 

otrokom smo izbrali kvasovke, zato smo pogovor napeljali h kruhu. Zakaj je kruh tako 

rahel, zakaj ima luknjice? Katere sestavine potrebujemo, da zamesimo testo? Otroci 

so našteli moko, vodo, na kvas pa se je spomnila samo Maja, ki doma pomaga peči 

kruh. Maja je kvas poimenovala ”tak prašek, ki naredi mehurčke”. Naslednji dan smo 

izvedli poskus (slika 5.8). Zamesili smo dvojno testo za kruh: enega s kvasom, 

drugega brez kvasa. Kvasu smo dodali sladkor in mlačno vodo, kar je begalo otroke. 

Zakaj ravno sladkor in zakaj vodo?  
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Slika 5. 8: Opazovanje kvasovk pri fermentaciji. 

(Foto: Brvar) 

 

Pojasnili smo jim, da imajo glive kvasovke rade sladkor. Vodo pa dodamo zato, ker 

prejemajo hrano najlažje v tekočini prek celega telesa. Telo imajo ovito v ovojnico, ki 

je najbolj podobna naši koži. Kvasovke pojedo sladkor in ga predelajo v alkohol in 

plin, zaradi katerega je kruh rahel, ima luknjice. Spekli smo oba hlebčka, ju razrezali. 

Opazili smo, da v drugem ni luknjic. Drugi hlebček kruha je bil zbit, ker kvasovke niso 

bile prisotne in posledično ni bilo luknjic, ki bi kruh naredile rahel. Prvi hlebček pa je 

bil puhast in mehak, saj smo dodali kvas. 

Pri spoznavanju plesni smo skupaj z otroki prebrali knjigo Nejc in drobnoživke 

(Konjajev, 1990) in spoznali raznoliko delovanje mikroorganizmov. Ko smo otroke 

napeljali na diskusijo o pokvarjenih živilih, so našteli kar nekaj primerov pokvarjenih 

izdelkov, ki so jih našli v mamini kuhinji. Spodbudili smo jih, da bi tudi mi preverili, 

kako to uspe mikroorganizmom, ki jih imenujemo plesen. 

Iz knjig smo izvedeli, da plesen spada med glive, prav tako gobe, ki jih uživamo. 

Spoznali smo razliko med glivo kvasovko in plesnijo; kvasovka ima ”telo” le iz enega 

dela, plesen pa ima telo iz več delov. Skupno pa jima je to, da kvasovke in plesen 

lahko vidimo s prostim očesom, ko jih je veliko v skupini, v koloniji. Takrat se 

razrastejo in jih je zelo, zelo veliko.  



Petra Brvar: Mikroorganizmi v predšolskem obdobju. Diplomska naloga. Ljubljana: UL PEF 

45 
 

Z otroki smo se dogovorili, da bodo doma pogledali v hladilnik in shrambo, kaj se jim 

je pokvarilo, in ta živila prinesli v vrtec. Pokvarjena živila so prinašali cel teden. 

Zlagali smo jih na polico in opazovali, primerjali barve in videz plesni med živili. 

Prinesli so kruh, marmelade, sir, salamo, plesnivo sadje itd. 

Kako nastaja plesen, pa smo želeli opazovati tudi sami, zato smo naredili poskus s 

kruhom.  

 

 
Slika 5.9: Poskus s plesnijo; kvarjenje živil. 

(Foto: Brvar) 

 

Kos kruha smo zaprli v plastično vrečko in vsak dan opazovali, kaj se dogaja z njim. 

Kruh s plesnijo, kot ga vidimo na fotografiji, je nastal po dveh tednih (slika 5.9). 

Počakali smo, da so se namnožile pravcate kolonije.  

Poskus negativnega učinka mikroorganizmov smo izvedli tudi na zelju, ki smo ga 

narezali na drobne trakce in zaprli v vrečko, vendar ga namenoma nismo solili (slika 

5.10). Zelje je imelo po treh tednih obupen vonj zaradi delovanja mlečnokislinskih 

bakterij, ki smo jih že poprej spoznali pri kisanju mleku. Otrokom smo pojasnili, da so 

se mlečnokislinske bakterije najedle sladkorja iz zelja in v okolje izločile kislino. Z 

narezanim krompirjem pa v dveh tednih ni zgodilo kaj dosti; izredno počasi se je 

nabirala temna plesen (slika 5.10).  
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Slika 5.10: Opazovanje ter primerjanje delovanja mikroorganizmov 

na živilih in na agarju. 

(Foto: Brvar) 

 

5. Predlog: Starše bi povabili v vrtec in jih vprašali, ali kaj vedo o 
mikroorganizmih 
 
Otrokom so starši pomagali s pridobivanjem informacij tako, da so jim natisnili 

gradivo o mikroorganizmih, ki smo ga podrobneje predelali v skupini ali pa starša 

povabili v skupino. 

 

 
Slika 5.11: Obisk starša v skupini. 

(Foto: Brvar) 
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Najbolj pa smo se veselili obiska Arturjevega očeta, ki se je ponudil, da nas pride 

obiskat in pove nekaj informacij o mikroorganizmih (slika 5.11). 

Preden smo se lotili jemanja vzorcev kot pravi raziskovalci, pa smo otrokom ob šaljivi 

knjigi Bolan (Hatfield, 1996) predstavili potek bolezni in zdravljenja od začetka 

srednjega veka do današnjih dni. 

Ob prihodu nam je Arturjev oče Marko pojasnil, da je zaposlen na inštitutu za 

varovanje zdravja. S seboj je prinesel agar, ki smo ga nameravali uporabiti za gojišče 

brisov, te pa bi otroci vzeli z različnih površin. 

Brise smo vzeli iz straniščne deske, s tal, lesene obloge na steni igralnice, iz ušes, 

nosu, z jezika, obrvi, zob, z umitih dlani, z neumitih dlani, izza nohta, s stopal itd. 

Vsak otrok je dobil svojo posodico z agarjem in se odločil, kje bomo vzeli bris za 

njegovo posodico. Posodice z brisi smo podpisali, narisali tudi plakat s tabelo, dnevi 

in imeni, kamor so otroci vsak dan narisali, kaj vidijo na svojem gojišču (slika 5.13). 

Tretji dan so bile ponekod že vidne kolonije mikroorganizmov s prostim očesom. 

Posodice z vzorci smo opazovali dva tedna. Otroci so med seboj primerjali oblike in 

barve nastalih kolonij (slika 5.12).  

 

 
Slika 5.12: Primerjanje oblik in barv kolonij mikroorganizmov na agarju. 

(Foto: Brvar) 
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Slika 5.13: Tabela za slikovno spremljanje in opazovanje mikroorganizmov.  

(Foto: Brvar) 
 

Po dveh tednih uspešnega opazovanja se nam je s svojim strokovnim znanjem 

ponovno pridružil gospod Marko. Otrokom je pojasnil, kaj natanko počne v službi in 

komu lahko pomaga z opravljanjem svojega poklica. S seboj je prinesel opremo, ki jo 

potrebuje za delo v laboratoriju, saj se ukvarja predvsem z boleznimi.  

 

 
Slika 5.14: Laboranti. 

(Foto: Brvar) 
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Skupaj smo pogledali naša zanimiva gojišča. Posredoval nam je veliko informacij, 

zakaj zbolimo in kako nastane okužba. Razložil nam je, zakaj rana krvavi in kako 

pridejo v naše telo mikroorganizmi, če se popraskamo. Po njegovem odhodu smo si 

zaradi aktualnosti vsebine prebrali še knjigi Boj proti bolezni (Graham, 1998) in 

Epidemije (Walker, 2006). 

Gospod Marko nam je prijazno odstopil tudi nekaj svoje opreme za laboratorij in tako 

pustil prosto pot otroški domišljiji. Celotna skupina otrok se je kar nekaj tednov 

zavzeto igrala laborante (slika 5.14).  

 

Predlog 6: O mikroorganizmih bi povprašali Simona iz pisarne 
 
Otroci zelo dobro poznajo Simona, organizatorja prehrane in higienskega režima. 

Velikokrat pride v skupine in otrokom posreduje navodila za ustrezno higieno. Tokrat 

smo ga povprašali, kaj so to mikroorganizmi, kaj nam lahko pove o njih (slika 5.15). 

Simon nas je pričakal v knjižnici. Otroci so mu radovedno prisluhnili. V uvodnem delu 

smo se pogovarjali o pokvarjenih živilih, zakaj se pokvarijo, kdo je povzročitelj.  

 

 
Slika 5.15: Obisk g. Simona, strokovnega sodelavca za higiensko-prehrambni režim. 

(Foto: Brvar) 

 

Spoznali smo tudi praživali; paramecij in amebo kot slikovno gradivo (slika 5.16). 

Otroci so ga ves čas spraševali: ”Ali je ta slab ali dober mikroorganizem?” 
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Matic je zastavil zanimivo vprašanje: ”Ali se mikroorganizmi kaj premikajo, a 

plezajo?”  

 

 
Slika 5.16: Otroci spoznavajo mikroorganizme na slikah. 

(Foto: Brvar) 

 

V nadaljevanju jim g. Simon pojasnil, zakaj imajo včasih težave, jim je slabo, bruhajo 

ali pa imajo drisko; kadar zmagajo slabe bakterije, imamo drisko, ko zmagajo dobre, 

pa imamo normalno blato.  

Zanimiv je bil Arturjev komentar: ”Potem ima pa moja babica samo slabe 

mikroorganizme, ker ima ves čas drisko.” 

”Kadar nam je slabo in bruhamo, se to zgodi z namenom,” je pojasnil Simon. Razložil 

nam je, da ima naše telo posebno obrambo; pred slabimi mikroorganizmi se brani 

tako, da nam je slabo, zato po navadi tudi bruhamo, da se znebimo slabih 

mikroorganizmov v želodcu. 

Otroci so skupaj z g. Simonom prebrali tudi knjigo Nevidni živi svet (Konjajev, 1984).  

Za konec našega srečanja je otrokom še na preprost način demonstriral, kako hitro 

se bakterije namnožijo. Vzel je list A4, ki je predstavljal eno bakterijo. Sledilo je 

trganje lista A4 na čedalje manjše koščke, kjer so koščki predstavljali nove 

namnožene bakterije v nekem določenem času (slika 5.17).  
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Slika 5.17: Demonstracija g. Simona, kako hitro se namnožijo bakterije 

 v določenem času. 

(Foto: Brvar) 

 

Predlog 7: Vprašali bi mojo teto Katarino, ki se uči o mikroorganizmih 
 
Ana je o mikroorganizmih povprašala teto, ki študira na Biotehniški fakulteti v 

Ljubljani, in jo povabila na obisk v našo skupino. Gospodično Katarino smo prosili, ali 

nam lahko pomaga pri mikroskopiranju mikroorganizmov, saj so otroci že veliko 

izvedeli o njih, le konkretnega stika s tistimi pravimi mikroorganizmi je bilo premalo. O 

uporabi mikroskopa oziroma stereolupe smo našli veliko uporabnih informacij v knjigi 

Mikroskopiranje (Graebner, 1974). Katarina je poleg mikroskopa s seboj prinesla tudi 

že pripravljene vzorce: 

– vode iz ribnika, 

– vode iz potoka, 

– glive iz iztrebkov, 

– krušne plesni, 

– vode iz pipe, 

– kvasovk (obarvane z modro barvo). 

Otroci so se razdelili v dve skupini, ki sta se izmenjali, in se oblekli v opremo za 

laboratorijsko delo. Prva skupina otrok je s Katarino pripravljala preparate za 

mikroskopiranje in opazovala mikroorganizme skozi okular (slika 5.19). Druga 
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skupina pa je lahko mikroorganizme in njihovo premikanje opazovala na velikem 

platnu, saj smo mikroskop povezali na računalnik, tega pa na diaprojektor (slika 

5.20). V preparatih smo lahko opazovali različne mikroorganizme, med njimi nam je 

uspelo opaziti praživali, in sicer paramecije (slika 5.18). Plesen smo si z otroki 

ponovno najprej ogledali na kruhu, kjer so bile lepo vidne kolonije, nato pa jim je 

Katarina pripravila tudi preparat obarvane plesni, ki smo jo lahko opazovali v 

povečavi. Otrokom je bilo mikroskopiranje zelo zanimivo, saj se še nikoli niso srečali 

s tovrstno nalogo. 

V vrtcu smo si zaradi izjemnega zanimanja otrok po obisku gdč. Katarine v kabinetu 

izposodili stereolupo in opazovali različne stvari; dele rastlin, lase, krila žuželk, 

različne koščke stvari (papir, blago, itd.). 

 

 
Slika 5.18: Otroci mikroskopirajo. 

(Foto: Brvar) 
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Slika 5.19: Otroci pripravljajo vzorce za mikroskopiranje. 

(Foto: Brvar) 

 

 
Slika 5.20: Otroci opazujejo mikroorganizme na velikem platnu. 

(Foto: Brvar) 

 

Predlog 8: Poiščimo film ali risanko o mikroorganizmih 
 
Ponovno smo odšli v knjižnico. Tokrat smo si za konec svojega raziskovanja želeli 

izposoditi dokumentarni film z naslovom Vse o zdravju in higieni, Blejska dobrava: 
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Videofon 2006 (slika 5.21).  

Film nazorno prikazuje, zakaj zbolimo, kako se okužimo, približa nam nevidni svet 

bakterij, virusov in ostalih mikroorganizmov. Pojasni nam, zakaj se je dobro cepiti, 

kako deluje naš imunski sitem. Na koncu nas seznani z ukrepi za preprečevanje 

bolezni. 

 

 
Slika 5.21: Ogled kratkih filmov o mikroorganizmih. 

(Foto: Brvar) 

 
5.5. Rezultati in interpretacija; primerjava znanja otrok pred izvedbo projekta in 
po njej 
 
1. Primerjava predznanja in znanja otrok po izvedenem projektu o 
mikroorganizmih; nasveti za preprečevanje obolelosti 

 
Med nasveti, ki pomagajo preprečevati bolezni, je lahko posamezen otrok izbral več 

odgovorov. Pri predznanju smo od 20 otrok skupno prejeli 34 odgovorov, pri 

preverjanju znanja po projektu pa skupno 63 odgovorov. 

Predznanje o prenosu bolezni je pokazalo sledeče rezultate: nasvet da si moramo 

umiti roke po uporabi stranišča, so otroci izbrali 19-krat (55,9 % vseh odgovorov), 

umivanje rok pred jedjo, po božanju živali in igri na igrišču so izbrali 11-krat (32,4 % 

vseh odgovorov), 3-krat (8,8 % vseh odgovorov), naj ne zračimo prostorov, le 1-krat 
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(2,9 % vseh odgovorov) pa, da je najbolje, da smo ves čas v stanovanju in ne 

hodimo ven.  

Po izvedenem projektu pa so se otroci najbolj pogosto odločali za nasvet glede 

ustreznega kihanja, izbrali so ga 18-krat (28,6 % vseh odgovorov). Sledil je nasvet o 

uporabi pribora in skodelic, ki so ga izbrali 17-krat (27 % vseh odgovorov). Temeljito 

umivanje po različnih dejavnostih so izbrali 16-krat (25,4 % vseh odgovorov). 

Najredkeje pa so izbrali umivanje rok samo po uporabi stranišča, le 12-krat (19 % 

vseh odgovorov). Nesmiselnih odgovorov ni izbral nihče (0 %).  

Primerjava rezultatov (graf 5.1) pred izvedenim projektom in po njem kaže, da so 

pred projektom otroci izrecno izbirali nasvete, za katere so že poprej pridobili 

informacije. Po projektu je jasno zaslediti porast tistih nasvetov, ki so jih lahko 

povezali z novimi informacijami glede prenosa bolezni, pridobljenimi med projektom o 

mikroorganizmih. 

 

Graf 5.1: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; 

 kako si lahko pomagamo sami, da ne zbolimo 
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2. Primerjava predznanja in znanja otrok po izvedenem projektu o 
mikroorganizmih; predhodni stik z mikroorganizmi 

 
Po projektu je vseh 20 otrok (100 %) potrdilo, da so že slišali za mikroorganizme, 

pred projektom je za njih slišal le 1 otrok (5 %), ostalih 19 (95 %) še nikoli (graf 5.2). 

Rezultati so pričakovani glede na specifično temo. 

 

Graf 5.2: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; 

si že kdaj slišal za mikroorganizme? 

 
 

3. Primerjava predznanja in znanja otrok po izvedenem projektu o 
mikroorganizmih; ali so mikroorganizmi živi ali neživi  

 
Po projektu se je vseh 20 otrok (100 %) strinjalo, da so mikroorganizmi živi. Pred 

projektom pa le 17 otrok (85 %), 3 otroci (15 %) pa so pred projektom izbrali odgovor 

ne vem. Zanimiva je primerjava rezultatov pred projektom in po njem (graf 5.3), saj 

se odstotek tistih otrok, ki so menijo, da so mikroorganizmi živi, razlikuje le za 15 %, 

kar predstavlja le 3 otroke. Vsekakor se pojavlja vprašanje, po kakšnem ključu so se 

pred projektom otroci odločali, da so mikroorganizmi živ organizem, čeprav niso 

vedeli, kaj sploh predstavlja beseda. 
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Graf 5.3: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; 

 misliš, da so mikroorganizmi živi ali neživi? 

 
 

4. Primerjava predznanja in znanja otrok po izvedenem projektu o 
mikroorganizmih; ali so mikroorganizmi enaki ali različni? 

 
Vseh 20 otrok (100 %) je po projektu odgovorilo, da so mikroorganizmi različni. 

Pred projektom je večina otrok; teh je bilo 12 (60 %) namreč pojasnila, da ne vedo, 

ali so različni ali enaki, 5 otrok (25 %) je trdilo, da so enaki, 3 (15 %) otroci pa, da so 

različni (graf 5.4).  

 

Graf 5.4: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; 

ali so mikroorganizmi vsi enaki ali so različni? 
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5. Primerjava predznanja in znanja otrok po izvedenem projektu o 
mikroorganizmih; vidnost mikroorganizmov s prostim očesom 

 
Po izvedbi projekta 16 otrok (80 %) meni, da mikroorganizmov ne vidimo s prostim 

očesom, 4 otroci (20 %) pa še vedno menijo, da jih lahko brez težav opazimo. 

Jasnega odgovora pred projektom ni podalo 5 otrok (25 %). Primerjava rezultatov 

(graf 5.5) nam kaže, da je pred projektom izbralo napačen odgovor, torej da so 

mikroorganizmi vidni s prostim očesom, 15 otrok (75 %), po projektu pa le še 4 otroci 

(20 %). Otroci so po projektu pridobili velik odstotek informacij, ki so si jih tudi dobro 

zapomnili. Pri pomnjenju je bila ključna njihova aktivna vloga v samem procesu 

raziskovanja. 

 

Graf 5.5: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu;  

ali mikroorganizme ljudje vidimo, so dovolj veliki, da jih opazimo? 

 
 

6. Primerjava predznanja in znanja otrok po izvedenem projektu o 
mikroorganizmih; opis mikroorganizmov 

 
Kako so dejansko videti mikroorganizmi, je znalo po projektu opisati kar 19 otrok (95 

%), le 1 otrok (5 %) je mikroorganizme opisal neustrezno. Lahko rečemo, da je bil 

prenos novih informacij pri samem projektu zelo dober. To nam še dodatno potrjujejo 

rezultati pred projektom; 18 otrok (90 %) ne ve, kako so videti mikroorganizmi, le 1 

otrok (5 %), pa je podal delno ustrezen opis (graf 5.6). 
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Graf 5.6: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu;  

kako so videti mikroorganizmi, mi jih lahko opišeš? 

 
 

7. Primerjava predznanja in znanja otrok po izvedenem projektu o 
mikroorganizmih; potreba po hrani za obstoj mikroorganizmov 

 
Po izvedenem projektu je 18 otrok (90 %) potrdilo, da mikroorganizmi potrebujejo 

hrano, 2 otroka (10 %) pa še vedno nista podala jasnega odgovora. 

Pred projektom je potrebo po hrani zanikalo 17 otrok (85 %), odgovora nista vedela 2 

otroka (10 %), 1 otrok (5 %) pa se je strinjal, da mikroorganizmi potrebujejo hrano. 

Rezultati odgovorov (graf 5.7) o potrebah hrane za mikroorganizme so presenetili, 

saj večina otrok v anketi meni, da so mikroorganizmi vendarle živi. Poraja se 

vprašanje, zakaj otroci mislijo, da mikroorganizmi, čeprav so živi, ne potrebujejo 

hrane? 

 

Graf 5.7: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu;  

ali mikroorganizmi potrebujejo hrano, da preživijo? 
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8. Primerjava predznanja in znanja otrok po izvedenem projektu o 
mikroorganizmih; koristnost ali škodljivost mikroorganizmov 

 
Po izvedenem projektu je največ otrok, kar 15 (75 %), trdilo, da so mikroorganizmi 

lahko koristni in škodljivi, kar povsem drži. Da so samo koristni, so trdili 3 otroci (15 

%), o njihovi škodljivosti pa sta bila prepričana 2 otroka (10 %). 

Pred projektom 7 otrok (35 %) ni vedelo odgovora na zastavljeno vprašanje, po 

projektu tega odgovora ni izbral nihče. 

Primerjava rezultatov (graf 5.8) kaže, da je pred projektom kar 13 otrok (65 %) 

menilo, da so mikroorganizmi škodljivi, po projektu sta to trdila le še 2 otroka (10 %). 

Rezultat je bil posledica novo pridobljenega znanja pri raziskovanju projekta. 

 

Graf 5.8: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu;  

ali so mikroorganizmi škodljivi ali koristni (nam pomagajo)? 
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9. Primerjava predznanja in znanja otrok po izvedenem projektu o 
mikroorganizmih; prisotnost mikroorganizmov v hrani 

 
Po izvedenem projektu je vseh 20 otrok (100 %) potrdilo, da so mikroorganizmi 

prisotni v naši prehrani, ki jo vsakodnevno uživamo. Končni rezultat (graf 5.9) kaže, 

da se je odgovor otrok o prisotnosti mikroorganizmov pred projektom in po njem 

spremenil za 100 % (20 otrok). Pred projektom je namreč vseh 20 otrok (100 %) 

menilo, da v prehrani ni prisotnih organizmov. 

 
Graf 5.9: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu;  

misliš, da so mikroorganizmi tudi v hrani, ki jo ljudje jemo? 

 
 

10. Primerjava predznanja in znanja otrok po izvedenem projektu o 
mikroorganizmih; slikovno prepoznavanje mikroorganizmov 

 
Pri slikovnem prepoznavanju mikroorganizmov, natančneje bacilov, je pred izvedbo 

projekta 17 otrok (85 %), pokazalo na fotografijo pršice, ki naj bi po njihovem mnenju 

prikazovala bacile, 3 otroci (15 %), pa so pokazali na fotografijo strige.  

Po izvedenem projektu je 17 otrok (85 %), pravilno izbralo ustrezno fotografijo, ki 

prikazuje bacile, 3 otroci (15 %) pa so pokazali na pršico. 

Primerjava rezultatov (graf 5.10) pred projektom in po njem kaže, da so otroci pred 

projektom izbirali le med fotografijama dveh organizmov; ki sta jim bila bolj ali manj 

znana, po projektu pa na podlagi na novo pridobljenega znanja o mikroorganizmih. 

0	

20	

0	

20	

0	 0	
0	

5	

10	

15	

20	

25	

DA		 NE		 NE	VEM		

Št
ev
ilo
	o
dg
ov
or
ov
	

PRED	PROJEKTOM	 PO	PROJEKTU	



Petra Brvar: Mikroorganizmi v predšolskem obdobju. Diplomska naloga. Ljubljana: UL PEF 

62 
 

Fotografiji mivke in snega so otroci izločili že na samem začetku, na podlagi svojih 

prejšnjih konkretnih izkušenj. Fotografija, ki predstavlja bacile, pa jim je bila 

popolnoma neznana. 

 

Graf 5.10: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; med fotografijami 

 mi prosim pokaži tisto, ki prikazuje mikroorganizme (natančneje bacile). 

 
 

11. Primerjava predznanja in znanja otrok po izvedenem projektu o 
mikroorganizmih; obstoj mikroskopsko majhnih alg 

 
Presenetljivo se je vseh 20 otrok (100 %) po izvedbi projekta strinjalo o obstoju zelo 

majhnih alg (enoceličnih), ki so vidne le z mikroskopom. Med projektom smo v 

literaturi zasledili tudi enocelične alge in si ogledali barvite fotografije nevidnih 

rastlinskih organizmov in njihove temeljne značilnosti.  

Pred projektom je 18 otrok (90 %) izbralo odgovor ne vem, 2 otroka (10 %) pa sta 

zanikala obstoj enoceličnih alg. 

Primerjava rezultatov (graf 5.11) pred projektom in po njem nakazuje, da se otroci 

zavedajo, da ne vedo vseh stvari, nimajo tako bogatega znanja in informacij kot 

odrasli, zato puščajo odprte možnosti obstoja. To nam jasno kaže 90 % izbranih 
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odgovorov pred projektom, kjer otroci pojasnijo, da ne vedo, ali obstajajo enocelične 

alge, obstoja ne zanikajo niti ne potrdijo. 

 

Graf 5.11: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu;  

ali živijo tudi zelo majhne alge, tako majhne, da za njihov ogled potrebujemo napravo 

za povečavo? 

 
 

12. Primerjava predznanja in znanja otrok po izvedenem projektu o 
mikroorganizmih; zgradba alg 

 
Pred projektom je 18 otrok (90 %) trdilo, da imajo alge značilno zgradbo rastline, kar 

je napačno. Pomisleke glede zgradbe alg sta imela le 2 otroka (10 %). 

Po projektu je vseh 20 otrok (100 %) izbralo enak odgovor; alge nimajo korenin, 

stebla in listov, kar je pravilno, saj so alge steljčnice.  

Predvidevamo lahko, da so otroci na osnovi svojih dosedanjih izkušenj z rastlinskim 

svetom povezali tudi alge, kar nam kažejo rezultati pred projektom, po projektu pa so 

rezultati posledica novo pridobljenega znanja (graf 5.12). Z otroki smo pridobili veliko 

informacij o algah na spletu in iz knjige Sladkovodne alge, ali jih poznamo (Vrhovšek 

1985). 
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Graf 5.12: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; ali imajo alge,  

ki jih najdemo v morju, korenine, steblo in liste kot prave rastline? 

 
 

13. Primerjava predznanja in znanja otrok po izvedenem projektu o 
mikroorganizmih; barva alg 

 
Pred projektom je 8 otrok (40 %) trdilo, da so vse alge le zelene barve, 12 otrok (60 

%) pa je pojasnilo, da so alge lahko različnih barv, kar je pravilno. Po izvedenem 

projektu je 19 otrok (95 %) potrdilo, da so alge različnih barv, le 1 otrok (5 %) je trdil, 

da so le zelene barve. Če pogledamo primerjavo rezultatov (graf 5.13), lahko trdimo, 

da so bili otroci uspešni že pri predznanju, kar je bila izključno posledica njihovih 

preteklih izkušenj z algami.  

  
Graf 5.13: Primerjava predznanja in znanja otrok po projektu; 

Kakšne barve so alge? 
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6. DISKUSIJA 
 
RAZISKAVA 1 – ZNANJE VZGOJITELJEV O MIKROORGANIZMIH 
 

a.) H1 – Vzgojitelji nimajo točnih predstav o mikroorganizmih  
 

Pri raziskavi smo želeli ugotoviti raven znanja vzgojiteljev o specifični temi, ki jo 

poglobljeno obravnavamo v diplomski nalogi. Z mikroorganizmi, našo specifično 

temo, se vzgojitelji predvidoma srečajo v šolskem obdobju, kasneje v življenju pa 

imajo z njimi vsakodnevno bolj ali manj ”nezavedni” stik. Po drugi strani pa gre 

znanje iz šolskih klopi rado v pozabo.  

Na podlagi anketnih rezultatov podajamo sledeče ugotovitve: 

– pri preverjanju sklopa o osnovnem znanju mikroorganizmov je v povprečju več 

kot polovica anketiranih podajala napačne odgovore, 

–  ¼ vzgojiteljev je na zastavljena vprašanja izbralo odgovor ”ne vem”, 

– pravilni odgovori so bili podani v manjšini.  

Na osnovi rezultatov hipotezo H1 potrdimo. 

 

b.) H2 – Vzgojitelji se v svoji praksi zelo redko odločijo približati 
mikroorganizme, ker v kurikulu ni zajetih specifičnih znanj, kot so na 
primer mikroorganizmi, in posledično o tem ne vedo veliko. 
 

Vzgojitelji dnevno načrtujejo dejavnosti z različnih področij, kamor spada tudi 

področje narave in posledično mikroorganizmi. Rezultati ankete, ki so se nanašali na 

sklop vzgojno-izobraževalnega dela in samo prakso vzgojiteljev z otroki, kažejo 

sledeče: 

– 62 % vzgojiteljev je znanje izpopolnilo z nadaljnjim študijem (6. in 7. stopnja 

izobrazbe), 

– pri letih delovne prakse oziroma strokovnega dela v vrtcu podatki kažejo, da v 

naši raziskavi prevladuje starejša, izkušena populacija vzgojiteljev (od 20–31 

let delovnih izkušenj), 

– 81 % vzgojiteljev je ob svojem dolgoletnem delu najpogosteje vodila skupine 

otrok, starih 3–6 let (starejše starostne skupine), 
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– vzgojitelji so za svoje močno področje najpogosteje označili gibanje (30 %), 

področje narave je izbralo najmanj anketirancev (7 %), 

– v vseh letih pedagoške prakse teme o mikroorganizmih ni nikoli obravnavalo 

66 % vzgojiteljev, 16 % pa le enkrat. 

Rezultat kaže, da čeprav je več kot polovica vzgojiteljev nadaljevala študij na 

Pedagoški fakulteti, kjer študenti med drugim pridobijo znanje tudi o začetnem 

naravoslovju, je ta kot svoje močno področje najredkeje izbrala ravno področje 

narave (7 %). Pri izbiri strokovnih seminarjev so se vzgojitelji zopet najredkeje 

odločali za področje narave (10 %), kar kaže nizek interes za naravoslovje. 

V naši raziskavi se nedvomno kaže tudi pomanjkanje specifičnega znanja o 

mikroorganizmih. Pri vprašanjih na to temo so se vzgojitelji pogosto odločali za 

odgovor ”ne vem”. O naravi mikroorganizmov, da jih je več kot tretjina parazitov, 

vedo le malo. Da virusi niso paraziti, trdi 51 % vprašanih, 29 % vprašanih ni vedelo 

odgovora na to vprašanje. Hkrati pa 37 % vprašanih trdi, da virus za svoj obstoj 

potrebuje gostiteljevo celico. Rezultata odgovorov teh dveh vprašanj sta si 

nasprotujoča, kar je posledica šibkega specifičnega znanja. Da so na površini rastlin 

mlečnokislinske bakterije, je potrdilo le 6 % vprašanih. Pri vprašanjih, kateri 

mikroorganizmi pripomorejo h kisanju zelja, mleka, sirov ter vina in piva, so bili 

anketiranci bolj uspešni; nepravilni odgovori so bili v manjšini. Upad pravilnih 

odgovorov je sledil pri zgradbi alg; 43 % anketiranih trdi, da imajo alge liste, steblo in 

korenine, kar je napačno. Odgovori vprašalnika namreč kažejo, da bolj kot so bila 

poglobljena vprašanja o lastnostih in uvrščanju mikroorganizmov, tem bolj je padala 

raven pravilnih odgovorov.  

Rezultati ankete potrdijo, da vzgojitelji kljub dodatni izobrazbi, dolgoletnim izkušnjam 

in vodenjem večinoma starejših skupin otrokom izredno redko približajo svet 

mikroorganizmov, zato hipotezo H2 potrdimo. 

 

RAZISKAVA 2 – PREDSTAVE OTROK O MIKROORGANIZMIH (v raziskavo 
vključenih 80 otrok) 
 

a.) H4 – Otroci mislijo, da so vsi mikroorganizmi škodljivi in da ne 
potrebujejo hrane za svoj obstoj. 

Odgovori 80 otrok nam kažejo ključne rezultate: 
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– da mikroorganizmi ne potrebujejo hrane za svoj obstoj, meni 68,75 % 

anketiranih otrok, 26,25 % otrok ni vedelo odgovora, 

– da so mikroorganizmi škodljivi, meni 81,25 % anketiranih otrok. 

Glede na pridobljene rezultate hipotezo H4 potrdimo. 

 

b.) H5 – Otroci mislijo, da v hrani, ki jo uživajo, ni mikroorganizmov. 
 
Rezultati ankete 80 otrok o prisotnosti mikroorganizmov v prehrani razkrivajo: 

– da kar 96,25 % otrok misli, da s hrano ne zaužijejo mikroorganizmov. 

 Ključno vlogo pri trditvi otrok ima nedvomno nevidnost mikroorganizmov s prostim 

očesom. Z rezultati potrdimo hipotezo H5. 

 

c.) H6 – Otroci mislijo, da ima alga značilno zgradbo rastline (korenina, 
steblo, list). 

 

Alge otrokom niso tuje, saj v današnjih časih le malokateri otrok še ni imel priložnosti 

oditi na morje, k jezeru, reki ali potoku in opazovati, kaj vse skriva tamkajšnji 

ekosistem. Otroci, ki smo jih anketirali, so imeli izkušnje tudi z vrtnarjenjem; aktivno 

so vrtnarili v vrtcu, spoznavali rastline, jih vzgojili iz semen in skrbeli zanje na svojih 

vrtičkih vse do končnega pobiranja in uživanja plodov. Odgovori 80 otrok o lastnostih 

alg so pokazali sledeče rezultate:  

– da imajo alge značilno zgradbo rastline; rastlinske organe, kot so korenine, 

steblo, listi, meni kar 91,25 % anketiranih otrok.  

Hipotezo H6 glede na rezultate potrdimo. 

 

d.) H7 – Otroci mislijo, da so vse alge le zelene barve. 
 
Rezultati ankete 80 vprašanih otrok so sledeči: 

– kar 77,5 % anketiranih otrok se ni strinjalo, da so alge le zelene, ravno 

nasprotno, trdili so, da so lahko različnih barv, 

– 22,5 % otrok je menilo, da so le zelene. 

Otroci so na podlagi svojih izkušenj v veliki večini trdili, da alge niso samo zelene 

barve, zato hipotezo H7 ovržemo. 
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e.) H3 – Otroci nimajo točnih predstav o mikroorganizmih, ker so težje 
predstavljivi, saj jih s prostim očesom ne vidimo. 

 
Rezultati ankete, ki je 80 otrok spraševala o mikroorganizmih, kažejo na ključen 

problem, da otroci mislijo, da še niso imeli konkretnih izkušenj z mikroorganizmi, ker 

jih ne morejo videti s prostim očesom in posledično o njih ne vedo ničesar. Za 

raziskovanje in opazovanje mikroorganizmov potrebujemo tudi mikroskop, s katerim 

se otroci predvidoma seznanijo v osnovni šoli in spoznajo njegovo uporabnost. 

Predšolski otroci pa imajo le redko priložnost za uporabo mikroskopa in odkrivanje 

nevidnega, ki je našim očem skrito. 

Rezultati ankete, kako si otroci predstavljajo mikroorganizme, kažejo, da otroci: 

– ne vedo, kako so mikroorganizmi videti, 

– mislijo, da jih brez težav opazimo; vidimo s prostim očesom, 

– da so škodljivi, 

– da v hrani, ki jo jedo, ni ničesar; v hrani ni mikroorganizmov. 

Hipotezo H3 potrdimo na osnovi rezultatov. Predstavljivost nevidnega je za otroka 

abstraktna naloga, a le dokler ne priskočimo na pomoč odrasli. Vloga odraslih je 

tista, ki bi lahko približala otrokom svet mikroorganizmov; bodisi v vrtcu ali domačem 

okolju.  

 

RAZISKAVA 3 – PROJEKT O MIKROORGANIZMIH V VRTCU 
 

Pri raziskovanju mikroorganizmov z 20 otroki je bila ključnega pomena vloga 

odraslega, ki jo predstavlja vzgojitelj. Pripraviti dejavnosti, ki bodo otrokom pomagale 

razumeti svet mikroorganizmov, je bilo z vidika vzgojiteljevega načrtovanja zahtevno 

delo, saj mikroorganizmi s prostim očesom niso vidni. K sodelovanju pri iskanju 

informacij smo povabili in vključili starše, strokovne sodelavce našega vrtca ter 

zunanje strokovne sodelavce drugih inštitucij. Projekt smo zasnovali široko; 

pridobivanje informacij o vrsti in zgradbi mikroorganizmov, njihovih značilnostih, pot 

okužbe z mikroorganizmi, zakaj zbolimo, pozitivno in negativno delovanje 

mikroorganizmov, življenjska okolja mikroorganizmov, prehrana in mikroorganizmi, 

odvzem in gojenje kultur mikroorganizmov na krvnem agarju, ogled pripravljenih 

kultur pod mikroskopom (prvi stik z laboratorijem). Če se želimo zares naučiti ceniti 
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raznolikost narave, jo moramo raziskovati na čim več različnih načinov (Danks, 

Schofield, 2007, str. 16). 

Pred začetkom raziskovanja nas je zanimalo predznanje otrok oziroma kakšne so 

njihove predstave o mikroorganizmih, saj je to za nas predstavljalo pomemben 

podatek glede na kasnejše preverjanje pridobljenega znanja. 

Znanje otrok, vključenih v raziskavo pred projektom in po njem, nam v poglavju z 

naslovom 5.5. Rezultati in interpretacija; primerjava znanja otrok pred izvedbo 

projekta in po njej kažejo ključne ugotovitve: 

 
PRED PROJEKTOM 

 

– večina otrok ni imela nikakršnega predznanja o mikroorganizmih, 

– večina otrok je imela povsem napačne predstave o mikroorganizmih. 

 

PO IZVEDENEM PROJEKTU 

  

– skoraj vsi otroci so pridobili bogato in poglobljeno znanje o svetu 

mikroorganizmov, kar nedvomno kažejo anketni rezultati po izvedbi projekta, 

– skoraj vsem otrokom, z le redko izjemo, so se po izvedenem projektu 

odpravile napačne predstave o mikroorganizmih. 

 

Sklepamo, da smo oba pomembnejša cilja uspešno uresničili s primernimi 

dejavnostmi in raziskovalnimi metodami ter z njimi odpravili napačne predstave otrok 

o mikroorganizmih in jim jih približali, hkrati pa otrokom omogočili, da na novo 

pridobijo informacije ter obogatijo znanje o mikroorganizmih. 

Med potekom samega projekta smo dobili tudi odgovor na vprašanje, ki se 

mnogokrat poraja pedagogom in jih spravlja v dilemo kljub strokovnemu znanju 

predšolske vzgoje. Ali je tema o mikroorganizmih oziroma drobnoživkah, kot jih tudi 

lahko imenujemo, za predšolske otroke pretežka oziroma preveč abstraktna (Bajd B., 

Brvar P., Naravoslovna solnica, št.1., 2011)? 

Področje narave otroke kar samo vabi v raziskovanje. Otroška radovednost je 

nedvomno najboljša motivacija. Otroci potrebujejo le še priložnost za realizacijo 

svojih interesov, tu pa nastopi vloga nas, odraslih. Diplomska naloga nam na 

konkretnih dejstvih prakse z otroki kaže, da mikroorganizmi niso abstraktni, če je 
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tema ustrezno približana otrokom, kar je vloga vzgojitelja oziroma odraslega. Treba 

je pripraviti ustrezno spodbudno, učno okolje, primerno starosti otrok, ter 

vznemirljive, zanimive dejavnosti, ki bodo otrokom razumljive in jim bodo pomagale 

razumeti in približati tisto, kar raziskujejo, kar jim je neznano. 
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8. PRILOGE 
 
Priloga 1: 

 
VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE RAVNI ZNANJA VZGOJITELJEV O 

MIKROORGANIZMIH IN POGOSTOSTI VKLJUČEVANJA TEME O 
MIKROORGANIZMIH V PRAKSO 

 
Pozdravljeni, 
 
sem Petra Brvar, absolventka predšolske vzgoje Pedagoške fakultete Univerze v 
Ljubljani. V svoji diplomski nalogi proučujem raven znanja predšolskih otrok in raven 
znanja vzgojiteljev o mikroorganizmih. 
Prosim vas, da izpolnite spodnji vprašalnik in odgovorite na vsa vprašanja, v 
nasprotnem primeru je namreč vprašalnik neuporaben za analizo. Vprašalnik je 
anonimen, zato vas prosim, da odgovarjate iskreno. Pridobljeni podatki bodo 
uporabljeni izključno za namen raziskovalne naloge.  
 
Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 
 
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA 
 
Vprašalnik sestavljata dva tipa vprašanj. 
Prvi tip vprašanj; izberemo lahko le en odgovor. 
Pri trditvi oziroma vprašanju imate na voljo tri možne odgovore: 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

Izberite le enega od možnih odgovorov, in sicer tako, da obkrožite črko pred 
odgovorom. 
 
Drugi tip vprašanj; izberemo lahko enega ali več odgovorov. 
Pri trditvi oziroma vprašanju imate na voljo več možnih odgovorov. Izberete lahko 
enega ali več odgovorov/trditev, za katere menite, da so ustrezni. Izberete ga/jih 
tako, da obkrožite ustrezno črko pred odgovorom. 
 
1.)  Zaposlen/a sem na delovnem mestu vzgojitelja in imam doseženo naslednjo 

stopnjo izobrazbe: 
a.)  5. stopnjo izobrazbe, 
b.)  6. stopnjo izobrazbe, 
c.)  7. stopnjo izobrazbe. 
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2.)  V predšolski vzgoji sem zaposlen/a: 
a)  1–5 let, 
b)  6–10 let, 
c)  11–20 let, 
d)  21–30 let, 
e)  31–40 let. 

 
3.)  Moje močno kurikularno področje je (izberite le en odgovor): 

a.)  gibanje, 
b.)  matematika, 
c.)  narava, 
d.)  umetnost, 
e.)  družba, 
f.)  jezik. 

 
4.)  V vzgojno-izobraževalnih ustanovah sem med svojim delom največ let vodil/a 

skupino otrok, starih: 
a.)  1–2 leti, 
b.)  2–3 leta, 
c.)  4–5 let, 
d.)  5–6 let. 

 
5.)  Vzgojno-izobraževalna ustanova pedagoškim delavcem vsako leto ponudi 

možnost strokovnega izpopolnjevanja v obliki seminarjev. Najpogosteje se 
udeležim seminarjev s področja (izberite le en odgovor): 

a.)  gibanja, 
b.)  matematike, 
c.)  narave, 
d.)  umetnosti, 
e.)  družbe, 
f.)  jezika. 

 
6.)  Pri izvajanju različnih dejavnosti na področju narave se poglobljeno pripravim o 

določeni temi. Informacije najpogosteje iščem (izberite le en odgovor): 
a.)  v strokovni literaturi, 
b.)  na spletu, 
c.)  izmenjam mnenja in znanja o temi s sodelavkami, 
d.)  ne iščem dodatnih informacij, ker menim, da poglobljeno znanje za 

poučevanje predšolskih otrok na področju narave ni potrebno. 
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7.)  Na področju narave sem do sedaj poleg ostalih tem z otroki obravnaval/a tudi 
temo o mikroorganizmih. 

a.)  da, 
b.)  ne, 
c.)  ne vem natančno, kaj vse zajema izraz mikroorganizmi in posledično ne 

vem, ali sem to temo že obravnavala z otroki. 
 

Če ste pri 7. vprašanju obkrožili odgovor b. ali c., na 8. vprašanje ne odgovarjajte. 
 
8.)  Temo o mikroorganizmih sem otrokom predstavil/a: 

a.)  1-krat, 
b.)  2-krat, 
c.)  3-krat, 
d.)  4-krat, 
e.)  5-krat, 
f.)  več kot 5-krat. 

 
9.)  Ali mikroorganizme lahko vidimo s prostim očesom? 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
10.)  Mikroorganizmi so rastline ali živali, ki so sestavljene iz več celic. 

a.)  ne, 
b.)  ne vem 
c.)  da. 

 
11.)  Kaj od naštetega uvrščamo med mikroorganizme? 

a.)  enocelične alge, 
b.)  glive, 
c.)  plankton, 
d.)  pršice, 
e.)  viruse, 
f.)  bakterije, 
g.)  kvasovke, 
h.)  deževnike, 
i.)  bolhe, 
j.)  stonoge, 
k.)  strige, 
l.)  praživali. 
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12.)  Kako se imenuje veda o mikroorganizmih? 
a.)  parazitologija, 
b.)  epidemiologija, 
c.)  imunologija, 
d.)  mikrobiologija. 

 
13.)  Najmanjši mikroorganizmi so bakterije: 

a.) ne, 
b.) ne vem, 
c.) da. 

 
14.)  Kaj od naštetega so prvotno pridobivali iz mikroorganizmov? 

a.)  želatino, 
b.)  barvila za obarvanje celic v mikroskopskih preparatih, 
c.)  antibiotike. 

 
15.)  Ali plesni uvrščamo med mikroorganizme? 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
16.)  Ali žuželke uvrščamo med praživali? 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
17.)  Ali praživali uvrščamo med mikroorganizme? 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
18.)  S pomočjo česa se gibljejo praživali? 

a.)  s priseski, 
b.)  s krčenjem telesa, 
c.)  z bički, 
d.)  z rokami, ki jih imajo na sprednjem delu telesa, 
e.)  z migetalkami, 
f.)  z lovkama na prednjem delu telesa, 
g.)  s panožicami. 
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19.)  Med praživali spadajo: 
a.)  gliste, 
b.)  korenonožci, 
c.)  bičkarji, 
d.)  migetalkarji, 
e.)  ožigalkarji, 
f.)  trosovci. 

 
20.)  Alge imajo liste: 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
21.)  Alge imajo steblo: 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
22.)  Alge imajo korenine. 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
23.)  Ali alge uvrščamo med rastline? 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
24.)  Ali alge vsebujejo klorofil? 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
25.)  Ali enocelične alge uvrščamo med mikroorganizme? 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
26.) Alge najdemo: 

a.) na ledu, 
b.)  v jamah, 
c.)  na snegu, 
d.)  v vodi, 
e.)  na površini tal. 
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27.)  Fitoplankton uvrščamo k: 
a.)  praživalim, 
b.)  algam, 
c.)  bakterijam. 

 
 
28.)  Ali mikroorganizmi živijo tudi na površini rastlin in živali? 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
29.)  Ali imajo glive klorofil? 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
30.)  Ali so glive rastline? 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
31.)  Kaj od naštetega uvrščamo med praživali? 

a.)  evgleno 
b.)  paramecij, 
c.)  glivo kvasovko, 
d.)  plazmodij, 
e.)  amebo. 

 
32.)  Ali so praživali tudi povzročitelji hudih bolezni (na primer malarije)? 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
33.)  Tretjina praživali je parazitov. 

a.) ne, 
b.) ne vem, 
c.) da. 

 
34.)  Katera bivališča so primerna za praživali? 

a.)  morja, 
b.)  celinske vode, 
c.)  telesna tekočina gostiteljev, 
d.)  vlažna prst. 
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35.)  Ali ob neugodnih življenskih razmerah praživali preživijo? 
a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
36.)  Ali so glive kvasovke organizmi, ki jih vidimo s prostim očesom? 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
37.)  Na našem telesu in v njem imamo mnogo mikroorganizmov. Pri poskusu bi 

odvzeli vzorec mikroorganizmov izpod konice nohta. Vzorec bi prenesli v 
posodico z gojiščem (npr. agar) in jo zaprli. Pri kateri temperaturi bi se v 
posodici najbolj optimalno razvijali mikroorganizmi? 

 
a.) pri 22,3 stopinjah, 
b.) pri 36,6 stopinjah, 
c.) pri 45 stopinjah. 

 
38.)  Ali so bakterije lahko različnih oblik? 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
39.)  Kakšne oblike so lahko bakterije? 

a.)  kroglaste, 
b.)  trikotne, 
c.)  paličaste, 
d.)  spiralno zavite, 
e.)  v verižicah, 
f.)  kvadratne. 

 
40.)  Kakšne oblike so bacili? 

a)  kroglaste, 
b)  trikotne, 
c)  paličaste, 
d)  spiralno zavite, 
e)  v verižicah. 

 
41.)  Otroško bolezen norice povzroča: 

a.)  bakterija, 
b.)  virus, 
c.)  pražival, 
d.)  komar 
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42.)  Kako se prehranjujejo bakterije? 
a.)  same proizvajajo hrano, 
b.)  izkoriščajo hrano, ki so jo zgradili drugi organizmi, 
c.)  z rezervno hrano, ki nastane ob sami delitvi. 
 

43.)  Nekatere bakterije so aerobne, kar pomeni, da: 
a.)  so paraziti, 
b.)  lahko živijo brez svetlobe, 
c.)  so gniloživke, 
d.)  imajo telo v obliki dolgih nitk, 
e.)  dihajo kisik in živijo na zraku. 

 
44.)  Kako se razmnožujejo bakterije? 

a.)  spolno, 
b.)  nespolno. 

 
45.)  Virusi so paraziti. 

a)  ne, 
b)  ne vem, 
c)  da. 

 
46.)  Ali virusi za svoj obstoj potrebujejo gostiteljevo celico? 

a)  ne, 
b)  ne vem, 
c)  da. 

 
47.)  Kdo so povzročitelji kislega mleka? 

a.)  kvasovke, 
b.)  mlečnokislinske bakterije, 
c.)  ocetne bakterije. 

 
48.)  Pri izdelavi in zorenju sira so nepogrešljive: 

a.)  kvasovke, 
b.)  mlečnokislinske bakterije, 
c.)  ocetne bakterije. 

 
49.)  Pri pripravi kislega zelja nam pomagajo: 

a.)  kvasovke, 
b.)  mlečnokislinske bakterije, 
c.)  ocetne bakterije. 
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50.)  Pri vzhajanem testu se dobro vidijo luknjice, zaradi katerih je kruh rahel. 
Luknjice nastanejo zaradi kvasovk, ki pri procesu izločajo: 

a.)  vodo, 
b.)  ogljikov dioksid, 
c.)  sladkor. 

 
51.) Nastajanje vina in piva povzročajo: 

a.)  kvasovke, 
b.)  mlečnokislinske bakterije, 
c.)  ocetne bakterije. 

 
52.)  V naravi najdemo povsod na površini rastlin mlečnokislinske bakterije. 

a.)  ne, 
b.)  ne vem, 
c.)  da. 

 
53.)  Silaža (krma za živino) nastane v silosu s pomočjo: 

a.)  kvasovk, 
b.)  mlečnokislinskih bakterij, 
c.)  ocetnih bakterij. 
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Priloga 2: 

 

VPRAŠALNIK O RAVNI ZNANJA OTROK O MIKROORGANIZMIH 
 

 
1. Napisanih imam nekaj nasvetov, kaj narediti ,da ne zbolimo. Mi lahko poveš, kateri 

nasveti so res koristni in bi pomagali, da ne zbolimo (možnih je več odgovorov)?  

 

a.)  najbolje je, da smo ves čas v hiši/stanovanju in 

ne hodimo ven, 

b.)  vsaj enkrat na teden moramo pojesti sladoled, 

c.)  s prijateljem ne smemo deliti pribora in 

skodelice, 

d.)  kadar kihnemo, moramo kihniti v rokav ali 

robec, drugače kapljice pri kihanju ”letijo” okrog 

po prostoru, 

e.)  po uporabi stranišča si moramo temeljito umiti 

roke, 

f.)  jesti moramo veliko krompirja, 

g.)  roke si temeljito umijemo pred jedjo, po 

božanju živali, po igri na igrišču, 

h.)  najbolje je, da oken sploh ne odpiramo in ne 

zračimo prostorov (npr. igralnice v vrtcu). 

 

2. Si že kdaj slišal za mikroorganizme? 

f.)  ne,  

g.)  da. 

 

3. Misliš, da so mikroorganizmi živi ali neživi? 

a.)  živi, 

b.)  neživi, 

c.)  ne vem. 
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4. So mikroorganizmi vsi enaki ali so različni? 

a.)  enaki, 

b.)  različni, 

c.)  ne vem. 

 

5. Ali mikroorganizme ljudje vidimo; so dovolj veliki, da jih opazimo? 

a.)  da, 

b.)  ne, 

c.)  ne vem. 

 

6. Kako pa so videti mikroorganizmi, mi jih lahko opišeš? 

a.)  ne vem, 

b.)  ustrezni odgovori, 

c.)  delno ustrezni odgovori, 

d.)  neustrezni odgovori. 

 

7. Ali mikroorganizmi potrebujejo hrano, da preživijo? 

a.)  da, 

b.)  ne, 

c.)  ne vem. 

 

8. So mikroorganizmi škodljivi ali koristni (nam pomagajo)? 

a.)  škodljivi, 

b.)  koristni, 

c.)  škodljivi in koristni, 

d.)  ne vem. 

 

9. Misliš, da so mikroorganizmi tudi v hrani, ki jo ljudje jemo? 

a.)  da, 

b.)  ne, 

c.)  ne vem. 
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10. Med fotografijami mi prosim pokaži tisto, ki prikazuje mikroorganizme (natančneje 

bacile). 

a.)  

b.)  

c.)  

d.)  

e.)  
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11. Misliš, da živijo tudi zelo majhne alge; tako majhne, da jih ljudje ne moremo videti 

le z očesom, da potrebujemo napravo, ki močno poveča algo, potem se pa zelo 

dobro vidijo? 

a.)  da, 

b.)  ne, 

c.)  ne vem. 

12. Pri presajanju sadik paradižnika na gredico smo opazili, da ima liste, steblo, 

korenine. Kaj pa alge, ki jih najdemo na morju, imajo korenine, steblo in liste kot 

prave rastline? 

a.)  ne, 

b.)  ne vem, 

c.)  da. 

 

13. Kakšne barve so alge? 

a.)  zelene, 

b.)  različnih barv, 

c.)  ne vem. 

 

 


