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POVZETEK 

Medvedje v ljudeh vzbujajo različna čustva – od strahu do ljubečega sočutja. Na otrokovo 

mnenje predvsem vplivajo najrazličnejši mediji, pravljice in knjige. Tako nekateri to žival 

enačijo s svojim plišastim medvedkom, brez katerega ne morejo zaspati, drugi pa imajo o tej 

živali negativne predstave, saj si ga predstavljajo kot največjo nevarnost, ki živi v temačnem 

gozdu. S pomočjo aktivnega učenja poskušamo otroku spremeniti njegov stereotipni pogled, 

saj pri tem otroka celostno, miselno in čustveno aktivira ter je zanj osebno pomembno in vpeto 

v resnične življenjske okoliščine.  

 

V diplomskem delu smo se osredinili ravno na to, kako otroci s pomočjo aktivnega učenja 

pridobijo znanje. V individualnih intervjujih smo raziskovali, v kolikšni meri otroci poznajo 

žival medveda in kakšen je njihov odnos do te živali. Vzorec je zajemal štiriinštirideset otrok, 

starih od 5 do 6 let. Ugotovili smo, da otroci v veliki meri nimajo ustreznih predstav o medvedu 

in da so v njihovih predstavah prisotni stereotipi.  Na osnovi teh ugotovitev smo zasnovali in 

izvedli dejavnosti, v katerih so otroci z aktivnim učenjem pridobili znanje o medvedu. 

Podrobneje smo se posvetili telesnim značilnostim, prehranjevanju, življenjskem okolju, 

življenju pozimi in nevarnosti medveda. 

 

Dejavnosti smo izvajali v eksperimentalni skupini, ki je štela dvaindvajset otrok. Za primerjavo 

smo vključili kontrolno skupino, ki je tudi štela dvaindvajset otrok. Po izvedenih dejavnostih 

smo individualne intervjuje ponovno izvedli ter v primerjavi s predhodnimi predstavami 

zaključili, kako so izvedene dejavnosti vplivale na njihovo znanje o medvedu.  

 

Analiza rezultatov eksperimentalne skupine je pokazala, da so otroci s pomočjo aktivnega 

učenja pokazali izboljšanje znanja o medvedu ter tudi večina stereotipov o tej živali je izginila. 

Medved je za delovanje ekosistema zelo pomembna žival in stalno je prisoten v slovenskem 

prostoru. Vendar imajo ljudje o njem pogosto napačne predstave, kar vpliva na njihov odnos 

do te živali. Negativen odnos ljudi in pomanjkljivo znanje pa zmanjšujeta možnost 

kakovostnega sobivanja človeka in medveda. Ker se odnos do narave oblikuje že v zgodnjem 

otroštvu, je treba k pridobivanju znanja in oblikovanju pozitivnega odnosa do narave, tudi do 

medveda, pričeti že v vrtcu. Tudi rezultati mojega diplomskega dela kažejo, da je to smiselno. 

 

Ključne besede: Začetno naravoslovje, predšolski otroci, medved, aktivno učenje.  



 

 

SUMMARY 

Bears evoke different feelings in people, ranging from fear to compassion. The children's 

opinion is mainly impacted by various media, stories, and books. Some people equate this 

animal with their teddy bear, which they need to fall asleep, while others have negative images, 

since they picture it as the biggest danger living in a dark forest. We wish to change the child’s 

stereotypical view through active learning, as the child is comprehensively, mentally, and 

emotionally activated and it becomes of personal significance for them and is part of real life 

circumstances.  

This diploma thesis focuses on how children acquire knowledge through active learning. 

Through individual interviews we discovered to what extent the children are familiar with the 

bear as an animal and what is their relationship towards this animal. The sample consisted of 

forty-four children, aged 5 to 6. We established that the children to a great extent do not have 

appropriate information about the bear and that their ideas involved stereotypes. 

On the basis of these findings we have designed and performed activities which helped children 

acquire knowledge about the bear through active learning. We focused in more detail to 

physical characteristics, feeding, habitat, its life during winter and the dangers related to bears. 

The activities were performed in an experimental group consisting of twenty-two children. For 

comparison we included a control group consisting of twenty-two children. After the activities 

were performed, we again conducted individual interviews and have made conclusions with 

regards to previous ideas on how the activities performed have impacted their knowledge of the 

bear. 

The analysis of the results of the experimental group has shown that the children have improved 

their knowledge of the bear and that the majority of the stereotypes regarding this animal has 

disappeared by means of active learning. The bear is an important animal for the functioning of 

the ecosystem and it is constantly present in Slovenia. But people often have wrong ideas about 

it, which impacts their relationship towards this animal. This negative relationship, along with 

the lack of knowledge, decreases the possibility of a quality cohabitation between man and bear. 

Since one’s attitude towards nature is formed in early childhood, it is necessary to start to 

acquire knowledge and to form a positive attitude towards nature in kindergarten. The 

reasonableness of this has also been confirmed by the results of my diploma thesis. 

 

Key words: initial natural sciences, pre-school children, bear, active learning.  
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1 UVOD 
 

1.1 Začetno naravoslovje 

Že v vrtcu otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z osebnim razvojem 

in razvojem lastnih miselnih sposobnosti. Dejavnosti v okolju vodijo k oblikovanju temeljnih 

pojmov, kot so prostor, čas, gibanje, sile, predmet in snov, pojem živega, k spoznavanju 

odnosov med predmeti in odnosov med bitji ter okoljem, v katerem živijo. Za otroka je tako 

spoznavanje okolja cilj in proces, postopoma se oblikujejo pojmi in razvija se mišljenje. 

Začetno naravoslovje v vrtcu naj bi temeljilo tudi na preverjanju zamisli. Vprašanje pa je, kako 

uporabiti izkušnje, kako ravnati z podatki, kako sklepati in razlagati. V začetnem naravoslovju 

spodbujamo razvoj naravoslovnih spretnosti (postopkov), ti pa so opazovanje, razvrščanje, 

prirejanje, urejanje, merjenje, štetje, postavljanje hipotez, načrtovanje in izvajanje poštenih 

poskusov, poročanje in povzemanje rezultatov in posploševanje. Nekateri od teh postopkov so 

bolj zahtevni, drugi pa so preprostejši in primernejši za mlajše otroke. Naravoslovje kot tako 

tesno povezuje mišljenje in dejavnosti, vzporedno pa se razvijajo naravoslovni postopki, 

oblikujejo se stališča in pojmi. Razumevanje pojmov v naravi se razvija ob neposredni 

dejavnosti otrok. Nekatere zamisli so njihove, druge od drugih otrok ali od vzgojiteljic, 

pomembno je, da zamisli soočimo z dejstvi, da jih kritično preverimo in po potrebi spremenimo 

(Krnel, 2001). 

 

Naravoslovne teme imajo v zgodnjem otroštvu pomembni vlogi. Ena je, da za otroke 

predstavljajo neposredno okolje, ki ga lahko raziskuje brez tuje pomoči in zato pristno, 

neobremenjeno s predsodki in prisilo ter vedno motivirano. Druga pa je, da naravoslovne teme 

omogočajo preskoke od konkretnega k abstraktnem načinu dojemanja, ki je pomembno za 

celostni razvoj otrokove osebnosti (Novak idr., 2003). 

Zelo pomembno je dejstvo, da imajo otroci raziskovalne aktivnosti radi in se tako med igro 

neprisiljeno seznanjajo z mnogimi dejstvi in usvajajo številne pojme. To je temelj za njihovo 

kreativnost, ki je lahko tudi najbolj bistvena sposobnost za njihovo osebno uspešnost v 

prihodnosti (Novak idr., 2003). 

 

Otroci se prek naravoslovnih dejavnosti učijo strategij mišljenja in raziskovanja. Vzgojitelji 

otroku omogočijo dovolj priložnosti in časa, da lahko z lastnim preizkušanjem začuti lastnosti 

narave z vsemi čutili. Tu pa mu vzgojitelj tudi nudi možnosti in spodbude, da o tem, kar vidi, 
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sprašuje in se uči iskati odgovore na način, da opazuje, raziskuje, eksperimentira, opisuje in 

razlaga. Trudimo se, da otrok spoznava naravo neposredno, ob različnih časih dneva in 

vremenskih pogojih (Kurikulum, 1999). 

 

1.2 Aktivno in izkustveno učenje 

Aktivno učenje je tisto učenje, ki otroka celostno, miselno in čustveno aktivira in je zanj osebno 

pomembno ter vpeto v resnične življenjske okoliščine. Zato naj bo učenje v vrtcu aktivno. Tako 

učenje je končno tudi transformacija – preoblikovanje pojmovanj o svetu in spreminjanje 

osebnosti. Načelo aktivnega učenja temelji na spoznanju kognitivnih psiholoških teorij, da je 

otrok aktiven v procesu pridobivanja znanja (Batistič Zorec, 2002). 

Načelo aktivnega učenja je skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega 

okolja, ki izhaja tako iz vzgojiteljevega načrtovanega ali nenačrtovanega usmerjanja, kakor tudi 

iz otrokovih lastnih pobud. V ospredju je razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih ter 

spodbujanje k uporabi različnih strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov. Učenje 

predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih 

izkušenj z ljudmi, s stvarmi, razmisleku o dejavnosti, temelji na notranji motivaciji in reševanju 

konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj (Kurikulum, 1991).  

 

Izkustveno učenje je zelo širok pojem in zajema najrazličnejše vidike. Zasnovano je osnovi 

zamisli, da otrok veliko znanja pridobi ne le s šolskimi, vendar tudi z življenjskimi izkušnjami. 

Vsak dan otrok doživi nešteto dogodkov, nekateri so čisto nepomembni, drugi pa se spremenijo 

v izkušnjo, ki omogoči učenje. Izkustveno učenje tudi pomeni učenje z delovanjem. Učenje je 

dinamičen in aktiven proces in otrok se najbolje uči, če sam aktivno sodeluje (Mijoč, 1992). 

Model za prikazovanje izkustvenega učenja sestavljajo štiri stopnje, ki se povezujejo v ciklični 

proces izkustvenega učenja. Prva stopnja pomeni konkretno izkušnjo, tej pa sledi opazovanje, 

refleksija in kot zadnja preizkušanje spoznanj in posplošitev v novih situacijah, kar spet privede 

do nove, konkretne izkušnje. Celoten proces lahko poteka v relativno dolgem časovnem 

obdobju, povezan je lahko tako z učnim kot tudi z neformalnim okoljem, izkušnje pa so lahko 

različne ali pa simulirane. Za uspešno učenje je pomembno, da pride do realizacije vsake od 

stopenj, ne glede na to, katera stopnja v procesu izkustvenega učenja nastopi kot prva. Človek 

se vse življenje uči, zato določene aktivnosti izbiramo tudi zato, ker se želimo na osnovi 

bodočih izkušenj še kaj naučiti (Mijoč, 1992). 
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1.3 Odnos človeka do velikih zveri 

Medvedje v ljudeh vzbujajo različna čustva – od strahu do ljubečega sočutja. Nekateri ga vidijo 

kot največjo nevarnost v temačnih gozdovih, drugi kot simbol vzornega materinstva, mnogi 

otroci pa ga enačijo s svojim plišastim medvedkom, brez katerega ne morejo zaspati. Večina 

ljudi slabo pozna tega največjega predstavnika zveri pri nas in mu zaradi tega pripisuje 

izmišljene lastnosti (Krofel, 2009). Mnogi otroci, tako predšolski kot šolski, imajo o tej zveri 

negativne predstave, skladne z različnimi miti o plenilcih (Prokop, Usak in Erdogan, 2011). 

Preživetje medvedov v naseljenih območjih je vse bolj odvisno od tega, kako jih vidijo ljudje, 

in od njihove pripravljenosti, da z njimi deliti življenjski prostor. V Sloveniji potekajo razprave 

o tem, koliko medvedov živi pri nas in koliko si jih pravzaprav želimo. V zadnjem desetletju je 

medved postal tudi del politične teme, kar pa ni pripomoglo k omiljevanju konfliktov med njim 

in človekom (Krofel, 2009). Primeren odnos do naravnega okolja na splošno in poznavanje 

biologije teh zveri vsekakor pripomore k razvijanju pozitivnega odnosa do medveda (Prokop 

idr., 2011). Odnos do živega se začne razvijati že v zgodnjem otroštvu, zato je dobro, da s to 

tematiko otroke seznanimo že v vrtcu (Kurikulum, 1991). 

 

Predsodki so logično neutemeljena stališča, ki jih spremljajo močna negativna ali pozitivna 

čustva. Zelo pogosti so predsodki otrok do živali in ponavadi ti predsodki vsebujejo 

neupravičene in neutemeljene posplošitve o določenih živih bitjih. Otrok ob rojstvu še nima 

predsodkov, dobi jih kasneje s sprejemanjem stališč svoje okolice. Močan vpliv pri 

pridobivanju predsodkov imajo starši, seveda pa lahko na otroka vplivajo tudi drugi odrasli, 

tudi pedagoški delavci. Da bi se otroci znebili teh predsodkov oz. stereotipov do določene 

živali, pa je bistveno, da izboljšamo njihovo naravoslovno znanje in odnos do narave. Otroke 

vodimo pri spoznavanju narave, tako da pridobijo znanje, ki jim omogoča razumevanje narave, 

in hkrati s tem oblikujejo tudi pozitiven odnos do naravnega okolja in živali (Ocepek, 2012). 

Za velik vpliv pa poskrbijo tudi mediji ter različna literatura (pravljice, pesmice, uganke) in 

risanke. Vse to otrok sliši in vidi tako doma kot v vrtcu. Ob tem pa spet dobi napačno predstavo 

o medvedu, ki živi v gozdu. Nekje je medved prikazan kot prijazna žival, drugje pa je prikazan 

kot zlobna žival, ki lovi druge živali. Naše mnenje je, da zaradi preveč počlovečenih lastnosti, 

ki jih v literaturi dodajo medvedu, otroke zmede in bi ga nekateri ob srečanju v gozdu lahko 

tudi napačno ocenili in se mu želeli približati (sploh medvedjim mladičem). Za spoznavanje 

medveda takšna literatura ni primerna in otrokom moramo najprej obrazložiti in predstaviti 

pravega medveda. 
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Človek pa je glavni dejavnik, od katerega sta odvisna številnost in preživetje medvedov v 

Sloveniji. Medveda varujejo razne direktive in konvencije, a na koncu je usoda medveda še 

vedno politična odločitev in kot taka pod vplivom podpore javnosti. Vendar so rezultati anket 

skozi leta nepričakovano pokazali, da je odnos večinske slovenske javnosti do medveda in 

njegove ohranitve  večinoma pozitiven in da ima ohranitev medveda visoko podporo. 

Negativnih odnosov je bilo odkritih veliko manj, očitno pa svoje mnenje izražajo precej 

glasneje in pogosteje od zagovornikov medveda (Krofel, 2009). 

Za odnos ljudi do medveda pa je še vedno ključna točka strah pred medvedjim napadom. In 

kakšna je realna nevarnost, da nas na sprehodu po gozdu napade medved? Zavedati se je treba, 

da medved ni plenilec. Približno 80 % njegove prehrane sestavljajo rastline, živalska hrana pa 

je večinoma omejena na nevretenčarje. Za našega rjavega medveda ni bilo še nikoli 

ugotovljeno, da bi človeka napadel zato, da bi ga pojedel. Poleg tega se večina medvedov pri 

nas človeka boji in se jim že na daleč izogiba, zato se večine srečanj s to živaljo ljudje sploh ne 

zavedamo, saj se pogosto umakne, še preden ga zaznamo. Seveda pa do možnosti napada še 

vedno lahko pride; takrat pa so to medijsko zelo odmevni primeri. Do napada pride, ko se 

medved počuti tako ogroženega, da oceni kot boljšo rešitev, da se brani, kakor da bi zbežal. To 

se lahko zgodi predvsem, ko medveda presenetimo in se naenkrat znajdemo v njegovi 

neposredni bližini. Najbolj nevarno je, če presenetimo samico z mladiči (Krofel, 2009).  

Da pa bi se izognili napadu medveda, pa je dobro poznati navodila, kako se temu izogniti 

(Krofel, 2009): 

 Med hojo po gozdu bodimo glasni (se pogovarjamo ali pojemo) in s tem medvedu že 

od daleč sporočimo, da prihajamo (ni pa potrebno kričati). 

 Če medveda opazimo od daleč, se mirno umaknemo v smeri prihoda. 

 Ko medveda srečamo v neposredni bližini (tudi medvedka z mladiči), se potrudimo, da 

ostanemo čim bolj mirni in ne delamo hitrih gibov ali krikov; počasi se ritensko 

umaknimo. 

 Če se medved zapodi proti nam, obstanimo ali se ulezimo na tla; običajno se bo medved 

ustavil, še predno pride do nas. 

 Nikoli ne tecimo, saj s tem povečamo možnost napada. 

 Izogibamo se očesnega stika z medvedom. 

 Ne zadržujemo se v bližini trupel poginulih živali. 

 Ne približujemo se medvedjim mladičem, niti če so videti zapuščeni; čim prej se 

umaknemo. 
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 Ne hodimo v bližino medvedjega brloga. 

 

Po vsem tem se pojavijo tudi vprašanja, zakaj sploh ohraniti medveda. Že stroški, ki jih ima 

država z ohranjanjem medveda, so tolikšni, da se nekateri sprašujejo, če se je sploh vredno 

truditi. Vsak ima svoje stališče, vendar je tudi preživetje človeka močno odvisno od 

ohranjenega okolja in kompleksnih naravnih procesov. Medved pa ima pri ohranjanju narave 

posebno vlogo. Za preživetje potrebuje velike površine ohranjenih gozdov in če ga bomo želeli 

ohraniti, bomo morali ohraniti tudi naše velike gozdne komplekse, s tem pa bomo pripomogli 

tudi k ohranitvi drugih živalskih in rastlinskih vrst. Poleg tega pa medved v naravi opravlja 

številne funkcije in brez njega bi bil ekosistem manj učinkovit, saj medved zaradi svoje 

velikosti in pretežno vegetarijanske prehrane zaužije velike količine rastlinskih plodov s 

semeni, ki jih naokoli raznaša s pomočjo iztrebkov (Krofel, 2009).  

Medved pa lahko človeku in državi prinaša tudi bolj neposredne koristi, saj so številni turisti 

(iz držav, ki so že pred stoletji izgubili medveda), pripravljeni odšteti nemalo denarja za 

opazovanje te velike zveri. Za nekatere pa je pomembno samo to, da se zavedajo, kakšne 

mogočne živali, kot je medved, živijo blizu nas, pa čeprav jih navadno niti ne vidimo. Gozd 

pač ne bi bil več pravi gozd, če v njem ne bi bilo več medveda (Krofel, 2009). 

 

1.4 Medved v otroških pravljicah in drugih zgodbah, pesmih in ostalih 

nestvarnih besedilih 

Z namenom raziskovanja podobe, ki si jo predšolski otroci ustvarjajo o medvedu pod vplivom 

nestvarnih besedil smo raziskali otroško literaturo, ki jo v veliki meri otroci uporabljajo v vrtcu 

ali doma. Medved se pojavlja v različnih pravljicah, slikanicah, pesmih in ugankah. 

Predvidevamo, da si zaradi takšne predstave, ki jo otroci dobijo v teh zgodbah, predstavljajo 

medveda, ki živi v naših gozdovih. 

V nadaljevanju vsebinsko predstavljamo nekaj zgodb, pesmi in ugank o medvedu in podajamo 

analizo ter ovrednotenje vira z vidika primernosti za doseganje ciljev začetnega naravoslovja 

in spoznavanje medveda. 

 

1. Pod medvedovim dežnikom (Makarovič, 2013) 

  Zgodba govori o medvedu, ki je za rojstni dan dobil velik dežnik. Neko soboto popoldan 

je začelo deževati in ves vesel je razpel dežnik ter šel v gozd. V gozdu je srečal lisico, prav tako 

z dežnikom, vendar ta ga ni niti pozdravila. Ko je hodil naprej, je srečal srnico, ki je bila že 
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čisto mokra. Povabil jo je pod dežnik, ta mu je bila hvaležna ter mu povedala, da je prosila že 

lisico, vendar je ni želela vzeti pod svoj dežnik. Na poti po gozdu je srečal še zajčka, veverico 

in miško. Vsi so povedali enako o lisici kot srnica. Medved je vse povabil pod svoj dežnik. Ko 

je nehalo deževati, so se živali zahvalile medvedu ter odšle. Naslednji dan je bila nedelja in vse 

živali so se šle igrat k medvedu, lisice pa ni nihče povabil. 

 

Menimo, da je zgodba neprimerna za učenje naravoslovja, saj vsebuje veliko nerealnih 

predstav, na primer: različne vrste se med seboj družijo skupaj, se med seboj pogovarjajo, 

pripisujejo jim človeške lastnosti ter čustva (so hvaležne, ne marajo lisice) itn. 

 

2. Zlatolaska in trije medvedi (Askew, 2011) 

Nekega dne je deklica po imenu Zlatolaska zašla v gozd. Prišla je do samotne koče. Ker 

ni nihče odprl, ko je potrkala, je vstopila in se razgledala po hiši. V sobi na mizi so bili trije 

krožniki, v katerih je bila kaša. Poskusila je iz prvega, zdela se je prevroča, druga je bila 

premrzla, tretja pa ravno pravšnja, zato jo je pojedla. Potem pa se je sprehodila po hiši in 

zagledala tri stole. Ker je bila utrujena, se je usedla na prvega, a je bil pretrd, drugi je bil 

premehak, tretji pa ravno pravšnji. Vendar se je udrlo dno in se je zlomil. Enako je bilo pri 

posteljah. Poskusila se je uleči na prvo, a je bila previsoka v vzglavju, druga je bila previsoka 

v vznožju, tretja pa je bila ravno pravšnja in je Zlatolaska zaspala. Kmalu so se vrnili 

stanovalci, ki so živeli v koči. To so bili trije medvedi: oče, mati in sin. Medvedi so bili jezni, ko 

so videli, da je nekdo jedel pri njih, zlomil stol in da še vedno spi v postelji. Zlatolaska se je v 

tistem času zbudila in ko je videla tri medvede, se je prestrašila ter zbežala, da je medvedi niso 

več videli. 

 

Menimo, da je zgodba za učenje naravoslovja neprimerna, saj vsebuje veliko nerealnih 

predstav, na primer: medvedje živijo v hiši in imajo človeške lastnosti. Res se lahko zgubiš v 

gozdu kot deklica v zgodbi, vendar če prideš do gozdne koče, ni mogoče, da bi v njej živel 

medved, saj medved nima svoje hiše, sprehaja se po gozdu ter se uleže pod drevo ali v brlog. 

 

3. Medvedek radovedek (Mitton, 2008) 

Zgodba govori o medvedku, ki ves čas sprašuje večjega medveda o vsem, kar se zgodi 

čez dan. Zakaj je sonce, zakaj je veter, zakaj je voda, zakaj je dež, zakaj grmenje, zakaj je luna, 

zakaj je na svetu. In na koncu se po napornem dnevu uleže v posteljo in zaspi. 
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Zgodba je ob ustreznem komentarju vsebinsko primerna tudi za učenje o medvedu. Tako kot 

otroci zastavljajo vprašanja, jih v zgodbi zastavlja tudi medvedek. Vendar pa ima medved še 

vedno človeške lastnosti, kar je neprimerno, saj otrokom ne poda realistične podobe o medvedu. 

 

4. Pred zimo (iz zbirke pesmi Kaj medvedek sanja) (Arhar, 2007) 

Spalna srajca, par copat – medved se odpravlja spat. 

Večne duri brž zapre, da ga burja ne podre. 

Preizkusi še zapah, v špranje suh zatlači mah. 

V listje leže. Čez in čez v koc zavit je do ušes. 

Se pretegne, zasmrči, zdaj še top ga ne zbudi. 

  

Pesem govori o medvedu, ki se odpravlja spat. Pesem ne poda jasne predstave o medvedu, ki 

živi v gozdu. Tukaj je prikazan stereotip, ki ga imajo otroci o medvedjem zimskem spanju. 

Mnenja so, da medved celo zimo prespi, da ga nič ne more zbuditi. Medved v pesmi ima tudi 

človeške lastnosti in s tem ni pravilno predstavljen otrokom. 

 

5. Ugankarica (Hieng, 2003) 

Spomladi se zbudi, 

Votlino zapusti,  

Hlača in lačen brunda: 

»Pretopla mi je bunda!« 

 

Ta uganka o medvedu je ob ustreznih komentarjih primerno zastavljena. Saj medved spi v 

votlini, vendar je tukaj treba razložiti, da ni nujno, da dremež traja vse do pomladi (koledarska 

pomlad) oz. da ni to trden spanec (dremež). Pri stavku »Pretopla mi je bunda!« pa obrazložimo, 

da je mišljeno za dlako, ki jo medved začenja menjati ob začetku pomladi.  

 

Med samo nekaj navedenimi zgodbami, pesmijo in uganko smo opazili, da je medved preveč 

poosebljen in zato moramo pri prebiranju otrokom otroške literature paziti, saj v večini ni 

primerna za spoznavanje resničnega medveda. Moramo jim jasno poudariti, da se medved v 

pravljicah razlikuje od medveda, ki ga lahko srečamo v gozdu. 
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1.5 Biologija medveda 

Rjavi medved (Ursus arctos) je največja evropsko živeča zver. Sodi med sesalce, ki spadajo v 

red zveri, v družino medvedov, v rod medvedov (Ursus); pri nas pa živi vrsta rjavi medved. Od 

vseh vrst medvedov (na svetu jih je 8) je bil rjavi medved najbolj razširjena vrsta, saj je živel v 

vsej Evropi, velikem delu Azije in Severne Amerike (dokler ga človek ni iztrebil). Zaradi 

različnih bivalnih in prehranskih razmer se je razvilo več podvrst, ki se med seboj razlikujejo 

po obnašanju, velikosti pa tudi v prehranskih navadah (Štrumbelj, 2012).   

 

1.5.1 Telesne značilnosti medveda 

Ko pogledamo rjavega medveda, nam da vtis zavaljene in neokretne živali z relativno okroglo 

glavo, majhnimi uhlji in majhnim repom skritim zadaj v kožuhu. Imenujemo ga tudi podplatar, 

saj hodi po podplatih – tal se dotika z vsemi petimi prsti in peto. Ima močne kremplje za 

prijemanje plena, plezanje in kopanje po zemlji. Kožuh medveda je rjave barve, vendar pri 

naših medvedih zasledimo prehode in odtenke od črne, svetlo rumene in sive barve. Stari 

medvedi imajo krajšo dlako, mladi pa daljšo, ki jo menjajo enkrat letno (od pomladi do jeseni), 

ko mu odpada zimska in hkrati raste nova. Za mladiče do enega leta starosti je značilno, da 

imajo okoli vratu ovratnik bele barve, ki ga s starostjo izgubijo (Štrumbelj, 2012; Kryštufek, 

1991). 

Medved ima zelo dobro razvit voh (hrano lahko zavoha na več kilometrov daleč) in sluh, vid 

malo manj. Zobovja nima izrazito zverskega, saj je vsejed. Kočnike ima močne, ki so ploščate 

žvekalne površine, prilagojene drobljenju rastlinske hrane, ima pa močne podočnike, ki so 

značilni za vse zveri. Stalnih zob ima 42, vendar mu pogosto nekateri manjkajo, tako da ima 

dejansko od 33 do 40 zob (Štrumbelj, 2012; Kryštufek, 1991). 

Življenjska doba medveda je od 20 do 30 let, zato tudi pozno telesno dorastejo (med 10. in 15. 

letom). V dolžino samec zraste od 180 do 250 cm, medvedka je manjša in zraste do 200 cm. V 

plečno višino pa zrasteta do 130 cm. Teža odraslega medveda je od 200 do 300 kg, medvedke 

pa od 100 do 170 kg. Med letom se medvedja teža spreminja zaradi nalaganja tolšče, ki si jo 

pridobiva za zimski dremež. Jeseni je lahko za 50 kg težji kot spomladi, saj je med zimskim 

dremežem »pokuril« zalogo tolšče. V naših razmerah najtežji medvedi tehtajo do 350 kg 

(Štrumbelj, 2012; Kryštufek, 1991).  
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1.5.2 Spolnost in parjenje 
Med 3. in 4. letom medved spolno dozori, kar pomeni, da medvedka pri 4 letih prvič skoti 

mladiče in jih vodi še 2 leti. Medvedi se za samico pretepajo, ker pa ima medvedka lahko ob 

sebi še mladiče, medvedi tudi njih preganjajo ali jih celo ubijejo. Medvedje se parijo od maja 

do julija, medvedka pa se lahko pari z več samci, tako da ni nujno, da so mladiči iz istega legla 

vedno vsi od istega očeta (Štrumbelj, 2012). Samica je breja od 7 do 9 mesecev (Kryštufek, 

1991). 

 

1.5.3 Zimski dremež in kotitev 
Pozimi se medved zateče v medvedji brlog (prostor v gozdu). To je ponavadi kraška votlina 

pod skalo ali v votlem drevesu. Pri izbiri mesta za ni izbirčen, pomembno je, da je na mirnem 

kraju. Ležišče v brlogu si postelje z vejami, listjem, mahom in vsem drugim primernim, kar 

najde v okolici. Zimsko spanje, oz. pri medvedu moramo govoriti o zimskem dremežu ali 

dormanci, je mehanizem narave, s katerim je nekaterim živalskim vrstam omogočeno, da brez 

večje škode preživijo zimo. To je čas, ko primanjkuje hrane, in ta čas medvedi premagajo z 

zimskim dremežem, ki pa ni tako globok kot pri pravem zimskem spanju ali hibernaciji (polh, 

svizec, jež itn.). Medvedovo dremanje ni trdno spanje, zato ga lahko tudi sredi zime zlahka 

»zbudimo« in prepodimo iz brloga. Njegov čas mirovanja je odvisen tudi od količine snega in 

temperature. V času dremeža medved ničesar ne zaužije in ničesar ne izloča (popolna reciklaža; 

živi samo od svoje zaloge tolšče v zaprtem sistemu). V času dremeža, med decembrom in 

januarjem, medvedka v brlogu skoti mladiče. Hrani jih z mlekom, ki nastane iz rezervne tolšče 

in je zelo hranljivo. Mladiči so slepi in tehtajo komaj od 230 do 500 g. Veliki so približno 15 

cm (velikost podgane) in nimajo zob, do enega leta starosti pa že dobijo stalne zobe. Skotijo se 

od 1 do 3 mladiči, izjemoma 4 ali 5. V povprečju se skotita 2 mladiča, vendar jih okrog 20 % 

pogine v prvem letu življenja. V tem času medvedka potrebuje popoln mir. Če jo vznemirimo, 

lahko zbeži od mladičev, ki lahko zato propadejo ali se kot »nevzgojene sirote« potikajo okoli 

človeških domov (Štrumbelj, 2012; Kryštufek, 1991). 

 

1.5.4 Vedenjske značilnosti medveda 

Po značaju in obnašanju je medved nezaupljiva, previdna, umirjena, radovedna in 

nepreračunljiva žival (Štrumbelj, 2012). Medved kaže svojo agresijo in je napadalen le, ko se 

počuti skrajno ogroženega. Največkrat je to medvedka, ki se boji za svoje mladiče. Medvedkin 

napad je mogoče razumeti kot skrb za mladiče, in ne kot prirojeno agresivnost na človeka. Za 
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človeka pa je lahko nevaren medved, ki je poškodovan, obstreljen ali je zbolel za steklino 

(Štrumbelj, 2012). 

 

1.5.5 Prehranjevanje medveda 

Medved je vsejeda žival, pretežni del prehrane pa so različne rastline in živali. V gozdu najde 

različne plodove dreves (bukov žir, želod, kostanj) in sadje različnih rastlin (jagode, maline, 

borovnice), na travniku pa se medved lahko pase kot goveja žival. Je tudi različne živali: 

žuželke (mravlje, ose, čebele), plazilce, glodavce – kar lahko ulovi, je pa tudi poginule živali – 

mrhovino (Štrumbelj, 2012; Kos, 1997). Le pozimi v visokem snegu lahko ujame parkljarje 

(Kryštufek, 1991). Če medved ne najde dovolj hrane, se lahko loti tudi domače živali na slabo 

zavarovanih pašnikih (to se zgodi redko) (Štrumbelj, 2012). Medved hrano najde s pomočjo 

dobro razvitega voha, saj je hrano sposoben zavohati (npr. poginulo divjad) na več kilometrov 

daleč (Štrumbelj, 2012).   

 

1.5.6 Življenjsko okolje medveda 

Medved je bil zaradi preganjanja v Sloveniji proti koncu 19. stoletja že zelo redek. Zadrževal 

se je v gozdovih kočevsko-snežniškega območja, od koder se občasno odpravil proti severu v 

Alpe in tolminske planine. Zaradi skrbnega varovanja si je v drugi polovici 20. stoletja 

populacija močno opomogla (Sket, Gogala, Kuštor, 2003). Medveda v Sloveniji najpogosteje 

najdemo v bukovo-jelovih gozdovih dinarskega visokogorskega krasa. Medved pri nas najde 

najboljše pogoje v višinah med 400 in 1200 m nadmorske višine. Na izbiro življenjskega okolja 

močno vpliva človek (Kryštufek, 1991). V Sloveniji skoraj ni območja, kjer medved ne prihaja 

v stik z ljudmi vsaj občasno, zato je obstoj te živali odvisen predvsem od pripravljenosti 

prebivalstva na življenje z njim (Kos, 1997). 

 

 

2 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA IN METODE 
 

2.1 Opredelitev problema 

Medvedje v ljudeh vzbujajo različna čustva – od strahu do ljubečega sočutja. Nekateri ga 

vidijo kot največjo nevarnost v temačnih gozdovih, drugi kot simbol vzornega materinstva, 

mnogi otroci pa ga enačijo s svojim plišastim medvedkom, brez katerega ne morejo zaspati. 
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Večina ljudi slabo pozna tega največjega predstavnika zveri pri nas in mu zaradi tega pripisuje 

izmišljene lastnosti (Krofel, 2009). Mnogi otroci, tako predšolski kot šolski, imajo o tej zveri 

negativne predstave, skladne z različnimi miti o plenilcih (Prokop, Usak in Erdogan, 2011). 

Preživetje medvedov v naseljenih območjih je vse bolj odvisno od tega, kako jih vidijo ljudje, 

in od njihove pripravljenosti, da z njimi delijo življenjski prostor. V Sloveniji potekajo razprave 

o tem, koliko medvedov živi pri nas in koliko si jih pravzaprav želimo. V zadnjem desetletju je 

medved postal tudi del političnih razprav, kar pa ni pripomoglo k omiljevanju konfliktov med 

njim in človekom (Krofel, 2009). Primeren odnos do naravnega okolja na splošno in poznavanje 

biologije teh zveri vsekakor pripomore k razvijanju pozitivnega odnosa do medveda (Prokop 

idr., 2011). Odnos do živega se začne razvijati že v zgodnjem otroštvu, zato je dobro, da otroke 

s to tematiko seznanimo že v vrtcu. 

Majhni otroci prevzamejo odnos vzgojitelja, staršev in drugih odraslih do narave in 

raziskovanja. Ko odrasli izvedo nekaj novega, z otroki delijo svoje občutke in interese ter s tem 

svoje znanje prenašajo tudi na otroke. Po drugi strani pa vzgojitelj otroku nudi možnosti in 

spodbude, da sprašuje o tem, kar vidi, se uči iskati odgovore tako, da opazuje, raziskuje, 

eksperimentira, opisuje, razlaga (Kurikulum za vrtce, 1991). 

Izkustveno učenje je zelo širok pojem in zajema najrazličnejše vidike. Zasnovano je na 

osnovni zamisli, da človek veliko svojega znanja pridobi tudi z življenjskimi izkušnjami. 

Človek vsak dan doživi nešteto dogodkov; nekateri so nepomembni, drugi pa se spremenijo v 

izkušnje, ki omogočajo učenje. Učenje je dinamičen in aktiven proces in otrok se najbolje uči, 

če sam aktivno sodeluje (Mijoč, 1992). 

V svojem diplomskem delu smo raziskovali predstave predšolskih otrok o medvedu. 

Ugotavljali smo, koliko otroci vedo o medvedu in ali so v njihovih razmišljanjih prisotni 

stereotipi o njem. Ob dejavnostih so se otroci učili o medvedu, ob koncu pa smo ugotavljali, 

kako se je spremenilo poznavanje in odnos do te živali. 

 

2.2 Raziskovalni cilji 

- Ugotoviti predstave predšolskih otrok o medvedu (ugotoviti, koliko vedo o njem: 

kakšen je – zunanjost, prehrana medveda - kaj jé, kje to dobi, kje živi, kaj dela pozimi, 

nevarnost medveda). 

- Zasnovati in izvesti dejavnosti, ob katerih se bodo otroci na aktiven način učili o 

značilnostih medveda. 
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- Ugotoviti, ali s takšnimi dejavnostmi otroci pridobijo znanje in oblikujejo pozitiven 

odnos do medveda. 

 

2.3  Raziskovalna vprašanja 

- Kakšne so predstave predšolskih otrok o medvedu? Ali so stereotipi o tej živali prisotni 

pri otrocih v predšolskem obdobju? 

- Koliko se lahko predšolski otroci ob dejavnostih aktivnega učenja naučijo o značilnostih 

medveda (telesnih značilnostih, prehranjevanju, življenjskem okolju, življenju pozimi, 

nevarnosti)? 

- Kako z dejavnostmi aktivnega učenja vplivamo na razvoj pozitivnega odnosa do 

medveda pri predšolskih otrocih?  

 

2.4 Raziskovalna metoda 

V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo zbiranja podatkov. 

 

Opis vzorca in tehnika zbiranja podatkov 

 

Projektno delo smo izvajali aprila in maja 2014 v vrtcu Mojca, v enoti Tinkara in v enoti 

Kekec. V projektno delo so bili vključeni otroci drugega starostnega obdobja, stari 5–6 let. 

Eksperimentalno skupino v enoti Tinkara je sestavljalo 22 otrok (13 dečkov, 9 deklic). 

Kontrolno skupino v enoti Kekec pa je sestavljalo 22 otrok (14 dečkov, 8 deklic). 

 

Opis postopka in obdelave podatkov 

 

Pred izvedbo dejavnosti smo posneli pogovor s 44 otroki o njihovi predstavi medveda, ki 

živi v naših gozdovih. Izvedli smo ustne polstrukturirane intervjuje. Z njimi smo dobili 

vpogled v to, koliko vedo o tej živali in kakšen je njihov odnos do nje. Glede na njihove 

predstave smo se odločili, da z eksperimentalno skupino otrok ob dejavnostih poglobimo 

njihovo znanje o telesnih značilnostih medveda, prehranjevanju, življenjskem okolju, 

življenju pozimi in nevarnosti medveda. Po opravljenih dejavnostih smo v eksperimentalni 

in kontrolni skupini otrok ponovno preverili znanje o medvedu in odnosu do njega. 
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3 REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

3.1 Začetne predstave otrok o medvedu 

Z 44 otroki (27 dečkov in 17 deklic), starimi 5–6 let, smo izvedli intervjuje. Želeli smo ugotoviti 

njihove predstave o medvedu – kaj vedo o telesnih in vedenjskih značilnostih medveda, njegovi 

prehrani, bivališču, kaj dela pozimi in ali ga dojamejo kot nevarno žival.  

 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate intervjujev z otroki o njihovih predstavah o medvedu. 

 

 

Graf 1: Predhodne predstave predšolskih otrok o medvedu – odgovor na vprašanje »Ali 

poznaš žival medveda?« 

 

To vprašanje je bilo otrokom postavljeno tako, da je bil slišen poudarek na »žival medveda«, 

saj smo na ta način otroke poskušali usmeriti, da pomislijo na medveda, ki živi v gozdu. Večina 

otrok je odgovorila, da žival medveda pozna, nekaj otrok je odgovorilo, da medveda ne pozna, 

in tukaj so nekateri to tudi obrazložili, da je temu zato, ker ga niso še nikoli srečali. Pri odgovoru 

pa se nekaj otrok ni znalo opredeliti, njihov odgovor je bil najprej pritrdilen, da žival medveda 

poznajo, nato pa so si premislili in so zanikali, da živali medveda ne poznajo. 
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Graf 2: Predhodne predstave predšolskih otrok o medvedu – odgovor na vprašanje »Ali 

ti je žival medved všeč?« 

 

Na to vprašanje je malo več kot polovica otrok (25 otrok) odgovorila, da jim je žival medved 

všeč, ostali pa se niso znali opredeliti (6 otrok) ali pa so odgovorili, da jim žival ni všeč (13 

otrok). Pri obrazložitvi, zakaj jim je medved všeč, so bili odgovori različni. Mnogi dečki so bili 

navdušeni zaradi njegove moči ali velikosti, mnoge deklice pa zaradi tega, ker je puhast. Pri 

odgovoru, da jim žival medved ni všeč, so bili razlogi, da je prevelik (1 odgovor), da je strašen 

(2 odgovora) ter da lahko napade in nam kaj naredi (10 odgovorov). Tisti otroci, ki pa se niso 

znali opredeliti pri odgovoru, pa so naštevali, da jim je medved všeč in da jim tudi ni (npr. 

»Medved mi je všeč ker je velik, sam mi tudi ni, ker te lahko napade in poje.«). 
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Graf 3: Predhodne predstave predšolskih otrok o medvedu – odgovor na vprašanje 

»Kakšen je medved?« (ugotavljanje predstav o telesnih značilnostih medveda) 

 

Pri tem vprašanju je večina otrok odgovorila na način, da smo ocenili, da je njihovo znanje o 

telesnih značilnostih medveda površno. Površna predstava v njihovih odgovorih je bila 

definirana samo kot določena telesna lastnost. En otrok je navedel le eno telesno značilnost in 

to je bila barva medveda (»Rjave barve je, drugega pa ne vem.«). Največ otrok je naštevalo po 

dve telesni značilnosti medveda in v največjem primeru je bila to velikost in barva (npr. je rjav 

in je velik). Šest otrok je navedlo tri telesne značilnosti (poleg barve in velikosti so omenili, da 

ima še velike zobe ali da ima ušesa ali pa da je debel). Sedem otrok je naštelo štiri telesne 

značilnosti (poleg barve in velikosti so našteli še, da ima oči in ušesa ali da je debel in kosmat, 

itd.). Trije otroci pa so našteli 5 telesnih značilnosti medveda (poleg barve in velikosti so našteli 

še, da je debel, močan, ima kremplje in močne zobe). 
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Graf 4: Predhodne predstave predšolskih otrok o medvedu – odgovor na vprašanje 

»Kakšen je medved?« (ugotavljanje predstav o vedenjskih značilnostih medveda) 

 

Iz grafa je razvidno veliko nepoznavanje vedenjskih značilnosti medveda. Razloge za napačno 

predstavo otrok o tej živali lahko najdemo v napačnem predstavljanju medveda doma ali v vrtcu 

(gledanje risank, pravljice, uganke). Pri napačni predstavi so večinoma opisovali njegove 

vedenjske lastnosti, ki so za otroke stereotipne (grozen, strašen, te napade itn.). Le nekaj otrok 

je bilo pri opisu bolj natančnih (npr. išče hrano, rjovi, hodi po gozdu itn.).  
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Graf 5: Predhodne predstave predšolskih otrok o medvedu – odgovor na vprašanje »S 

čim se hrani medved? Kaj jé?« 

 

Na vprašanje »S čim se hrani medved?« je velika večina otrok odgovorila površno. Odgovori 

so bili skopi, saj so omenili le eno ali dve hrani, od tega kar medved v gozdu jé. V večini je bil 

odgovor, da jedo med in ribe, nekateri so omenili še sadje (borovnice, jagode). Iz tega lahko 

sklepamo, da na njihove predstave vplivajo literatura ter risanke in filmi, ki si jih ogledajo. 

Razlog pa je v tem, da je tam medved tako predstavljen (najpogostejša hrana, ki je za medveda 

prikazana v risankah, je med, najpogosteje pa je v filmih prikazano, kako medved lovi ribe). 

Nekaj odgovorov je bilo napačnih (5 otrok je odgovorilo napačno). Otroci so naštevali hrano, 

ki je medvedi običajno ne jedo. 
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Graf 6: Predhodne predstave predšolskih otrok o medvedu – odgovor na vprašanje »Kako 

pride medved do hrane?« 

 

Odgovori otrok na to vprašanje so pokazali, da je predstava otrok o načinu, kako pride medved 

do hrane, pri veliki večini otrok površna. Mnogi odgovori so bili le deloma pravilni in skopi, 

otroci so opisali en način, kako medved pride do hrane (da lovi ribe v reki, čebelam vzame 

med). Tukaj spet vidimo vpliv literature, risank in filmov na otroka. Osem otrok je na vprašanje 

odgovorilo natančno, odgovori pa so se glasili, da voha z smrčkom in jo išče oz. da žival 

(mrhovino) najde in jo poje. Malo manj otrok ima na to vprašanje napačno predstavo, saj niso 

opisovali, kako medved najde hrano oz. so opisali neresnične zgodbe (vpliv risank). Primeri 

takšnih odgovorov: »Medved potrka na vrata in ti vzame hrano«; »Medved gleda lovca, ki lovi 

in potem mu ukrade zajčka«; »Medvedek najde lonec z medom in ga poje«. Nekaj otrok pa na 

vprašanje ni znalo odgovoriti. 
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Graf 7: Predhodne predstave predšolskih otrok o medvedu – odgovor na vprašanje »Kje 

živi medved?« 

 

Polovica vprašanih otrok je na vprašanje »Kje živi medved?« odgovorila natančno, saj so 

odgovorili, da živi v gozdu. Malo manj otrok je v odgovoru naštevalo, kje se medved zadržuje 

(brlog, travnik, jama). Ker gozda kot življenjskega prostora niso omenjali, njihovih predstav 

nismo uvrstili med natančne (površna predstava). En otrok je na vprašanje odgovoril napačno. 

Nekaj otrok pa ni poznalo odgovora (3 otroci).  
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Graf 8: Predhodne predstave predšolskih otrok o medvedu – odgovor na vprašanje »Ali 

bi medveda lahko srečal, če bi šel na sprehod v okolici tvojega doma ali vrtca?« (vprašani 

otroci živijo v Ljubljani in okolici) 

 

Vsi otroci, z izjemo dveh, so odgovorili, da medveda ne bi mogli srečati v okolici vrtca ali 

njihovega doma. Dva otroka pa sta odgovorila, da bi medveda lahko srečala. Rezultat kaže, da 

velika večina otrok ve, da medved ne živi v urbanem okolju. 
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Graf 9: Predhodne predstave predšolskih otrok o medvedu – odgovor na vprašanje »Kam 

bi moral iti, da bi srečal medveda?« 

 

To vprašanje se je nanašalo na prejšnje, kjer so otroci odgovorili, da medveda ne bi mogli srečati 

v okolici svojega vrtca ali doma. Zato je pri tem vprašanju sodelovalo samo 42 otrok, saj sta 

dva otroka, ki sta na prejšnje vprašanje odgovorila pritrdilno, izvzeta iz intervjuja.  

Na to vprašanje je večina otrok odgovorila, da bi morali iti v gozd, da bi srečali medveda, en 

otrok je odgovoril, da bi moral iti v živalski vrt, trije otroci pa so odgovorili nepravilno (en 

otrok je odgovoril, da bi morali iti v puščavo, dva otroka pa sta odgovorila, da bi morali iti v 

gore), en otrok pa na vprašanje ni vedel odgovora. 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

 70,0

 80,0

 90,0

V gozd V živalski vrt Nepravilen
odgovor

Ne vem

88,1   

2,4   
7,1   

2,4   

%

ODGOVORI

Začetne predstave eksperimentalne
in kontrolne skupine skupaj



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                  Fajdiga Damjana; Predstave predšolskih otrok o medvedu 

 

 

-22- 

 

Graf 10: Predhodne predstave predšolskih otrok o medvedu – odgovor na vprašanje »Kaj 

misliš, kaj bi naredil medved, če bi se vidva srečala v gozdu?« 

 

Večina otrok je imela napačno predstavo o tem, kaj bi medved naredil, če bi se srečala v gozdu. 

En otrok je površno odgovoril na to vprašanje (odgovoril je: »Nič,« odgovora pa ni znal 

podrobneje obrazložiti), en otrok je natančno odgovoril, kaj bi medved naredil (odgovoril je: 

»Stal bi pri miru in se odmaknil.«), nekaj otrok pa na vprašanje ni poznalo odgovora.  

 

Tabela 1: Najpogostejši napačni odgovori na vprašanje »Kaj misliš, kaj bi medved naredil, če 

bi se vidva srečala v gozdu?« 

  ŠTEVILO ODGOVOROV ODSTOTKI 

Požrl bi me 16           47,1 %    

Napadel bi me 15           44,1 % 

Lovil bi me 1             2,9 %  

Naokoli bi me nesel na hrbtu 2             5,9 % 

  34        100,0 %   

Pri napačni predstavi otrok pri vprašanju »Kaj misliš, kaj bi naredil medved, če bi se vidva 

srečala v gozdu?« se je videlo nagibanje k stereotipom, da je medved strašna in nevarna žival. 

Najpogostejši odgovor je bil, da bi jih medved požrl. Drugi najpogostejši odgovor je bil, da bi 

jih medved napadel. Otroci so tudi navajali, da bi jih medved ponesel naokoli na hrbtu in da bi 

jih lovil. Predvidevam, da otroci takšno predstavo dobijo v različnih filmih in zgodbah iz 

časopisov ter v literaturi za otroke (pravljice, pesmice) in risankah.  
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Graf 11: Predhodne predstave predšolskih otrok o medvedu - odgovor na vprašanje "Kaj 

bi bilo dobro, da bi naredil ti, če bi se v gozdu srečal z medvedom?" 

 

Tudi tukaj je imela večina otrok napačno predstavo o tem, kaj bi bilo dobro, da bi storili, če bi 

srečali medveda. Nekaj otrok je na vprašanje odgovorilo površno (6 otrok), dva pa na vprašanje 

nista znala odgovoriti. Nihče od otrok ni imel natančnega odgovora.  

 

Tabela 2: Najpogostejši napačni odgovori na vprašanje »Kaj bi bilo dobro, da bi naredil ti, če 

bi se v gozdu srečal z medvedom?« 

  ŠTEVILO ODGOVOROV ODSTOTKI 

Zbežal bi stran 20           55,6 %   

Ubil bi ga 4           11,1 % 

Pobožal bi ga 9           25,0 % 

Nagnal bi ga 3             8,3 % 

  36        100,0 % 

Pri otrocih z napačno predstavo se je spet čutil vpliv medijev ter literature, filmov in risank. 

Največ otrok je odgovorilo, da bi zbežali stran. To bežanje je vsak otrok predstavil po svoje, 

vendar je bila večina opisanih na način, da bi začeli kričati in teči hitro in kamor bi jih nesle 

noge. Štirje otroci so odgovorili, da bi medveda ubili, nekaj otrok je odgovorilo, da bi medveda 

pobožalo, trije pa so rekli, da bi medveda nagnali.  

Pri takšnem odzivu, kot so ga navedli otroci, da bi reagirali pri srečanju z medvedom, bi bili v 

resničnem srečanju z medvedom lahko v življenjski nevarnosti. Odgovori nakazujejo na nujnost 

izobraževanja o tej tematiki.  
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Graf 12: Predhodne predstave predšolskih otrok o medvedu – odgovor na vprašanje »Ali 

je medved nevarna žival? Zakaj?« 

 

Večina otrok ima napačno predstavo o tem, ali je medved nevaren, en otrok ima površno 

predstavo pri tem vprašanju, odgovoril je: »Ni nevaren, ker ti nič noče,« štirje otroci pa na 

vprašanje niso znali odgovoriti. 

 

Tabela 3: Najpogostejši napačni odgovori na vprašanje »Ali je medved nevarna žival? Zakaj?« 

  ŠTEVILO ODGOVOROV ODSTOTKI 

Da, ker te lahko poje 9           23,1 %   

Da, ker te lahko napade 14           36,3 % 

Da, ker je strašen 9           23,1 % 

Da, ker je močan 4           10,1 % 

Ne, ker je prijazen 3              7,4 %  

  39        100,0 % 

Pri obrazložitvi, zakaj se jim medved zdi nevarna žival, se čuti vpliv zgodb in medijev, v katerih 

lahko pogosto spremljamo dramatična poročila o srečanjih z medvedom, v katerih medveda 

prikazujejo kot agresivno žival. Največ otrok je odgovorilo, da se jim medved zdi nevaren zato, 

ker te lahko napade. Nekaj otrok je odgovorilo, da je medved nevaren zato, ker te lahko poje, 

ker je strašen in nekaj otrok je bilo mnenja, da je nevaren tudi zato, ker je močan. Rezultati so 

pokazali, da velika večina predšolskih otrok medveda dojema kot nevarno žival. Napačna 

predstava iz odgovora: »Ne, ker je prijazen,« pa po našem mnenju izhaja iz risank in otroške 

literature.  
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Ko smo jih povprašali, zakaj menijo, da je nevaren, so v velikem številu navajali stereotipne 

zmote o njem – njihovo prepričanje o nevarnosti medveda je temeljilo na nerealni podlagi. 

Realno je, da je medved resnično nevarna žival le v določenih situacijah, sicer pa je to plaha 

žival, ki se izogiba stiku z ljudmi. Znanja o tem otroci niso imeli.  

 

 

 

Graf 13: Predhodne predstave predšolskih otrok o medvedu – odgovor na vprašanje »Kaj 

dela medved pozimi?« 

 

»Kaj dela medved pozimi?« se je glasilo vprašanje, ki smo ga zastavili otrokom in večina je 

nanj odgovorila napačno. Njihov odgovor je bil, da medved pozimi spi. To je napačen stereotip, 

ki ga po naših izkušnjah širijo tudi nekatere vzgojiteljice v vrtcih ter ga opevajo pesmi in 

številne druge zgodbe. Dva na vprašanje nista znala odgovoriti, nihče od otrok pa na vprašanje 

ni odgovoril natančno (da medved pozimi dremlje). 
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Graf 14: Predhodne predstave predšolskih otrok o medvedu – odgovor na vprašanje »Kje 

si izvedel vse to, kar si mi povedal, kar veš o medvedu? Od kod vse to veš?« 

 

Otroci so podali različne odgovore o tem, kje so se naučili vse, kar vedo o medvedu. Skoraj 

polovica otrok (18 otrok) je odgovorila, da se je vsega tega naučila doma, nekaj otrok je 

odgovorilo (13 otrok), da vse to vedo sami (npr. sam vem, od vedno vem to), nekaj otrok je 

odgovorilo, da so te ga naučili in zapomnili preko risank, filmov in knjige (8 otrok). Le trije 

otroci so odgovorili, da so se tega naučili v vrtcu. Po tem lahko sklepamo, da se do sedaj v vrtcu 

niso dotaknili tematike medveda. Dva pa na vprašanje nista odgovorila. 

 

 

 

3.2 Predstavitev dejavnosti z analizami 

Glede na predznanje otrok o medvedu, ki so ga v svojih odgovorih pokazali v začetnem 

intervjuju, smo se odločili, da bomo izvedli dejavnosti, v katerih bodo otroci eksperimentalne 

skupine pobližje spoznali medveda: njegovo telesno zgradbo, prehranjevanje, nevarnost 

medveda, zimski dremež, življenjsko okolje medveda in primerjanje med pravljičnim in 

realnim medvedom. 

V nadaljevanju predstavljam, kaj se je odvijalo po posameznih dnevnih dejavnostih. 
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3.2.1 Spoznavanje medveda v živalskem vrtu  

Globalni cilji: 

 razvijanje naklonjenega in spoštljivega odnosa do narave, 

 doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju. 

 

Operativni cilji: 

 otrok odkriva, spoznava in raziskuje živa bitja, 

 otrok spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo, 

• doživljanje naravoslovja kot del družbenega življenja, 

• otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo, 

• uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

naravoslovnimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi. 

 

Metode: 

• pogovor, 

• lastna aktivnost. 

 

Oblika dela: 

 skupna. 

 

 

Z otroki smo se skupaj odpravili v Živalski vrt Ljubljana, z namenom, da jim s čim več 

neposredne izkušnje, kolikor je mogoče, omogočimo, da spoznajo rjavega medveda. Če bi bila 

možnost, kar bi bilo za otroke še bolj poučno, bi odšli medveda pogledat v njegovo naravno 

okolje, vendar pa bi bilo to organizacijsko zelo težko izvesti. Zato smo jim poskušali medveda 

pobližje predstaviti z ogledom v živalskem vrtu in ob vodstvu tamkajšnjih zaposlenih. 

K ogradi, kjer so medvedi zaprti, je vsak otrok prišel posamično in odgovoril na zastavljeno 

vprašanje »Ali prepoznaš to žival? Katera žival je to?«  

Vsi otroci so odgovorili, da žival, ki jo vidijo, prepoznajo in da je to medved. Kljub temu da 

otroci nimajo stika s to živaljo, jo vseeno prepoznajo, zato predvidevam, da k tem pripomorejo 

mediji, slikanice, pravljice, igrače itn. 
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Ko so se vsi otroci zbrali pred ogrado, smo medvede opazovali, jih prešteli in ob tem se nam je 

pridružila ena od vodičk Živalskega vrta Ljubljana ter nam medveda na zanimiv način pobližje 

predstavila. Opisala je njegove telesne značilnosti in otroke ob tem usmerjala k natančnem 

opazovanju živali v ogradi. Za boljšo predstavo je imela s seboj ustrojen medvedji kožuh, ki so 

se ga otroci lahko dotaknili in na ta način občutili, kako bi bilo, če bi medveda v ogradi pobožali. 

Prinesla je tudi odlitek sprednje šape odraslega medveda, ki so jo otroci lahko prijeli v roke in 

primerjali velikost njegove šape s svojo roko in tudi občutili, kakšen je njegov podplat. 

 

 

Slika 1: Božanje medvedjega kožuha 

 

 

Slika 2: Odlitek sprednje šape odraslega medveda 
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Nato pa je vodička ZOO v pogovoru z otroki predstavila življenje medveda v naravi: kje živi, 

kako išče hrano v naravi ter s čim se hrani. Povedala je tudi, s čim jih hranijo v ZOO, ter jim 

pokazala vedro, v katerem je bilo različno sadje, zelenjava in kruh ter otroke povabila, da skupaj 

nahranijo medvede. Otroci so hrano z opazovališča stresali medvedom v ogrado in jih opazovali 

pri hranjenju.  

 

 

Slika 3: Hranjenje medveda v Živalskem vrtu 

 

Ob tem je vodička ZOO spodbujala k opazovanju na najrazličnejših podrobnosti, ki jih lahko 

opazimo (kako medved s šapami prime hrano, kako jo prežveči itn.). Odgovorila je tudi na vsa 

vprašanja, ki so jih otroci še zastavili. 

V tej dejavnosti so otroci aktivno sodelovali, živi medved je predstavljal dobro motivacijo za 

nadaljevanje projekta. 

 

3.2.2 Spoznavanje telesne zgradbe medveda  

Globalni cilji: 

 razvijanje naklonjenega in spoštljivega odnosa do narave, 

 doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju. 

 

Operativni cilji: 

 otrok odkriva, spoznava in raziskuje živa bitja, 

 otrok spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo, 
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• spodbujanje radovednosti in veselja do naravoslovnih dejavnosti, umetnosti in 

različnosti, 

• doživljanje naravoslovja kot del družabnega in kulturnega življenja, 

• razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, 

• uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

naravoslovnimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi, 

• omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

 

Metode: 

• pogovor, 

• opazovanje, 

• lastna aktivnost. 

 

Oblika dela:  

 skupna, 

 skupinska. 

 

3.2.2.1 Telesna zgradba rjavega medveda 

S pomočjo makete odraslega medveda in medvedjega mladiča, ki sem jo sama izdelala iz 

kartona z namenom, da otrokom poskušam približati, kakšen je medved in kako velik je, če bi 

ga srečali v naravi.  

Ob maketi medveda ter različnih fotografijah sem otroke spodbudila, da so opisali njegovo 

zgradbo telesa. Poskusila sem jim predstaviti velikost medveda; otroci so se postavili ob maketo 

medveda in dobili približen občutek, kako velik je odrasel medved, ko stoji na vseh štirih šapah, 

njegovo težo; kot primerjavo teže medveda je 11 otrok (vsak povprečno težak 20 kg) stopilo 

skupaj in tako so skupaj predstavljali približno težo medveda, opisali smo, kakšne barve je 

njegov kožuh in zakaj je takšen. Pri tem je ena od deklic takoj omenila, da zato, da se lažje 

skrije v jami. In ob tem smo se pogovorili, da je to res njegova varovalna barva, vendar za gozd, 

ne za jamo. S pomočjo slik, ki sem jih imela s sabo, so si otroci ogledali medvedjo glavo z 

zobmi, njegove šape in kakšni so njegovi kremplji.  
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Slika 4: Spoznavanje medveda s pomočjo makete in fotografij 

 

V nadaljevanju so otroci v dvojicah s pomočjo sestavljanke sestavljali sliko medveda. Da pa je 

bila slika pravilna, smo ob maketi ponovili vse, kar so spoznali o telesni zgradbi medveda – 4 

šape, kremplji, glava, 2 majhni ušesi ter majhen skrit rep na zadnjem delu telesa. 

 

 

Slika 5: Sestavljanje slike medveda v dvojicah 
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3.2.2.2 Ogled video posnetka in oponašanje gibanja medveda 

Otroke sem spodbudila k podoživljanju izkušnje srečanja z medvedom in načinu, kako se je 

gibal v živalskem vrtu. Otroci so na različne načine opisovali njegovo gibanje; počasi, leno, po 

vseh štirih. Najprej smo si ogledali del posnetka, na katerem je kakovostno prikazano 

medvedovo gibanje v naravi, nato pa so se otroci v igri podali v vlogo medveda ter sami 

pokazali, kako se po njihovo giblje medved. Nekateri so bili izredno počasni, drugi pa so bili 

hitri in so skušali prikazati, kako medved teče. 

Ugotovila sem, da je večina otrok iz posnetka opazila, da je medved kljub počasni hoji okreten 

in nikakor ne neroden ter se ne spotika. Spodbudila sem jih tudi k hitrejšemu gibanju, saj je bilo 

v posnetku prikazano, da je medved lahko zelo hiter. 

 

Slika 6: Igra vlog – kako se medved giblje 

 

 

3.2.3 Prehranjevanje, razmnoževanje medveda, ter primerno vedenje ob srečanju 

z medvedom 

Globalni cilji: 

 razvijanje naklonjenega in spoštljivega odnosa do narave, 

 doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju. 
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Operativni cilji: 

 otrok odkriva, spoznava in raziskuje živa bitja, 

 otrok spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo, 

• spodbujanje radovednosti in veselja do naravoslovnih dejavnosti, umetnosti in 

različnosti, 

• doživljanje naravoslovja kot del družabnega in kulturnega življenja, 

• razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, 

• uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

naravoslovnimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi. 

 

Metode: 

• pogovor, 

• opazovanje, 

• lastna aktivnost. 

 

Oblika dela: 

 skupinska, 

 skupna. 

 

3.2.3.1 Kaj medved jé in česa ne jé 

V uvodni dejavnosti sem raziskovala otroške ideje o tem, kaj medved jé in izkazalo se je, da 

jim je hranjenje medvedov v živalskem vrtu ostalo v živem spominu, saj so otroci naštevali, da 

se prehranjuje z različnim sadjem, kot so jabolka in hruške, da ga je vodička hranila s kruhom 

ter z zelenjavo. Nek deček pa je dodal: »Tudi ribe lovi pa jih jé, tako, s šapami jih ulovi.« K 

razmišljanju še o drugih vrstah hrane sem jih spodbudila s slikami različnega sadja, zelenjave, 

mesa, žuželk in gozdnih plodov. Na slikah sem jim pokazala bukov žir, travo, liste dreves, 

mravlje, ose, čebele, kostanj, robide, borovnice, suh kruh, korenje, jabolka, ribe, hruške, meso 

živali, solata, fižol, sladoled. Vsako sliko smo posebej pogledali in otroci so odgovorili na 

vprašanje: »Ali medved to jé in kje to hrano dobi?« Pri žuželkah otroci niso bili prepričani, ali 

to medved jé ali ne, zato je prišlo do veliko ugibanja. Pogovarjali smo se tudi o tem, katero 

hrano dobi v gozdu in s katero smo videli, da je bil hranjen v ZOO. Razložili smo tudi, kaj 

pomeni, da je medved vsejed. Ena od deklic je odgovorila: »To pomeni, da jé čisto vse.« Ta 

stavek sem dopolnila in dodatno obrazložila v primerjavi s hrano ljudi; tudi mi smo vsejedi, 
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jemo sadje, zelenjavo, meso, ne jemo pa čisto vsega, kar vidimo, enako je pri medvedu. In 

otroci so si s to primerjavo lažje predstavljali besedo ter so jo pozneje znali tudi uporabiti. 

Spodbudila sem jih tudi k razmišljanju o tem, kako medved sploh pride do hrane. V začetnih 

intervjujih so bili odgovori otrok površni, saj so navedli, da medved hrano išče po gozdu in jo 

kar najde. Spodbudila sem jih z vprašanji, da so razmislili, kaj medvedu pomaga, da najde hrano 

v gozdu (smrček – dobro vonja). Napačna predstava otrok o tem, kako medved pride do hrane, 

pa je ta, da medved lovi hrano (srno, zajce), jo upleni in poje. To je zelo stereotipen odgovor, 

saj otroci to informacijo dobijo in različnih pravljic (medved lovi zajčka) ter iz medijev. Ob 

tem sem jim razložila, da je to napačno mišljenje, saj medved v res zelo redkih primerih žival 

ulovi in ubije ter poje. Medved se z živalmi hrani takrat, ko že najde poginulo žival (mrhovino). 

 

3.2.3.2 Razmnoževanje medveda 

Otroke sem k razmišljanju razmnoževanja medveda spodbudila z vprašanjem, koliko mladičev 

ima medvedka. Odgovori so bili različni. Nekdo je odgovoril, da imajo samo enega, eden od 

dečkov pa je rekel: »Mogoče jih ima lahko tut pet, kot naša Tara – psička.« V knjigah Sesalci 

Slovenije (Kryštufek, 1991) in Rjavi medved (Ursus arctos) (Štrumbelj, 2012) sem zasledila, da 

ima medvedka zelo redko 5 mladičev in to sem tudi otrokom povedala. Povedala sem jim, da 

ima medvedka po navadi 1–3 mladiče. Nato pa smo se še pogovarjali o besedi skotitev in o tem, 

kje medvedka skoti mladiče ter tudi kdaj v letu. Poskušala sem jim čim bolj približati, kakšni 

in kako veliki so medvedji mladiči, zato sem jim dejala, naj si predstavljajo podgano, kajti tako 

majhen je medvedji mladiček, takoj ko se skoti. Opazila sem veliko začudenje otrok, saj si niso 

predstavljali, da je medved od sprva tako majhen. 

 

3.2.3.3 Nevarnost medveda in kako preprečiti, da nas medved napade 

V začetnih intervjujih se je izkazalo, da je več kot 80 % otrok medveda dojemalo kot nevarno 

žival, to njihovo stališče pa je bilo v veliki meri osnovano na nerealnih osnovah (trdili so, da te 

medved lahko poje in da je strašen). V razgovoru ob slikah so otroci spoznali, zakaj in kdaj je 

medved do nas sploh nevaren in kaj lahko mi storimo, da nas ne bo napadel oz. poškodoval. Ob 

tem smo tudi pokazali sliko medveda, ki stoji na zadnjih tacah, in jim zastavili vprašanje, kaj 

menijo, da pomeni, da se medved postavi na zadnje noge. In tu smo dobili odgovor od dečka: 

»To se tako postav´ zato, da nas laži napade, da s šapami tko udarja pa nas popraska.« Ta 

odgovor smo seveda popravili in razložili, da je to drža, ko se želi samo prepričati, kaj je pred 

njim. To je znamenje radovednosti. 
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Slika 7: Zbiranje idej otrok o tem, kdaj je medved nevaren in kdaj ni 

 

3.2.3.4 Igra vlog – kaj storiti, če srečamo medveda 

Ob tej igri smo se skušali naučiti, kako bi reagirali, če bi v gozdu srečali medveda. Poskušali 

smo prikazati različne situacije srečanja in kako bi mi reagirali v določeni situaciji. 

Rezultati začetnih intervjujev so pokazali, da bi mnogi otroci ob stiku z medvedom ravnali 

ravno tako, da bi še vzpodbudili njegovo agresijo. Poznavanje ustreznega vedenja v stiku z 

medvedom pa je lahko za otroke življenjskega pomena, zato sem tej tematiki posvetila veliko 

pozornosti. Z namenom čim bolj aktivnega spoznavanja sem oblikovala igro vlog. Igra je 

potekala v dvojicah, kasneje tudi v malo večji skupini. Z vprašanji sem jih spodbudila k 

razmišljanju, kaj je dobro, da storijo, če hodijo sami po gozdu, da jih bo medved slišal, saj se 

bo tako že sam odmaknil (morajo opozoriti nase z glasom – primernim za v gozd ali s palico 

udarjati po drevesih). Prikazali so različne situacije srečanja z medvedom. V dvojicah je eden 

od otrok igral medveda, drugi pa otroka, ki se sprehaja po gozdu. Ena situacija je bila, ko je bil 

medved daleč stran in ga je otrok opazil; tu smo poudarili, kako se moramo pravilno odmakniti, 

če zagledamo medveda (začnemo hoditi stran od medveda, brez kričanja in teka – počasi se 

odmaknemo). Pri igri vlog v skupinah pa je eden od otrok igral medveda, ostali so bili otroci v 

gozdu ali pa je več otrok igralo medveda (medvedka z mladiči) in eden je igral otroka v gozdu. 

Igra vlog, ko je skupina otrok v gozdu in se sreča z medvedom (kakšen je njihov umik, ko jih 

je več, saj lahko zaradi kričanja med seboj spodbudijo medvedovo agresijo). V igri vlog, kjer 
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pa je več otrok igralo medvede (medvedka z mladiči) ter eden otroka v gozdu, pa smo poudarili, 

da v nobenem primeru, tudi če vidijo medvedjega mladiča samega, se mu ne smejo približati, 

saj je v bližini gotovo mama medvedka in v taki situaciji morajo čim hitreje oditi po poti, po 

kateri so prišli (takšno srečanje je najbolj nevarno, saj so medvedke zelo agresivne, ker se bojijo 

za svoje mladiče). 

 

 

3.2.4 Življenjski prostor medveda ter v čem se razlikuje resnični medved od 

medveda, kakršen je pogosto predstavljen v otroški literaturi – pravljicah in 

drugih zgodbah, pesmih, ugankah in risankah 

Globalni cilji: 

 razvijanje naklonjenega in spoštljivega odnosa do narave, 

 doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju. 

 

Operativni cilji: 

 otrok odkriva, spoznava in raziskuje živa bitja, 

 otrok spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo, 

• spodbujanje radovednosti in veselja do naravoslovnih dejavnosti, umetnosti in 

različnosti, 

• doživljanje naravoslovja kot del družabnega in kulturnega življenja, 

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

imajo, 

• razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, 

• uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

naravoslovnimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi. 

 

Metode: 

• pogovor, 

• opazovanje, 

• lastna aktivnost. 
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Oblika dela: 

 posamezna. 

 skupna. 

 

3.2.4.1 Življenjski prostor medveda – kje ga lahko srečamo 

Pripravila sem slike različnih okolij (gozd, travnik, vas, mesto, jama v gozdu, gore ipd.) in ob 

njih otrokom zastavila vprašanje, kje je največja verjetnost, da bi srečali medveda in zakaj tako 

mislijo. Sledil je tudi pogovor o tem, kaj medved potrebuje za življenje in v katerem okolju to 

najde, ali bi se lahko zgodilo, da bi medveda srečali tudi v okolju, v katerem ga nismo vajeni, 

ter zakaj mislijo, da bi lahko prišel tja (s tem smo mislili na vas ali mesto). Odgovori so bili 

različni, ena od deklic pa je rekla: »To zato, da nas pride malo pogledat.« Ta izjava je bila 

iztočnica za pogovor o tem, zakaj medved prihaja na območja človekovega bivanja – da nas 

medved ne pride »malo pogledat«, ampak da ga privabijo druge stvari, kot so na primer 

neprimerno pospravljena odpadna hrana, ki jo pustimo nekje zunaj oz. je ne pospravimo, ena 

od možnosti pa je tudi ta, da medved v vas pride zgolj naključno, saj je na tistem mestu, kjer je 

on že enkrat hodil mimo, sedaj postavljena nova hiša oz. nova vas ali postavljena ograda za 

pašnik in to preseneti tako medveda kot tudi ljudi.   

 

3.2.4.2 Kaj dela medved pozimi? 

Večina otrok je na vprašanje  »Kaj dela medved pozimi?« odgovorilo, da medved spi. Ker to 

ni pravilno, saj medved pozimi dremlje, smo jim poskušali približati to besedo in sledil je 

pogovor o tem, v čem je razlika med zimskim spanjem in zimskim dremežem, kaj medved ta 

čas dela oz. česa ne in katere živali so tiste, ki zimo prespijo in na kakšen način se razlikujejo 

od medveda. 

 

3.2.4.3 Kakšen je pravljični in kakšen je realni medved 

Medved pogosto nastopa v otroški literaturi (največkrat je počlovečen), kar bi bil lahko eden 

od virov napačnih predstav o medvedu. Zato sem otroke spodbudila, da začnejo kritično 

razmišljati o tem, kako je medved predstavljen v tej literaturi. 

Otrokom smo prebrali pesmico Moje tace bi plesale (Štefan, 2015) ter obnovili smo zgodbo 

Pod medvedovim dežnikom (Makarovič, 2013) in se ob tem pogovorili, kakšen je medved v 

pesmici in pravljici, kaj dela, kako se obnaša in katere človeške lastnosti ima. Nato pa smo tega 

pravljičnega medveda primerjali z medvedom, ki ga lahko najdemo v našem gozdu in poskusili 
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ugotoviti, kakšne so razlike med pravljičnim in realnim medvedom. Otroci so zaključili, da je 

v pravljicah in drugih zgodbah ter pesmicah medved bolj podoben ljudem kot pa medvedom, 

ki so pri nas v gozdu. Razložila sem jim, da namen teh zgodb ni ta, da bi nam predstavili žival 

medveda. 

 

3.2.4.4 Pobarvanka pravljičnega in realnega medveda 

Vsak otrok je dobil dve pobarvanki. Pobarvanko pravljičnega medveda – Medvedek Pu in 

realnega medveda. Že po tem, kako je medved narisan, so spoznali, kateri je pravljičen medved 

in ga tako tudi pobarvali, saj ga poznajo kot risanega junaka, ter kateri je realni medved in ga 

pobarvali, tako kot jim je ostalo v spominu iz delavnic. 

 

Slika 8: Otroci barvajo medveda iz zgodbe (Medved Pu) ter žival medveda ter ju 

primerjajo 

 

 

 

3.2.5 Utrjevanje pridobljenega znanja ob videoposnetkih in izdelavi plakata o 

medvedu 

Globalni cilji: 

 razvijanje naklonjenega in spoštljivega odnosa do narave, 

 doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju. 
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Operativni cilji: 

 otrok odkriva, spoznava in raziskuje živa bitja, 

 otrok spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo, 

• spodbujanje radovednosti in veselja do naravoslovnih dejavnosti, umetnosti in 

različnosti, 

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

imajo, 

• razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, 

• uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

naravoslovnimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi, 

• spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev. 

 

Metode: 

• pogovor, 

• lastna aktivnost. 

 

Oblika dela: 

 skupna. 

 

3.2.5.1 Ogled filma o medvedu 

Z otroki smo si ogledali kratek videoposnetek o medvedu (Sožitje z medvedom avtorja Mirka 

Peruška). Film prikazuje medveda v gozdu, njegovo hranjenje in napotke o tem, kako se 

izognemo srečanju z medvedom. Ob filmu so otroci utrdili znanje, pridobljeno v predhodnih 

delavnicah. 

 

3.2.5.2 Izdelava plakata, ki je povzemal nova spoznanja o medvedu 

Otrokom smo teden dni pred zadnjo dejavnostjo naročili, naj od doma prinesejo najrazličnejše 

slike, povezane z medvedom. Od slik medveda, pravljičnih medvedov, hrane, do slik njegovega 

naravnega okolja ipd. Nato pa smo ob izdelavi plakata tudi obnovili, kaj vse vedo o tej živali in 

njenemu življenju v gozdu. Ko pa je bil plakat končan, smo ga razstavili v igralnici kot naš 

zaključek delavnic o medvedu. 
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Slika 9: Izdelava plakata – otroci podajajo ideje o tem, kako bi oblikovali plakat 

 

 

 

 

Slika 10: Otroci ob svojem končnem izdelku 
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3.3 Rezultati raziskave, v kateri smo ugotavljali spremembo v znanju in 

odnosu do medveda po opravljenem projektu z razpravo 

V začetku raziskave smo izvedli začetne intervjuje v eksperimentalni in kontrolni skupini (44 

otrok) – otroke smo intervjuvali z desetimi vprašanji, ob čemer smo izvedeli, koliko vedo o 

medvedu in kakšen je njihov odnos do te živali. Rezultati teh intervjujev so predstavljeni v 

poglavju 3.1 Začetne predstave o medvedu. Nato smo v eksperimentalni skupini izvajali 

dejavnosti, v katerih so otroci z neposrednimi izkušnjami pridobivali znanje o medvedu. V 

kontrolni skupini dejavnosti o medvedu nismo izvajali. Po opravljenih dejavnostih smo 

ponovno izvedli intervjuje v eksperimentalni in kontrolni skupini ter primerjali odgovore 

predhodnih intervjujev z odgovori po opravljenih dejavnostih. 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati intervjujev otrok pred in po dejavnostih za posamezna 

vprašanja, zastavljena otrokom. Ob vsakem vprašanju so najprej prikazani rezultati 

eksperimentalne in nato rezultati kontrolne skupine. Hkrati z rezultati pa je podana tudi razprava 

o njih.  
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Graf 15: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu 

– odgovor na vprašanje »Ali ti je žival medved všeč?« 

 

Po dejavnostih je večina otrok odgovorila, da jim je žival medved všeč. Pridobili so pozitiven 

odnos otrok do medveda, odgovori, zakaj jim je medved všeč, so bili različni. Nekaj od teh, ki 

so odgovorili pritrdilno, da jim je medved všeč, je npr. »Ker ima lepo dlako.«; »Je rjave barve.« 

»Zato, ker ni nevaren.« Dva otroka pa sta tudi po dejavnosti odgovorila, da jima medved ni 

všeč. Zakaj pa jima ni všeč, pa sta obrazložila (»Ker me medved lahko napade.«). To mnenje o 

medvedu je stereotipno zakoreninjeno in da bi razbili ta stereotip, bi morali medveda otroku 

predstaviti še pobližje in podrobneje. 
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Graf 16: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu – 

odgovor na vprašanje »Ali ti je žival medved všeč?« 

 

Iz grafov je zaznati, da se je tudi pri kontrolni skupini odnos do medveda spremenil in je več 

otrok odgovorilo pozitivno, da jim je medved všeč. Tudi tukaj so bili odgovori različni (npr. 

ker je velik, ker je mehek, mladički so lepi in majhni, ker je lepe barve, itd.). Zakaj so trije 

otroci več kot v prvem intervjuju razvili pozitiven odnos do medveda, ne znam obrazložiti, 

morda je nanje vplivala katera od otroških knjig ali risank. Še vedno pa je šest otrok odgovorilo, 

da jim žival medved ni všeč. Odgovori pa so bili različni (ker te lahko napade, ker praska, ker 

je tako velik). 

 

Primerjava rezultatov končnih intervjujev v eksperimentalni in kontrolni skupini je pokazala, 

da smo z dejavnostmi pomembno vplivali na pridobivanje pozitivnega odnosa otrok do 

medveda. 
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Graf 17: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu 

– odgovor na vprašanje »Kakšen je medved?« (poznavanje telesnih značilnostih medveda) 

 

Po dejavnosti so na vprašanje »Kakšen je medved – telesne značilnosti?« vsi otroci v 

eksperimentalni skupini imeli površno predstavo o medvedu. Razlike v primerjavi z rezultati 

pred dejavnostjo skoraj ni. Otroci so tako kot pred dejavnostjo našteli le nekaj telesnih 

značilnosti. Največ otrok je naštelo dve telesni značilnosti in to sta bili barva ter velikost. Pri 

več naštetih značilnostih pa so dodali eno ali dve od telesnih značilnosti, npr. je debel, ima ostre 

zobe, ima velike kremplje, ima ušesa in smrček. To so bile največkrat dodane telesne 

značilnosti, poleg barve in velikosti. Nihče od otrok ni medveda opisal podrobneje. 

Rezultat je pokazal, da po opravljenih dejavnostih še vedno ne znajo opisati medveda, ne glede 

na to, da so ga videli v živo in so imeli v vrtcu izdelano maketo odraslega medveda. Pri tem 

vprašanju bi jih mogoče morali še bolj spodbujati, kot smo jih, in se pri dejavnosti tudi več časa 

posvetiti telesnim značilnostim medveda. Otrokom sta v spominu ostali najbolj vpadljivi 

značilnosti medveda, to sta barva ter velikost, potem pa so našteli še nekaj dodatnih telesnih 

značilnosti. 
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Graf 18: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu – 

odgovor na vprašanje »Kakšen je medved?« (poznavanje telesnih značilnosti medveda) 

 

Tudi pri kontrolni skupini med prvim in drugim anketiranjem ni opaziti večjih sprememb. Še 

vedno je največ otrok naštelo dve telesni značilnosti medveda (barva, velikost). Iz grafa lahko 

razberemo, da so otroci našteli zelo malo drugih značilnosti poleg barve in velikosti.  

 

Primerjava rezultatov končnih intervjujev v eksperimentalni in kontrolni skupini je pokazala, 

da z dejavnostmi nismo močno vplivali na poznavanje telesnih značilnostih medveda in bi 

mogoče morali dejavnosti razširiti.  
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Graf 19: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu 

– odgovor na vprašanje »Kakšen je medved?« (poznavanje vedenjskih značilnosti 

medveda) 

 

V odgovorih otrok se je pokazala velika razlika pred in po izvedenih dejavnostih. Le eden od 

otrok po opravljenih dejavnostih ni imel ustrezne predstave (imel je napačno predstavo) o 

vedenjskih značilnostih medveda (pred dejavnostjo je imelo napačno predstavo 6 otrok, 4 pa na 

vprašanje niso znali odgovoriti). Odgovoril je: »Medved ves čas lovi, on lovi živali.« Število 

otrok s površno predstavo se je po dejavnosti povečalo za pet otrok, štirje otroci več kot pred 

dejavnostmi pa so pridobili natančno predstavo (odgovorili so, da medved hodi po gozdu in 

išče hrano). Po dejavnostih nismo več zasledili stereotipnega pogleda na medveda (grozen, 

strašen itn.). 
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Graf 20: Rezultati kontrole skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu – 

odgovor na vprašanje »Kakšen je medved?« (poznavanje vedenjskih značilnosti 

medveda) 

 

Tudi pri kontrolni skupini je zaznati manjšo razliko v odgovorih med prvim in drugim 

intervjujem. Vendar ni zaznati, da bi se otroci medtem česar koli naučili, saj so odgovori slabši, 

več otrok ni imelo ustrezne predstave na to vprašanje (5 otrok je imelo napačno predstavo; pred 

dejavnostjo 4 otroci, 1 otrok pa na vprašanje ni znal odgovoriti; pred dejavnostjo pa 4 otroci), 

manj je natančne predstave. To je zelo presenetljiv rezultat, možnost je, da so bili otroci pri 

drugem intervjuvanju manj zbrani in zato odgovarjali bolj površno. 

 

Primerjava rezultatov končnih intervjujev v eksperimentalni in kontrolni skupini je pokazala, 

da smo z dejavnostmi v eksperimentalni skupini pomembno vplivali na poznavanje vedenjskih 

značilnostih medveda. 
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Graf 21: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu 

– odgovor na vprašanje »S čim se hrani medved? Kaj jé?« 

 

Otroci so po izvedenih dejavnostih na vprašanje »Kaj medved jé?« odgovarjali mnogo bolje 

kot pred njimi. Neustrezne predstave otrok o prehrani medveda smo povsem odpravili (pred 

dejavnostjo sta 2 otroka imela napačno predstavo). Skoraj polovica otrok – devet (pred 

dejavnostjo pa nihče) – je odgovorila natančno: pravilno so našteli štiri ali več različnih stvari, 

ki jih medved najde in jé v gozdu. Trinajst otrok je po dejavnostih na vprašanje odgovorilo 

površno, pred dejavnostjo je to število znašalo dvajset.  

Rezultat kaže, da se je poznavanje prehrane v eksperimentalni skupini po dejavnostih izboljšalo.  
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Graf 22: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu – 

odgovor na vprašanje »S čim se hrani medved? Kaj jé?« 

 

V kontrolni skupini razlike med prvim in drugim intervjuvanjem skoraj ni. Velika večina otrok 

je ohranila površno predstavo o prehranjevanju medveda (16 otrok). Odgovori so se približno 

enako glasili tako na prvem kot na drugem anketiranju. Odgovori so bili skopi – otrok je kot 

medvedovo hrano naštel eno ali dve stvari (med, ribe, jagode, borovnice, kruh, ipd.).  

 

Primerjava rezultatov končnih intervjujev v eksperimentalni in kontrolni skupini je pokazala, 

da smo z dejavnostmi pomembno vplivali na pridobivanje natančnih predstav o prehrani 

medveda pri otrocih. 
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Graf 23: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu 

– odgovor na vprašanje »Kako pride medved do hrane?« 

 

Pred dejavnostmi je imela večina otrok površno predstavo o tem, kako medved pride do hrane. 

Navajali so, da medved v reki lovi ribe (9 otrok), čebelam vzame med (4 otroci), najde kaj na 

drevesu (2 otroka). Šest otrok ni imelo ustrezne predstave o tem, kako pride medved do hrane 

(3 otroci na vprašanje niso znali odgovoriti, 3 otroci pa so imeli napačno predstavo). Iz 

odgovorov treh otrok je bilo možno razbrati, da je njihova predstava o tem, kako medved pride 

do hrane, napačna – kot odgovor na zastavljeno so navajali, da medved ulovi žival, en otrok je 

navedel, da lahko medved ulovi ptico. Začetna predstava o tem, kako pride medved do hrane, 

je bila natančna le pri enem otroku – ta je navedel, da medved dobro voha z smrčkom in najde 

žival (mrhovino). 

Po opravljenih dejavnostih se je znanje otrok o tem, kako medved pride do hrane, bistveno 

izboljšalo – odgovorov, pri katerih bi lahko zaznali, da otrok nima ustrezne predstave na 

vprašanje, ni bilo, vsi otroci razen treh (njihova predstava je bila površna) so imeli natančno 

predstavo o tej tematiki (največ odgovorov se je glasilo, da medved s pomočjo svojega smrčka 

hrano zavoha in jo poišče nekje v gozdu – sadje, žuželke, mrhovino).  

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Otrok nima
ustrezne predstave

Površna predstava Natančna
predstava

6

15

1
0

3

19

Št
ev

ilo
 o

tr
o

k

Odgovori

SKUPINA PRED DEJAVNOSTJO

SKUPINA PO DEJAVOSTI



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                  Fajdiga Damjana; Predstave predšolskih otrok o medvedu 

 

 

-51- 

 

Graf 24: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu – 

odgovor na vprašanje »Kako pride medved do hrane?« 

 

V primerjavi odgovorov začetnih in končnih intervjujev pri kontrolni skupini nismo ugotovili 

bistvenih razlik. Prevladovala je površna predstava – 11 otrok (otroci so navajali, da medved 

lovi ribe in jih jé, da medved najde med pri čebelah, da hodi naokoli in najde hrano), 6 otok ni 

imelo ustrezne predstave o tem, kako medved najde hrano (2 otroka na vprašanje nista znala 

odgovoriti, 4 pa so imeli napačno predstavo – navajali so, da lovcu ukrade žival, da najde lonec 

z medom in ga poje). V začetnih intervjujih je bilo iz odgovorov otrok mogoče razbrati, da ima 

o tej tematiki 5 otrok natančno predstavo (navajali so, da medved zavoha hrano v gozdu in jo 

tako tudi najde ter da lahko zavoha tudi hrano, ki jo lahko kdo drug pusti – ljudje), vendar se je 

v zaključnih intervjujih število otrok z natančno predstavo zmanjšalo (2 otroka). Razlog za 

takšen rezultat bi bilo potrebno dodatno raziskati. 

 

Primerjava rezultatov končnih intervjujev v eksperimentalni in kontrolni skupini kaže, da smo 

z dejavnostmi v eksperimentalni skupini bistveno izboljšali predstave otrok o tem, kako medved 

pride do hrane. 
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Graf 25: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu 

– odgovor na vprašanje »Kaj misliš, kaj bi naredil medved, če bi se vidva srečala v 

gozdu?« 

 

Pred dejavnostjo večina otrok ni imela ustrezne predstave o tem, kaj bi medved naredil, če bi 

se srečala v gozdu (5 otrok na vprašanje ni znalo odgovoriti, 15 otrok pa je imelo napačno 

predstavo). Otroci z napačno predstavo so odgovorili, da bi jih medved požrl (9 otrok), da bi 

jih napadel (4 otroci), da bi jih lovil (1 otrok) in da bi jih nesel naokoli na hrbtu (1 otrok). En 

otrok je imel površno predstavo (odgovoril je, da ne bi naredil nič, vendar odgovora ni znal 

podrobneje obrazložiti), en otrok pa je odgovoril natančno: »Stal bi pri miru in se odmaknil.« 

Po dejavnostih pa so se odgovori bistveno spremenili, 5 otrok ni imelo ustrezne predstave o tem 

oz. imajo napačno predstavo o tem, kaj bi medved naredil, če bi se srečala v gozdu, 2 otroka sta 

imela površno predstavo, 15 otrok pa je imelo natančno predstavo. 

 

Tabela 4: Odgovori, iz katerih je razvidna natančna predstava otrok – odgovori na vprašanje 

»Kaj misliš, kaj bi naredil medved, če bi se vidva srečala v gozdu?« 

 SKUPINA PO DEJAVOSTI 

 ŠTEVILO ODGOVOROV  ODSTOTKI 

Odmaknil bi se 11 73,33 % 

Skril bi se 1 6,67 % 

Če bi me slišal, bi se odmaknil, drugače bi 

me lahko napadel 3 20,00 % 

  15 100,00 % 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Otrok nima
ustrezne predstave

Površna predstava Natančna
predstava

20

1 1

5

2

15

Št
ev

ilo
 o

tr
o

k

Odgovori

SKUPINA PRED DEJAVNOSTJO

SKUPINA PO DEJAVOSTI



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                  Fajdiga Damjana; Predstave predšolskih otrok o medvedu 

 

 

-53- 

 

Po opravljeni dejavnosti se je opazilo, da so se otroci skoraj v večini znebili stereotipov o 

medvedu in njegovi napadalnosti. Otroci so odgovorili, da bi se medved odmaknil, da bi se 

medved skril in da bi se medved odmaknil, če bi ga slišal, drugače pa bi lahko napadel. Takšnih 

odgovorov pred dejavnostjo nismo zasledili. 

Rezultati so pokazali, da je večina otrok spremenila mišljenje in stereotipno gledanje o 

napadalnosti medveda do človeka. 

 

 

Graf 26: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu – 

odgovor na vprašanje »Kaj misliš, kaj bi naredil medved, če bi se vidva srečala v gozdu?« 

 

V primerjavi odgovorov začetnih in končnih intervjujev pri kontrolni skupini nismo ugotovili 

bistvenih razlik. Večina otrok ni imela ustrezne predstave na vprašanje, kaj bi naredil medved, 

če bi se srečala v gozdu – 3 otroci niso znali odgovoriti na vprašanje, 19 otrok pa je imelo 

napačno predstavo. Natančno ni odgovoril nihče. 

Po dejavnostih so bili odgovori skoraj nespremenjeni, le ta sprememba je bila, da je en otrok 

odgovoril natančno: »Če bi bila mama, bi me napadla, drugače pa ne.« 21 otrok ni imelo 

ustrezne predstave (4 otroci niso znali odgovoriti, 17 otrok pa je imelo napačno predstavo).  
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Tabela 5: Odgovori, iz katerih je razvidna napačna predstava – odgovori na vprašanje »Kaj 

misliš, kaj bi naredil medved, če bi se vidva srečala v gozdu?« 

 SKUPINA PRED DEJAVNOSTJO SKUPINA PO DEJAVOSTI 

 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV ODSTOTKI 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV ODSTOTKI 

Požrl bi me 7 36,84 % 5 29,41 % 

Napadel bi me 11 57,89 % 11 64,71 % 

Lovil bi me 0 0,00 % 1 5,88 % 

Nagnal bi me 1 5,26 % 0 0,00 % 

  19 100,00 % 17 100,00 % 

Iz tabele 5 je razvidno, da se odgovori otrok, ki smo jih uvrstili v skupino z napačnimi 

predstavami, po dejavnosti niso bistveno spremenili. 

 

Primerjava rezultatov končnih intervjujev v eksperimentalni in kontrolni skupini je pokazala, 

da smo z dejavnostmi v eksperimentalni skupini bistveno izboljšali predstave otrok o vedenju 

in napadalnosti medveda pri srečanju z nami. 
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Graf 27: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu 

– odgovor na vprašanje »Kaj bi bilo dobro, da bi naredil ti, če bi se v gozdu srečal z 

medvedom?« 

 

Pred dejavnostjo večina otrok na vprašanje »Kaj bi bilo dobro, da bi naredil ti, če bi se v gozdu 

srečal z medvedom?« ni imela ustrezne predstave oz. so imeli napačno predstavo (17 otrok). 

Njihovi odgovori so bili, da bi zbežal stran – v krikih in hrupu (10 otrok), da bi ga ubil (2 

otroka), da bi ga pobožal (4 otroci), da bi ga nagnal (1 otrok). 5 otrok pa je imelo površno 

predstavo in so odgovorili, da bi šli mogoče stran, vendar mi niso znali podrobneje obrazložiti 

odgovora. Natančno ni odgovoril nihče od otrok. 

Po opravljenih dejavnostih se je znanje o tem, kaj bi bilo dobro, da otroci storijo v primeru, da 

srečajo medveda v gozdu, bistveno izboljšalo. Le še 4 otroci niso imeli ustrezne predstave oz. 

so imeli napačno predstavo na vprašanje, ostali otroci pa so imeli natančno predstavo (18 otrok). 

Odgovorili so, da bi se ob srečanju z medvedom počasi odmaknili stran. 
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Graf 28: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu – 

odgovor na vprašanje »Kaj bi bilo dobro, da bi naredil ti, če bi se v gozdu srečal z 

medvedom?« 

 

V primerjavi odgovorov začetnih in končnih intervjujev pri kontrolni skupini nismo ugotovili 

bistvenih razlik. Večina otrok ni imela ustrezne predstave o tem, kaj bi bilo dobro, če bi se v 

gozdu srečal z medvedom. 2 otroka na vprašanje nista znala odgovoriti, 19 otrok pa je imelo 

napačno predstavo na zastavljeno vprašanje. En od otrok pa je odgovoril površno. Odgovoril 

je, da bi šel mimo medveda in se delal, da ga ne vidi. Nobeden od otrok ni imel natančne 

predstave o primernem vedenju ob srečanju z medvedom. 

Po dejavnosti ni bilo bistvenih razlik v odgovorih otrok. 2 otroka pa sta imela natančno 

predstavo in sta odgovorila, da bi se odmaknila čisto počasi stran, ko bi zagledala medveda. 20 

otrok pa ni imelo ustrezne predstave na zastavljeno vprašanje (4 otroci niso podali odgovora, 

16 pa jih je imelo napačno predstavo).  
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Tabela 6: Odgovori otrok, iz katerih je razvidna napačna predstava – odgovori na vprašanje 

»Kaj bi bilo dobro, da bi naredil ti, če bi se v gozdu srečal z medvedom?« 

 SKUPINA PRED DEJAVNOSTJO SKUPINA PO DEJAVOSTI 

 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV ODSTOTKI 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV ODSTOTKI 

Zbežal bi stran 10 52,63 % 9 56,25 % 

Ubil bi ga 2 10,53 % 5 31,25 % 

Pobožal bi ga 5 26,32 % 2 12,50 % 

Dal bi mu ribo 2 10,53 % 0 0,00 % 

  19 100,00 % 16 100,00 % 

V tabeli smo primerjali odgovore začetnih in končnih intervjujev, iz katerih je razbrati napačno 

predstavo, in opazili smo, da v odgovorih otrok ni velike razlike. Še vedno je bil najpogostejši 

odgovor, da bi zbežal stran. Pet otrok je odgovorilo, da bi medveda ubili, dva pa sta odgovorila, 

da bi medveda pobožala. 

 

Primerjava rezultatov končnih intervjujev v eksperimentalni in kontrolni skupini je pokazala, 

da smo z dejavnostmi v eksperimentalni skupini bistveno izboljšali predstave o tem, kaj storiti, 

če bi se v gozdu srečali z medvedom. 
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Graf 29: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu 

– odgovor na vprašanje »Ali je medved nevarna žival? Zakaj?« 

 

Pred dejavnostmi je le en otrok imel površno predstavo o tem, ali je medved nevarna žival. 

Odgovoril je: »Ni nevaren, ker ti nič noče.« Vsi ostali otroci pa niso imeli ustrezne predstave o 

tem, ali je medved nevarna žival (2 otroka na vprašanje nista odgovorila, 19 otrok pa je imelo 

napačno predstavo) ali ne. Otroci so kot napačno odgovarjali, da je medved nevaren, ker te 

lahko poje (6 otrok), da je nevaren, ker te napade (5 otrok), da je nevaren, ker je strašen (5 

otrok) in da je nevaren, ker je močan (3 otroci). Pravilne predstave o tem, ali je medved nevarna 

žival, ni bilo. 

Po izvedenih dejavnostih pa so se odgovori spremenili. 10 otrok ni imelo ustrezne predstave (3 

otroci na vprašanje niso odgovorili, 7 otrok pa je imelo napačno predstavo). Kot napačne 

odgovore so otroci našteli, da je nevaren, ker te poje (1 otrok), da je nevaren, ker te napade (3 

otroci), da je nevaren, ker je strašen (2 otroka) in da ni nevaren, ker hodi čisto po tiho (1 otrok). 

Dva otroka sta imelo površno predstavo o tem, ali je medved nevarna žival. Odgovorila sta: »Ni 

nevaren, ker ni napadalen« in »Ni nevaren, ker se hrani s sadjem«. Natančno predstavo o tem, 

ali je medved nevarna žival, pa je imelo 10 otrok. Njihovi odgovori so bili različni, odgovorili 

so: »Ni nevaren, ker se odmakne, ko ga srečamo.« (tako je odgovorilo 6 otrok); »Ni nevaren, 

on se nas boji, če mu pa kaj hočemo, pa je nevaren.« (2 otroka); »Ni nevaren, edino, če bi se 

mu približali, pa bi nas napadel.«; »Medved je nevaren, ker misli, ko ima mladiče, da jim bomo 

kaj storili in takrat napade«. 
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Graf 30: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu – 

odgovor na vprašanje »Ali je medved nevarna žival? Zakaj?« 

 

V primerjavi odgovorov začetnih in končnih intervjujev pri kontrolni skupini nismo ugotovili 

bistvenih razlik. Rezultati začetnih intervjujev so pokazali, da večina otrok nima ustrezne 

predstave (2 otroka nista odgovorila na vprašanje, 20 otrok pa je imelo napačno predstavo).  

V končnih intervjujih pa sta dva otroka imela površno predstavo in sta odgovorila: »Medved ni 

nevaren, če smo do njega prijazni, ni nevaren, če pa nismo, pa je lahko.« »Medved je nevaren, 

če je lačen, drugače pa ni.« En otrok je podal natančno predstavo na vprašanje in je odgovoril: 

»Medved ni nevaren, nič nam noče, samo če ima mladiče, takrat pa je lahko.« 19 otrok pa ni 

imelo ustrezne predstave na vprašanje »Ali je medved nevarna žival? Zakaj?« (4 otroci na 

vprašanje niso znali odgovoriti, 15 otrok pa je imelo napačno predstavo). V tabeli sem tudi 

prikazala odgovore pri napačni predstavi otrok na vprašanje v začetnih in končnih intervjujih. 

 

Tabela 7: Odgovor otrok, iz katerih je razvidna napačna predstava – odgovor na vprašanje »Ali 

je medved nevarna žival? Zakaj?« 

 SKUPINA PRED DEJAVNOSTJO SKUPINA PO DEJAVNOSTI 

 
ŠTEVILO 

ODGOVOROV ODSTOTKI 
ŠTEVILO 

ODGOVOROV ODSTOTKI 

Da, ker te poje 3 15,00 4 26,67 

Da, ker te napade 9 45,00 10 66,67 

Da, ker je strašen 4 20,00 1 6,67 

Da, ker je močan 1 5,00 0 0,00 

Ne, ker je prijazen  3 15,00 0 0,00 
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Iz tabele je razvidno, da otroci niso podučeni o tem, kdaj je medved nevaren in kdaj ni. Otroci 

medveda dojemajo kot nevarno žival. Otroci navajajo stereotipne zmote o njem – njihovo 

prepričanje o nevarnosti medveda temelji na nerealni podlagi. 

 

Primerjava rezultatov končnih intervjujev v eksperimentalni in kontrolni skupini je pokazala, 

da smo z dejavnostmi vplivali na pridobivanje natančnih predstav o tem, kdaj je medved 

nevarna žival. 

 

 

Graf 31: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih – odgovor 

na vprašanje »Kaj dela medved pozimi?« 

 

Pred dejavnostmi noben otrok ni imel ustrezne predstave o tem, kaj dela medved pozimi. En 

otrok na vprašanje ni znal odgovoriti, 21 otrok je imelo napačno predstavo in so odgovorili, da 

medved pozimi spi. 

Po opravljenih dejavnostih se odgovori niso dosti razlikovali. Še vedno je 20 otrok odgovorilo, 

da medved pozimi spi, 2 otroka pa sta imela natančno predstavo o tem, kaj dela medved pozimi 

(odgovorila sta, da medved ne spi čisto trdno in se lahko tudi zbudi).  

Noben od otrok ni omenil besede dremež. Pri otrocih ostaja močan stereotip, da medved pozimi 

spi. Očitno si otroci dremež predstavljajo mnogo težje kot spanje. Izkušnje s tem, kaj dremež 

pomeni, pa očitno nimajo in bi jim jo bilo tudi težko omogočiti. 
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Graf 32: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o medvedu – 

odgovor na vprašanje »Kaj dela medved pozimi?« 

 

Pri primerjavi odgovorov med prvim in drugim anketiranjem pri kontrolni skupini ni opaziti 

nobene spremembe. V obeh primerih je prevladovalo, da otrok nima ustrezne predstave o tem, 

kaj dela medved pozimi oz. ima napačno predstavo, saj so otroci odgovorili, da medved pozimi 

spi.  

 

Primerjava rezultatov končnih intervjujev v eksperimentalni in kontrolni skupini je pokazala, 

da z dejavnostmi nismo pomembno vplivali na znanje otrok o tem, kaj dela medved pozimi. 
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3.4 Povzetek razprave o izvedenih dejavnostih in rezultatih raziskave 

S pomočjo intervjujev, ki smo jih izvedli s predšolskimi otroki, smo raziskali, kakšne so njihove 

predstave o medvedu in kako močno so zakoreninjeni stereotipi o tej živali.  

 

Pri večini otrok so bili prisotni stereotipi o medvedu. Večino anketiranih otrok je imela 

negativen pogled na medveda, saj so si ga predstavljali kot veliko žival, ki te takoj napade in 

ubije. Predvidevam, da imajo na takšno razmišljanje vpliv predvsem mediji ter pogovori doma 

– otroci slišijo pogovore staršev in si na ta način izoblikujejo mnenje o medvedu. Drug pogled 

na medveda pa otroci pridobijo s pomočjo otroške literature, kjer pa je medved pogosto 

prikazan napačno in mu pripisujejo veliko človeških lastnosti. 

 

S primerjavo rezultatov intervjujev v vrtcu pred in po dejavnostih smo ugotovili, da so otroci 

sposobni z neposredno izkušnjo, ob dejavnostih aktivnega učenja, pridobiti veliko znanja o 

medvedu ter njegovem življenju pri nas.  

Aktivno učenje je tisto učenje, ki otroka celostno, miselno in čustveno aktivira in je zanj osebno 

pomembno ter vpleto v resnične okoliščine (Batistič Zorec, 2002). Na ta način smo poskušali 

medveda bolj približati otrokom, da bi ga spoznali ter se zaradi vključenosti v njegovo 

življenjsko okolje v ZOO tudi bolj celostno aktivirali in si stvari lažje zapomnili. To nam je 

skozi celotne dejavnosti večinoma tudi uspelo, saj so otroci pri nekaterih življenjskih 

značilnostih medveda izboljšali svoje znanje oz. ga preoblikovali ter se znebili določenih 

stereotipov, ki jih preko otroške literature, risank, filmov in medijev izoblikujejo. 

Mnogi otroci, tako predšolski kot šolski, imajo o tej zveri negativne predstave, skladne z 

različnimi miti o plenilcih (Prekop, Usak in Erdogan, 2011). Z dejavnostmi smo opazili, da 

imajo otroci določene zakoreninjene stereotipe o medvedu. Otroci so imeli negativen pogled na 

medveda. Predvidevamo, da je to posledica vpliva različne literature in medijev.  

Z aktivnim sodelovanjem pri dejavnostih pa smo poskušali medveda prikazati takšnega, 

kakršen je, ter izničiti stereotipe o veliki nevarni živali. V grafu 15 je razvidno, da smo v veliki 

večini tudi vplivali na otrokov pozitiven odnos do živali.  

Eksperimentalna skupina je v odgovorih pokazala poznavanje medveda, medtem ko so bili pri 

kontrolni skupini, ki niso imeli neposredne izkušnje z medvedom, odgovori nepopolni oz. 

nezadovoljivi.  
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4 SKLEP 

S pomočjo intervjujev smo ugotovili, da so otroci ob aktivnem učenju pri različnih dejavnostih 

izboljšali svoje znanje in spremenili svoj pogled na medveda.  

Dejavnosti, ki so bile izvedena v vrtcu, bi mogoče lahko še poglobili in jih razširili. S tem bi 

omogočili še boljši vpogled v življenje medveda. Da bi otroci boljše spoznali njegovo naravno 

okolje, bi lahko s pomočjo ljudi, ki so v stiku z medvedom v naravnem okolju, npr. z lovci ali 

biologi, obiskali gozd in bili na ta način soudeleženi v domačem okolju medveda. Vendar pa bi 

za tako obširen projekt potrebovali več časa in ljudi. Bi pa bila dejavnost na ta način za otroke 

še zanimivejša in njihova neposredna vključenost bi jim pomagala do boljšega znanja.  

 

Vzgojitelji in strokovni delavci, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem otrok, morajo dati 

velik poudarek na neposredno izkušnjo otrok pri določenih dejavnostih. Z diplomskim delom 

smo ugotovili, da otroci pridobijo veliko več znanja ravno zaradi aktivnega pristopa k učenju.  

 

Medved je za delovanje ekosistema zelo pomembna žival in je stalno prisoten v slovenskem 

prostoru. Vendar imajo ljudje o njem pogosto napačne predstave, kar vpliva na njihov odnos 

do te živali. Negativen odnos ljudi in pomanjkljivo znanje pa zmanjšujeta možnost 

kakovostnega sobivanja človeka in medveda. Ker se odnos do narave oblikuje že v zgodnjem 

otroštvu, je potrebno s pridobivanjem znanja in z oblikovanjem pozitivnega odnosa do narave, 

tudi do medveda, pričeti že v vrtcu. Tudi rezultati mojega diplomskega dela kažejo, da je to 

smiselno. 
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6 PRILOGE 

 

6.2 Vprašalnik za predšolske otroke 

 

PREDSTAVE PREDŠOLSKIH OTROK O MEDVEDU 

INTERVJU Z OTROKI 

Vsakega otroka posebej ustno povprašajte o njegovih dosedanjih predstavah o medvedu. Za 

vsakega otroka si vzemite čas, z njim se pogovarjajte posebej v ločeni sobici (zbornici, 

pravljični sobi ...). Najbolje bi bilo, če bi otroke lahko posneli s kamero ali diktafonom (za 

kamero bi bilo najbolje, da je kar nekje nastavljena in da teče, ne da bi otrok vedel za to, isto 

velja za diktafon. Pri tem zelo pazite, da se vam ne bi kaj izbrisalo, ker so potem podatki 

izgubljeni). Lahko pa si odgovore sproti zapisujte. 

Vodite sproščen pogovor, otroku postavljajte vprašanja in podvprašanja. Pred vsakim 

posamičnim intervjujem povejte ali zapišite ime in starost otroka. Sledite vprašanjem: 

IME OTROKA:...........................                    STAROST OTROKA:............. 

1. ALI POZNAŠ ŽIVAL MEDVEDA? (žival rečemo za to, da otroka usmerimo na 

realnega medveda) 

 

2. ALI TI JE ŽIVAL MEDVED VŠEČ? ZAKAJ? (zakaj da, zakaj ne?) 

 

3. KAKŠEN JE MEDVED? 

Otroka spodbudimo, da pove, kaj ve o 

 

3.a) TELESNIH ZNAČILNOSTIH MEDVEDA 

Pri tem mu pomagamo s podvprašanji: 

- Kako velik je medved (otrok naj pove ali pokaže vse tri dimenzije: kako visok je, 

kako dolg je, kako širok je medved?) 

- Kakšne barve je medved? 

3.b) VEDENJSKIH ZNAČILNOSTIH MEDVEDA 

Kaj medved počne? Kako se obnaša, vede? 
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4. S ČIM SE HRANI MEDVED? KAJ JÉ? (če vam je to že povedal pri prejšnjem 

vprašanju, vprašanje preskočite ali pa v primeru, da je pri prejšnjem vprašanju 

prehranjevanje samo omenil, povprašajte, naj pove bolj natančno). 

KAKO PRIDE MEDVED DO HRANE? 

 

5. KJE ŽIVI MEDVED? 

 

ALI BI MEDVEDA LAHKO SREČAL, ČE BI ŠEL NA SPREHOD V OKOLICI 

TVOJEGA DOMA ALI VRTCA? 

Če otrok odgovori z »ne«, ga vprašamo: KAM BI MORAL ITI, DA BI LAHKO 

SREČAL MEDVEDA? 

 

6. KAJ MISLIŠ, KAJ BI NAREDIL MEDVED, ČE BI SE VIDVA SREČALA KJE 

V GOZDU? 

 

7. KAJ BI BILO DOBRO, DA BI NAREDIL TI, ČE BI SE V GOZDU SREČAL Z 

MEDVEDOM? 

 

8. ALI JE MEDVED NEVARNA ŽIVAL? ZAKAJ? 

 

9. KAJ DELA MEDVED POZIMI? 

 

10. KJE SI IZVEDEL VSE TO, KAR SI MI POVEDAL, KAR VEŠ O MEDVEDU? 

OD KOD VSE TO VEŠ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


