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POVZETEK 

Otrok začne pridobivati spoznanja o zgradbi svojega telesa in njegovem delovanju ţe 

v zgodnjem otroštvu. Od naivnih predstav prehaja do naravoslovnega znanja, ki ga 

postopoma izgrajuje v svojih izkušnjah. 

V diplomskem delu sem raziskovala predstave 5–6 let starih otrok o skeletu človeka 

in drugih ţivali. Ugotavljala sem tudi, koliko znanja o zgradbi in delovanju skeletov 

lahko otroci pridobijo ob dejavnostih, ki temeljijo na neposredni izkušnji in aktivnem 

učenju. 

Izvedla sem kvazieksperiment s kontrolno in z eksperimentalno skupino; vsaka je 

imela 19 otrok. Predstave otrok sem ugotavljala s polstrukturiranimi individualnimi 

intervjuji. Intervju je vseboval 10 vprašanj o zgradbi in delovanju skeleta pri človeku 

in drugih ţivalih; na dve vprašanji so otroci odgovarjali z risbo. Natančnost predstav, 

prikazanih z risbo, sem ovrednotila s pomočjo ocenjevalne lestvice, izdelane v 

predhodnih raziskavah. 

V začetnih intervjujih sem ugotavljala začetne predstave otrok v obeh skupinah. 

Otroci eksperimentalne skupine so nato sodelovali v projektu spoznavanja skeleta. 

Cilj dejavnosti je bil, da otroci s čim več neposredne izkušnje ter na aktiven način 

spoznavajo in doţivljajo različne ţivali ter pridobijo znanje o raznolikosti zgradbe 

različnih ţivali s poudarkom na poznavanju raznolikosti njihovega skeleta. 

V projektu so otroci izkušenjsko spoznavali okostje človeka in nekaterih drugih 

vretenčarjev (mačke, ptiča in ribe), goveje in piščančje kosti, zunanje skelete 

členonoţcev (ţuţelk, rakov in pajkov) in mehkuţcev (polţa in sipe). Otroci so 

spoznavali tudi ţivali brez trdnih skeletnih elementov (deţevnika in meduzo). V 

kontrolni skupini teh dejavnosti nismo izvajali. 

Po končanih dejavnostih sem individualne ustne intervjuje, ki so vsebovali ista 

vprašanja kot začetni intervjuji, ponovila v obeh skupinah – eksperimentalni in 

kontrolni. Rezultate začetnih in končnih intervjujev v obeh skupinah sem primerjala 

in na tej osnovi ugotovila, koliko znanja so otroci eksperimentalne skupine pridobili 

ob dejavnostih. 



Rezultati so pokazali, da so bile začetne predstave 5–6 let starih otrok o skeletu 

precej površne; večina otrok kosti ni navedla kot nekaj, kar imajo v telesu; večina o 

vlogi in videzu kosti v našem telesu ni imela ustrezne predstave; tudi njihove risbe so 

večinoma odraţale samo površne predstave o človeškem skeletu. Večina otrok je 

vedela, da imajo skelet tudi ţivali, vendar so bile predstave tudi o teh skeletih 

skromne. Po opravljenih dejavnostih pa se je pri otrocih eksperimentalne skupine 

poznavanje zgradbe in delovanja skeleta različnih organizmov bistveno izboljšalo; 

vsi otroci so kosti navedli kot nekaj, kar imajo v telesu; o vlogi in videzu kosti v 

našem telesu je imela večina otrok natančno predstavo; tudi risbe večine otrok so 

odraţale natančne predstave o človeškem telesu. Prav tako so rezultati pokazali, da 

imajo otroci ustrezno predstavo o tem, da imajo tudi ţivali skelet, te predstave pa so 

postale popolnejše. 

Rezultati končnih intervjujev v kontrolni skupini se niso bistveno razlikovali od 

začetnih. 

Ugotavljam, da se lahko predšolski otroci ob dejavnostih, primernih njihovi razvojni 

stopnji, ki vključujejo veliko neposredne izkušnje, na aktiven način učijo o zgradbi in 

delovanju človeškega skeleta in drugih ţivalskih skeletov. Pridobljeno znanje jim 

daje osnovo za razumevanje raznolikosti organizmov, kar je lahko tudi eden izmed 

temeljev pozitivnega odnosa do ţivega. 

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



ABSTRACT 

Children start acquiring knowledge on their body structure and its functioning 

already at an early age. A gradual transition from their naive perceptions towards the 

knowledge of natural sciences takes place through their experiences. 

My diploma work studies concepts children of 5–6 years of age have on the skeleton 

of human beings and animals. I examined how much knowledge on the structure and 

functioning of skeletons children can obtain through activities, based on direct 

experiencing and active learning. 

A quasi-experiment with a control and an experimental group was carried out, each 

consisting of 19 children. Children's perceptions were established with half-

structured individual interviews. An interview included 10 questions on the structure 

and functioning of skeleton in man and animals; children answered two of these 

questions with drawings. Exactness of their perceptions, evident in drawings, were 

evaluated by way of a values scale, defined in previous research. 

In both groups, initial interviews were used to determine the children's starting 

perceptions. The children of the experimental group then participated in the project, 

learning about skeleton. The goal of the activity was for the children to get the most 

direct experience possible and actively to get to know various animals, thus acquiring 

knowledge on varied structures of different animals. Emphasis was given to get 

familiar with the diversity of their skeletons. 

The children in the project thus acquired experiential knowledge on the skeleton of a 

human and some other vertebrates (cat, bird and fish), on cow and chicken bones, the 

exoskeletons of arthropods (insects, crayfish and spiders) and molluscs (snails and 

cuttlefish). Children also learned about animals without solid skeleton elements 

(earthworms and jellyfish). These activities were omitted in the control group. 

Having finished the activities, I repeated individual oral interviews that consisted of 

the same questions as the initial ones in both, the experimental and the control group. 

The results of initial and final interviews in both groups were compared and on this 



basis a conclusion on how much knowledge the experimental group children 

acquired during these activities was drawn. 

The results show that the initial perceptions of skeleton by the children of 5–6 years 

were quite superficial; most children failed to mention a bone as something they have 

in their bodies; mostly they had an improper notion of the role and the look of bones 

in our body; their drawings reflected only superficial ideas on human skeleton. Most 

children knew that animals also had skeletons, but their perceptions of these 

skeletons were modest. After the activities had been completed, the children of the 

experimental group had essentially better knowledge regarding the structure and 

functioning of skeleton in various organisms; all children mentioned bones as 

something they had in their bodies; most of them had an exact notion about the role 

and the look of bones in our body; most children's drawings also reflected precise 

ideas on the human body. Results also demonstrated correct children's perceptions 

about animals having skeletons as well, and these perceptions became more 

complete. 

The results of final interviews in the control group show no essential differences in 

comparison to the initial ones. 

My conclusion is that, through activities adapted to their development stage and 

involving extensive direct experiences, preschool children can actively learn the 

structure and function of human and other animal skeletons. Their acquired 

knowledge presents a basis for understanding the diversity of organisms, possibly 

underpinning a positive attitude towards the living environment. 

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

1.1 Opredelitev problema 

Otroci imajo o človeškem telesu naivne predstave, zato je ena izmed nalog začetnega 

naravoslovja ta, da "otrok odkriva in spoznava svoje telo, njegove lastnosti in 

funkcije delov telesa ter usvaja načine ravnanja, ki ohranjajo dobro počutje" 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 56). 

Naravoslovne teme so za otroke zelo zanimive, ker imajo ob njih otroci moţnost za 

raziskovanje, ob tem pa pridobivajo konkretne izkušnje. Za otroke je to neposredno 

okolje, ki jih vedno motivira (Novak idr., 2003). "To raziskovanje je zabavno in 

razburljivo ter odpira vrata do vedno novih zanimivih problemov" (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 56). 

O predstavah otrok o notranji zgradbi človeškega telesa je bilo narejenih kar nekaj 

raziskav, vendar je večina vključevala šolske otroke. A raziskav na tematiko predstav 

otrok o okostju (človeka in drugih ţivalskih skupin) ni bilo veliko (Reiss in 

Tunnicliffe, 1999; Bajd, 2014). V teh raziskavah so z intervjuji in analizami otroških 

risb ugotovili, da velika večina otrok o zgradbi in delovanju kosti nima ustreznih 

predstav. Izsledki teh raziskav so tudi pokazali, da imajo na poznavanje človeškega 

okostja na otroke močnejši vpliv izkušnje iz vsakdana kot njihova starost ter da 

otroci črpajo svoje predstave tudi iz igrač, filmov, knjig in iz risank. 

V diplomskem delu sem raziskovala predstave predšolskih otrok o skeletu različnih 

ţivali. Otrokom sem ob aktivnem učenju omogočila izkušnje, ob katerih so 

spoznavali značilnosti skeletov ţivali raznolikih ţivalskih skupin, vključno s 

človeškim skeletom. Otroci so spoznavali okostja različnih vretenčarjev, iskali 

podobnosti in razlike med njimi ter razloge za te razlike. Dejavnosti so bile 

usmerjene tudi v spoznavanje zunanjih in notranjih nevretenčarskih skeletov. Ob 

dejavnostih sem pri otrocih ţelela razvijati tudi pozitiven odnos do njihovega telesa 

in ţivali, ki so jih spoznavali. 
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1.2 Cilji 

 Raziskati predstave otrok, starih 5–6 let, o skeletu: o njegovi zgradbi, 

delovanju in o raznolikosti v ţivalskem svetu. 

 Zasnovati in izvesti dejavnosti, ob katerih bodo otroci s čim več neposrednih 

izkušenj spoznavali skelet ţivali. 

 Ugotoviti, koliko znanja o skeletu lahko otroci, stari 5–6 let, pridobijo ob 

izvedenih dejavnostih. 

1.3 Raziskovalni vprašanji 

 Kakšne so predstave otrok, starih 5–6 let, o skeletu: o njegovi zgradbi, 

delovanju in o raznolikosti v ţivalskem svetu? 

 Koliko znanja o skeletu ţivali lahko otroci, stari 5–6 let, pridobijo ob 

dejavnostih, v katerih jim je omogočeno aktivno in z neposrednimi 

izkušnjami spoznavati različne ţivalske skelete? 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

"Znanje ne izvira ne iz objektov in ne iz otroka, ampak iz interakcij med otrokom in 

temi objekti" (Piaget v Hohmann in Weikart, 2005, str. 15). 

2.1 Otroške predstave o skeletu 

Tunnicliffe in Reiss (1999) pravita, da je ljudem potrebna določena mera znanja o 

anatomiji, zato da razumemo, kako naše telo deluje in kako ga ohranjati pri zdravju. 

To znanje nam pomaga tudi pri komunikaciji z zdravstvenimi delavci. Ker je veliko 

govora tudi o ţivalih in njihovih pravicah, pa menita, da je prav, da imamo znanje 

tudi o anatomiji ţivali in drugih organizmov. Preseneča ju, da je malo študij, ki 

obravnavajo razumevanje tega, kar je znotraj ţivali, skelete in organske sisteme. 

Čeprav je v učne načrte vključen skelet, je malo študij, ki bi raziskovale znanje 

učencev o ţivalskih skeletih; te so le o človeškem skeletu. Ena raziskava je bila 

narejena v Angliji in vanjo je bilo vključenih 175 ljudi štirih starostnih skupin (4–20 

let). Poleg človeka so jim predstavili tri različne ţivali (podgano, škorca in slanika), 

osebe pa so morale narisati, kaj je znotraj njihovih teles. Študija je temeljila na 

risbah, ki so jih razvrščali po sedemstopenjski lestvici. Ugotovili so, da se otroci 

učijo o organih kot enotah in da jih postopno sestavljajo v neki končni umski model 

nekega sistema, pa naj bo to skelet, prebavni sistem, dihalni sistem … Dejstvo je, da 

so petletniki vedeli nekaj o tem, kar je znotraj ţivali (kri, moţgani, kosti, srce), a to 

kaţe samo na javno zavedanje in rabo terminov, ki se nanašajo na notranjo zgradbo. 

Prav tako je raziskava potrdila, da ljudje, vključeni v raziskavo, vedo več o notranji 

zgradbi človeka kot zgradbi prikazanih ţivali. 

Tudi pri nas je bila narejena raziskava o skeletu človeka. Vanjo je bilo vključenih 

110 otrok, starih 5–7 let. Tudi njihove risbe so uvrščali na podlagi sedemstopenjske 

lestvice in pri tem ugotovili, da je skoraj polovica otrok narisala skelet samo kot 

nakazane kosti s preprostimi linijami in krogi. Nekaj jih je narisalo kosti kot pasje 

kosti, postavljene po telesu naključno, zelo malo otrok pa je narisalo eno oziroma 

dve vrsti kosti v pravi legi. Prav tako so ugotovili, da se otroške predstave razlikujejo 

glede na starost otrok (Bajd, 2014). 
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2.2 Začetno naravoslovje v vrtcu 

2.2.1 Značilnosti začetnega naravoslovja v vrtcu 

Otrok naravo sprva spoznava le s čutili. Naravoslovje je zanj spoznavanje z okoljem, 

ki ga obkroţa. Z naravoslovnimi temami si oblikuje stališča, ki temeljijo na 

kritičnosti in objektivnosti. V zgodnjem obdobju so pomembne teme iz 

naravoslovnih vsebin; te lahko otrokom predstavimo na konkreten način, to pa 

omogoča poznejše razumevanje abstraktnih vsebin. Dve pomembni vlogi ima 

naravoslovje v zgodnjem otroštvu. Za otroke je to okolje, v katerem ţivijo in ga 

raziskujejo na konkreten način, brez pomoči drugih, brez potrebe po motivaciji. 

Otrok bo ob konkretnih izkušnjah, ki mu jih omogoča naravoslovje, v svojem 

razvoju naredil preskok k abstraktnemu dojemanju. Dejstvo je, da imajo otroci radi 

aktivne stvari, zato se raziskovanja veselijo, ob njem pridobivajo in usvajajo različna 

dejstva in pojme na nevsiljiv način (Krnel, 1993). 

Pri zgodnjem naravoslovju je pomembno, da vsebine niso preteţke in da je razlaga 

primerna. Opazovanja, razvijanja in preverjanja zamisli so zmoţni otroci ţe pred 

šestim letom starosti, zato je najprimernejše, da te vsebine pridobijo na osnovi lastnih 

izkušenj. Ob tem se učijo opazovati (zaznavati, prepoznavati), razvijati in primerjati 

zamisli (razvrščati, uvrščati, urejati, sklepati, napovedovati …), prav tako tudi 

preizkušati in meriti, torej se naučijo tudi postopkov v naravoslovju. Pomembno je 

poročanje, pri katerem ima pomembno vlogo vzgojitelj, ki pomaga razumeti različna 

stališča in ki jih z vodenjem razgovora nadgradi (Novak idr., 2003). 

Da otroci sproščeno odkrivajo, so motivirani za delo, da poročajo o svojih dognanjih, 

sta pomembna zaupanje in odprtost. Okolje mora biti pripravljeno za sprejemanje 

vseh otrokovih zamisli, se o njih odprto pogovoriti, to pa nam lahko uspe le, če smo 

dovolj odprti, občutljivi in dojemljivi za otroške potrebe (Krnel, 1993). 

Odrasli smo zgled otrokom. Ob nas bodo gradili odnos do narave, ţivali in okolja, 

zato je naloga vzgojitelja pri poučevanju začetnega naravoslovja, da otrokom nudi 

dober zgled, aktiven pristop, dovolj priloţnosti za raziskovanje in dovolj časa za 

odkrivanje narave z vsemi čutili. Omogočimo otrokom, da prinašajo različne ţivali in 

predmete v igralnico, za katere bomo skrbeli in jih tudi vrnili v njihovo okolje. Tako 
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jih bomo spoznavali, se o njih pogovarjali, jih opisovali, primerjali, razvrščali, 

urejali, ob tem pa bomo spoznavali tudi sebe, svoja čutila, svoje telo ter razlike in 

podobnosti med ţivimi bitji (Kurikulum za vrtce, 1999). 

2.2.2 Spoznavanje narave v naravnem okolju 

Učenje v naravi je najpomembnejše in nenadomestljivo. Tu bomo srečali ţiva bitja v 

njihovem okolju, spoznali ţivo in neţivo naravo ter se srečali s problemi, ki jih bomo 

rešili z razumevanjem in znanjem o svetu okrog nas. Vrščaj (2000) opozori na tri 

strahove, ki nas odbijajo od narave: 

 Eden izmed njih je strah pred klopi, ki ga imamo zaradi bolezni, ki jih klopi 

prinašajo, vendar sam pravi (in tako je dokazano), da so klopi lahko povsod, 

tudi na zelenicah, drevju, parkih … Vzgojiteljeva naloga je tudi, da otroka 

pripravi za ţivljenje, da ga uči, kako se zaščititi, obleči, vesti in poskrbeti za 

svojo varnost. 

 Drugi je pomanjkljivo znanje vzgojitelja oz. učitelja, saj otroci v naravi 

postavljajo veliko vprašanj in ta se jim vseskozi porajajo. Na veliko vprašanj 

učitelji ne znajo odgovoriti, in če so dobro vodeni, se pojavijo tudi takšna 

vprašanja, na katera ne bi znal odgovoriti niti strokovnjak. Torej: če odgovor 

poznamo, mu ga povemo, če na vprašanje ne znamo odgovoriti, pa ga s tem 

učimo, da tudi mi vsega ne znamo in da rešitev problema poiščemo v 

literaturi, na spletu itn. Otroke moramo z naravoslovjem navajati na kritično 

mišljenje in preverjanje informacij, saj se v naravi hitro vse spreminja in 

prihaja do vedno novih odkritij, zato otrokom nikoli ne rečemo "to je to", 

ampak odgovarjamo na njihova vprašanja/jim razlagamo z besedami "to je 

verjetno to". 

 Zadnji je predsodek do ţivali. Otroci imajo manj predsodkov kot odrasli in 

nekateri otroci več izkušenj z njimi kot učitelj. Vrščaj (2000) meni, da ni 

narobe, da imamo predsodke, čeprav je dobro, da se jih zavedamo in jih 

skušamo odpraviti ali zmanjšati. Otrokom lahko naredimo veliko škode, če 

svoje predsodke prenesemo nanje; čeprav jih ne izrazimo z besedami, to 

pokaţemo s svojim vedenjem in z govorico telesa ter smo jim tudi v tem za 

zgled. 
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Največ se naučimo neposredno iz narave in nobeno drugo sredstvo ne more tega 

nadomestiti. Kljub dobrim knjigam, informacijam, metodam in oblikam dela otrok 

največ izkušenj pridobi z izkušenjskim učenjem (Vrščaj, 2000). 

2.2.3 Konstruktivistični pristop 

"Idejo, da si človek sam gradi svoj svet in da smo ujetniki svojih miselnih 

konstrukcij, je postavil ţe Immanuel Kant" (Krnel, 1993, str. 9). 

Proces konstruktivizma poteka od oblikovanja pojmov do abstraktnih pojmov. Začne 

se z asimilacijo. To pomeni, da nove izkušnje vgrajujemo v ţe obstoječe, torej na 

novo pridobljeno znanje prilagajamo znanju, ki ga ţe imamo. S procesom 

akomodacije svoje znanje nadgradimo oziroma obogatimo. Da doseţemo tretjo raven 

v procesu konstruktivizma, moramo uravnoteţiti procesa asimilacije in akomodacije; 

temu pravimo ekvilibracija., Pri tem nastanejo logične strukture. Utemeljitelj teh 

načel je bil Jean Piaget, ki pravi, da si ta načela razvojno in zakonito sledijo (Krnel, 

1993). 

Značilnosti konstruktivizma so, da je otrok aktiven v procesu pridobivanja znanja in 

da znanje, ki ga ima, oţivi, se zave, načrtuje in vrednoti svoj proces učenja ter 

sodeluje z drugimi pri usvajanju znanja (Praprotnik idr., 2005). 

Zato je pomembno, da so otroci aktivni in ne le pasivni pri raziskovanju. S tem 

pridobivajo trajno znanje in izkušnje, s katerimi bodo v svojem razvoju nadgrajevali 

ţe obstoječe znanje. Otrokom moramo omogočiti okolje za raziskovanje, jim 

omogočiti dovolj časa zanj, biti odprti za razumevanje njihovih idej in jim pri 

"napačnih" razlagah brez sojenja pomagati k pravilnim. Konstruktivistični pristop 

upošteva otrokov interes in njegovo aktivno učenje. S tem pripomore k usvajanju 

vsebin v poznejšem obdobju, v šoli. Otrok bo nove informacije povezal z ţe 

obstoječimi, ki jih je doţivel z izkušnjami v predšolskem obdobju (Poţarnik in 

Pregelj, 2009). 

2.2.4 Aktivno učenje 

Otroci konstruirajo svoje znanje skozi razmišljanje, ki ga pridobijo z izkušnjami, z 

aktivnim učenjem. Osebna pobuda, ki nastane v otroku, omogoča moč učenja. Ker bi 
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otroci radi prišli do svojega cilja, rešujejo probleme, iščejo odgovore, raziskujejo, ob 

tem pa se učijo (Hohmann in Weikart, 2005). 

Po Hohmannu in Weikartu (2005) je aktivno učenje razdeljeno na štiri prvine: 

 Prva prvina je neposredno delovanje na predmete, pri katerem se učenje 

začne takrat, ko otrok neposredno rokuje z materiali, s predmeti, celotnim 

telesom in čutili ter s pomočjo teh raziskuje. To so konkretne izkušnje, s 

katerimi bodo otroci pozneje oblikovali abstraktne pojme. 

 Druga prvina je razmišljanje o delovanju. Potreba po preizkušanju in 

odgovori na vprašanja, ki rastejo v otroku, sproţijo učenje, saj otrok 

preizkuša stvari in je pri tem z njimi v razmišljajoči interakciji. 

 Notranja motivacija, domiselnost in posplošitev je tretja prvina in predstavlja 

otrokovo zanimanje, raziskovanje in učenje. Otrok bo nekaj preizkušal, ob 

tem bo odkrival tudi svoje napake, to pa mu daje nov vidik, novo spoznanje, 

ki je trajno, izkušenjsko in zanj novo. 

 Četrta prvina je reševanje problemov, s katerimi se otrok srečuje. Pričakovani 

ali nepričakovani doseţeni učinek je zanj pomemben, ker vpliva na razvoj 

njegovega razmišljanja, ki ga pridobi z izkušnjami. Te ovire in izkušnje, ki jih 

o svetu ţe ima, mu omogočajo, da najde rešitev, ter ga spodbujajo k učenju in 

razvoju. 

Za uspešno aktivno učenje ima pomembno vlogo vzgojitelj. 

Naloga vzgojitelja je, da 

 organizira okolje za učenje, v katerem prevladujejo zanimivi materiali, 

dovolj igralne površine in sredstva, primerna starosti otrok; 

 vzpostavi ozračje za pozitivne socialne interakcije, pri katerih je pomembno 

razmerje med odraslim in otroki, ter spodbudno, pozitivno in sproščeno 

ozračje; 

 spodbuja otrokova namenska dejanja, reševanje problemov in besedno 

razmišljanje, pri čemer je pomembno, da se osredini na otrokove namene in 

cilje; 

 opazuje in interpretira dejanja vsakega otroka v luči razvojnih načel, ki jih 

uteleša; vzgojitelj sodeluje z drugimi odraslimi, s katerimi interpretira svoja 

opazovanja; 
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 načrtuje izkušnje, ki gradijo na otrokovih dejanjih in interesih, ter jim 

vseskozi ponuja dejavnosti, ki so temelj otrokovega interesa (Hohmann in 

Weikart, 2005). 

2.3 Skelet človeka 

"Skelet pogosto predstavlja simbol smrti. Na kostumih, ki jih oblačijo na predvečer 

praznika vseh svetnikov, je ples okostnjakov, na razbojniški zastavi pa lobanja s 

prekriţanima stegnenicama. Ko pomislimo na okostnjake, si predstavljamo nekaj 

grozljivega in sredi temne noči si ţelimo, da jih ne bi srečali. Toda brez skeleta ne bi 

mogli ţiveti. Ta daje telesu obliko in ščiti ţivljenjsko pomembne organe, npr. srce, 

moţgane in pljuča, ter omogoča gibanje" (Johnson, 1999, str. 6). 

Kosti so med seboj povezane s premičnimi sklepi, ki jih premikajo mišice, in te 

lahko telo poţenejo v gibanje do 35 km/h. Okostje je trdo in hkrati proţno. Telo se 

ne more sesesti zaradi notranjega trdega ogrodja, ki daje podporo preostalim delom 

telesa (Parker, 1991). 

Okostje je gibljivo orodje; sestavljeno je iz 206 kosti, izmed katerih jih je pribliţno 

polovica v rokah in nogah. Kosti so toge, vendar je okostje kot celota zelo gibljivo in 

dopušča človeškemu telesu najrazličnejše gibe. Okostje sluţi kot opora za skeletne 

mišice in kot varovalna kletka za notranje organe telesa. Ţenske kosti so navadno 

manjše in laţje kot moške, ţenska medenica pa je plitvejša in ima širšo votlino 

(Slikovni slovar, 1993). 

2.3.1.1 Kosti glave 

Lobanja je votla, sestavljena iz ploščatih kosti. Varuje najpomembnejši sistem v 

našem telesu – moţgane, tvori odprtini za hrano in vonj, varuje tudi organe za vid, 

sluh in vonj (Lunder, 2012). 

Deli lobanje: temenica, senčnica, zatilnica, čelnica, nosnica, zagozdnica, ličnica, 

zgornja in spodnja čeljustnica, ta pa je tudi edina kost v lobanji, ki se samostojno 

premika in je povezana s sklepom (Kordiš, 2001). 
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2.3.1.2 Kosti trupa 

Hrbtenica je os okostja. Ta povezuje levo in desno polovico telesa. Sestavljena je iz 

vretenc in sklepov, ti pa omogočajo upogibanje naprej in nazaj ter levo in desno. 

Vretenca so močnejša in večja v spodnjem delu, saj nosijo večjo teţo telesa. Skozi 

hrbtenični kanal poteka del osrednjega ţivčevja – hrbtenjača. Levo in desno iz nje 

izstopajo ţivci, ki se navzgor nadaljujejo v moţgane. Hrbtenica deluje kot vzmet in 

tako zmanjšuje tresljaje v hrbtenjači in moţganih. Je v obliki dvojne črke S (Lunder, 

2012). 

2.3.1.3 Kosti trupa: prsni koš 

Prsni koš je v obliki koša in deluje varovalno za srce in pljuča. Na levo in desno stran 

prsnih vretenc so pripeta rebra (Kordiš, 2001). Sedem parov reber je s hrustancem 

pripetih na prsnico, vsa preostala pa so speta med seboj; zadnja para se prosto 

končata. Vseh dvanajst vretenc je pripetih zadaj na prsna vretenca. Prsni koš se pri 

dihanju razširi; to mu omogočajo hrustančasti spoji spredaj in sklepi z vretenci zadaj. 

Kosti, ki povezujejo okončine s trupom, imenujemo ramenski obroč ali oplečje. 

Lopatici in ključnici se drţita kosti rok v ramenskih sklepih (Lunder, 2012). 

2.3.1.4 Kosti trupa: medenica 

Kosti trupa se s kostmi nog stikajo prek medenice. Medenico sestavljajo: kolčnici, 

kriţnici, dve sednici in sramnična kost. S svojo skledasto obliko varuje prebavila, 

spolne organe in izločala (Lunder, 2012). 

2.3.1.5 Kosti zgornjih okončin 

V rokah imamo veliko kosti. Eno roko sestavlja: štirinajst prstnic, pet dlančnic in 

osem majhnih zapestnic. Zapestnice so povezane s podlaktjo; ta gibljiv sistem 

imenujemo zapestje. Koţeljnica in podlaktnica pripomoreta k zavijanju roke v levo 

in desno, gibljivost ramenskega obroča omogoča nadlahtnica, ki jo povezuje 

kroglasta sklepna glavica (Kordiš, 2001). 
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2.3.1.6 Kosti spodnjih okončin 

Stegnenica, pogačica, mečnica, golenica, nartnice, stopalnice in prstnice imenujemo 

kosti spodnjih okončin. Prstnic v nogi je enako število kot v roki, le krajše so. 

Stopalnemu loku daje oporo petnica, ki je največja nartnica. Nartnice se povezujejo s 

stopalnicami v lok, ki pri hoji in teku blaţi tresljaje hrbtenice. Stegnenica je največja 

in najmočnejša kost okostja. Teţo telesa nosi golenica, ki se v kolenskem sklepu 

povezuje s stegnenico. Mečnica, ki je šibkejša kost, daje mišicam pritrditev (Kordiš, 

2001). 

Okostje gradita kostno in hrustančno tkivo. Krvna telesca nastajajo v mozgu, ki se 

nahaja v notranjosti kosti. V kosteh so beljakovine in kalcij, ki poskrbijo za trdoto, 

hrustanec pa blaţi udarce in omogoča mehkejše premikanje in je mehko tkivo. 

Poznamo pet skupin stikov med kostmi. Šivi so ena vrsta stika; z njimi so povezane 

kosti v lobanji in so popolnoma spojeni. Vezivne stike imamo med vretenci in 

dopuščajo rahlo gibljivost. Stike, pri katerih se kosti srečujejo z gladkimi ploskvami 

in druga ob drugi drsijo, imenujemo drseči sklepi; najdemo jih v zapestju in gleţnju. 

Tečajasti sklepi se upogibajo le v eno smer; ti so v komolcu in kolenu. Kroglasti 

sklepi omogočajo največjo gibljivost, saj se lahko upogibajo v vse smeri, najdemo pa 

jih v kolku in rami (Treays, 1993). 

Človeški skelet je zgrajen enako kot pri vseh drugih 40.000 vrstah vretenčarjev. To je 

najvišje razvita skupina ţivali, ki ima hrbtenico zgrajeno iz vretenc (Parker, 1991). 

2.4 Predstavitev ţivalskih skupin in njihovega skeleta, ki so jih 

otroci spoznavali v projektu 

Vretenčarji imajo okostje razdeljeno na tri dele, in sicer: glavni oziroma lobanjski 

del, ki je sprva hrustančni, vendar se z razvojem spremeni v kostno tkivo in 

površinska območja, osni del, ki je sestavljen iz vretenc, in okončinski del, ki pri 

ribah predstavlja dva para plavuti, pri kopenskih vretenčarjih pa noge ter oplečje za 

sprednje in okolčje za zadnje okončine (Bani in Blas, 1993). 
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Slika 1: Okostje domače mačke (Parker, 1991, str. 16) 

2.4.1 Ribe 

Večina rib ima okostje zgrajeno iz kosti kot ogrodja sesalcev, ptic, dvoţivk in 

plazilcev; uvrščamo jih med kostnice. Teh rib je štirikrat več kot vseh drugih vrst rib 

skupaj. Morski pes in skat imata okostje sestavljeno iz hrustanca; to vrsto imenujemo 

hrustančnice. Ribe imajo tudi skupne značilnosti, kot so škrge, s pomočjo katerih 

dihajo v vodi, in plavuti, s katerimi plavajo (Snedden, 1994). 

Čutila, kot so oči in pobočnica, sluţijo za zaznavanje sveta okrog njih in izzovejo 

delovanje moţganov. Ti usklajujejo delovanje mišic, s katerimi ustvarjajo plavalne 

gibe in manevriranje. Za dihanje imajo namesto pljuč škrge. Skozi oţilje srce potiska 

kri, prebavni trakt pa hranilne sestavine prebavi za rast in obnovo telesa. Imajo tudi 

različne ţleze, ki izločajo prebavne sokove in hormone (Parker, 1995). 

Ribam daje osnovno obliko telesa okostje. Lobanja ima zgornjo in spodnjo čeljust ter 

škrţne poklopce, ki pokrivajo in varujejo občutljive škrge (Parker, 1995). 

Hrbtenica z rebri in hrbtni izrastki so drugi osnovni del okostja ribe. Ti varujejo 

notranje organe, srce, jetra, črevesje, ţelodec …, saj ima riba večino notranjih 

organov v prvi polovici sprednjega dela, zadnji del pa je napolnjen z mišicami, ki ji 

omogočajo premikanje (Parker, 1995). Hrbtenica se je skozi evolucijo spreminjala; 

ena izmed njenih nalog je oprijemališče, tako lahko ribe plavajo tudi bočno (Parker, 

1991). 
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Tretji osnovni del okostja je t. i. fino okostje. To sestavlja veliko drobnih podpornih 

kosti za rep in plavuti. Prvi in drugi hrbtni plavuti (nadzorujeta obračanje med 

plavanjem), prsni in trebušni plavuti (omogočata plavanje navzdol in navzgor) ter 

podrepni (nadzoruje obračanje med plavanjem) in repni plavuti (poveča moč gibov 

pri plavanju) nudijo oporo interhemalni izrastki, internevralne koščene podpore in 

plavutnice v plavutih (Parker, 1995). 

 

Slika 2: Skelet ribe (Parker, 1991, str. 20) 

2.4.2 Oţigalkarji 

Oţigalkarje uvrščamo med nevretenčarje. So ţivali, ki nimajo ne notranjega ne 

zunanjega ogrodja (Sket idr., 2003). Imajo veliko oţigalk, s katerimi se branijo in 

lovijo hrano (Muedra Baixauli, 1972). Večina vrst ţivi v morju, nekaj pa jih ţivi tudi 

v celinskih vodah. Nekaj je sesilnih (pritrjenih) in nekaj vagilnih (gibljivih) ţivali. 

Vsi oţigalkarji imajo telo, ki je zvezdasto somerno. Meduzino telo je zvonasto. 

Ločimo dve ţivljenjski obliki: polip, ki je pritrjen, in meduza, ki prosto plava. 

Krvoţilni in prebavni organ ima meduza spodaj; to je cevasti ustni stoţec, ki preide 

do razširjene votline (Muedra Baixauli, 1972). Z ritmičnem krčenjem iztisne vodo, to 

pa ji omogoči premikanje (Devetak in Klokočovnik, 2013). Meduza je prozorna in 

njeno telo je sestavljeno iz 95 % vode. Nima trdnega skeleta iz skeletnih elementov. 

Telesu daje oporo zdrizasta tekočina, ki napolnjuje telo. Med lovkami ima oči za 

zaznavanje svetlobe in organe za ravnoteţje. Usta ima na izrastkih, ki so na sredini 

spodnjega dela klobuka (Angerer, 1997). 
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2.4.3 Mehkuţci 

2.4.3.1 Polţ in školjka 

Mehkuţce najdemo v sladki vodi, morju in na kopnem. Takoj za členonoţci so 

najobseţnejše deblo ţivali. Telo polţa sestavljata noga in drobovnjak. Z nogo se 

premika, v njej pa so tudi ţleze za izločanje sluzi. Glava je sprednji del telesa; na njej 

so oči in tipalnice (Devetak in Klokočovnik, 2013). V ustih ima organ, podoben 

jeziku, ki se imenuje strgača. Zgornji del strgače je iz trdnih zobcev, s katerimi polţi 

trgajo delce rastlin, saj so rastlinojedi. Poznamo vodne polţe, ki dihajo s škrgami, in 

kopenske, ki dihajo s pljuči. Večino notranjih organov ima ţival v drobovnjaku, ki ga 

ščiti plašč, ta pa obdaja plaščno votlino, ki pri večini mehkuţcev izloča lupino ali 

hišico. Te so pri različnih vrstah polţev različno oblikovane, zato nam pomagajo pri 

njihovem določanju (Novak, 2000). 

Zunanji ali konhiolinski sloj hišice je iz beljakovine konhiolina in ni poapnel, zato 

varuje pred vplivi okolja. Njegova naloga je, da zaščiti preostala dva sloja, ki sta iz 

kalcijevega karbonata in se imenujeta prizmatski in biserni sloj. Lupina mehkuţca 

varuje pred zunanjimi vplivi okolja in mu nudi zaščito (Devetak in Klokočovnik, 

2013). 

Dve loputi povezujeta in razpirata sklepno vez školjke. Za zapiranje in odpiranje 

sluţita mišici zapiralki. Ţival nima glave in čeljusti, ima pa sekirasto nogo, ki sluţi 

za zakopavanje. Ob lupino je prilegel plašč in voda na enem delu priteka, na drugem 

pa odteka ter s pomočjo plašča tvori sifon. Školjke se hranijo s suspendiranimi delci 

v vodi, torej precejajo vodo, zato jih imenujemo tudi filtratorji (Devetak in 

Klokočovnik, 2013). 

2.4.3.2 Ligenj, sipa 

Ligenj in sipa ţivita le v morju. Imata nogo, ki se je med evolucijo spreminjala. 

Delila se je na dva dela, en del v lijak – sifon in drugi v lovke, na katerih so priseski 

Ligenj ima velike oči in usta, ki so podobne papagajevemu kljunu. Ligenj in sipa 

imata deset lovk, ki jima sluţijo za lov, hojo, oprijemanje in za plavanje. Pedalni 

ganglij oţivčuje lijak oz. sifon, ki je na izhodu plaščne votline, skozi katerega 
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iztiskata vodo in se tako premikata nazaj. Sipa v nevarnosti z veliko silo brizgne iz 

lijaka, kar ji omogoča hitri reaktivni pobeg (Angerer, 1997). Skozi lijak pa lahko 

iztisneta tudi črnilo, ki nastaja v črnilni ţlezi, kar ju zaščiti pred zasledovalci. 

Pobočnica je na glavi in krakih ter je čutilo za zaznavanje toka. Skelet sipe in lignja 

je notranji. Sipina kost pri sipi in tanka prozorna luska pri lignju sta ugreznjeni v telo 

ţivali (Devetak in Klokočovnik, 2013). Naloga tega ogrodja je vzdrţevanje oblike in 

opora mišicam (Llamas Ruiz, 1997). Med evolucijo se je del plašča sprostil in tako 

so se pri sipi in lignju pojavile plavuti (Devetak in Klokočovnik, 2013). 

 

Slika 3: Zgradba sipe (Angerer, 1997, str. 85) 

2.4.4 Deţevnik 

S tanko pokoţnico pokrito telo in razdeljeno na številne cevaste člene so značilnosti 

črvastih ţivali – kolobarnikov. Usta, moţgani in čutila so na sprednjem delu telesa, 

nato je enakomerno členjen trup in na koncu zadnjična odprtina. Deţevnik nima 

trdnega ogrodja. Ima podkoţno mišičje, imenovano koţomišica. V vsakem členu ima 

telesno votlino, ki je napolnjena s tekočino, ki deluje kot hidrostatsko ogrodje 

(Novak, 2000). Koţomišica in hidrostatski skelet mu nudita trdnost in omogočata 

premikanje s hitinastimi ščetinami (Angerer, 1997). Deţevniki imajo razvite kratke 

ščetine, s katerimi se premikajo in oprijemajo podlage (Novak, 2000). 

2.4.5 Členonoţci 

Mednje uvrščamo: rake, ščipalce, pajke, stonoge in ţuţelke. Členonoţci naseljujejo 

sladke vode, morje, kopno in tudi letajo po zraku (Devetak in Klokočovnik, 2013). 

Členjeno telo, hitinsko zunanje ogrodje (eksoskelet) in parne, členjene, segmentalno 

nameščene okončine so značilnosti členonoţcev. Zunanje ogrodje ali pokoţnica se 
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imenuje kutikula. Ker je tvorba iz hitina, jo imenujemo tudi hitinjača. Kutikula je iz 

treh slojev. Epikutikula je brez hitina in vsebuje lipide, proteine, voske; preprečuje 

izsušitev pri kopnih členonoţcih, pajkovcih in pri ţuţelkah. Eksokutikulo gradijo 

glikoproteini, ki so sestavljeni iz hitina in proteinov. Endokutikula je pri rakih 

prepojena s kalcijevim karbonatom in fosfatom (Devetak in Klokočovnik, 2013). To 

ogrodje nekajkrat ovira rast ţivali, zato se levijo. V tem času so zelo ranljive, saj svoj 

oklep odvrţejo in ga nadomestijo z novim (Novak, 2000). 

Členonoţci in kolobarniki imajo nekaj skupnih lastnosti, med drugim členjeno telo, 

okončine in vrvičasto ţivčevje (Devetak in Klokočovnik, 2013). 

 

Slika 4: Zunanje ogrodje (Parker, 1991, str. 22) 

2.4.5.1 Raki 

Rake imenujemo tudi deseteronoţci. Ime so dobili, ker imajo pet parov nog za hojo, 

pri čemer se oprsne zaključijo v večini primerov z drobnimi škarjami, pri prvem paru 

nog pa so škarje večje. Med glavne značilnosti spada koš – oklep, ki je ob straneh 

dolg do nog in ki prerašča vse člene oprsja (https://sl.wikipedia.org/wiki/Deseterono%C5%BEci). 

Potočni rak 

Eden izmed po zgradbi najznačilnejših rakov je potočni rak. Vodni členonoţci dihajo 

s škrgami. Imajo dva para tipalk in členjene noge. Hitinjača je zunanje ogrodje, ki je 

močno ter prepojeno s kalcijevim karbonatom in fosfatom; nanj so na notranji strani 

pritrjene mišice. Glavoprsje je iz 13 členov in pokriva oklep, ki je podaljšan v ost. 

Njegovo telo sestavlja pet parov nog, od tega en par s škarjicami in dva para tipalk. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Deseterono%C5%BEci


16 

Osnovni par tipalk sluţi kot ravnoteţni organ, drugi par pa kot izvodilo izločal. 

Zadnjih sedem členov je gibljiv zadek, ki se konča s pahljačasto plavutjo (Parker, 

1995). 

Mokrica 

Mokrica ţivi na vlaţnih predelih. Uvrščamo jo med rake. Njeno telo je sploščeno. Z 

glavo je zdruţen prvi prsni člen, srce ima v zadku. Diha z lističastimi notranjimi 

vejami zadkovih noţic. Ima sedem parov nog in se lahko zvije v kroglico (Devetak in 

Klokočovnik, 2013). 

Postranica 

Postranica ima telo stisnjeno in ukrivljeno proti trebuhu, zato se premika bočno. Na 

glavoprsju ima glavo, na oprsju pa sedem parov oprsnih nog. Diha s škrgami, ki jih 

ima na prvih treh parih prsnih nog. Trije pari ščetinastih plavalnih pleopodov in trije 

pari uropodov ji omogočajo, da lahko skače in se odriva od podlage (Devetak in 

Klokočovnik, 2013). 

Vodni osliček 

Vodni osliček ţivi v sladkih vodah. V nevarnosti odvrţe svoje tipalke in noge, 

vendar mu nazaj zrastejo ob levitvi (Zpěvák, 2001). 

2.4.5.2 Pajkovci 

Večina pajkov ţivi na kopnem. Njihovo telo delimo na glavoprsje in zadek. V večini 

primerov je glavoprsje zaščiteno s čvrstejšim oklepom ali košem na zgornji strani in 

s prsnim ščitom na spodnji strani. Na glavoprsju ima en par pipalk iz dveh ali treh 

členkov. Te uporablja za obrambo in hranjenje. Drugi par pipalk je iz šestih različno 

oblikovanih členkov, ki jih uporablja za različne naloge: kot tipalke, za hojo, kot 

škarjice, za lov, obrambo, kot čutilo, za razmnoţevanje … Preostali štirje pari 

okončin so sestavljeni iz sedmih členkov in jih uporablja pri hoji. Zadek je členjen z 

otrdelimi ploščicami ter s trebušnimi in hrbtnimi ščitki (Devetak in Klokočovnik, 

2013). 
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2.4.5.3 Ţuţelke 

Ţuţelke spadajo med členonoţce in so najštevilčnejši razred ţivali. Zunanje ogrodje 

tvori asta kutikula. Najtrdnejši skelet imajo hrošči. Skelet ţuţelkam sluţi kot zaščita 

mišic v notranjosti. Telo ţuţelk delimo na tri dele, in sicer glavo, oprsje in zadek. 

Trije členi sestavljajo oprsje; na prvem členu je prvi par nog, na drugem členu drugi 

par nog in prvi par kril (pokrovke), na tretjem členu pa tretji par nog in zadnji par 

kril. Tudi zadek je členjen (https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDu%C5%BEelke). 

Mokar 

Mokar spada med hrošče, ki so najštevilčnejši red ţuţelk. Ima par pokrovk, ki ščitijo 

notranje organe. Nekateri hrošči imajo tudi krila, ki so zloţena pod trdimi 

pokrovkami (Zpěvák, 2001). 

Paličnjaki 

Paličnjaki so po videzu podobni vejicam dreves. Imajo dolgo telo in suhe noge. 

Uvrščamo jih med ţuţelke. 
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3 METODOLOGIJA 

Izvedla sem kvazieksperiment z eksperimentalno in s kontrolno skupino. 

Eksperimentalno skupino je predstavljalo 19 otrok, starih 5–6 let, od tega 11 dečkov 

in 8 deklic, ki so vključeni v Vrtec Jelka v Dupljah. Za instrument sem uporabila 

polstrukturirani intervju, s katerim sem zbirala podatke individualno (z vsakim 

otrokom posebej) pred začetkom dejavnosti in tako ugotavljala, katere predstave so 

imeli otroci o skeletu ţivali. Vse individualne intervjuje sem izvedla ob konkretnih 

primerih (okostje človeka, ribe, deţevnik in polţ). Na nekatera vprašanja so otroci 

odgovarjali z risbo. 

V eksperimentalni skupini sem nato izvedla projekt, v katerem so otroci s čim več 

neposredne izkušnje aktivno spoznavali skelet človeka ter drugih vretenčarskih in 

nevretenčarskih skupin. Po končanih dejavnostih sem še enkrat izvedla intervju z 

vsakim otrokom posebej in s pridobljenimi podatki dobila vpogled v znanje, ki so ga 

pridobili z izvedenimi dejavnostmi. Dejavnosti sem izvajala le v eksperimentalni 

skupini otrok. 

Kontrolno skupino je predstavljalo 19 otrok, starih 5–6 let, od tega 10 dečkov in 9 

deklic, ki so vključeni v vrtec Mlinček v Naklem. Tudi z njimi sem izvedla začetni 

intervju z vsakim otrokom posebej in tudi končni intervju z vsakim otrokom posebej. 

Dejavnosti v kontrolni skupini nisem izvajala. 

Podatke individualnih intervjujev sem kvantitativno analizirala ter prikazala z grafi 

in s preglednicami. Risbe sem analizirala in kategorizirala po Reiss-Tunnicliffejevi 

sedemstopenjski lestvici (Tunnicliffe in Reiss, 1999). Tudi te rezultate sem prikazala 

grafično. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 

4.1 OPIS DEJAVNOSTI Z ANALIZAMI 

Namen mojega diplomskega dela je bil, da otroci spoznajo raznolikost ţivalskih 

skeletov in moj cilj, da spoznajo čim več različnih skeletov. Od človeka sem prešla 

na druge vretenčarje (sesalce, ptiče in ribe), členonoţce, mehkuţce, kolobarnike in 

nazadnje do oţigalkarjev. Vse skelete in druge materiale, ki sem jih potrebovala za 

projekt, sem dobila od sodelavke, učiteljice biologije Špele Erţen, ki poučuje v OŠ 

Naklo. 

4.1.1 SKELET ČLOVEKA 

CILJI 

 Otrok spoznava dele svojega telesa in njihovo funkcijo. 

 Dojema podobnosti in razlike med ljudmi. 

 Pravilno sestavi skelet. 

DEJAVNOSTI 

4.1.1.1 Spoznavanje človeškega skeleta, poimenovanje kosti 

Da bi vzpodbudila zanimanje, sem v igralnico pripeljala model okostja človeka. 

Otroci so takoj pristopili k meni in ga komentirali. Njihovi komentarji so bili različni, 

večina pa se je nanašala na kosti – na njihovo velikost, barvo, trdnost, povezanost. 

Otroke sem spodbudila, da so zaznali skelet bolj celostno ter na pobudo otrok okostje 

tipali, vonjali, premikali in opazovali, kako so kosti med seboj povezane. Prav tako 

jih je zanimalo, kako se kakšna kost imenuje, zakaj je tako dolga, zakaj je ploščata, 

zakaj se drţi lobanje … Ob teh vprašanjih sem jih spodbudila k razmišljanju, zakaj 

so v našem telesu in katero funkcijo pravzprav opravljajo, kje se nahajajo, kako bi jih 

poimenovali. 

  



20 

Ob mojem spodbujanju smo jih razdelili na: 

 kosti glave: lobanja (votla, varuje moţgane, organe za vid, sluh in vonj); 

 kosti trupa: hrbtenica (povezuje levo in desno polovico telesa; sestavljena je 

iz vretenc in sklepov, deluje kot vzmet in zmanjšuje tresljaje v hrbtenjači in 

moţganih, je v obliki dvojne črke S), prsni koš (varovalo za srce in pljuča, 

nanj so pripeta rebra, lopatici in ključnici se drţita kosti rok), medenica 

(kosti trupa se s kostmi nog stikajo prek medenice, ki je skledaste oblike in 

varuje prebavila, spolne organe in izločala); 

 kosti zgornjih okončin (prstnice, dlančnice, zapestnice, podlahtnica, 

koţeljnica, nadlahtnica); 

 kosti spodnjih okončin: stegnenica (največja in najmočnejša kost v našem 

telesu), pogačica, mečnica, golenica, nartnica, stopalnica in prstnica. 

Otrokom so se zdela imena kosti zanimiva; za nekatere so ţe slišali, najbolj znana 

jim je bila hrbtenica. 

 

Slika 5: Spoznavanje modela človeka 
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Slika 6: Poimenovanje kosti človeka 

4.1.1.2 Opazovanje svojega telesa in kosti 

Otroci so se po lastni ţelji razdelili v dvojice. Spodbudila sem jih k raziskovanju 

svojih teles. Tipali so kosti in ob njih ugotavljali, kaj je pod njimi. Vprašala sem jih, 

zakaj mislijo, da potrebujemo kosti. Odgovori so bili, da imamo pod kostmi notranje 

organe (moţgane, srce, pljuča …) ter da nam poleg opore, sodelovanja pri gibanju in 

zmanjševanja tresljajev tudi varujejo te organe. 
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Slika 7: Tipanje kosti pri prijatelju 

 

Slika 8: Raziskovanje teles 
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4.1.1.3 Sestavljanje majhnega skeleta 

 

Slika 9: Rezanje majhnega skeleta 

 

Slika 10: Sestavljanje majhnega skeleta 

Za otroke sem pripravila skelet, ki je bil narisan na belem papirju formata A 4. 

Ponudila sem jim ga, in kdor je ţelel, ga je izrezal ter sestavil z razcepki v celoto. Vsi 

otroci so bili zainteresirani. Pri sestavljanju se je pojavilo nekaj teţav, ob tem pa so 
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otroci menili, da so si kosti zelo podobne. Ob moji pomoči so ga vsi sestavili in dele 

z razcepkami zdruţili. 

4.1.1.4 Raziskovanje literature o kosteh in pogovor ob tem 

Iz knjiţnice sem si izposodila knjige o človeškem okostju. Otrokom sem jih ponudila 

na ogled. Pustila sem jim čas, da so jih listali, ob njih komentirali, si ogledovali slike 

in zastavljali vprašanja. Spodbujala sem jih k ponovnemu poimenovanju kosti in 

njihovi nalogi. Otroci so aktivno primerjali svoj skelet s skeletom na modelu in ob 

slikah v knjigah. En deček je v knjigi zasledil poškodbe kosti. Slike smo si vsi 

ogledali, na ţeljo otrok pa sem prebrala še besedilo ob njih. Drugi deček je povedal, 

da si je njegova sestra ţe zlomila kost, ko je padla s kolesom. Povedal je tudi, da ji je 

zdravnik naredil mavec, zato da se je kost zacelila, in da je roka njegove sestre zdaj v 

redu. 

 

Slika 11: Ogled zgradbe telesa človeka 

 

Slika 12: Spoznavanje človeškega skeleta 
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Po vseh končanih dejavnostih tega projekta sem otrokom ponudila spoznavanje 

človeka, tudi prek računalnika. Na spletnih straneh sem našla primerno didaktično 

računalniško igro na temo človeškega telesa (Holy, 2016). Glede na to, da smo prek 

različnih dejavnosti spoznali kosti človeka in skelete ţivali, sem menila, da igra ne 

bo prezahtevna. 

Na računalniškem zaslonu so bile kosti človeka naključno narisane. Otroci so vodili 

računalniško miško, tako da so z njo prijeli neko kost in jo postavili k ţe sestavljenim 

kostem človeka. Otroci so sprva sodelovali po dva ali trije skupaj in si pri pomagali. 

Večkrat so me vprašali, kaj pod kostjo piše, in sem jim povedala. Pozneje so se ţeleli 

samostojno prepričati o svojem usvojenem znanju. Moram priznati, da so bili vsi 

uspešni, nekateri pa so nalogo na lastno ţeljo večkrat rešili. 

 

Slika 13: Reševanje sestavljanja skeleta v računalniški igri 

4.1.2 ZNAČILNOSTI KOSTI IN OKOSTIJ 

CILJI 

 Otrok se seznanja z različnimi viri informacij. 

 Uri se v naravoslovnih postopkih opazovanja, razvrščanja, merjenja in 

beleţenja podatkov. 

 Spoznava raznolikost ţivalskih skeletov. 

 Spoznava različne in skupne lastnosti. 

 Seznanja se z merili. 
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DEJAVNOSTI 

4.1.2.1 Opazovanje skeleta mačke in kokoši 

 

Slika 14: Skelet mačke 

 

Slika 15: Skelet kokoši 

Otrokom sem v igralnico prinesla model okostja mačke in ptiča. Zanimala sta me 

njihov odziv in motiviranost k raziskovanju. Ob prvem vtisu z okostjema so otroci 

trdili, da sta dinozavrovi. Z vprašanji sem jih spodbudila k razmišljanju, čigavo 

okostje bi lahko bilo. Na glas so razmišljali in povedali, da imata obe okostji 

hrbtenico, lobanjo, noge … En deček je ugotovil, da ima eno okostje krila; popravila 

sem ga in mu dejala, da so to peruti; ob tem so ugotovili, da je to lahko gos, papiga, 

kokoš ali raca. Spodbujala sem jih k natančnejšemu opazovanju in ţelela, da mi svoje 

ugotovitve ubesedijo. Ogledali smo si glavne značilnosti in skušali dokazati, da je to 
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okostje kokoš. Najbolj so nas prepričali dolgi prsti in dolgi kremplji ter kratek kljun. 

Pri drugem okostju sem jih spodbudila, da so iskali vidne posebnosti. Otroci so 

navedli, da ima okostje dolg rep in dolge noge s kremplji; ob tem so otroci 

prepričljivo povedali, da je to okostje mačke. 

4.1.2.2 Opazovanje in iskanje podobnosti med skeletom mačke, 

kokoši in človeka 

 

Slika 16: Iskanje razlik in podobnosti med skeleti 

Zanimalo me je, ali bodo otroci našli skupne lastnosti opazovanih okostij v 

primerjavi s svojim. Nekaj smo se o njih ţe pogovarjali ob ogledu mačke in kokoši, 

vendar nismo še nič povezali z okostjem človeka. Spodbudila sem jih, da naj 

poiščejo skupne lastnosti mačke, kokoši in človeka, ter jim predlagala, da se 

posedejo na stole okrog treh večjih miz, na katerih je eno okostje, le skelet človeka je 

ob mizi. Vsaka skupina otrok si je ogledovala okostje, ki ga je imela na voljo, in 

iskala njim znane kosti ter jih poimenovala. Ko sem videla, da so otroci ţeleli 

nadaljevati, so se zamenjali in tako pri naslednjem okostju spet iskali ter poimenovali 

kosti. Otroci so skrivnostno razglabljali in me poklicali k sebi, ko se niso mogli 

spomniti imena kosti. Ko so vse skupine pregledale okostja, so se usedli na stole za 

svojo prvotno mizo in nam vsem povedali, kaj so ugotovili. Vse skupine so dobro 
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predstavile svoje okostje in ob mojih spodbudah so povedali, da imajo ta okostja, ki 

smo jih opazovali, hrbtenico, lobanjo, rebra … Otroci so imeli ob tej dejavnosti 

priloţnost, da spoznavajo, da so si v svoji telesni zgradbi delno podobni z drugimi 

vretenčarji, ki imajo – tako kot oni – hrbtenico, rebra, lobanjo, kosti okončin … 

4.1.2.3 Izkušenjsko spoznavanje posameznih kosti vretenčarjev 

 

Slika 17: Spoznavanje ţivalskih kosti 

 

Slika 18: Tehtanje in merjenje ţivalskih kosti 

Otrokom sem poleg okostij ţelela pokazati tudi prave ţivalske kosti, s katerimi so 

lahko eksperimentirali. Ker sem jim ţelela omogočiti neposredno izkušnjo 

raziskovanja kosti (s prejšnjimi skeleti je bilo treba rokovati previdno), sem jim jih 

priskrbela; z njimi so lahko rokovali, jih ţagali, tudi zlomili … Od doma sem 

prinesla kosti piščanca in govedi. Kosti piščanca sem dobila s hrano, ki sem jo 
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pripravljala doma, in jih do dejavnosti shranila v hladilniku. Kosti govedi pa sem šla 

iskat v bliţnjo mesarijo, saj sem se z mesarjem ţe vnaprej dogovorila, da mi goveje 

kosti shrani. Ker sem ţelela, da so kosti čiste in kar se da bele, sem jih v vodi kuhala 

dve uri. Ostanki mesa so odstopili; kosti so bile čiste, niso pa bile bele, kot sem 

ţelela. Otrokom sem ponudila povečevalna stekla, s pomočjo katerih so si ogledovali 

kosti, ki sem jih poloţila na dolgo mizo v igralnici. Spodbujala sem jih k opisovanju. 

Zaznali so barvo kosti, notranjo zgradbo, trdnost, prav tako sem jih spodbudila tudi k 

čutnim zaznavam, zato so jih tudi vonjali in tipali, ker sem ţelela, da jih doţivijo čim 

bolj celostno. Odzivi na kosti so bili različni. Nekaterim je bilo drţati kost v rokah 

nekaj posebnega, saj se z njo še nikoli niso srečali. Z vprašanji sem jih spodbudila k 

razmišljanju, kje in kdaj so jih ţe videli, in večina je imela stik z njimi samo prek 

prehranjevanja, zdaj pa so imeli priloţnost nanje gledati na naravosloven način. 

Otrokom sem prinesla tri majhne ţage, s katerimi so lahko kosti tudi preţagali. Pod 

kost sem dala veliko leseno desko in jim pomagala pri rokovanju z ţago. Pri ţaganju 

piščančjih kosti ni bilo teţav, večje goveje kosti pa ni uspelo razţagati nobenemu 

otroku. Otroci so opazili, da so nekatere kosti votle, druge polne. Rekli so, da je to 

meso; popravila sem jih in jim povedala, da so kosti ţive in da je snov v kosti mozeg, 

ţile v tanki mreni, pokostnici, pa skrbijo za hranilne snovi kosti. 

 

Slika 19: Primerjanje kosti 
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Slika 20: Urejanje kosti po velikosti 

Po ogledu s povečevalnimi stekli sem jim ponudila prevesno tehtnico, vrvico, škarje, 

lepilo in svinčnike. Ţelela sem, da bi kosti med seboj primerjali po velikosti in masi. 

Otroci so dejali, da potrebujemo papir, s katerim bomo lahko vrednosti prikazali. 

Izbrali so velik bel šeleshamer ter na svojo ţeljo tudi sliki piščanca in goveda. Te so 

otroci izrezali in nalepili na papir, tega pa pritrdili na steno. Na mizi so imeli kosti, ki 

so jih merili, tehtali, razvrščali in obrisovali. Med dejavnostjo so otroci ţe ugotovili, 

da so goveje kosti večje in tudi teţje od piščančjih, kar so povezali z velikostjo ţivali, 

pozneje pa smo se o tem tudi prepričali iz naših zapisanih vrednosti. Spodbudila sem 

jih h govornemu opisovanju zapisanih vrednosti. 

4.1.3 SKELET RIB 

S ciljem, da otrokom omogočim čim več neposrednih izkušenj v povezavi z 

raznolikimi skeleti različnih ţivali, sem se odločila, da v vrtec prinesem mrtve ribe, 

skuše iz ribarnice. Dvom o tem, ali je "pogled v notranjost" mrtve ţivali primeren za 

predšolske otroke, je premagalo moje prepričanje, da je prav, da otroci pridobivajo 

tudi takšne izkušnje. Če lahko telo ribe razreţejo in razkosajo ob tem, ko ribe jedo, je 

primerno tudi, če to naredijo z namenom učenja o notranji zgradbi ţivali. Na podlagi 

tega sem se odločila tudi za podobno spoznavanje mrtvega lignja v eni izmed 

naslednjih dejavnosti. 
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CILJI 

 Otrok doţivlja ţive ţivali in ugotavlja, kaj ţiva bitja potrebujejo za ţivljenje. 

 Otrok raziskuje in primerja. 

 Spoznava skelet rib in ga primerja s skeleti drugih vretenčarjev, ki jih je ţe 

spoznal. 

DEJAVNOSTI 

4.1.3.1 Spoznavanje ţive ribe 

V vrtec sem prinesla zlato ribico v akvariju. Otroci so vedeli, da jo imam doma in da 

sem jo prinesla od doma. Med opazovanjem ribe sem jih spodbujala k razmišljanju, 

nato pa sem vodila pogovor, kaj o ribi vedo. Otroci so povedali, da ribe ţivijo v vodi 

(slani ali sladki), da potrebujejo hrano, svetlobo, primerno temperaturo itn. Ker ji tisti 

dan še nisem dala hrane, sem to moţnost dala otrokom. Seveda so vsi ţeleli to storiti, 

zato sem jih vprašala, kako naj si to delo razdelimo, da bi lahko vsi vsaj enkrat 

nahranili ribo. Vse ideje sem zapisala. Ob moji pobudi smo se odločili, da tista 

otroka, ki sta deţurna tisti dan, poskrbita tudi za ribo. Ko smo odprli hrano za ribo, 

so jo otroci ţeleli vonjati, tipati in gledati. Ko so vse zaznali, so dejali, da je hrana 

suha in da ima neprijeten vonj. Ob tem sem jim povedala, da je narejena iz posušenih 

alg, rakcev in mehkuţcev. Otroci so komentirali, da jih je vonj spomnil na morje. 

 

Slika 21: Spoznavanje ribe 
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Slika 22: Hranjenje ribe 

4.1.3.2 Spoznavanje telesne zgradbe mrtve ribe 

V ribarnici sem kupila skuše in jih v vrtcu pokazala otrokom. Takoj so pokazali 

zanimanje in jih tipali, vonjali, drţali v rokah. Nekaterim otrokom je bil vonj 

neprijeten, drugi so ga povezali z vonjem morja. Spodbudila sem jih k 

podrobnejšemu opazovanju in ugotavljanju, koliko različnih plavuti ima riba in kako 

bi jih oni poimenovali. S pomočjo mojih usmerjanj so otroci poimenovali prsni in 

trebušni plavuti ter hrbtno, predrepno in repno plavut. Ker nas je zanimal skelet ribe, 

sem jih izzvala z vprašanji o kosteh, kaj mislijo, ali ima riba kosti. Tu so otroci v 

večini odgovorili pritrdilno; da bi se o tem prepričali, so predlagali, da naj jo zreţem. 

Z ostrim noţem sem zarezala po hrbtni strani od glave proti repu in za glavo do 

hrbtenice. Nato sem z noţem potegnila vzdolţ ribe in odstranila meso. Otroci so 

zagledali kosti in se jih dotikati. Komentirali so, da so ostre, tanke, bele, rdeče, dolge, 

kratke, čisto majčkene … in ko so jih ţeleli s prsti odstraniti iz drugega dela mesa, 

jim to ni uspelo. Tudi drugi del sem odstranila na pobudo otrok – tako kot prvega –, a 

je nekaj mesa ostalo na njih. Kljub temu so si otroci dali duška in jih tipali. Pri tem se 

je kakšna kost tudi zlomila, prelomila in odstopila. Ugotovili so, da ima riba 

"mehke", krhke kosti in da so bile kosti piščanca bolj trde, najbolj trde pa so bile 

kosti govedi. 
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Slika 23: Spoznavanje ribe s tipom, z vidom, vonjem 

4.1.3.3 Ogled skeleta ribe 

Ţe pri mrtvih ribah, ki smo jih raziskovali, smo si fizično ogledali kosti in jih zaznali 

na različne načine. Ker smo si pri mrtvi ribi kosti ogledali le po telesu, smo si 

ogledali še skelet ribe. Tega so otroci povezali s kostmi, ki jih odstranijo pri ribah, 

kadar jih jedo. Otroke sem spodbudila k razmišljanju in jih z vprašanji usmerjala k 

primerjanju preostalih nam ţe poznanih skeletov. Vse skelete smo imeli v igralnici. 

Otroci so hodili od enega do drugega in premišljevali, kaj jim je skupno in kaj ne. V 

večini so vsi otroci po videnem in do zdaj znanem menili, da imajo vsi skeleti 

hrbtenico in lobanjo, da pa se te razlikujejo po velikosti, sestavi in po videzu. Otroke 

sem ţelela spodbuditi tudi k iskanju različnosti. Ob tem so naštevali, da ima seveda 

kokoš peruti, maček rep, riba plavuti, človek noge. Zastavljala sem jim vprašanja, 

zakaj imamo tako različne okončine. Povedali so, da riba za plavanje potrebuje 

plavuti, ptič za let peruti, človek noge, da lahko hodi. S pomočjo usmerjanja sem jih 

vodila do ugotovitev, da imajo ţivali različne prilagoditve, in sicer glede na to, kje 

ţivijo in kaj za ţivljenje potrebujejo. 
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Slika 24: Ogled skeleta ribe 

 

Slika 25: Poimenovanje kosti in njihova funkcija 

4.1.4 SKELET ČLENONOŢCEV 

CILJI 

 Otrok z neposredno izkušnjo išče členonoţce, 

 Spoznava zunanji skelet in njegovo funkcijo. 
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DEJAVNOSTI 

4.1.4.1 Spoznavanje mokarja in paličnjaka ter njunega zunanjega 

skeleta 

Za otroke sem pripravila slike členonoţcev, saj me je zanimalo, koliko o njih vedo, 

ali jih znajo poimenovati in povedati, kje jih najdemo. Izbrala sem slike tistih, ki 

ţivijo v naši okolici, in tistih, ki jih bomo ta dan spoznali. Vsak otrok je naključno 

dobil eno sliko. V krogu so pokazali drugim, kaj je na sliki, in skupaj smo jih 

poimenovali. Nekatere so poznali, drugih ne. Najbolj znane so jim bile: pikapolonica, 

pajek, paličnjak, mokar in kobilica. Ko je otrok pokazal sliko, sem ga usmerjala z 

vprašanji o njeni zgradbi, njenem ogrodju. Nato sem jih spodbujala k natančnemu 

opazovanju slik. Otroci so ob svojih slikah povedali, da imajo pikapolonica, kobilica, 

rdeči škratec šest nog, samo pajek ima osem nog. Prav tako so povedali njihove 

barve in da imajo dolge ali tanke noge, da so nekatere okrogle oblike, druge bolj 

podolgovate itn. Zanimalo me je, kaj menijo, zakaj se imenujejo členonoţci. 

Spodbujala sem jih k razčlenjevanju besede in kmalu so mi povedali, da je v 

povezavi z nogami in s členi. Tako smo skupaj ugotovili, da imajo členonoţci 

členjene noge in telo, ki je razdeljeno na tri dele (glavo, oprsje in zadek). Da bi to 

videli še nazorno, sem jih povabila, da mi slike vrnejo, ter jim na mizo poloţila 

mokarje in paličnjake. 

 

Slika 26: Spoznavanje in poimenovanje ţuţelk 
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Ţelela sem, da otroci z neposredno izkušnjo spoznajo členonoţce; tako bo dejavnost 

bolj celostna, aktivna in spoznavna. Otroke sem pustila, da so jih gledali, se jih 

dotikali in jih poloţili na svojo ali prijateljevo roko. Nekateri otroci so imeli nekaj 

predsodkov in strahu. S svojim zgledom sem ţelela spremeniti njihov odnos. 

Spodbujala sem jih k opazovanju, dotikanju in k premagovanju strahu. 

 

Slika 27: Spoznavanje paličnjaka 

Ob opazovanju sem jih spodbudila, da so razmišljali, ali imajo paličnjaki kosti – tako 

kot mi in mačka, ptič in riba. Spodbudila sem jih k tipanju zgornjega dela; tako so 

komentirali, da je njihova površina trda. Ker smo se o funkciji kosti ţe pogovarjali, 

so povedali, da ta trda plast sluţi varovanju organov pod oklepom. Ker sem jim 

prinesla tudi olevek, so me spraševali, kaj je to. Povedala sem jim, da ko postane 

hitinjača zaradi rasti členonoţcem pretesna, ta poči, in še preden gre olevek stran, je 

pod njim ţe pripravljen nov skelet, ki je sprva mehek, nato pa otrdi. 

4.1.4.2 Pogovor o členonoţcih in njihovih lastnostih 

Ponovno smo si ogledali slike členonoţcev, jih še enkrat poimenovali in otroke sem 

spodbudila k razlagi do zdaj znanega zunanjega skeleta. Zanimalo me je, kaj mislijo 

o podobnosti med svojim skeletom in skeletom paličnjaka. Otroci so takoj povedali, 

da mi nimamo olevka, da nimamo členjenih nog, da so členonoţci zelo majhni, da 

imamo mi hrbtenico in oni ne itn. Ob mojem usmerjanju so ugotovili, da smo si zelo 

različnim in da je skelet paličnjakov precej bolj drugačen od našega v primerjavi z 

mačko, s ptičem ter da smo si s paličnjakom veliko manj podobni in sorodni kot z 

vretenčarji. Po pogovoru smo odšli na igrišče, na katerem je vedno veliko različnih 
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členonoţcev. Otroci so jih iskali in mi jih prinesli pokazat. Ob tem so ponosno 

razlagali nove pojme o skeletu (kje je), koliko nog ima ţival (da so členjene), kakšne 

barve je ţival … 

 

Slika 28: Iskanje členonoţcev na našem igrišču 

4.1.5 SPOZNAVANJE SKELETA RAKOV IN VODNIH 

ŢUŢELK 

CILJI 

 Otrok doţivlja naravo, ţiva bitja v naravnem okolju. 

 Raziskuje. 

 Spoznava skelet rakov in ga primerja s skeleti do zdaj spoznanih 

organizmov. 

 Uri se v naravoslovnih postopkih: v opazovanju, opisovanju, primerjanju in 

v določanju. 

DEJAVNOSTI 

4.1.5.1 Spoznavanje ţivali v potoku 

Ker sem ţelela, da otroci spoznajo še eno skupino členonoţcev, to so raki, in ker sem 

ţelela del naših dejavnosti izpeljati v naravnem okolju, sem se odločila, da bom 

otrokom omogočila, da bodo to skupino ţivali spoznavali v potoku in ob njem. Z 
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otroki smo se en dan prej dogovorili, da bomo odšli k bliţnjemu potoku in kaj bomo 

potrebovali pri tem potrebovali. 

Naslednji dan so otroci s seboj prinesli plastične kanglice, lopatke in mreţe. V njih je 

bilo čutiti vznemirjenje in komaj so čakali, da se po zajtrku odpravimo. Ţe med potjo 

smo opazovali naravo in ţivljenje v njej. 

 

Slika 29: Pot do potoka 
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Slika 30: Koliko ţivali je v naravi! 

Z otroki smo se najprej pogovorili, katere ţivali lahko najdemo v potoku, kako 

ravnati z njimi in kako jih poiskati. Spodbudila sem jih, da so povedali, da so te 

ţivali majhne, da jih lahko hitro poškodujemo, da se nas bojijo, da so hitre, da 

zbeţijo. Ob zavedanju vsega tega sem jim povedala, da naj čim bolj mirno, tiho 

raziskujejo. Vprašala sem jih, kje bodo našli ţivali, če se nas te bojijo. Otroci so 

vedeli, da se ţivali skrijejo tja, kamor se lahko, zato so menili, da bo treba dvigniti 

kak kamen, list, desko ali pesek. Otroke sem razporedila po obeh bregovih. V potoku 

je bilo malo vode, zato je bilo varno zanje. Otroci so obuti v škornje hodili gor in dol 

po potoku in sprva govorili, da ni nobene ţivali. Sama sem našla postranice in 

potočnega raka. To je otroke motiviralo in potrpeţljivo so iskali. Kmalu so tudi oni 

našli postranice, v globlji vodi tudi paglavce, vodnega oslička in še enega potočnega 

raka. Ob vsaki ţivali, ki so jo našli, so bili navdušeni, nekateri pa razočarani, ker jim 

ni uspelo uloviti ničesar. Z vzgojiteljico sva jim pomagali in vsak je imel v svoji 

posodi vsaj en primerek sladkovodne ţivali. 
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Slika 31: Lov sladkovodnih ţivali 

 

Slika 32: Navdušenje otrok nad ulovom 

 

Slika 33: Majhen potočni rak, ki so ga ujeli otroci 
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Slika 34: Iskanje ţivali, ki ţivijo v potoku in ob njem 

4.1.5.2 Ogled in pogovor o značilnostih ţivali iz potoka in njegove 

bliţine 

Ţivali, ki smo jih našli, smo odnesli v posodah do bliţnjega dvorišča. Tam smo se 

posedli v krog in si jih ogledali. Skupaj smo jih poskušali poimenovati, saj smo se o 

njih ţe pogovarjali ob potoku. Pozneje sem otroke razdelila v skupine po tri ali štiri. 

Vsaki skupini sem dala knjigo Moje prve sladkovodne ţivali (Bajd, 1998) in posodo, 

v kateri je bilo nekaj sladkovodnih ţivali. Njihova naloga je bila, da poiščejo, ali se v 

knjigi nahaja slika katere izmed ţivali, ki jo imajo v svoji posodi. Naloga ni bila 

preteţka, saj so bile vse skupine uspešne pri določanju. Ulovili smo postranice, 

vodnega oslička, mokrico in potočnega raka. Ker je bil čas, da se vrnemo v vrtec, 

smo dali ţivali skupaj v eno posodo in jih odnesli v vrtec, tam pa smo si jih še enkrat 

ogledali. 

Pri tem sem otrokom ponudila povečevalna stekla. Otroci so ob gledanju komentirali, 

kako so ţivali majhne, kako je postranica zavita in prozorna, da imajo veliko nog, in 

ker so jih lahko tudi tipali, so rekli, da imajo zgornjo površino trdo. Pri vseh ujetih 

ţivalih so otroci opazili veliko členjenih nog, in ko sem jih spodbudila k štetju, so se 

pri tem večkrat zmotili. Povedala sem jim, da vse te ţivali, ki smo jih ujeli, uvrščamo 

med rake. To skupino imenujemo tudi deseteronoţci. Otroci so vedeli, da govorim o 

ţivalih, ki imajo deset ali več nog. Še vedno pa jim jih ni uspelo prešteti. 



42 

Otroke sem spodbudila k primerjanju do zdaj nam znanih členonoţcev. Ob 

opazovanju so ugotavljali, da so si zelo podobni kopenski in vodni členonoţci, da 

imajo vsi členjene noge in telo, da imajo enako trdo površino kot kopenski, 

razlikujejo pa se v tem, da imajo več nog. Otrokom sem ponudila bele liste formata 

A 4 in svinčnike. Kdor je ţelel, je lahko ob opazovanju narisal najzanimivejšo ţival 

po lastni presoji, ki smo jo danes ujeli. Otroci so vsi posegli po listih in s pomočjo 

gledanja skozi povečevalno steklo risali členonoţce. Spodbudila sem jih k 

natančnemu opazovanju. Ko smo končali, smo ujete ţivali v beli široki posodi 

postavili na mizo k vratom, kamor so otroci z navdušenjem povabili starše k ogledu. 

Otroci in tudi midve z vzgojiteljico smo bili navdušeni nad raziskovanjem tistega 

dne. 

 

Slika 35: Določanje ţivali s pomočjo knjig 
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Slika 36: Opazovanje ţivali, ki smo jih našli 

 

Slika 37: Ogled ţivali, ki smo jih našli v potoku, s povečevalnimi stekli in opazovanje 
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Slika 38: Risanje sladkovodnih ţivali; izdelano na osnovi opazovanja ţivih ţivali 

4.1.6 OŢIGALKARJI – MEDUZA 

CILJI 

 Otrok opazuje. 

 Sodeluje v pogovoru. 

 Spoznava ţivali brez skeleta. 

DEJAVNOSTI 

4.1.6.1 Ogled videa in pogovor o meduzi 

Z otroki se nismo nič pogovarjali o meduzah, le prek računalnika sem jim predvajala 

posnetek (Zzx4k, 2010). Ker jim ţive meduze nisem mogla pokazati, smo si jo lahko 

ogledali le prek videa. Najglasnejši so takoj ugotovili, da so to meduze in da lahko 

opečejo ter da so prozorne. Povedala sem jim, da je meduza zdrizasta in prozorna 

zaradi njene sestave. Otroke sem vprašala, kaj mislijo, da sestavlja meduzino telo. 

Ob mojem usmerjanju so otroci prepričljivo rekli, da je iz vode; to sem potrdila in 

povedala, da je večina (95 %) meduze iz vode. Otroke sem spodbujala k opazovanju 

njene oblike. Opazili so, da jih njihova oblika spominja na klobuk, zato me je 

zanimalo, kako bi jih oni poimenovali. Poimenovali bi jih klobučarji, klobučkarji, 

klobuki in na koncu tudi klobučnjaki. Prav tako so na robu klobuka opazili "nitke", 

lovke z oţigalkami. Spodbudila sem jih, da naj si ogledajo njihovo premikanje; dejali 

so, da plava in da se premika tako, da potisne vodo, na kar kaţe krčenje klobuka. Ker 
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me je zanimalo, kaj mislijo, ali imajo meduze kosti, sem jih z vprašanjem spodbudila 

k razmišljanju. Večina otrok je dejala, da meduze nimajo kosti, dve deklici pa sta 

soglasno dejali, da jih imajo, saj imajo okroglo obliko. Po natančnem opazovanju 

videa smo bili vsi istega mnenja, da meduza nima niti zunanjega skeleta tako kot 

členonoţci. Spodbudila sem jih k razmišljanju, kaj ji potem daje to obliko; ob mojem 

usmerjanju smo ugotovili, da jim oporo daje tekočina, ki napolnjuje telo. 

 

Slika 39: Ogled meduze ob videoposnetku 

4.1.7 DEŢEVNIK 

CILJI 

 Otrok spoznava ţivali brez skeleta. 

 Medpredmetno povezuje naravoslovje in ustvarjalni gib. 

DEJAVNOSTI 

4.1.7.1 Iskanje deţevnikov z otroki 

Z otroki smo se odpravili na travnik ob vrtcu. S seboj smo vzeli posodo in lopatko. 

Spodbudila sem jih k iskanju deţevnika. En deček je takoj vedel, kje iskati, in ga tudi 

prvi našel. Prinesel ga je v rokah, ob tem pa so se nekateri otroci zgraţali. O tem smo 

ţe govorili in spodbujala sem jih k spremembi svojega odnosa. Skupaj smo se ga 

dotikali, raziskovali, čutili njegovo premikanje. 



46 

 

Slika 40: Našli smo deţevnika 

 

Slika 41: Pa še enega in polţa tudi 

4.1.7.2 Ogledovanje deţevnikov v vrtcu ter pogovor o premikanju in 

okostju 

Deţevnike, ki smo jih našli, smo odnesli v vrtec in si jih tam dobro ogledali ter 

opazovali njihovo premikanje. Poloţili smo jih na list papirja in poslušali, kakšni 

zvoki pri tem nastajajo. Slišali smo rahlo prasketanje, otroci pa so si deţevnike 

pogledali še s povečevalnimi stekli. Videli so, da prasketanje povzročajo majhne 

"nogice" – ščetine na spodnji strani telesa. Zanimanje sem spodbudila z vprašanjem, 

ali ima deţevnik kosti. Ker smo ţe spoznali meduzo in videli, da nima kosti, so 

otroci ob dotikanju deţevnika prav tako rekli, da nima kosti in niti trdnega oklepa. 

Ker jih je zanimalo, kaj mu pomaga, da se lahko tako zvija in premika, sem jih 

vprašala, kaj pomaga našim kostem, da se premikamo. Otroci so dejali, da so to 

mišice. Tako sem jim povedala, da ima deţevnik mišice razporejene po svojem 

telesu, tako da ga te drţijo pokonci, ob tem pa mu pomaga tekočina, ki jo ima znotraj 

tega. 
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Slika 42: Opazujemo premikanje deţevnika 

4.1.7.3 Ponazarjanje premikanja deţevnika v telovadnici 

Ko smo ugotovili, kako se deţevnik premika ter da uporablja vzdolţne in prečne 

mišice ter da vsak člen posebej lahko izteza, je bil to zanimiv izziv za otroke. Na 

njihovo pobudo smo šli v telovadnico, v kateri so lazili, pri tem pa ugotovili, da 

naloga ni tako preprosta. Kljub temu so ob tem zelo uţivali. 

 

Slika 43: Premikamo se kot deţevnik 

4.1.8 MEHKUŢCI 

CILJI 

 Otrok spoznava zunanji skelet v obliki hišice ali lupine. 

 Primerja in razvršča. 

 Medpredmetno povezovanje naravoslovja, glasbe in likovnega izraţanja. 
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DEJAVNOSTI 

4.1.8.1 Spoznavanje polţa ahatnika in vrtnega polţa 

Ker sem ţelela otrokom predstaviti ţival z zunanjim skeletom v obliki hišice ali 

lupine, sem za uvodno motivacijo izbrala pesem. Z otroki smo se po zajtrku usedli v 

jutranji krog in začela sem peti pesem Leze, leze polţek počasi. Z veseljem so peli z 

menoj, saj to pesem ţe znajo. Po pesmi sem jih vprašala, ali kaj vedo o polţih. Na tak 

način sem ţelela raziskati njihove ideje o polţih in dozdajšnje izkušnje z njimi. 

Otroci so navajali svoje izkušnje. Odgovarjali so, da poznajo lazarje pa tiste s hišico, 

ena deklica je povedala, da imajo doma na vrtu veliko rdečih polţev (lazarjev), ki jim 

pojedo vso solato. Na to pripoved je še nekaj otrok povedalo, da imajo veliko polţev, 

predvsem na travnikih in vrtovih. 

 

Slika 44: Hranjenje polţa 

Po pogovoru sem jim pokazala polţe ahatnike. Prinesla sem tri – dva manjša in 

enega večjega. Otrokom sem omogočila polno doţivetje ţivali z neposredno 

izkušnjo. Otroci so vsi začudeno gledali in komentirali, kako velik je ta polţ. 

Porajala so se mnenja, da je večji mamica in zraven dva njena otročka. Polţa smo 

prestavili na steklo in mu natresli hrano (pšenični zdrob in ribano jabolko). Otroke 

sem pozvala k opazovanju in h govornemu opisovanju, kako in s čim se premika polţ 

ter kako in s čim je. Otroci so govorili, da se premika počasi, da se ves premika, da 

nogo skrči, dvigne, potegne za seboj, da gre hišica z njim, da se njegovo telo stisne 

skupaj in da je lahko dolg ali kratek. Ob opazovanju hranjenja so menili, da mu je 

hrana všeč, ker jo je jedel, in da ima v ustih "ţličko", s katero hrano nosi v usta. Pri 
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tem sem jih popravila in povedala, da se to imenuje strgača. To se je zdelo otrokom 

zelo zanimivo. Zato sem jih vprašala, zakaj se imenuje strgača. Sprva niso vedeli in 

se jim je zdela beseda povsem nova, ob mojem usmerjanju, da naj premislijo, kaj bi 

lahko beseda povedala, pa so dejali, da polţ z njo nekaj strga. Pogovor sem usmerila 

na polţevo prehranjevanje in otroci so rekli, da polţ trga s strgačo rastline, ki jih je. 

Ţelela sem izvedeti, kaj mislijo o polţu in njegovih kosteh. Pri največjem smo 

gledali, kje ima hišico in kako je zavita. Otroci so me spraševali, zakaj ima hišico. 

Spodbudila sem jih k tipanju polţa in hišice. Ugotovili so, da če se dotaknejo noge, 

se polţ odziva in se skrije, prav tako, če so se ga dotaknili med tipalnicama; le ob 

dotiku hišice se ni odzval. Prav tako so povedali, da je hišica trda. Ob dotiku noge so 

menili, da polţ v njej nima kosti, da pa ima hišico namesto njih. Otroke sem 

vprašala, zakaj mislijo, da potrebuje hišico. Odgovori so bili: da se vanjo skrije, da 

ima dom, da jo nosi s seboj, da preţivi zimo, kar tako, ker tak je itn. Razmišljanje 

sem razširila na skelete, ki smo jih ţe spoznali. Hotela sem izvedeti, čemu imajo 

druge ţivali, ki smo jih spoznali, skelet. Otroci so dejali, da pri členonoţcih skelet 

varuje organe, prav tako tudi pri mački, ptiču in človeku. Zdaj so bili prepričani, da 

najverjetneje tudi hišica varuje polţa pred zunanjimi vplivi (sonce, vročina, ţivali) in 

nudi zaščito notranjim organom. 

 

Slika 45: Opazovanje in spoznavanje polţa 

Izvedene vodene dejavnosti so vplivale tudi na dejavnosti, ki so se odvijale med 

prosto igro otrok. Ko smo pozneje odšli na naše igrišče, ob katerem je tudi vrt, so se 

nekateri otroci samostojno odločili, da gredo iskat polţe. Videla sem, da sem 

spodbudila njihovo iniciativo. Vzeli so lopatke in posode. Nekateri se polţev niso 
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ţeleli dotakniti, drugim pa to ni povzročalo teţav. Vsekakor so bili najbolj veseli, ko 

so jih našli, jih opazovali, se o njih pogovarjali, pred odhodom v igralnico pa smo 

enega odnesli s seboj, preostale pa smo vrnili nazaj v njihov prostor. Na pobudo 

otrok smo dejavnosti posvetili vrtnim polţem. 

 

Slika 46: Iskanje polţev v bliţnji okolici vrtca 

Ko smo si ogledali in spoznali tudi vrtne polţe, je bil moj namen, da otroci izdelajo 

lutko in narišejo risbe z značilnostmi telesne zgradbe resničnega vrtnega polţa. Z 

vzgojiteljico sva otroke razdelili v tri skupine, v katerih so eni opazovali polţa 

(tipali), drugi so jih risali, tretja skupina pa je izdelovala lutko polţa, s katero so se 

potem igrali. Skupine otrok so se potem zamenjale. 

Iz bombaţnih rokavic smo izrezali prste, nanje prilepili polţjo hišico s silikonskim 

lepilom, pri čemer sem pazila, da se otroci niso spekli. Spredaj so z mehko kovinsko 

ţico naredili štiri tipalke in na daljši dve prilepili oči. Otroci so bili zelo motivirani za 

delo. 

Zanimivo je bilo, da je večina otrok narisala polţa tako, kot so bili vajeni (samo dve 

tipalki), zato sem jih spodbujala k natančnemu opazovanju telesne zgradbe ţivih 

polţev. S tem smo odpravljali stereotipne predstave polţev, ki jih otroci najpogosteje 

rišejo. 
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Slika 47: Naredili smo polţa 

 

Slika 48: Ali sta enaka? 

4.1.8.2 Spoznavanje morskih polţev in školjk ter njihovo 

razvrščanje 

Ker sem ţelela, da otroci spoznajo raznolikost skeletov mehkuţcev, sem v vrtec 

prinesla lupine školjk in hišice polţev. Otroke sem spodbudila k opazovanju in 

primerjanju materiala. Otroci so ugotovili, da ima polţ hišico, školjka pa dve lupini. 

Nato smo hišice in lupine razvrščali. Pri tem niso imeli večjih teţav. 
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Slika 49: Razvrščanje polţev in školjk 

 

Slika 50: Ogrodje polţa in školjke 

 

Slika 51: Risbe otrok 
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Slika 52: Risbe otrok 

4.1.9 SPOZNAVANJE LIGNJA IN SIPE TER NJUNEGA 

SKELETA 

CILJI 

 Otrok spoznava skelet lignja in raznolikost ţivalskih skeletov. 

 Otrok z izkušnjo spoznava nove ţivali in njihovo zgradbo. 

DEJAVNOSTI 

4.1.9.1 Ogled lignja in uporaba čutil 

Predvidevala sem, da je ligenj otrokom neobičajna in neznana ţival. Ker ima zanimiv 

skelet (tanko prosojno lusko, ki se nahaja pod koţo), sem ga vključila v projekt. V 

vrečko sem dala lignja in jo ponudila otrokom, da so neznano stvar potipali in – ne 

da bi jo pogledali – tudi povonjali. Po ogledu njihovih odzivov sem ugotovila, da jim 

tip in vonj nista bila prijetna; nihče izmed otrok ni vedel, kaj se skriva v vrečki. 

Pozneje sem dala lignja na mizo in en deček je vedel, da je to ligenj. Ko smo ga 

poimenovali, je več otrok pritrdilo, da so zanj ţe slišali in da so jih celo jedli.  
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Slika 53: Spoznavanje lignjev z neposredno izkušnjo 

Ker sem prinesla več lignjev, so se otroci razdelili tako, da so se usedli na stole okrog 

miz. Lignje so spoznavali in raziskovali ter odkrivali njihovo notranjost z neposredno 

izkušnjo. Pogumnejši so jih tipali, malo manj pa so si jih le ogledovali. En deček je 

iskal usta in jih našel. Občutil je, da so špičasta in da pikajo. Spodbudila sem jih k 

natančnemu opazovanju in jih vprašala, na kaj jih spominjajo usta lignja. Otroci so 

jih tipali, zapirali, odpirali in opazili, da so podobna kljunu papige. Prešteli smo osem 

krajših lovk in dve daljši, s katerima ligenj lovi hrano in jo potegne bliţje h krajšim 

lovkam in ustom. Pozneje sem segla s prsti v notranjost lignja in ven povlekla 

vsebino. Kar nekaj otrok je storilo enako in ob vsebini smo videli prozoren tanek 

ostanek lupine (skelet lignja). Otroci so dejali, da je ligenj pojedel plastiko. Ko sem 

jim povedala, da je to skelet lignja, so me vprašali, čemu sluţi, če je tako majhen. 

Ţelela sem jih spomniti, da smo spoznali kar nekaj ţivali in njihovih skeletov ter tudi 

to, zakaj jih imamo. Tako so otroci dejali, da ima ligenj skelet za zaščito, varovanje, 

za premikanje … Spodbudila sem jih z vprašanjem, ali ima ligenj notranji ali zunanji 

skelet. Pritrdili so, da ima notranjega. Z mojim usmerjanjem so ugotovili, da skelet 

lignju sluţi za obliko in oporo mišicam. 
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Slika 54: Raziskovanje notranjosti lignja 

4.1.9.2 Ogled dveh videoposnetkov o lignjih in sipah 

Z otroki smo si ogledali dva kratka videoposnetka o lignjih in sipah (Discovery, 

2010; HappyDiver78, 2013). Ko smo ju gledali, so bili čisto tiho in so z zanimanjem 

opazovali, ko je bilo konec, pa so si ju ţeleli še enkrat ogledati; takrat so ob gledanju 

vprašanja iz otrok kar deţevala. Spraševali so, ali so lignji in sipe tudi v našem 

morju; zanimalo jih je, s čim se premikajo, kaj jedo, kje imajo črnilo, zakaj … Nato 

smo si ogledali posnetka še enkrat in skupaj iskali odgovore na njihova vprašanja. 

Zanimivo se jim je zdelo sipino hitro premikanje. Povedala sem jim, da imata sipa in 

ligenj mišičasto cev in da skoznjo potisneta vodo, kar jima omogoča reaktivno 

premikanje. Očitno je neposredna izkušnja z lignjem močno motivirala otroke k 

pridobivanju novih znanj o tej ţivali. 

 

Slika 55: Ogled sipe in lignja s pomočjo računalnika  



56 

4.2 REZULTATI RAZISKAVE O PREDSTAVAH 

PREDŠOLSKIH OTROK O SKELETU ČLOVEKA IN 

DRUGIH ŢIVALI 

Izvedla sem kvazieksperiment z eksperimentalno in s kontrolno skupino. Vsako 

skupino je predstavljalo 19 otrok, starih 5–6 let. 

V eksperimentalni skupini sem z vsakim otrokom posebej izvedla začetni 

polstrukturirani intervju. Nato sem izvajala projekt in po končanem projektu o 

predstavah predšolskih otrok o skeletu človeka in drugih ţivali še enkrat z vsakim 

otrokom posebej izvedla intervju z istimi vprašanji. 

V kontrolni skupini otrok sem prav tako vsakega otroka individualno intervjuvala s 

polstrukturiranim intervjujem pred izvedenim projektom in pozneje izvedla še končni 

individualni intervju z istimi vprašanji po končanem projektu v eksperimentalni 

skupini. Kontrolno skupino sem uporabila za primerjavo, koliko lahko otroci 

pridobijo ob dejavnostih z neposredno izkušnjo. 

Polstrukturirani intervju je vseboval osem vprašanj, na katera so otroci odgovarjali, 

in dve vprašanji, na kateri so odgovorili z risbo. Njihove risbe sem uvrstila po Reiss-

Tunnicliffejevi sedemstopenjski lestvici in rezultate prav tako prikazala grafično. 

V nadaljevanju predstavljam rezultate začetnih in končnih intervjujev za 

eksperimentalno in kontrolno skupino, in sicer za vsako zastavljeno vprašanje 

posebej. 
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Kaj vse imaš v telesu? 

 

Graf 1: Odgovori otrok eksperimentalne skupine pred izvedenimi dejavnostmi in po njih 

Nekaj otrok kontrolne skupine v začetnem pa tudi v končnem intervjuju je pred 

drugimi telesnimi deli navedlo tudi kosti kot del svojega telesa, prav tako otroci 

eksperimentalne skupine pred izvedenimi dejavnostmi. Po opravljenih dejavnostih so 

vsi otroci eksperimentalne skupine navedli kosti kot del njihovega telesa; pri tem so 

podali odgovore celo natančneje, tj. s poimenovanjem kosti. Našteli so hrbtenico, 

rebra, lobanjo, medenico, stegnenico … 

 

Graf 2:Odgovori otrok kontrolne skupine v začetnem in končnem intervjuju 
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Zakaj imamo kosti? 

Odgovore otrok sem uvrstila v 3 kategorije – ni ustrezne predstave, površna 

predstava in natančna predstava. 

 

Graf 3: Odgovori otrok eksperimentalne skupine pred izvedenimi dejavnostmi in po njih 

 

Graf 4: Odgovori otrok kontrolne skupine v začetnem in končnem intervjuju 

Najpogostejši odgovori otrok o pomenu kosti v začetnem in končnem intervjuju v 

kontrolni skupini so bili: da smo trdni, močni, da z rokami lahko migamo, da se 

lahko premikamo, nekaj pa jih ni znalo odgovoriti na to vprašanje. V eksperimentalni 

skupini otrok je bilo pred dejavnostmi veliko odgovorov precej podobnih kot v 

kontrolni skupini, in sicer: da lahko stojimo, da ne pademo (površne predstave), da 

smo močni, da ne umremo (ni ustrezne predstave). Po opravljenih dejavnostih so se 

odgovori spremenili, saj so otroci vsakega tudi utemeljili. Najpogostejši odgovori so 

bili (te sem uvrstila v kategorijo natančnih predstav): kosti imamo za to, da nam 

drţijo mišice, da se lahko premikamo, da nam varujejo notranje organe (srček), za 

oporo. Trije otroci so tudi po dejavnostih dejali, da imamo kosti le za to, da se lahko 

premikamo. 
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Kakšna je kost? Opiši jo. 

 

Št. odgovorov 
Pred izvedenimi dejavnostmi Po izvedenih dejavnostih 

Bela. 11 2 

Trda. 3 5 

Okrogla. 0 1 

Velika. 0 1 

Trda, teţka, velika, 

majhna, bela. 
0 10 

Ne vem. 5 0 

Preglednica 1: Število odgovorov otrok eksperimentalne skupine pred dejavnostmi in po njih 

Otroci kontrolne skupine so bili z odgovori skromni. Kar nekaj – pet – jih je 

odgovorilo, da ne vedo, kakšna je kost in da je še nikoli niso videli. Osem otrok je 

odgovorilo, da je bela, šest, da je trda, en otrok je odgovoril, da je koţne barve. 

Njihovi rezultati se niso bistveno spremenili v končnih intervjujih, le da je en otrok 

rekel, da je svetla, in en otrok več kot v začetnem intervjuju, da ne ve, kakšna je kost. 

Prav tako so bili otroci eksperimentalne skupine pred dejavnostmi skromni. Pred 

izvedenimi dejavnostmi je kar pet otrok odgovorilo z odgovorom "Ne vem, kakšna je 

kost.", po dejavnostih pa ni bilo več takšnega odgovora. Po opravljenih dejavnostih 

je deset otrok eksperimentalne skupine obogatilo opis kosti. Iz njihovih opisov (v 

katerih so navajali različne lastnosti kosti) je bilo razbrati, da imajo konkretno 

predstavo o tem, kakšne so kosti, in da tudi poznajo njihove raznolikosti. 

 

Št. odgovorov 
Začetni intervju Končni intervju 

Bela. 8 8 

Trda. 6 5 

Svetla. 0 1 

Koţne barve. 1 0 

Ne vem. 5 6 

Preglednica 2: Število odgovorov otrok kontrolne skupine v začetnem in končnem intervjuju 
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Rezultati reševanja naloge: Nariši človeka in kosti v njem. 

Otroku sem ponudila bel list formata A 4 in svinčnik. Nato sem podala navodilo, da 

naj nariše človeka in v njem kosti. Če misli, da človek nima kosti, naj jih ne nariše. 

Risbe sem uvrstila v pet stopenj po Reiss-Tunnicliffeovi lestvici. 

Prva stopnja: Otrok ni narisal kosti. 

Druga stopnja: Otrok je narisal kosti, ki so nakazane s preprostimi linijami ali 

krogi. 

Tretja stopnja: Otrok je narisal kosti, ki so nakazane s kostmi pasje oblike in 

postavljene naključno ali po telesu. 

Četrta stopnja: Otrok je narisal eno vrsto kosti, ki so v pravi legi – rebra, 

hrbtenico. 

Peta stopnja: Otrok je narisal okostje, v katerem sta najmanj dve vrsti kosti v 

pravi legi. 

Šesta stopnja: Prikazana je podrobna kostna organizacija (to so: hrbtenica, 

lobanja, okončine in rebra). 

Sedma stopnja: Popoln skelet (pravilne povezave med hrbtenico, lobanjo, 

okončinami in rebri) (Reiss in Tunnicliffe, 1999a). 

V grafu sem prikazala rezultate s številčenjem. Številka 1 predstavlja najmanj 

natančno predstavo in številka 5 najbolj natančno predstavo. 
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Graf 5: Rezultati naloge, v kateri so otroci eksperimentalne skupine dobili navodilo, da narišejo kosti 

v človeškem telesu, pred izvedenimi dejavnostmi in po njih 

 

Graf 6: Rezultati naloge, v kateri so otroci kontrolne skupine dobili navodilo, da narišejo kosti v 

človeškem telesu, v začetnem in končnem intervjuju 

V kontrolni skupini so risbe otrok v začetnem in končnem intervjuju po Reiss-

Tunnicliffeovi lestvici dobile le oceno do stopnje 3. Tudi risbe otrok eksperimentalne 

skupine so bile pred dejavnostmi prav tako uvrščene le do 3. stopnje. Velika razlika 

se je v tej skupini pokazala po opravljenih dejavnostih, saj risbe za 1. stopnjo ni 

narisal nihče, za 4. in 5. stopnjo pa jih je narisalo kar 14 otrok. Nihče izmed otrok ni 

narisal kosti človeka tako, da bi lahko risbo uvrstili v 6. ali 7. kategorijo po Reiss-

Tunnicliffeovi lestvici. Iz teh rezultatov lahko razberemo, da si velika večina 5–6 let 

starih otrok predstavlja okostje človeka kot telo brez trdne opore oziroma telo samo z 

eno samo kostjo. Rezultati kaţejo tudi, da lahko otroci prek dejavnosti, v katerih 
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izkušenjsko spoznavajo okostje skeleta, o tem dobijo veliko natančnejše predstave 

kot prej – njihova predstava o človeškem okostju vključuje raznolikost kosti in 

pomembnost njihove lege v telesu. 

Primeri otroških risb in kategorije: Njihova uvrstitev po Reiss-Tunnicliffeovi 

lestvici 

 

Slika 56: Prva stopnja: Otrok ni narisal kosti 

 

Slika 57: Druga stopnja: Otrok je narisal kosti, ki so nakazane s preprostimi linijami ali krogi 



63 

 

Slika 58: Tretja stopnja: Otrok je narisal kosti, ki so nakazane s kostmi pasje oblike in postavljene 

naključno ali po telesu 

 

Slika 59: Četrta stopnja: Otrok je narisal eno vrsto kosti, ki so v pravi legi – rebra, hrbtenico 

 

Slika 60: Peta stopnja: Otrok je narisal okostje, v katerem sta najmanj dve vrsti kosti v pravi legi 
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Kaj pa ţivali, ali imajo one tudi kosti? 

 

Graf 7: Odgovori otrok eksperimentalne skupine pred izvedenimi dejavnostmi in po njih 

 

Graf 8: Odgovori otrok kontrolne skupine v začetnem in končnem intervjuju 

17 otrok je v začetnem intervjuju odgovorilo, da imajo kosti tudi ţivali, dva otroka 

pa sta odgovorila, da ţivali nimajo kosti. V končnem intervjuju pa je bila razlika v 

enem odgovoru. Otroci eksperimentalne skupine so si bili po izvedenih dejavnostih 

edini, da imajo tudi ţivali kosti. Pred dejavnostmi so se njihovi odgovori nekoliko 

razlikovali. Iz rezultatov je razvidno, da ima večina 5–6 let starih otrok ustrezno 

predstavo o tem, da imajo kosti tudi ţivali. 
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Ali imajo vse ţivali kosti? 

 

Graf 9: Odgovori otrok eksperimentalne skupine pred izvedenimi dejavnostmi in po njih 

 

Graf 10: Odgovori otrok kontrolne skupine v začetnem in končnem intervjuju 

V kontrolni skupini je v začetnem intervjuju 11 otrok dejalo, da imajo kosti vse 

ţivali, v končnem pa devet otrok. Pred dejavnostmi je 13 otrok eksperimentalne 

skupine dejalo, da imajo vse ţivali kosti, po opravljenih dejavnostih pa so vsi otroci 

vedeli, da nekatere ţivali nimajo kosti; svoje odgovore so nadgradili z naštevanjem, 

da kosti nimajo deţevnik, meduza … 
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Ali ima deţevnik kosti? 

 

Graf 11: Odgovori otrok eksperimentalne skupine pred izvedenimi dejavnostmi in po njih 

 

Graf 12: Odgovori otrok kontrolne skupine v začetnem in končnem intervjuju 

Večina otrok v kontrolni in eksperimentalni skupini je menila, da deţevnik nima 

kosti. Nekaj otrok obeh skupin je v začetnem intervjuju in pred izvedenimi 

dejavnostmi dejalo, da nima kosti, ker je majhen, počasen, se plazi, da je videti kot 

špaget in da jih ne potrebuje. Po izvedenih dejavnostih so bili odgovori otrok 

eksperimentalne skupine enotni; vsi otroci so poznali primer ţivali, ki je brez kosti. 
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Ali ima polţ v svoji notranjosti kosti? 

 

Graf 13: Odgovori otrok eksperimentalne skupine pred izvedenimi dejavnostmi in po njih 

 

Graf 14: Odgovori otrok kontrolne skupine v začetnem in končnem intervjuju 

14 otrok kontrolne skupine je v začetnem intervjuju dejalo, da polţ v svoji 

notranjosti nima kosti, v končnem intervjuju pa je tako trdilo 13 otrok. Nekaj jih je v 

začetnem in končnem intervjuju menilo, da ima kosti. V eksperimentalni skupini so 

vsi razen enega otroka ţe pred dejavnostmi vedeli, da polţ v svoji notranjosti nima 

kosti. 
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Ali ima polţ kaj takega, kar mu daje oporo in zaščito? 

 

Graf 15: Odgovori otrok eksperimentalne skupine pred izvedenimi dejavnostmi in po njih 

 

Graf 16: Odgovori otrok kontrolne skupine v začetnem in končnem intervjuju 

Vse, ki so odgovorili, da ima hišico, ki mu daje oporo in ga ščiti, sem uvrstila v 

kategorijo "natančne predstave". Taki odgovori so bili v kontrolni skupini v 

začetnem intervjuju štirje, v končnem pa jih je bilo pet. V kategorijo "ni ustrezne 

predstave" sem uvrstila odgovore, v katerih so otroci dejali, da ne vedo, da je to sluz, 

slina, roţički, tipalke; takih odgovorov je bilo štirinajst v končnem intervjuju in 

petnajst v začetnem.. V kategorijo "površna predstava" nisem uvrstila nobenega 

odgovora niti iz kontrolne niti iz eksperimentalne skupine. V eksperimentalni skupini 

je osem otrok dejalo, da ne vedo, kaj daje polţu oporo, šest jih je naštelo sluz, telo, 

tipalke, oči, mišičasto nogo … torej kar 14 otrok, ki ni imelo ustrezne predstave, kaj 

daje polţu oporo, in pet otrok, ki je trdilo, da ima polţ hišico za oporo. Po 
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opravljenih dejavnostih je vseh 19 otrok dejalo, da ima polţ za oporo in zaščito 

hišico. 

Nariši telo ribe in vanj vriši kosti. 

Otrokom sem ponudila bel list formata A 4 in svinčnik. Dala sem navodilo, da naj 

otrok nariše ribo oziroma njeno telo. Vanjo naj vriše kosti, če meni, da jih ima. Risbe 

sem ovrednotila in jih kategorizirala po Reiss-Tunnicliffeovi lestvici. 

Prva stopnja: Otrok ni narisal kosti. 

Druga stopnja: Otrok je narisal kosti, ki so nakazane s preprostimi linijami ali 

krogi. 

Tretja stopnja: Otrok je narisal kosti, ki so nakazane s kostmi pasje oblike in 

postavljene naključno ali po telesu. 

Četrta stopnja: Otrok je narisal eno vrsto kosti, ki so v pravi legi – rebra, 

hrbtenico. 

Peta stopnja: Otrok je narisal okostje, v katerem sta najmanj dve vrsti kosti v 

pravi legi. 

Šesta stopnja: Prikazana je podrobna kostna organizacija (to so: hrbtenica, 

lobanja, okončine in rebra). 

Sedma stopnja: Popoln skelet (pravilne povezave med hrbtenico, lobanjo, 

okončinami in rebri) (Reiss in Tunnicliffe, 1999a). 



70 

 

Graf 17: Rezultati naloge, v kateri so otroci eksperimentalne skupine dobili navodilo, da narišejo telo 

ribe in vanj vrišejo kosti, pred izvedenimi dejavnostmi in po njih 

 

Graf 18: Rezultati naloge, v kateri so otroci kontrolne skupine dobili navodilo, da narišejo telo ribe in 

vanj vrišejo kosti, v začetnih in končnih intervjujih 

Risbe otrok kontrolne skupine v začetnem in končnem intervjuju sem uvrstila do 3. 

stopnje po Reiss-Tunnicliffeovi lestvici. Risbe otrok eksperimentalne skupine pred 

izvedenimi dejavnostmi sem prav tako lahko opredelila le do 3. stopnje, po 

opravljenih dejavnostih pa sem lahko spet 1. stopnjo preskočila in kar 14 otroških 

risb uvrstila v 4. stopnjo. 
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Primeri otroških risb in kategorije 

 

Slika 61: Prva stopnja: Otrok ni narisal kosti 

 

Slika 62: Druga stopnja: Otrok je narisal kosti, ki so nakazane s preprostimi linijami ali krogi 

 

Slika 63: Tretja stopnja: Otrok je narisal kosti, ki so nakazane s kostmi pasje oblike in postavljene 

naključno 

 

Slika 64: Četrta stopnja: Otrok je narisal eno vrsto kosti, ki so v pravi legi 
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4.3 POVZETEK RAZPRAVE 

Z diplomskim delom sem raziskovala otroške predstave o skeletu – človeškem in 

ţivalskem. Zanimale so me predstave 5–6 let starih otrok o zgradbi skeleta, njegovi 

funkciji in o raznolikosti v ţivalskem svetu. Zasnovala in izvajala sem dejavnosti, ob 

katerih so otroci z neposrednimi izkušnjami spoznavali skelet ţivali, po končanih 

dejavnostih pa sem raziskovala njihov učinek na znanje otrok o tej tematiki. 

Začetni intervjuji so mi dali vpogled v otroške predstave o skeletu. Ugotovila sem, da 

so otroci o skeletu človeka, kosti in njihovi pomembnosti vedeli le nekaj malega. Ţe 

ob prvih dejavnostih sem videla, kako zanimiva se jim je zdela tema. Postavljali so 

veliko vprašanj. Ogrodje človeka smo si ogledali od blizu, na modelu, odgovore na 

vprašanja, na katera nismo znali odgovoriti, pa smo iskali v knjigah. V končnih 

intervjujih sem videla, da so otroci spoznali pomembnost skeleta človeka in njegovo 

funkcijo, saj so bili njihovi odgovori pravilni in natančnejši. 

Narejenih je bilo malo študij, ki obravnavajo razumevanje tega, kar je znotraj ţivali, 

in kaj njihov skelet, večina učnih načrtov pa obravnava le človeški skelet, in to kljub 

temu da z naraščajočimi razpravami o tem, da imajo ţivali svoje pravice, verjamemo, 

da morajo imeti ljudje pravico do razumevanja anatomije drugih organizmov, 

vretenčarjev in nevretenčarjev (Tunnicliffe in Reiss, 1999). 

Za začetno spoznavanje skeleta ţivali sem uporabila ţivali, ki so nam blizu in s 

katerimi se bolj ali manj srečujemo. V intervju sem vključila vprašanja v povezavi z 

ţivimi bitji, ki imajo notranji ali zunanji skelet, in ţivali brez ogrodja ali s skeletom 

brez trdnih elementov. Tako smo prek dejavnosti spoznavali značilnosti in 

raznolikosti enih in drugih. 

Dejavnosti sem izvajala le v eksperimentalni skupini. Kontrolno skupino enako starih 

otrok sem uporabila za primerjavo, da sem lahko ugotovila, kako neposredna 

izkušnja vpliva na spoznavanje skeleta človeka in ţivali ter na njihovo znanje. Otroci 

eksperimentalne skupine so svoje odgovore po dejavnostih pri večini vprašanj 

spremenili v smer ustreznejših predstav, medtem ko pri odgovorih otrok kontrolne 

skupine med začetnim in končnim intervjujem ni bilo velikega odstopanja. 
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Obseţno nordijsko raziskavo o otroških predstavah o človeškem telesu sta naredila 

Reiss in Tunnicliffe (1999a, 1999b) in jo vrednotila s sedemstopenjsko lestvico. Po 

analizi risb sta ugotovila, da je večina otrok narisala kosti, nakazane samo s 

preprostimi linijami ali krogi. 

Eno takšno raziskavo so naredili tudi pri nas. Izvajali so jo v različnih vrtcih in je 

pokazala, da tudi pri nas otroci nimajo dobrih predstav o skeletu človeka. Skoraj 

polovica otrok je narisala skelet človeka samo s preprostimi linijami ali krogi (2. 

stopnja), takoj za njo so se uvrstile risbe, v katerih otroci niso narisali kosti (1. 

stopnja) (Bajd, 2014). 

L. Marjanovič Umek (2009) meni, da nam slika veliko pove, če jo znamo brati. Tako 

otroci rišejo svet, ki jih obdaja, in njihove predstave o njem. Na dve vprašanji moje 

raziskave so otroci odgovarjali z risbo. Odgovore otrok, ki sem jih pridobila s 

pomočjo risbe, sem kategorizirala po Reiss-Tunnicliffejevi lestvici. 

V moji raziskavi sem pred izvajanjem dejavnosti največ risb otrok eksperimentalne 

in kontrolne skupine uvrstila v prvo stopnjo (otroke ne nariše kosti), sledili sta druga 

(otrok nariše kosti s preprostimi linijami in krogi) in nazadnje tretja stopnja (otrok 

nariše kosti, ki so nakazane s kostmi pasje oblike in postavljene naključno po telesu). 

Napredek je viden tudi tu, saj so se risbe otrok eksperimentalne skupine pri končnih 

intervjujih izpopolnile do višje stopnje po lestvici, čeprav se v šesto in najvišjo, 

sedmo, ni uvrstila nobena risba otroka te skupine. Največ se jih je uvrstilo v četrto in 

peto stopnjo (otrok nariše eno vrsto kosti, ki so v pravi legi; otrok nariše dve vrsti 

kosti, ki so v pravi legi). 

Po celotnem primerjanju med začetnimi in končnimi intervjuji med eksperimentalno 

in kontrolno skupino otrok sem ugotovila, da izvajanje dejavnosti vpliva na znanje 

otrok ter na njihove predstave o skeletu človeka in ţivali. Menim, da je pomembno, 

da so dejavnosti izvedene s čim več neposrednimi izkušnjami, saj le tako otroci 

pridobijo trajno znanje. 
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5 SKLEP 

V diplomskem delu sem s pomočjo intervjujev ugotovila, da otroci nekaj znanja o 

skeletu človeka in drugih vretenčarjev imajo, manj znanja pa se je pokazalo pri 

nevretenčarjih. Preverila sem tudi njihovo znanje, ki so ga pridobili na aktivni način s 

pomočjo neposredne izkušnje. Iz odgovorov na začetna vprašanja je razvidno, da 

otroci niso vedeli, zakaj imamo kosti, čemu sluţijo niti niso vedeli, kakšne so. Pri 

skeletu ţivali so bili v dvomih, ali ga te imajo ali ne, prav tako si zunanjega skeleta 

niso znali predstavljati. Z dejavnostmi, ki sem jih pripravila, pri katerih so bili otroci 

sami raziskovalci, menim, da so pridobili veliko izkušenj v naravnem okolju in večjo 

predstavljivost. To je vidno tudi iz odstopanj med odgovori na vprašanja pri začetnih 

in končnih intervjujih pri eksperimentalni skupini. 

Pri tem delu sem veliko pridobila tudi sama. Naj povem, da si pred temi dejavnostmi 

nisem drznila v roke prijeti pajka ali druge manjše ţivali, saj sem ob njih začutila 

strah. Zavedala sem se, da bo to zame velik izziv, ki pa sem ga z veseljem sprejela. V 

skupini otrok v vrtcu nisem nikoli pokazala svojega strahu, vedela pa sem, da ga oni 

kljub vsemu prek mene čutijo. Nalogo sem si zadala prav za to, da ugotovim, ali se 

da spremeniti odnos do ţivali, če o njih več vemo in jih bolje poznamo. Tako sem se 

najprej sama poučila o ţivalih, s katerimi se bomo srečali, in se prepričala, da je moj 

strah odveč. Kljub temu me je nekaj ţivali, ki smo jih nenačrtovano srečali, 

presenetilo, a moj strah je zaradi večjega znanja izpuhtel. To sem ţelela doseči tudi 

pri otrocih; pri nekaterih mi je uspelo, pri drugih ne. 

Naravoslovje je v vrtcu zelo pomembno. Otroci v naravnem okolju, torej zunaj, 

spoznavajo različne ţivali in rastline, s katerimi si vsakodnevno delimo prostor. To 

jih motivira za delo in k pridobivanju znanja. Videla sem, kako sproščeni so bili tudi 

pri raziskovanju, ogledovanju in pri veččutnem spoznavanju narave. Z ţivalmi so 

ravnali spoštljivo in odgovorno ter se zavedali, da jih je treba vrniti v njihovo okolje. 

Pri svojem delu bom naravoslovje vsakodnevno vključevala in z otroki raziskovala 

vse, kar nam narava ponuja. Menim, da nam nudi veliko: sprosti, izobraţuje, goji 

"dar čudenja". Prav je, da se tega zavedamo. 
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7 PRILOGE 

 

Priloga 1: Intervju 

 

Intervju, št.: 

Ime in priimek otroka: 

Vrtec: 

 

1. Kaj vse imaš v telesu? 

2. Zakaj imamo kost? 

3. Kakšna je kost? Opiši jo. 

4. Nariši človeka in kosti v njem. 

5. Kaj pa ţivali, ali imajo tudi one kosti? 

6. Ali imajo vse ţivali kosti? 

7. Ali ima deţevnik kosti? 

8. Ali ima polţ v svoji notranjosti kosti? 

9. Ali ima polţ kaj takega, kar mu daje oporo in zaščito? 

10. Nariši telo ribe in vanj vriši kosti. 
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Priloga 2: Soglasje staršev 

 

 

Spoštovani starši! 

 

V sklopu diplomskega dela o spoznavanju človeškega skeleta in ţivalskih ogrodij 

potrebujem Vaše dovoljenje za objavo ţe nastalih intervjujev in slik. Ti bodo 

objavljeni v mojem diplomskem delu, in sicer brez navedbe osebnih podatkov 

Vašega otroka. 

 

Zahvaljujem se za Vašo podporo 

Damjana Debenec 


