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POVZETEK  

Otrok začne že v zgodnjem otroštvu pridobivati znanje o naravi in razvijati odnos do nje. Od 

začetnih intuitivnih predstav postopoma prehaja do naravoslovnega znanja, ki ga izgrajuje 

predvsem na podlagi neposrednih izkušenj in lastne aktivnosti, nanj pa poleg staršev in 

vzgojiteljev vplivajo tudi mediji in literatura.  

V predhodni raziskavi o predsodkih predšolskih otrok do živali je večina otrok na vprašanje, 

katere živali se najbolj bojijo, izjavila, da je to volk. To dejstvo nakazuje, da imajo predšolski 

otroci o volku večinoma napačne predstave. Volk je žival, s katero se zaradi njenega načina 

življenja in njene razširjenosti ne morejo srečevati in pridobivati realnih izkušenj o njej. 

Predvidevamo, da volka poznajo v pretežni meri iz pravljic, zgodb in risank, v katerih je 

volku pripisana izrazito negativna vloga, in da so od odraslih o tej živali prejeli neko 

stereotipno negativno predstavo.  

Naravoslovna resnica pa je ta, da je volk za delovanje gozdnega ekosistema zelo pomembna 

žival, ki s svojim selektivnim plenilskim načinom prehranjevanja uravnava velikost 

populacije rastlinojedcev. Za človeka je nenevaren, saj se stiku z njim izogiba.  

Cilj moje diplomske naloge je bil raziskati, kakšne predstave o volku imajo od 3 do4 leta stari 

otroci ter jim ob dejavnostih, v katerih bi to žival spoznavali na čim bolj aktiven način, 

omogočiti, da si o volku ustvarijo realno predstavo in do te živali oblikujejo pozitiven odnos. 

V raziskavo je bilo vključenih 40 otrok, starih od 3 do 4 leta. V vsaki skupini (raziskovalni in 

kontrolni) je bilo dvajset otrok. Začetne predstave sem raziskovala z individualnimi 

polstrukturiranimi intervjuji, ki sem jih izvedla z otroki obeh skupin. Vprašanja so se nanašala 

na telesne značilnosti volka, njegove vedenjske lastnosti, razširjenost in življenjski prostor, 

potencialno nevarnost za človeka in odnos do te živali. Z otroki eksperimentalne skupine sem 

nato izvedla projekt, v katerem so otroci s čim več neposrednimi izkušnjami aktivno 

pridobivali znanje o volku. Po izvedenih dejavnostih sem nato v obeh skupinah ponovno 

izvedla intervjuje z istimi vprašanji kot jih je vseboval začetni intervju. S primerjavo 

rezultatov sem zaključila, ali obstajajo razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino, ter 

na podlagi tega sklepala, kako so izvedene dejavnosti vplivale na predstave otrok o volku in 

njihov odnos do te živali.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                        Koritnik Jolanda; Predstave predšolskih otrok o volku 

 
 

III 
 

Rezultati začetnih intervjujev so pokazali, da so bile začetne predstave otrok večinoma 

neustrezne, saj so temeljile na predstavah, ki vključujejo stereotipe. Iz izjav otrok je bilo 

razbrati, da je njihov odnos do te živali večinoma negativen in da volka doživljajo kot človeku 

nevarno žival. Po izvedenih dejavnostih v eksperimentalni skupini pa je velika večina otrok te 

skupine o volku pridobila ustrezne predstave in pozitiven odnos. Primerjava rezultatov s 

kontrolno skupini je pokazala, da so imele izvedene dejavnosti pomemben vpliv na 

oblikovanje novih predstav o volku.  

Neznanje, prepleteno s stereotipi, je v preteklosti botrovalo skorajšnjemu iztrebljenju volka. 

Takšno ravnanje pomeni nevarnost rušenja naravnega ravnovesja gozdnega ekosistema. 

Možnost sobivanja človeka in volka je možna le, če so ljudje ozaveščeni o njegovi 

pomembnosti za naravo. Z izobraževanjem o tem je potrebno pričeti že v predšolskem 

obdobju in v nasprotju z množico pravljic, zgodb, pesmi in risank, ki vsiljujejo stereotipno 

podobo o volku, otrokom ponuditi možnost, da spoznajo tudi naravoslovno resnico o tej 

živali.  

 

 

 

Ključne besede: predšolski otrok, začetno naravoslovje, volk, izkušenjsko učenje  

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                        Koritnik Jolanda; Predstave predšolskih otrok o volku 

 
 

IV 
 

SUMMARY 

Children start at an early age to acquire knowledge about nature and develop a relationship to 

it. From the initial intuitive conceptions they gradually move to scientific knowledge, which 

they build mainly based on direct experience and their own activities. Beside parents and 

educators, they are also influenced by the media and literature. 

 

In the preliminary study on the prejudices of children to animals, most of the children said 

they are mainly afraid of a wolf. This fact suggests that there are misconceptions the children 

have of the wolf. The wolf is an animal which, due to its lifestyle and its distribution, the 

children cannot meet and gain real experience of it. We assume that the wolf is familiar to 

them mainly from fairy tales, stories and cartoons, where the wolf is attributed to highly 

negative role, and that they receive a stereotypically negative conception 

from the adults. Scientific truth is that the wolf is a very important animal for the functioning 

of the forest ecosystem. With its selective predatory diet, it regulates the size of the population 

of herbivores. It is harmless for the people, because it avoids contact with them. 

 

The aim of my thesis is to examine what kind of conceptions the 3-4-year-old children have 

and provide them with the activities through which they would learn about this animal in the 

most active way possible. In this way they would create a realistic picture and create a 

positive attitude to it. 

 

The study includes 40 children aged 3 to 4 years. In each group (research and control) there 

are twenty children. In the beginning, I carried out individual semi-structured interviews that I 

conducted with the two groups of children. Questions were related to the physical 

characteristics of a wolf, its behavioral characteristics, distribution and habitat, potential 

danger to humans and the attitude towards this animal. The children in the experimental group 

were then involved in a project, where they directly experienced the acquired knowledge of a 

wolf. After completing the activities, I again carried out interviews with the same issues as 

those contained in the initial interview in both groups. By comparing the results, I concluded 

that there are differences between the experimental and control group. On this basis I 

concluded how the activities affected the conception and their attitude towards this animal. 
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The results of the initial interviews show that the initial conceptions of children are mostly 

inadequate, because they are based on stereotypes. From the statements of the children, it is 

deduced that their relationship with these animals is mainly negative and that wolves are seen 

as animala, dangerous to human beings. After the activities, carried out in the experimental 

group, the vast majority of children in this group of wolf obtain adequate conceptions and 

positive attitude. Comparison of the results with the control group shows that the activities 

have crucial impact to the creation of new conceptions of the wolf. 

 

Ignorance, intertwined with stereotypes, had in the past provoked to the impending 

extermination of wolves. Such conduct means a risk of upsetting the natural balance of the 

forest ecosystem. The possibility of coexistence of man and wolf is only possible if people are 

aware of its importance for nature. There is the need to start the education in the pre-school 

period and, in contrast to the multitude of fairy tales, stories, poems and cartoons that enforce 

the stereotypical image of the wolf, we need to offer children the opportunity to learn about 

the science truth of these animals. 

 

 

 

Key words: preschooler, early natural science, wolf, experiential learning 
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1. UVOD 

1.1 Začetno naravoslovje 

Od pristnega stika, ki ga je imel človek v preteklosti, je v evoluciji razvoja svoj odnos do 

narave precej spremenil. Z razvojem industrije, tehnologije in poseganjem v naravni prostor je 

vplival na okoljske spremembe in svoj osebni pristop do narave. Možnosti uporabe 

tehnologije so bile in so človeku v veliko pomoč, po drugi strani pa je izgubljal doživetja, 

opazovanja in izkušnje, ki mu jih narava nudi. Čut za opazovanje narave je človek oblikoval v 

dolgem zgodovinskem razvoju, kar je omogočilo nastanek naravoslovja (Katalinič, 2010).  

Otrok je v svoji biti radoveden, želi raziskovati in preizkušati, zato je pomembno, da so prvi 

stiki, ki jih doživi v naravi, pozitivni. Zelo pomembno je, da smo tudi odrasli pozitivno 

naravnani, da s svojim sprejemanjem, zgledom in razlagami ne ustvarjamo razhajanj med 

naravnim in predstavitvenim svetom (Katalinič, 2010). Pomembno je, da odrasli spodbujamo 

in vodimo otroke k »pravilnim rešitvam«, ne da jim rešitve predlagamo (Krnel, 2012). 

Zgodnje učenje naravoslovja se prične, ko otrok s svojim delovanjem odkriva in spoznava 

pojave, živa bitja, predmete in snovi. Raziskovanje je temelj in izhodišče učenja. Kako otrok 

razume naravoslovne pojave, je odvisno od njegovih izkušenj, kako o njih razmišlja, kako 

predeluje in oblikuje informacije in koliko je vešč v naravoslovnih postopkih. Opazovanje kot 

temeljni naravoslovni postopek je potrebno razviti v raziskovanje, če želimo z učenjem 

naravoslovja razviti otroške zamisli v smeri znanstvenih razlag (Krnel, 2012).  

S področjem naravoslovja že v vrtcu otrokom postopno razvijamo naravoslovne pojme, 

mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in reševanje problemov, postavljanja hipotez, 

klasificiranja, iskanja ter povzemanja bistva in pomena ter oblikovanja konceptov. Vse to pri 

otroku poteka nezavedno, vendar so to osnovne znanstvene metode v naravoslovju 

(Kurikulum za vrtce, 1999).  

Z zgodnjim naravoslovjem v vrtcu oblikujemo osnove kasnejšega naravoslovja v šoli, 

katerega cilj je naravoslovno pismen posameznik, ki je sposoben reševati probleme, odkrivati 

naravo na logičen in znanstveni način. Pomen naravoslovne pismenosti ni samo v 

razumevanju in odločanju o problemih sodobne družbe in problemov okolja, ampak tudi zato 

ker je naravoslovje del naše kulture. S spoznavanjem naravnega in grajenega okolja, se razvija 

tudi okoljska pismenost, ki s postopnostjo nadgrajuje zavedanje o povezavi odnosov v okolju, 
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razumevanje človeških vplivov in posledic na naravno okolje ter odgovornost do skupne 

prihodnosti (Krnel, 2001).  

 

1.2 Aktivno učenje 

To, da je otrok s svojo aktivnostjo neposredno in posredno vključen v vsakodnevno 

dogajanje, da ima možnosti soodločanja, raziskovanja, iskanja rešitev za nastale probleme, se 

o njih pogovarjati, so pristopi, ki otroka celostno, miselno in čustveno aktivirajo, saj so zanj 

osebno pomembni in vpeti v resnične življenjske okoliščine. Z načinom aktivnega učenja v 

vrtcu otrok s svojimi razvojnimi značilnostmi in spodbudnim okoljem prihaja do vedenj in 

znanj, ki imajo vpliv na preoblikovanje mnenj o svetu in spreminjanje osebnosti, 

transformacije.  

Načelo aktivnega učenja temelji na kognitivnih teorijah (Piageta, Vigotskega, Brunerja, 

Gardnerja in drugih). Kognitivne teorije poudarjajo aktivno vlogo otroka pri pridobivanju in 

konstruiranju znanja, kvalitativno razliko med mišljenjem otrok v različnih razvojnih 

obdobjih in tudi razlike med otroki iste starosti, pomen občutljivega obdobja za določeno 

učenje ter upoštevanje otrokove motivacije (smiselnost problemov) za učenje (Batistič Zorec, 

2003).  

Pri načelu aktivnega učenja, ki je opredeljen v Kurikulumu za vrtce (1999), je navedeno:  

 Stalna skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki 

omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega 

usmerjanja, kakor iz otrokovih samoiniciativnih pobud. 

 V ospredju učenja predšolskih otrok je razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih. 

 Enako kot posredovanje racionalnih odgovorov ali rešitve posamezne vede je 

pomembno spodbujanje ter uporaba različnih strategij in pripomočkov pri iskanju 

odgovorov. 

 Vsesplošno omogočanje ter spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim načinom 

izražanja, pri čemer je pomembno upoštevanje njihovih individualnih potreb in 

interesov ter pravic do zasebnosti.  

 Omogočanje in spodbujanje rabe jezika v različnih funkcijah.  
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1.3 Predstave otrok o volku  

Družina oz. zanj pomembni odrasli so tisti, preko katerih otrok običajno pridobi prve izkušnje 

in sam odnos do živali, ki je lahko pozitiven ali negativen. Negativen odnos se oblikuje s 

pomočjo odraslih, ki se zaradi neznanja, neutemeljenih stališč, pretiranih in namišljenih 

strahov – predsodkov – prenese na otroka. Predsodkov ob rojstvu še nimamo, temveč jih 

pridobimo s sprejemanjem stališč svoje okolice in jih prenašamo nezavedno iz generacije v 

generacijo. Pogosti so predsodki do živali, ki vključujejo neutemeljene predstave povezane z 

načinom in razmišljanjem določene skupnosti. V raziskavi, kjer so ugotavljali odnos 

slovenskih otrok v starosti od 3 do 6 let do živali (Ocepek, 2001), je bilo ugotovljeno, da je 

volk na prvem mestu tistih živali, ki jih otroci ne marajo (Ocepek, 2012).  

Rezultati študije Prokopa s sod. (2011), izvedene na vzorcu 103 otrok, starih od 7 do 12 let, 

razkrivajo otroško dojemanje enega izmed najbolj kontroverznih plenilcev, sivega volka, v 

dveh različnih kontekstih in kulturah.  

V medkulturni primerjavi odnosa otrok do volkov na Slovaškem in v Turčiji, so bila v 

ospredju naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Ali predstavitev volkov v zgodbah vpliva na dojemanje volka pri otrocih? 

 Ali imajo ženske več strahu do volkov zaradi njihovega manj naklonjenega odnosa do 

velikih zveri?  

 Ali otroške aktivnosti v naravi, izven šole (tj. gledanje naravoslovnih filmov, sprehodi 

v naravi in branje naravoslovnih knjig) vplivajo na bolj pozitiven odnos otrok do 

volkov? 

 Kakšen je vpliv medkulturnih razlik med slovaški in turškimi otroci v percepciji do 

volkov? 

Ugotovljeno je bilo, da otroci presenetljivo dobro poznavajo biologijo volkov; vendar pa niso 

toliko sposobni povezati svojega znanja z vlogo volkov v naravi ali pomenu velikih zveri – 

plenilcev v ekosistemih.. 

 Predstavitev volkov v zgodbah vpliva na dojemanje volka pri otrocih. Čim bolj 

negativno je volk v zgodbi predstavljen, tem bolj negativno bo izražen odnos otrok do 

volkov.  
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V Turčiji otroci o svojih izkušnjah z volkovi poročajo z manj drastičnimi zgodbami o 

volkovih v primerjavi z otroki s Slovaške. Morda so imele zgodbe zaščitni namen, manj 

škodljivi kot so bili volkovi v zgodovini, manj negativnih zgodb o njih se je ohranilo. Za 

preučevanje tega pa bi potrebovali več medkulturnih raziskav.  

 Ženske imajo več strahu do volkov zaradi njihovega manj naklonjenega odnosa do 

velikih zveri.  

Pri dojemanju volkov med spoloma, je v tej raziskavi vplivala nizka starost vključenih otrok, 

zato ni pokazala nobenih razlik med spoloma. Po mnenju nekaterih biologov, naj bi se ženske 

bolj bale plenilcev, ker imajo slabšo telesno kondicijo kot moški, in je tako stopnja za 

preživetje v primeru napada velikega plenilca manj pogosta. Pri teh razlagah je potrebno 

upoštevati spolno zrele posameznike, saj so otroci pred obrambo plenilcev prešibki. 

 Otroške aktivnosti v naravi, izven šole (tj. gledanje naravoslovnih filmov, sprehodi v 

naravi in branje naravoslovnih knjig) vplivajo na bolj pozitiven odnos otrok do volkov.  

Gledanje naravoslovnih filmov je povezano z nižjo stopnjo strahu pred volkovi. Otroci, ki so 

imeli možnost pogostejših sprehodov v naravo, so imeli manj skrbi glede srečanja z volkovi, 

kar potrjuje ugotovitev Røskaft et al. (2003), cit. po: Prokop in sod. (2011), da pogostejši 

obiski v naravo vplivajo na manj strahu pred plenilci. 

Raziskavi nakazujeta na to, da na sam odnos do naravnega okolja, življenja v njem in živali 

vplivajo zgodovinski, kulturološki, socialni, psihološki in osebnosti dejavniki.  

 

1.4 Biologija volka 

Volk je za ohranjanje ravnovesja v ekosistemu zelo pomemben, saj uravnava številčnost 

rastlinojedcev. S plenjenjem oslabelih in bolnih živali uravnava in ohranja populacijo 

rastlinojedcev v ugodnem zdravstvenem stanju.  

Volk spada v red zveri (Carniovara), na nižji zoosistemski ravni je uvrščen kot največji 

predstavnik v družino psov (Canidoe), ki je razširjena po vsem svetu. Je prednik psa, najdbe 

okostij volkov, ki so sicer skromne, dokazujejo, da je živel na našem ozemlju že 8000 let pr. 

n. š., zato je avtohtona vrsta našega ozemlja. Severno poloblo poseljujejo tri vrste volkov: 

rdeči ali teksaški volk (Canis rufus), črni volk (Canis niger) in sivi volk (Canis lupus), ki je 

prisoten na ozemlju Evrope (Brancelj, 1988). 
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Dandanes volk živi na Pirenejskem polotoku, na Apeninih, na Balkanu, v Karpatih in Rusiji. 

Zaradi varstva se prostorsko širijo z Apeninov v Italiji prek Francije v Švico, s Poljske v 

Nemčijo in iz Rusije prek Finske po Skandinaviji. V Sloveniji danes volkovi živijo na 

območju Kočevske in Notranjske (Štrumbelj, 2012). 

 

1.4.1 Telesne značilnosti 

Višina volka je v povprečju 65 cm, dolžina s košatim repom 170 cm. Samec je večji od 

samice. Njegova konstitucija,visoke noge, vitko telo in podolgovata glava so prilagojene lovu. 

Na glavi ima gibljiva trikotna ušesa, s katerima zelo dobro sliši. Z gibljivostjo ušes lažje 

določa smer glasovnih dražljajev, kar mu omogoča natančno določitev smeri plena in 

medsebojno sporazumevanje med člani tropa in med tropi. Odličen voh, ki ga ima, mu 

omogoča, da plen in morebitne nevarnosti zavoha na velike razdalje. Dobro vidi v mraku in 

ponoči. S pomočjo močnega čeljustnega ugriza in zobovja, ki je prilagojeno lovljenju živega 

plena lahko davi, grize, trga in drobi kosti (Brancelj, 1988, Štrumbelj, 2012). 

Na sprednjih nogah ima pet prstov, na zadnjih štiri (Brancelj 1988). Peti prst na sprednjih 

nogah je višje kot drugi in se ne dotika tal. Na prstih ima močne kremplje, ki jih ne more 

vpotegniti in so zaradi nenehnega stika s površino topi. Hoja volka je po prstih. Barva volka je 

običajno rumenkasto siva, po trebuhu in nogah je nekoliko svetlejša, na hrbtu in plečih je 

temnejša, črna. Menjava dlake poteka postopno enkrat letno preko poletja (Brancelj, 1988, 

Štrumbelj, 2012). 

 

1.4.2 Prehranjevanje 

Volk je plenilec, ki se prehranjuje z drugimi živalmi. V glavnem z jelenjadjo, srnjadjo, 

divjimi prašiči, občasno z mrhovino, manjšimi vretenčarji, nevretenčarji in tudi hrano 

rastlinskega izvora. Odvisno od tega, koliko hrane ima na razpolago v življenjskem okolju. Za 

svoje potrebe potrebuje dnevno od 3 do 5 kg hrane. Največkrat lovi v tropu, le redko sam. Za 

iskanje hrane trop prehodi dolge razdalje, tudi do 70 km. Način lova v tropu je, da plen s 

hitrim tekom utrudi, običajno šibke, in jih z močnim ugrizom v vrat pokonča. V primeru, da 

ima v bližini drobnico ali druge domače živali, le te pogosteje postanejo njegov plen, ker jih 

lažje ulovi (Krofel, 2009, Štrumbelj, 2012). 
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1.4.3 Razmnoževanje 

Volk spolno dozori pri starost treh let. Vodilni par tropa (alfa samec in alfa samica) se parita 

enkrat letno od sredine januarja do sredine marca. Brejost samice traja do 64 dni. Za kotitev 

poišče samica običajno miren prostor, kjer je dovolj hrane in vode. V jamo, ki jo sama 

izkoplje, ali v naravno votlino poleže 4 do 6 mladičev, kratke temno sive barve. Mladiči so 

slepi in gluhi, vendar po 12 do 14 dneh spregledajo, pri 20 dneh tudi slišijo. Na začetku se 

mladiči hranijo z materinim mlekom od 35 do 45 dni. V času, ko samica intenzivno skrbi za 

mladiče, hrano prinaša samec, ki jo izbljuva v bližini brloga. Kasneje jim tudi ona prinaša 

hrano. Po 4 do 14 tednih začnejo mladiči zapuščati brlog, do zime že toliko dorastejo, da tudi 

oni lovijo v tropu. Preživetje mladičev do prvega leta starosti je okrog 50-odstotno. Ko spolno 

dozorijo, trop zapustijo, si poiščejo partnerja in si na novem teritoriju ustvarijo svoj trop. 

Starost, ki jo odrasel volk doseže v naravi, znaša okrog 14 let (Brancelj, 1988, Štroumbelj, 

2012).  

 

1.4.4 Socialna ureditev 

Volkovi živijo v tropih, ker tako lažje branijo svoj življenjski prostor, vzgajajo mladiče in 

bolje izkoristijo plen. Prostor, ki ga trop označuje z urinom, iztrebki in oglašanjem, običajno 

presega več kot sto kvadratnih kilometrov. Znotraj tega teritorija lovi jelenjad in srnjad. Na 

teritorijih, kjer lahko pridejo v stik s človekom, so aktivni predvsem ponoči. V samem tropu 

velja razvrstitev po določenem položaju, hierarhiji. Trop običajno šteje od 5 do 8 članov. 

Glavna sta vodilni samec in samica (imenovana tudi alfa), ki sta dominantna in ostajata skupaj 

vse življenje. Člani tropa so njuni potomci (Potočnik, Jerina, Krofel, 2010). Ko število članov 

v tropu preseže mejo, ga morajo najstarejši mladiči zapustiti. Njihovo preživetje je odvisno od 

tega ali uspejo najti teritorij, ki še ni zaseden, kar je običajno težko, saj jih ob iskanju napade 

teritorialni trop in jih pogosto pokonča (Krofel, 2012). 

 

1.4.5 Volk je ogrožena vrsta 

Človek je s svojim mačehovskim odnosom do narave, posegi v ekosisteme, širjenjem 

industrije, onesnaževanjem okolja močno načel ravnovesje narave. Proces prevelikih posegov 

je pripeljal do tega, da je prišlo do številnega izumrtja živalski in rastlinskih vrst in so za 

vedno izginile z našega planeta.  
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Velik upad vrst je opazen v zadnjih dveh stoletjih, za kar je največji krivec človek, saj 

spreminja njihov življenjski prostor, jih prekomerno izkorišča ali vnaša tujerodne vrste. Na 

našem planetu naj bi bilo po ocenah okrog 100 milj., opisanih je približno 1,7 milijona vrst. 

Raznovrstnost vrst vpliva na stabilnost ekosistemov. V drugi polovici 19. stoletja so prva 

zavarovanja posameznih vrst in območij (parki in naravni rezervati). Ko govorimo o 

zavarovani vrsti ali zavarovanju njihovega življenjskega prostora, je to del pravnega sistema, 

ki se ureja s predpisi, zakoni in jih sprejme vlada. Ogroženost vrste s strokovnega stališča 

pomeni, da se številčnost vrste zmanjšuje in obstaja možnost, da lahko izumre. Prvi konkretni 

koraki se pokažejo v drugi polovici 19. stoletja, ko pride do prvih zavarovanj vrst in območij.  

V okviru Svetovne zveze za ohranjanje narave so v šestdesetih letih 20. stoletja pričeli zbirati 

podatke o ogroženih vrstah, ki so bili primerni za uporabo na državni ravni, ni pa bilo možno 

teh podatkov uporabiti za območja več držav. Leta 1994 so bile sprejete nove kategorije, 

preko katerih je bilo moč ugotoviti možnost izumrtja širše, vendar pa izključuje posebne 

okoliščine posamezne države (Skoberne, 2012).  

O volku se je skozi zgodovino izoblikoval stereotip, da je človeku nevaren. Preganjanje in 

ubijanje je pripeljalo do točke, ko je tudi na območju Slovenije skoraj izumrl. Zavedanje o 

pomenu volka pri vzpostavljanju ravnovesja v naravi, je s pomočjo posameznikov in LZS 

pripomoglo k njegovi zaščiti. Sprejete so bile pomembne smernice za njegovo ohranitev. Na 

lokalni ravni so ga prvič zavarovali leta 1974 v Gojitvenem lovišču Medved – Kočevje, leta 

1976 je bil sprejet zakon o delnem lovopustu. Na pobudo LZS so ga leta 1991 vse lovske 

organizacije zavarovale z Enotnimi gojitvenimi smernicami v Sloveniji. Na državnem nivoju 

je bil zavarovan leta 1993, ko je Vlada RS sprejela Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih 

vrst. Z ratifikacijo Bernske konvencije je Slovenija leta 1999 sprejela mednarodno obveznost 

za varovanje volka (Berginc, Kremesec-Jevšenak, Vidic, 2007). 
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Sprejeti slovenski, evropski in mednarodni predpisi, ki varujejo volka:  

• Zakon o ohranjanju narave,  

•Direktiva o habitatih (EU),  

• Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah,  

• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000),  

• Uredba o ekološko pomembnih območjih,  

• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam,  

• Bernska konvencija,  

• Konvencija CITES, 

• Uredba Sveta 338/97 (EU).  

• Konvencija o biološki raznovrstnosti,  

• Alpska konvencija (ARSO - Volk (Canis lupus), 2006). 

Pri sprejemanju in spreminjanju odnosa do volka v Sloveniji je veliko prispeval projekt LIFE 

+ Slo Wolf, ki se je izvajal od prvega januarja 2010 do konca leta 2013. Glavni cilj je bil 

dolgoročno ohranjanje volkov, njihovega glavnega plena in življenjskih prostorov ter 

izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi (http://www.volkovi.si/?page_id=10). 

Evalvacija projekta je pokazala, da je imel projekt velike pozitivne učinke. Na osnovi 

podatkov, ki so jih pridobili z zbiranjem genetskih vzorcev iz blata, urina in sline plena ter 

telemetričnimi ovratnicami, so strokovnjaki prišli do novih spoznaj o obnašanju volka in 

njegovih prostorskih zahtev. Ugotovitve raziskav so uporabili pri načrtovanju izboljšanja 

sobivanja med volkom in človekom (https://www.rtvslo.si/uspesna-slovenija/videti-volka-v-

naravi-je-privilegij-ki-se-ga-moramo-veseliti/359301). 

 

 

 

https://www.rtvslo.si/uspesna-slovenija/videti-volka-v-naravi-je-privilegij-ki-se-ga-moramo-veseliti/359301
https://www.rtvslo.si/uspesna-slovenija/videti-volka-v-naravi-je-privilegij-ki-se-ga-moramo-veseliti/359301
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Tako so pripravili navodila in rešitve, ki upoštevajo prisotnost volkov: 

 za upravljanje z divjadjo, v lovsko upravljavskih načrtih (upoštevana že v letu 2013), 

 za reševanje nastale škode pri rejcih (visoke elektroograje ali pastirski psi),  

 priprava akcijskega načrta za upravljanje populacije volka v Sloveniji, pri katerem je 

sodelovalo 57 članov iz 21 različnih vladnih in nevladnih organizacij, vlada pa ga je 

formalno sprejela februarja 2013 (http://www.primorske.si/Novice/Slovenija/Projekt-

SloWolf-izbran-v-skupino-najboljsih-evrops).  

 

1.4.6 Življenjski prostor  

Življenjski prostor volka zajema različne tipe habitata. Ima zmožnost prilagoditve na zelo 

različne, tudi ekstremne razmere. Tako ga v Ameriki najdemo na prostranih območjih tundre, 

v Pirenejih, polpuščavskem svetu, gorah in severnih gozdovih. V Aziji v tundrah, stepah, 

polpuščavah, višje ležečih krajih. Življenjski prostor volka v Evropi se nanaša predvsem na 

gozdna območja, ki so lažje prehodna. V Sloveniji se najpogosteje nahajajo v gozdovih bukve 

in jelke, ki poraščajo obsežna gorska območja Dinarskega krasa (Štrumbelj, 2012). 
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2. OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA IN METODE 

 

2.1 Opredelitev problema 

Otrok začne že v zgodnjem otroštvu razvijati znanje o naravi in odnos do nje. Od začetnih 

intuitivnih predstav postopoma prehaja do naravoslovnega znanja, ki ga izgrajuje predvsem 

na podlagi neposrednih izkušenj in lastne aktivnosti (Krnel, 1993).  

Po raziskavi Ocepek (2012) je večina slovenskih predšolskih otrok na vprašanje, katere živali 

se najbolj bojijo, izjavilo, da je to volk. To dejstvo nakazuje, da imajo predšolski otroci o 

volku večinoma napačne predstave. Volk je žival, s katero se zaradi njenega načina življenja 

in njene razširjenosti ne morejo srečevati in pridobivati realnih izkušenj o njej. Predvidevamo, 

da volka poznajo v pretežni meri iz pravljic in zgodb, v katerih je volku pripisana izrazito 

negativna vloga, in da so od odraslih o tej živali prejeli neko stereotipno negativno predstavo. 

Načrtno iztrebljanje in predsodki v preteklosti so pripomogli k skorajšnjemu izumrtju volka 

(Leskovec in Pičulin, 2012). 

Naravoslovna resnica o volku pa je ta, da je volk za delovanje gozdnega ekosistema zelo 

pomembna žival, ki s svojim selektivnim plenilskim načinom prehranjevanja uravnava 

velikost populacije rastlinojedcev. Za človeka je nenevaren, saj se stiku z njim izogiba. 

Njegova prisotnost v gozdnatih predelih Slovenije kaže na ohranjenost gozdnega ekosistema 

(Leskovec in Pičulin, 2012). 

V diplomski nalogi sem raziskovala, kakšne predstave o volku imajo 3–4 leta stari otroci ter 

jim ob dejavnostih, v katerih bi to žival spoznavali na čim bolj aktiven način, omogočila, da si 

o volku ustvarijo realno predstavo. V Kurikulu za vrtce (1999) je kot eden globalnih ciljev 

navedeno tudi razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 

narave. V svoji diplomski nalogi sem sledila tudi temu cilju in skušala omogočiti, da bodo 

otroci do volka razvili pozitiven odnos. 
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2.2 Raziskovalni cilji 

Raziskovalni cilji diplomskega dela so: 

 raziskati predstave 3–4 leta starih otrok o volku; 

 zasnovati in izpeljati naravoslovne dejavnosti, ob katerih bo z aktivnim in izkustvenim 

učenjem otrokom omogočeno pridobivanje naravoslovnega znanja o volku in 

oblikovanje pozitivnega odnosa do te živali; 

 po opravljenih dejavnostih raziskati, ali so izvedene dejavnosti vplivale na predstave 

otrok o volku in njihov odnos do te živali. 

 

2.3 Raziskovalna vprašanja 

 Kakšne so predstave od 3 do4 leta starih otrok o volku?   

 Kakšen je odnos od 3 do4 leta starih otrok do volka? 

 Koliko lahko z dejavnostmi, v katerih otroci z aktivnim učenjem spoznavajo volka, 

vplivamo na oblikovanje pravilnih predstav otrok o tej živali in oblikovanje 

pozitivnega odnosa do nje? 

 

2.4 Metode 

Izvedla sem kvazi eksperiment s kontrolno in raziskovalno skupino.  

Vzorec 

Vzorec je vključeval 40 otrok, starih od 3 do 4 leta, vrtca Viški gaj, enota Zarja. V vsaki 

skupini (raziskovalni in kontrolni) je bilo dvajset otrok. V raziskovalni 8 deklic in 12 dečkov, 

v kontrolni skupini pa 10 deklic in 10 dečkov.  

Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Najprej sem z vsakim otrokom kontrolne in eksperimentalne skupine izvedla individualni 

polstrukturirani intervju v obsegu osmih vprašanj, s katerim sem raziskala začetne predstave 

otrok o volku. Vprašanja so se nanašala na telesne značilnosti volka, njegove vedenjske 

lastnosti, način prehranjevanja, razširjenost in potencialno nevarnost za človeka. Z 

načrtovanimi dejavnostmi in njihovo izvedbo v eksperimentalni skupini so otroci z 
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neposrednimi aktivnostmi in izkušnjami pridobivali znanje volku. Ob dejavnostih sem otroke 

opazovala in si rezultate opazovanj zapisovala. Po izvedenih dejavnostih eksperimentalne 

skupine sem v obeh skupinah ponovno izvedla intervjuje z istimi vprašanji kot jih je vseboval 

začetni intervju. S primerjavo rezultatov sem ugotavljala, ali obstajajo razlike med 

eksperimentalno in kontrolno skupino ter na podlagi tega zaključila, ali so pridobljene 

informacije in nova znanja v eksperimentalni skupini vplivale na predstavo in odnos otrok do 

volka.  

Podatke, ki sem jih pridobila, sem kvantitativno obdelala in jih prikazala v obliki grafov in 

tabel. Podatke sem interpretirala in odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Rezultate opazovanja otrok sem analizirala kvalitativno. 
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3. REZULTATI Z RAZPRAVO 

3.1 Začetne predstave otrok o volku 

Pri mojem dosedanjem delu z otroki sem ugotovila, da otroci nimajo realne predstave o volku. 

Otroci večino predstav o njem dobijo preko pravljic in risank, kjer je največkrat prikazan kot 

žival, ki je nevarna in te lahko požre. S projektom Volk sem otroke od meseca novembra 

2014 do marca 2015 seznanjala z vsebinami o tej živali. Pred samim začetkom izvajanja 

vsebin sem v eksperimentalni in kontrolni skupini, ki je vključevala po 20 otrok, starih od 3 

do 4 leta, izvedla intervju, katerega namen je bil ugotoviti njihovo naravoslovno znanje o 

volku. Ali ga poznajo, njegove telesne značilnosti, kje živi, s čim se prehranjuje, kakšne barve 

je, njegove vedenjske značilnosti in ali je človeku nevaren?  

V nadaljevanju predstavljam rezultate začetnih intervjujev s 40 otroki po posameznih 

vprašanjih.  
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Graf 1: Začetne predstave predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Ali 

poznaš žival volka?" 

 

Pri tem vprašanju je večina otrok odgovorila, da volka pozna. Ob odgovorih na to vprašanje, 

ni bilo dodatnih komentarjev otrok.  
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Graf 2: Začetne predstave predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Ali ti je 

žival volk všeč?" 

 

Več kot polovica otrok je odgovorila, da jim je volk všeč. Nekaj otrok je obrazložilo, zakaj 

jim je volk všeč. Navajali so naslednje razlage, in sicer: je grozen, nimam doma živali, živali 

božam in jih imam rad, je lušten, ker živi v gozdu, ugrizne v ušesa, ker ga imam rad, ker 

grize, ga gledam pri babici, ker sem ga hotela od pravljice. Otroci, ki so odgovorili, da jim ni 

všeč, so navajali: me hoče pojest, ker igrače poje, ker grdo gleda, ker hoče pojest Rdečo 

kapico, ker me ugrizne, ker je grozen in grdo gleda, ker nas poje, ker je grozen, me hoče 

pojest.  

Odgovori otrok nakazujejo, da otroci sprejemajo volka kot žival, ki je nevarna, grozna in te 

lahko poje. Lastnosti, ki so jih navajali so v večini opisane v različnih pravljicah, zgodbah in 

pripovedkah. 
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Graf 3: Začetne predstave predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kakšen je 

volk – telesne značilnosti volka?" 

 

Odgovori na to vprašanje so pokazali, da večina otrok ne pozna telesnih značilnosti volka. 

Opisovali so ga kot groznega, ogromnega in zelo velikega, kar so nazorno pokazali z rokami, 

ki so jih iztegnili nad glavo ali odročili. Pojmi velik, visok, dolg, širok so jim bili v tem 

konceptu nejasni. V kategorijo površne predstave sem uvrstila odgovore, če so navedli vsaj 

eno barvo (črno, belo, rjavo), poimenovali katerega od delov telesa (noge, ušesa, rep, glavo).  
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Graf 4: Začetne predstave predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kako se 

vede – vedenjske značilnosti volka?" 

 

Tudi pri opisovanju vedenjskih značilnosti se je pokazalo, da otroci o njih ne vedo veliko. Pri 

napačnih predstavah so navajali: poje Rdečo kapico, babico, se grdo obnaša, išče otroke v 

gozdu, vse požre, reče požrl te bom. Površne predstave so opisovale: hodi, tuli, renči, spi. 

Tudi tu se kaže močan vpliv otroške literature, ki ne vključuje naravoslovnih vsebin. 
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Graf 5: Začetne predstave predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "S čim se 

hrani volk? Kaj jé?" 

 

Večina otrok je imela napačno predstavo o tem, s čim se hrani volk. Pri teh odgovorih je bilo 

vključene veliko domišljije. Volk je: Rdečo kapico, gre tja, kjer so ljudje, ljudi, klobase, liste, 

repo, blato, metuljčke, krompir, korenje, solato, drevesa, kruh, paradižnik, seno, nič ne je, 

samo spi. Opisi površnih predstav so vključevali, da je meso, niso pa vedeli katerega, kosti, 

pije vodo. Enako število otrok kot pri površni predstavi je odgovorilo, da ne vedo, s čim se 

volk hrani.  
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Graf 6: Začetne predstave predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kako 

pride volk do hrane?" 

 

O tem, kako pride volk do hrane, ni bilo natančne predstave. Večina otrok je odgovorila, da 

ne ve. Pri površni predstavi so otroci največkrat navajali, da hodi, ali zelo, zelo dolgo hodi. 

Napačno predstavo so predstavljali odgovori, v katerih so otroci odgovarjali: da gre po poti in 

sreča Rdečo kapico. Gre do hiše, potrka, babica odpre in jo požre. V zemljo, da glavo in je 

blato. Pride do človeka. 
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Graf 7: Začetne predstave predšolskih otrok o volku –– odgovor na vprašanje "Kje živi 

volk? 

 

O tem, kje volk živi, je imelo natančno predstavo več kot polovica otrok. V površno predstavo 

smo uvrstili odgovore, v katerih so otroci navajali, da živi v živalskem vrtu, zunaj, tam v temi 

daleč, na vrhu hriba. Tudi tu so bile napačne predstave prepletene z vsebinami pravljic in 

risank. Najpogosteje so odgovorili, da živi v babičini hišici ali svoji hišici. 
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Graf 8: Začetne predstave predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Ali bi 

volka lahko srečal, če bi šel na sprehod v okolico tvojega doma ali vrtca?" 

 

Pri tem odgovoru je skoraj polovica otrok odgovorila, da volka ne bi srečala, če bi šli na 

sprehod v okolico svojega vrtca ali doma. Ker je vrtec lociran v Ljubljani, so njihovi odgovori 

pravilni.  
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Graf 9: Začetne predstave predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kam bi 

moral iti, da bi srečal volka?" 

 

V tem grafu so prikazani odgovori tistih otrok, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z NE. 

Velika večina je na to vprašanje podala pravilen odgovor. Sedem otrok je navedlo gozd, dva 

živalski vrt, osem ni vedelo odgovora, dva sta v nepravilnem odgovoru razložila, da bi moral 

domov, kjer on živi in ostajajo v risanki. 
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Graf 10: Začetne predstave predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kaj 

misliš, kaj bi naredil volk, če bi se vidva srečala kje v gozdu?" 

 

Več kot polovica otrok je imela napačno predstavo o tem, kaj bi naredil volk, če bi se srečali z 

njim v gozdu. 

Tabela 1: Najpogostejši odgovori, iz katerih je razvidna napačna predstava ob 

vprašanju: "Kaj misliš, kaj bi naredil volk, če bi se vidva srečala kje v gozdu?". 

Odgovori otrok Število otrok Odstotki (%) 

Požrl bi me 17 68 

Ugriznil bi ga 4 16 

Jaz bi ga pojedel 2 8 

Božal bi ga 2 8 

SKUPAJ 25 100 

 

Tudi pri teh razlagah se je pokazalo, da otroci nimajo natančne predstave o tem in da 

doživljajo volka kot žival, ki bi jih pojedla, ugriznila. Dva dečka sta odgovorila, da bi ga ona 

dva pojedla, dva pa sta razložila, da bi ga božala, ker niso vsi volki hudi, so tudi prijazni. 
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Graf 11: Začetne predstave predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Ali je 

volk nevarna žival?" 

 

V večini so otroci odgovorili, da je volk nevarna žival, kar je potrdilo mojo domnevo, da se 

njihovo razumevanje predstav o volku povezuje s pravljicami, zgodbami in risanimi filmi. 

Otrok z močnim čustvenim doživljanjem preko teh medijev sprejema informacije, ki niso v 

povezavi z naravoslovno resnico o volku. 

Tabela 2: Prikaz pritrdilnih odgovorov na vprašanje: "Ali je volk nevarna žival?". 

Odgovori otrok Število otrok Odstotki (%) 

Da, ker te lahko poje 10 37 

Da, ker grize 5 18,5 

Da, ker je močan, velik 4 15 

Da, ker je jezen, grdo gleda 5 18,5 

Da, ker ima ostre zobe 3 11 

SKUPAJ 27 100 

V razlagi pritrdilnih odgovorov so otroci izražali nevarnost volka, morda tudi strah tako, da so 

poudarjali njegovo velikost, ki so jo pokazali z iztegnjenimi rokami nad glavo. Najpogostejši 

odgovor je bil, da jih lahko poje, ker je pojedel tudi babico in Rdečo kapico. 
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Graf 12: Začetne predstave predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kje si 

izvedel vse to, kar si mi povedal, kar veš o volku? Od kod vse to veš?" 

 

Več kot polovica otrok je odgovorila, da so vse, kar so izvedeli o volku slišali doma od 

staršev ali starih staršev. V manjšini so navedli vrtec. Samo eden je razložil, da ve sam, ker je 

gledal knjige. Število otrok, ki so odgovorili, da so bile to risanke, filmi, knjige in tistih, ki so 

odgovorili, da ne ve, je bilo izenačeno. 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

62% 

3% 

15% 

15% 

Kje si izvedel vse to kar si mi povedal, kar veš o 
volku? 

V VRTCU

DOMA

SAM VEM

RISANKE, FILMI, KNIJIGE

NE VE



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                        Koritnik Jolanda; Predstave predšolskih otrok o volku 

 
 

- 26 - 
 

3.2 Predstavitev dejavnosti, v katerih so otroci spoznavali volka 

Začetni intervjuji so pokazali, da večina otrok nima realnih predstav o volku. Zato sem 

dejavnosti načrtovala tako, da sem sledila načelu od konkretnega k abstraktnemu in 

omogočala čim več izkustvenega učenja. Prvi korak pri tem je bil, da je eksperimentalna 

skupina obiskala živalski vrt. S tem obiskom sem želela ugotoviti, ali otroci prepoznajo 

resničnega volka. Najbolj pomembno pa je bilo, da s pomočjo vodenega ogleda izvemo čim 

več naravoslovnih resnic o volku. 

 

3.2.1 Obisk živalskega vrta – prepoznavanje volka in vodeno spoznavanje volka 

GLOBALNI CILJI:  

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave,  

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.  

CILJI:  

 ugotoviti, ali otroci prepoznajo žival volka, 

 otrok pridobi vedenje o živali volk, kako se prehranjuje, telesne značilnosti, kako živi 

in se obnaša v naravnem okolju. 

POTEK DEJAVNOSTI:  

 prepoznati volka,  

 ogled volka z vodičem. 
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ANALIZA 

Odločitev, da otroke predhodno ne seznanim z obiskom živalskega vrta, je bila za otroke 

skrivnostna in je vzbujala radovednost, kam gremo. Nekaj otrok je med vožnjo prepoznalo pot 

do svojega doma. Ko smo bili že blizu živalskega vrta, je večina otrok ugotovila, da je naš cilj 

živalski vrt. Za tri otroke je bil to prvi obisk. Začetno navdušenje je bilo prepleteno z 

vzklikanjem: poglej to žival, poglej to, kako se imenuje ta. Ker smo bili dogovorjeni za voden 

ogled, smo se najprej napotili do dela, kjer so nameščeni volkovi. Vodiča smo pričakali pri 

delu, kjer se nahajajo opice. Na začetku ograde, ki omejuje gibanje volkov sem vsakega 

otroka posebej vprašala, če ve, katera žival se nahaja za ogrado. Večina otrok je volka 

prepoznala (Tabela 3).  

 

 

Slika 1: Volk v živalskem vrtu 
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Tabela 3: Odgovori 18 otrok, ta dan prisotnih v vrtcu. 

Odgovori otrok Število otrok Odstotki (%) 

Volk 11 61,5 

Mogoče je volk 2 11 

Ne vem 2 11 

Opica 1 5,5 

Lev 1 5,5 

Medved 1                      5,5 

SKUPAJ 18         100 

 

Pred hranjenjem volkov so na vprašanje, Kaj volk je?, ki jim ga je postavil vodič ZOO, otroci 

odgovarjali, da je travo, zemljo, pije vodo. V manjšini so odgovorili, da se hrani z mesom. 

Podobne odgovore sem dobila pri intervjuju, ki sem ga opravila z vsakim otrokom pred 

obiskom ZOO. Ob opazovanju hranjenja volkov so bili otroci presenečeni in začudeni, saj 

tega še niso videli. Nekaj otrok je bilo pri prihodu do ograde nekoliko prestrašenih, vendar je 

strah kmalu izginil. Vodič jim je razložil, da se volk hrani z živalmi, ki jih ujame v naravi. 

Ljudi ne pleni. Srečanju s človekom se raje izogne, zato za človeka ni nevaren. V okolju, ki ga 

ne pozna, je zelo previden. Otrokom je bilo zelo zanimivo opazovati in tipati kožo, čeljusti in 

odlitek volčje stopinje. Ugotovili so, da je dlaka mehka, da ima volk v čeljustih močne zobe, s 

katerimi grize in trga hrano. Pri odtisu stopinje je en otrok povedal, da je podobna odtisu 

stopinje kužka.  
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Slika 2: Kožuh volka  

 

  

Slika 3: Čeljust in zobovje volka 
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Slika 4: Odtisi tace volka 

 

Ob zaključku vodenega ogleda smo si vzeli čas za ogled ostalih živali in igri na igralih. V 

vrtcu so z velikim navdušenjem razlagali ostalim otrokom, kje smo bili in kaj smo videli. 
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3.2.2 Risanje volka 

GLOBALNI CILJI:  

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave,  

 razvijanje izražanja z umetnostjo.  

CILJI:  

 negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje izbranih virov iz okolja, 

 otrok preko jezika umetnost izrazi svoje doživljanje živali volk.  

POTEK DEJAVNOSTI:  

 ogled fotografij in video posnetka obiska živalskega vrta, 

 risanje volka, ki mo ga videli v živalskem vrtu. 

 

Za uvodno motivacijo in obuditev doživljanja smo si ogledali fotografije in video posnetek 

obiska živalskega vrta. Skupaj smo uredili prostor za ogled in kasneje za risanje. Po 

končanem ogledu si je vsak otrok vzel risalni list in oglje v svinčniku. Moje navodilo je bilo, 

da narišejo volkove, ki so jih videli v živalskem vrtu. Pri risanju otroke nisem usmerjala, saj 

sem želela ugotoviti, kako so volka doživeli. Po končanem risanju mi je vsak otrok razložil, 

kaj je narisal. 
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ANALIZA 

Skupno sodelovanje pri pripravi prostora za ogled in kasneje za risanje je otroke zelo 

motiviralo in jih navdušilo. Pri ogledu fotografij in video posnetka so imeli otroci kar nekaj 

komentarjev: Poglej, to sem jaz!, Tu božam dlako volka!, Poglej, kako je meso!, Volk ni 

hud!, Podoben je kužku!, Je črn in rjav. 

 

Slika 5: Ogled video posnetka, fotografij 

Navodilo, ki sem ga dala otrokom je bilo, da poskušajo na celotno površino lista narisati 

volka. Trije otroci niso želeli risati. Z dodatno spodbudo in pogovorom so se tudi oni odločili 

za risanje. Ugotovila sem, da niso hoteli risati zato, ker je bilo navodilo, da rišejo samo volka. 

Iz risb sem ugotovila, da je večina otrok risala gibanje volka v ogradi. Nekaj otrok je ob risbi 

povedalo, da je narisanih več volkov, ki jedo meso. Samo en otrok je narisal volka s trupom, 

nakazanim repom in nogami.  
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Slika 6: Risba: Gibanje volkov v ogradi. 

 

 

Slika 7: Risba: Volkovi jedo meso. 
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3.2.3 Predstavitev nagačene volkulje in kože volka 

GLOBALNI CILJI: 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave,  

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave.  

CILJI: 

 otrokom nuditi izkušnjo stika z nagačeno volkuljo, kožo volka in opazovati njihove 

odzive, reakcije; 

 otrok dobi konkretno predstavo o velikosti živali; 

 otrok spozna, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo. 

POTEK DEJAVNOSTI:  

 ugotavljanje, kaj se skriva pod rjuho,  

 prepoznavanje živali,  

 razlaga na zastavljena vprašanja,  

 možnost konkretnega stika z nagačeno živaljo,  

 spoznati telesno zgradbo volka.  

V polharskem muzeju, ki je bil v zasebni lasti, so si obiskovalci med različnimi primerki 

nagačenih živali lahko ogledali tudi volka. Po smrti g. Antona Debevca, ki je muzej oblikoval 

in ga vodil, so domači nekaj nagačenih živali (med njimi tudi volka) obdržali doma. Dana mi 

je bila možnost, da nagačenega volka lahko uporabim pri izvajanju dejavnosti. Odločitev o 

tem, ali je etično vključiti nagačenega volka v izvajanje dejavnosti, (morda je bil ubit zaradi 

trofeje), je bila sprejeta na osnovi razmišljanja, da smo živega volka videli v živalskem vrtu in 

ga lahko primerjamo z nagačenim. Tako smo ugotavljali, v čem se razlikujeta (živ – mrtev). 

Njegova prisotnost v igralnici skozi celoten projekt je otrokom omogočala, da so imeli veliko 

možnosti opazovanja, primerjanja in neposrednega stika z nagačeno živaljo, ki je bila nekoč 

del narave in se je zaradi negativnega odnosa človeka do nje, znašla na seznamu ogroženih 

vrst.  

Predstavitev nagačene živali je bila za otroke presenečenje. Na vozičku sem zakrito žival 

pripeljala v igralnico. Skupaj smo ugotavljali, kaj se skriva pod rjuho. S postopnim 

odkrivanjem smo prišli do ugotovitve. Otrokom sem razložila pomen nagačene živali, zakaj jo 

imamo mi v igralnici, kako rokujemo z njo, na kaj moramo biti pozorni, da je ne 

poškodujemo. Nato so imeli otroci možnost konkretnega stika z nagačeno živaljo. 
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ANALIZA 

Kljub nekaterim pomislekom, kako se bodo otroci odzvali na nagačeno žival volka glede na 

to, da je imela večina otrok zastrašujočo predstavo o tej živali, je bilo to za otroke pozitivno 

presenečenje. Nihče ni izrazil strahu ali bojazni. Na začetku, ko še nisem odkrila nobenega 

dela, so navajali, da se skriva miza, konj, tiger, lev. 

 

Slika 8: Kaj se skriva pod odejo? 

V nadaljevanju je nekaj otrok odgovorilo, da je kuža. Večina je pravilno ugotovila, da je to 

volk. 
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Slika 9: Kdo je to? 

Ker se je že takoj na začetku postavilo vprašanje, ali je žival živa, sem pogovor usmerila v 

ugotavljanje, kako bi se živa žival obnašala.  

Ugotovitve otrok so bile:  

 bi hodila,  

 dihala,  

 odpirala, zapirala gobec, 

 migala z repom,  

 bi se ulegla.  

Pri vprašanju ali žival, ki jo imamo v igralnici, počne kaj od naštetega, smo prišli do 

ugotovitve, da je ta žival že poginila in je nagačena. Pojem nagačen sem jim v kratki obliki 

razložila. Poudarila sem, zakaj je pomembno, da si lahko ogledamo primere predstavnikov 

živali tudi v taki obliki in kako z njimi rokujemo. Poimenovali smo dele telesa in njihov 

pomen. Največje zanimanje so vzbudili zobje, zato smo bolj natančno spoznali njihovo 

funkcijo. Pogovorili smo se o tem, kako volk pride do hrane, saj je nekaj otrok menilo, da ga 
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hrani človek, tako kot so videli v živalskem vrtu. Razložila sem jim, da v naravnem okolju 

volk sam poskrbi za hrano, in sicer tako, da ulovi predvsem slabotne ali bolne živali.  

 

Slika 10: Gobec volka 

 

Slika 11: Božanje volka 
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Ob neposrednem stiku z nagačeno živaljo so otroci komentirali: kako mehko dlako ima, 

poglej kakšni so zobje, malo smrdi, ima kremplje, rep, oči, tace. To je bila za otroke prijetna 

in zanimiva izkušnja. 

Ker sem imela možnost, je bila nagačena žival v skupini celoten proces vseh dejavnosti, ki so 

vključevale spoznavanje volka. 

. 

 

Slika 12: Velikost volka 
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3.2.4 Življenjski prostor, razmnoževanje in sporazumevanje volka 

GLOBALNI CILJI: 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave,  

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave.  

CILJI: 

 otrok spozna pojem trop, 

 otrok spozna, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo.  

POTEK DEJAVNOSTI: 

 opazovanje in stik z nagačeno volkuljo,  

 poimenovanje delov telesa, njihov pomen, 

 spoznajo pojem trop.  

 

ANALIZA 

Ob spoznavanju nagačene volkulje so otroci spoznavali dele njenega telesa in njihov pomen. 

Otrokom je bilo zanimivo, da ima žival na trebuhu seske. Ko sem jim postavila vprašanje, ali 

vedo, zakaj so pomembni, so vsi odgovorili, da ne vedo. Otrokom sem razložila njihov pomen 

pri hranjenju mladičev. Nadaljevanje pogovora in razlag je sledilo v smeri spoznavanja, kako 

imajo volkovi v naravnem okolju urejeno družino – trop, kdo ga sestavlja, kdo je v tropu 

glaven, kako skrbijo za mladiče, kako trop označi svoj življenjski prostor, ki ga mora drug 

trop spoštovati. 
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Slika 13: Kaj ima volkulja na trebuhu? 

 

Po končanem pogovoru so imeli otroci možnost igre z volkuljo in prelistavanjem knjig. Tisti 

otroci, ki so se igrali z volkuljo, so uporabili plišaste igrače za njene mladiče. Vsebina igre je 

bila pomoč volkulji pri skrbi za njene mladiče. Ob tem sem se z otroki pogovarjala, kakšni so 

resnični mladiči volkulje v primerjavi s plišastimi igračami, ki so jih uporabili v domišljijski 

igri.  
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Slika 14: Rekviziti uporabljeni v domišljijski igri.  

Nekaj otrok se je odločilo za ogled knjig. Ob gledanju knjig so se pogovarjali, kaj prikazujejo 

fotografije.  

 

Slika 15: Prelistavanje knjige o volkovih 

Del otrok se je dogovoril za igro, v kateri so se igrali volkove v tropu. Zanimivo je bilo 

opazovati, kako so se med seboj dogovarjali o vlogah. Izbrali so glavnega volka, volkuljo, 

mladiče, določili teritorije. Pri igri sta sodelovali dve skupini otrok, ki sta predstavljali vsaka 
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svoj trop. V igro so vključevali nova spoznanja. Vsak trop je varoval svoj teritorij, zelo je 

izstopala skrb za mladiče, iskanje in prinašanje hrane. Potek igre in interakcija med otroki je 

vključevala nova spoznanja o volku in tropu. 

 

 

Slika 16: Priprava na igro. 

 

Slika 17: Domišljijska igra vlog volkovi. 
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3.2.5 Ogled videoposnetkov o biologiji volka 

GLOBALNI CILJI:  

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

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih, 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

CILJI: 

 otrok s pomočjo novih informacij spoznava, da stereotipi o tej živali ne držijo,  

 otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo, 

 otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.  

POTEK DEJAVNOSTI: 

 priprava prostora,  

 ogled video posnetkov: Night of the wolf, Wolves One World, Wolf pups (Canis 

lupus) – Wolf behavior, Animals A to Z – Wolf, 

 pogovor po končanem ogledu. 

Otroci so pri pripravi prostora sodelovali. Prikazani video posnetki so vključevali vsebine, s 

katerimi smo znanje utrjevali in ga nadgrajevali. Ob posnetkih sem otrokom predstavila 

življenje volka v naravi, kako pride do hrane, življenje v tropu, skrb za mladiče, oglašanje, 

njegovo vlogo v naravi, zakaj je ogrožen in zaščiten.  

 

ANALIZA 

Sodelovanje otrok pri pripravi prostora je otroke zelo motiviralo. Z ogledom video posnetkov 

sem predstavila njihovo socialno ureditev, kako med seboj komunicirajo, življenjski prostor 

in njegov pomen v naravnem okolju. Med samim ogledom sem otrokom razlagala, kaj 

posnetki prikazujejo. Zlasti jim je bil zanimiv del posnetka, kjer je prikazana skrb za mladiče, 

njihovo raziskovanje, igra mladičev. Komentarjev otrok med ogledom ni bilo. Pozorno so 

spremljali, kaj posnetki prikazujejo. Ob zaključku ogleda smo se pogovorili o tem, česa se iz 

posnetkov najbolj spomnijo. Večina otrok je povedala, da so jim bili všeč mladiči volka, 

volkulja, igra in tuljenje volkov. Eden izmed otrok je predlagal, da nagačeno volkuljo 

poimenujemo, kar je bilo zame veliko presenečenje. Iz nabora imen, ki so jih predlagali, smo 
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izbrali ime Mojca. Razumevanje njegove vloge v naravi in zakaj je zaščiten je bilo otrokom še 

precej tuje. 

 

3.2.6 Izdelovanje plakata 

GLOBALNI CILJI:  

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

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih, 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave, 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave. 

CILJI:  

 otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja,  

 otrok s pomočjo novih informacij spoznava, da stereotipi o tej živali ne držijo, 

 otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost. 

 POTEK DEJAVNOSTI: 

 izbira sličic, 

 striženje sličic, 

 lepljenje sličic na plakat v smiselno zaporedje,  

 pogovor ob plakatu.  

Na internetnih straneh pridobljene in natisnjene fotografije, ki so predstavljale slike volkov, 

njegovega okostja, označevanje volkov, sledi volkov, teritorij tropov, delov telesa sem 

otrokom položila na tla. Moje navodilo je bilo, da si vsak po želji izbere sličico, jo izreže in 

postavi na mizo. Na mizi smo slike razvrstili glede na to, kaj so predstavljale in jih tako 

razvrstili tudi na plakat. Poudarek dejavnosti je bil na utrjevanju dosedanjih znanj in 

ustvarjanju pogojev za sodelovalno učenje. 
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ANALIZA 

Vsak otrok si je po lastni želji izbral fotografijo in jo izrezal ter položil na mizo. Ko smo imeli 

večino fotografij na mizah, smo jih razvrstili v sklope, in sicer:  

1. slike volkov, ki so predstavljale trop 

2. slike okostja oz. skelet volka 

3. slike, ki so predstavljale gibanje volka – sledi, stopinje, označevanje teritorija, njegov 

življenjski prostor  

4. slike z mladiči in skrb zanje  

Celotna dejavnost je bila za otroke zelo zanimiva. Pri striženju sličic je bilo opaziti, da se je 

večina otrok odločila za slike volka, manjšina se je odločila za druge. Med striženjem je bilo 

slišati komentarje otrok: Zakaj si izbral to sličico?, Poglej kaj imam jaz?, Jaz strižem to, kjer 

imajo volki svoj top!, Meni so všeč te kosti volka. Jaz imam pa to, kjer so majhni volkci. 

 

Slika 18: Izrezovanje sličic 

Otroci so med seboj sodelovali, se veliko pogovarjali. Pri lepljenju sličic na plakat so si med 

seboj pomagali, zlasti pri razvrščanju le teh na površino plakata. Povečala se je interakcija 

med otroki pri igri, komunikaciji, tudi pri dečku, ki je bil do sedaj bolj zadržan. 
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Slika 19: Izdelovanje plakata 

Plakata pri tej dejavnosti nismo dokončali. Skupna odločitev z otroki je bila, da ga dopolnimo 

v naslednjih dneh, ko so še sami in skupaj s starši poiskali še dodatne informacije ali 

fotografije o volku. Otrokom so bile slike z mladiči zelo zanimive, saj so se veliko 

pogovarjali o njih. Ker je dnevna rutina skupine pred počitkom branje zgodb, sem se odločila, 

da jim preberem zgodbo z naslovom Prvi sprehod pred domačim brlogom (Bizjan, 2010), ki 

opisuje volčjega mladiča, kako se je prvič odpravil raziskovat okolico svojega bivanja. Otroci 

so zgodbi pozorno prisluhnili, bila jim je všeč. En otrok je komentiral, da smo si mladiče 

ogledali na filmu in so res zelo lepi.  

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                        Koritnik Jolanda; Predstave predšolskih otrok o volku 

 
 

- 47 - 
 

3.2.7 Uporaba pridobljenega znanja in uporaba ob reševanju didaktičnih listov 

GLOBALNI CILJI: 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave, 

 poslušanje razumevanja in doživljanje jezika. 

CILJI  

Z didaktičnimi listi, ki sem jih pripravila, sem želela ugotoviti, ali znajo otroci uporabiti 

novo pridobljeno znanje pri zastavljenih nalogah.  

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

 Otrok utrjuje spoznanja o volku, njegovi vlogi v naravi in možnostih za ohranjanje 

vrste. 

 Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah, položajih in razumevanju. 

POTEK DEJAVNOSTI 

 Ob dokončanem plakatu smo skupaj z otroki ugotavljali, kaj slike prikazujejo. 

 Nato sem jim pokazala tri didaktične liste. 

Kje volk živi?  

Na listu so ob sliki volka narisali njegov življenjski prostor.  

Kaj volk je? 

Na listu je bila slika volka, okrog njega so bile slike z različno hrano. S črto so 

povezali slike, za katere so menili, da so hrana volku.  

Katera stopinja ni volčja? 

Na listu je bila slika volčjih sledi in ene sledi, ki ni sodila zraven. Prečrtali so vsiljivca.  

 Glede na barvo kocke, ki so jo izvlekli iz vreče, so se posedli za mize, označene z 

barvami. 

 Vsak otrok je dobil didaktični list in navodila, ki jih je posamezna naloga zahtevala, in 

sicer: s črto poveži hrano volka, prečrtaj sled vsiljivca, nariši, kje volk živi.  

 Pri reševanju sem jih opazovala in jim ob nastalih težavah ali nerazumevanju s 

podvprašanji pomagala rešiti nalogo do konca.  

 Dejavnost smo zaključili tako, da smo se ob didaktičnih listih individualno pogovorili 

ter jih nalepili na prostor, ki ga je izbral otrok.  
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ANALIZA  

Najprej smo se z otroki ob plakatu, ki smo ga izdelali v prejšnjih dneh, pogovorili in tako 

osvežili znanje o volku. 

 Kje volk živi? 

V nadaljevanju je vsak otrok iz vrečke izbral barvo kocke, se usedel za mizo, označeno z 

njegovo barvo. Zaradi lažjega spremljanja njihovega razumevanja sem vsakemu otroku, ki so 

sedeli za isto mizo, dala različne didaktične liste. Med samim reševanjem je nekaj otrok 

potrebovalo dodatna navodila in spodbude, da so uspešno zaključili reševanje. Večina otrok je 

rešila enega oz. dva didaktična lista, dva sta rešila vse tri. Izkazalo se je, da večina otrok še ni 

imela izkušenj s takim načinom dela, kar je verjetno vplivalo na to, da so otroci potrebovali 

več dodatnih navodil in spodbud. Največ pravilnih rešitev je bilo pri reševanju lista Kaj volk 

je?, nato Kje volk živi?, najmanj pri ugotavljanju vsiljivca Katera ni volčja stopinja? Liste 

smo nalepili na prostor, ki so ga otroci sami izbrali. Razstavljeno delo, je močno vplivalo na 

pogovor o tem, kaj so delali, kaj je kdo reševal, kater slike so jim všeč in podobno. 

 

Slika 20: Rešitve didaktičnih listov in pogovor ob njih. 
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Slika 21: Pogovor otrok ob razstavljenih didaktičnih listih.  
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3.2.8 Slikanje volka 

GLOBALNI CILJI: 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.  

CILJI:  

 otrok spoznava, da imajo živa bitja, predmeti in snovi v domišljijskem svetu tudi 

lastnosti, ki jih v naravi nimajo,  

 otrok z natančnim opazovanjem naslika žival volka. 

POTEK DEJAVNOSTI: 

 ob ilustracijah Rdeče kapice sem otrokom povedala pravljico,  

 skupaj smo ugotavljali razlike med volkom, ki nastopa v pravljici in tistim, ki živi v 

naravnem okolju,  

 sledila je priprava prostora. Na sredino igralnice sem postavila nagačeno volkuljo. 

Skupaj z otroki smo jo opazovali. Navodilo otrokom je bilo, da poskušajo naslikati 

volkuljo čim bolj natančno z možnostjo večkratnega ponovnega ogleda. 

ANALIZA 

Pravljica, Rdeča kapica, ki sem jo otrokom ob ilustracijah pripovedovala, je bila otrokom že 

znana. Po končani pripovedi smo skupaj ugotavljali, katere lastnosti ima volk v pravljici, 

katere pa so tiste, ki jih ima volk v naravnem okolju. Dva otroka sta še vedno trdila, da nas 

volk lahko požre. Ostali so razumeli razliko med domišljijskimi in naravnimi lastnostmi 

volka. Preden smo pričeli s slikanjem smo si še enkrat natančno ogledali nagačeno volkuljo, 

ki je bila postavljena na sredini igralnice. Otroci so si jo natančno ogledali in opazili dejale, ki 

so jih komentirali, poglej kako ima postavljena ušesa na glavi, je rjave barve, na tacah ima 

kremplje ipd. Sledilo je slikanje za mizami. Nekateri otroci so potrebovali kar nekaj časa, da 

so pričeli s slikanjem. Potrebovali so precej spodbude in večkratnega ogleda. Opazila sem, da 

imajo težavo s slikanjem realne volkulje (Jaz tega ne znam, kje naj jo narišem, ali jo narišem 

veliko, meni pa ne gre), zato sem jih usmerjala na natančno opazovanje. Slike so bile zelo 

raznolike. Nekateri so v sliko vnesli detajle, ki so bili za njih pomembni. Po končanem 

slikanju smo si jih skupaj ogledali. Ker so se morale slike posušiti, smo jih naslednji dan 

razstavili na steno igralnice. Slike so si otroci večkrat ogledovali in ob njih drug drugemu 

razlagali, kakšnega volka so naslikali. Ta dan smo se tudi poslovili od nagačene volkulje.    
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Slika 22: Slikanje volka po opazovanju. 

  

Slika 23: Volkulja. 
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3.3 Rezultati raziskave, v kateri smo ugotavljali spremembo v znanju o volku 

po opravljenih dejavnostih 

Raziskavo, v kateri smo ugotavljali spremembo znanja o volku, ki so ga otroci pridobili z 

izvajanjem projekta, smo izvajali v naslednjih etapah. V začetnem delu smo izvedli intervjuje 

v kontrolni in eksperimentalni skupini, vsaka od njih je vključevala 20 otrok. Z vsemi otroki 

je bil opravljen intervju, ki je vseboval dvanajst vprašanj. Tako smo pridobili osnovne 

podatke o tem, kaj otroci vedo o tej živali in kako jo doživljajo. Sledilo je izvajanje dejavnosti 

v eksperimentalni skupini, kjer so otroci preko aktivnega dela, neposrednih izkušenj in s 

pomočjo različnih didaktičnih sredstev pridobivali naravoslovna znanja o volku. V kontrolni 

skupini se dejavnosti niso izvajale. Ko smo z dejavnostmi v eksperimentalni skupini 

zaključili, smo ponovno v obeh skupinah opravili intervjuje. Tako smo lahko primerjali 

odgovore otrok pred in po končanih dejavnostih in ugotavljali, ali se je s pomočjo načrtovanih 

vsebin izboljšalo znanje o tej živali. V nadaljevanju sem z grafi prikazala primerjavo 

rezultatov za posamezno raziskovalno vprašanje, najprej za eksperimentalno, nato za 

kontrolno skupino. 
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Graf 13: Rezultati intervjujev eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih 

o predstavah predšolskih otrok o volku - odgovor na vprašanje "Ali poznaš žival 

volka?" 

 

Primerjava rezultatov odgovorov otrok pred in po izvedenih dejavnostih je pokazala, da se je 

skoraj za četrtino povečalo število tistih, ki so izjavili, da volka poznajo. Njihovi komentarji 

so bili: ja, saj smo ga videli v živalskem vrtu, ti si nam prinesla nagačeno volkuljo. V 

kategoriji ne vem ali ne poznam, se je število odgovorov otrok zmanjšalo za polovico, kar 

nakazuje, da so izvedene dejavnosti vplivale na poznavanje volka. 
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Graf 14: Rezultati intervjujev kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o 

predstavah predšolskih otrok o volku - odgovor na vprašanje "Ali poznaš žival volka?" 

 

V kontrolni skupini se odgovori otrok v začetnih in končnih intervjujih niso veliko spremenili. 

Večina otrok je odgovorila, da žival volka poznajo. V kategoriji z odgovorom ne ali se ni 

znalo opredeliti je stanje ostalo nespremenjeno. Samo pri kategoriji ne vem se je število 

zmanjšalo za en odgovor.  
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Graf 15: Rezultati intervjujev eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih 

o predstavah predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Ali ti je žival volk 

všeč?" 

 

V eksperimentalni skupini v primerjavi z začetnimi intervjuji se je število otrok, ki so v 

odgovoru na vprašanje pokazali pozitiven odnos do živali, kot razlage, zakaj jim je volk všeč 

navajali:  

 ker ima mehko dlako,  

 ker veliko in hitro teče,  

 ker te noče pojest, 

 ker me ne bo ugriznil,  

 ker ne grize,  

 ker je meso živali, ki je umrla,  

 ker je podoben psu,  

 ker lepo gleda.  

V odgovore so vključevali dejstva, ki so jih skozi proces spoznavanja volka pridobili. Iz 

odgovorov je bilo razvidno, da se je spremenilo njihovo razumevanje o tem, da volk ni 

nevaren človeku. Predvidevamo, da je bil to razlog, zaradi česar se je v končnih intervjujih 

število otrok s pozitivnim odnosom do volka povečalo.  
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Graf 16: Rezultati intervjujev kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o 

predstavah predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Ali ti je žival volk všeč?" 

 

V kontrolni skupini ni bilo večjih sprememb v odgovorih otrok pri začetnih in končnih 

intervjujih. Skoraj tri četrtine otrok je v začetnih in končnih intervjujih odgovarjalo, da jim je 

volk všeč.  

V primerjavi med eksperimentalno in kontrolno skupino po opravljenih končnih intervjujih, 

na vprašanje zakaj jim je volk všeč, je razlika v vsebini odgovorov. V kontrolni skupini so 

otroci navajali, da jim je všeč, ker:  

 se nikogar ne boji,  

 je zelo močan,  

 ima ostre zobe,  

 se lahko skrije.   

Njihovi odgovori dokazujejo, da so njihove razlage povezane s stereotipnimi predstavami, ki 

so predstavljene v pravljicah (Volk in sedem kozličkov, Rdeča kapica, Trije prašički, Račka 

Brina, zajec in volk, Volk in krokodil in druge), in risankah (Ne pleši z volkom, Osel in volk, 

Volk in sedem kozličkov), kjer so mu največkrat določene negativne lastnosti.   
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Graf 17: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o 

predstavah predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kakšen je volk?" 

(telesne značilnosti volka) 

 

Odgovori eksperimentalne skupine po izvedenih dejavnostih so pokazali, da se po opravljenih 

dejavnostih znanje otrok o telesnih značilnostih volka izboljšalo. Štirje otroci so o telesnih 

značilnostih pridobili natančno predstavo. V svojih odgovorih so navajali bolj podroben opis 

živali: našteli so dele telesa – glava (ušesa, oči, usta, zobje, jezik, smrček), trebuh, štiri noge 

(kremplje, blazinice), rep, mehka dlaka rjave, bele, črne barve. V razlagah so nekateri opisali 

funkcijo delov telesa, npr.: ušesa ima pokončno, ko posluša; ima močne in ostre zobe, s 

katerimi lažje grize meso; volkulja ima mladičke. Deset otrok je po opravljenih dejavnostih 

imelo površno predstavo. Po opisovanju velikosti volka se ni več pojavljalo, da bi jo 

interpretirali z iztegnjenimi rokami nad glavo in ga opisovali kot groznega.  
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Graf 18: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o predstavah 

predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kakšen je volk?" (telesne značilnosti 

volka) 

 

V kontrolni skupini ni bilo opaziti večjih sprememb med prvim in drugim intervjujem. 

Natančne predstave ni imel nihče. Telesne značilnosti in s tem povezani pojmi velik, visok, 

dolg, širok so bili še vedno nejasni, kar pomeni, da so volka opisovali kot zelo velikega, 

grozljivega, strašnega. V končnih intervjujih se je število otrok s površno predstavo v 

primerjavi z začetnimi odgovori povečalo na enajst, kar je nekaj več kot polovica. 

 

 

 

 

 

 

7 

10 

3 

11 

7 

2 

0

2

4

6

8

10

12

NATANČNA POVRŠNA NAPAČNA NE VEM

Št
e

vi
lo

 o
tr

o
k 

Odgovori kontrolne skupine 

Kakšen je volk? 
(telesne značilnosti volka) 

KONTROLNA SKUPINA PREJ KONTROLNA SKUPINA POTEM



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                        Koritnik Jolanda; Predstave predšolskih otrok o volku 

 
 

- 59 - 
 

Graf 19: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o 

predstavah predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kakšen je volk?" 

(vedenjske značilnosti volka) 

 

Odgovori v eksperimentalni skupini so pokazali, da se je po dejavnostih povečalo število 

natančnih odgovorov, v katerih je bilo več opisov vedenjskih značilnosti, ki jih ima volk v 

naravnem okolju. Navajali so:  

 renči in tuli,  

 ujame eno žival, 

 teče, 

 daje mladičkom hrano, ko so večji jo poiščejo sami,  

 se oglaša, pride tudi na kmetijo, krave zakričijo in volk zbeži.  

  

Dejavnosti z naravoslovnimi vsebinami so vplivale na spremenjeno dojemanje otrok o 

vedenju volka, kar pomeni, da smo uspeli preoblikovati dosedanje predstave o njem, ki so 

bile, da je strašen, grozen, izredno velik, te lahko pojé … 
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Graf 20: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o predstavah 

predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kakšen je volk?" (vedenjske 

značilnosti volka) 

 

Primerjava odgovorov v kontrolni skupini je pokazala, da se število odgovorov v kategorijah 

ni skoraj nič spremenilo. Natančne trditve ni podal noben otrok. Opisovanje vedenjskih 

značilnosti volka so bila še vedno močno prepletena s predstavami, ki so jih otroci 

najverjetneje pridobili preko otroške literature, filmov, risank. Otroci, ki so imeli napačno 

predstavo, so tudi v končnih intervjujih še vedno navajali, da je volk grozen, ima velika usta, 

grdo gleda, se grdo obnaša, te lahko požre, išče otroke v gozdu.  
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Graf 21: Rezultati eksperimentalna skupine pred in po izvedenih dejavnostih o 

predstavah predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "S čim se hrani volk?", 

"Kaj jé?" 

 

Primerjava odgovorov otrok v začetnih in končnih intervjujih je pokazala, veliko izboljšanje 

znanja o prehranjevanju volka. Po izvedenih dejavnostih je kar polovica otrok imela natančno 

predstavo o tem, s čim se hrani volk. Odgovarjali so, da jé živali: srne, jelena, ovce, ki jih 

ujame. Pri površnih odgovorih so navajali, da jé meso, niso pa razložili katero. S pomočjo 

izvedenih dejavnosti smo uspeli otrokom približati naravoslovno resnico o prehranjevanju 

volka in odpraviti napačne stereotipne predstave. 
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Graf 22: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o predstavah 

predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "S čim se hrani volk?", "Kaj jé?" 

 

V končnih intervjujih kontrolne skupine se rezultati odgovorov pri kategoriji površnih in 

napačnih predstav niso spremenili. Le en otrok je podal natančen odgovor, kjer je navedel, da 

volk jé živali. Iz napačnih odgovorov je bilo tudi tukaj zaznati močan vpliv pravljic, risank in 

filmov o tej živali.  
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Graf 23: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o 

predstavah predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kako pride volk do 

hrane?" 

 

Pred izvedenimi dejavnostmi nihče od otrok ni podal natančnega odgovora na vprašanje. Po 

izvedbi dejavnosti pa so skoraj tri četrtine otrok v svojih odgovorih pokazale, da imajo 

natančno predstavo o tem, kako pride volk do hrane. Otroci so usvojili vedenje, da si volk v 

naravnem okolju sam poišče hrano, da ujame predvsem tiste živali, ki so slabotnejše. Nekaj 

otrok je navedlo, da volkulja skrbi za mladiče, da pijejo mleko pri njej, ko so malo večji jim 

prinese hrano, ko postanejo še večji pa tudi oni lovijo. Glede na odgovore lahko sklepam, da 

so otroci spremenili razmišljanja o tem, da te volk lahko požre, da je nevaren in so spoznali 

naravoslovno resnico o tej živali.  
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Graf 24: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o predstavah 

predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kako pride volk do hrane?" 

 

Primerjava odgovorov začetnih in končnih intervjujev v kontrolni skupini je minimalno 

odstopanje. Natančen odgovor enega otroka je po vsej verjetnosti posledica izrednega 

zanimanja za živali, med katerimi je bil tudi volk.  
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Graf 25: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o 

predstavah predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kje volk živi?" 

 

Izvedene naravoslovne dejavnosti so tudi pri tem vprašanju izboljšale poznavanje 

življenjskega prostora volka. Po opravljenih dejavnostih, so imele tri četrtine otrok natančno 

predstavo o tem, kje volk živi.  
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Graf 26: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o predstavah 

predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kje volk živi?" 

 

V odgovorih otrok kontrolne skupine med začetnimi in končnimi intervjuji ni bilo opaziti 

sprememb. Prevladovali so odgovori ne vem in napačne predstave. Otroci so navajali, da volk 

živi v babičini hišici, v njegovi hiši, na igrišču, v temi daleč stran.   
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Graf 27: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o 

predstavah predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Ali bi lahko srečal volka, 

če bi šel v okolico svojega doma ali vrtca?" 

 

Odgovori otrok raziskovalne skupine kažejo na to, da se je po dejavnostih zvišalo število 

otrok, ki so odgovorili, da volka ne bi srečali v okolici svojega doma ali vrtca. Ta odgovor je 

pravilen, saj vrtec, ki ga otroci obiskujejo, leži v Ljubljani. 

Graf 28: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o 

predstavah predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kam bi moral iti, da bi 

ga srečal?" 

 

V tem grafu so prikazani odgovori tistih otrok, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili, 

pravilno, da volka ne bi srečali v okolici svojega doma. Po končnih intervjujih se je število 

odgovorov, ki so vključevali kategorijo gozd povečalo za polovico. Predvidevam, da so 

izvedene dejavnosti vplivale na znanje o tem, kje živi volk, saj nepravilnega in ne vem 

odgovora po dejavnostih ni bilo.  
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Graf 29: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o predstavah 

predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Ali bi lahko srečal volka, če bi šel v 

okolico svojega doma ali vrtca?" 

 

V odgovorih kontrolne skupine pred in po izvajanju dejavnosti ni bilo opaziti nobenih 

sprememb. Polovica otrok je menila, da volka v bližini svojega doma ali vrtca ne bi srečala. 

Več kot četrtina otrok je menila, da bi ga lahko srečali. Opisi njihovih srečanj so se prepletali 

z domišljijo že slišanih zgodb, pravljic, filmov, doma in v vrtcu.  

Graf 30: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o predstavah 

predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kam bi moral iti, da bi ga srečal?" 

 

V tem grafu so prikazani odgovori otrok kontrolne skupine, ki so na vprašanje ali bi lahko 

srečali volka v okolici doma ali vrtca odgovorili pravilno, da ga ne bi srečali. V kontrolni 

skupini je število pravilnih odgovorov dosegalo približno polovico. Število odgovorov v 

kategorijah pred začetnimi in končnimi intervjuji, je bilo skoraj nespremenjeno. V primerjavi 

z eksperimentalno skupino je bila kategorija odgovorov, v katerih so navajali gozd izredno 

nizka, saj ni dosegala niti četrtine. Delež odgovorov, vključenih v kategorijo ne ve, je bil v 

kontrolni skupini za četrtino večji kot v eksperimentalni, kjer so se izvajale dejavnosti.  
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Graf 31: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o 

predstavah predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kaj misliš, da bi naredil 

volk, če bi se vidva srečala v gozdu?" 

 

Pri eksperimentalni skupini se je po izvedenih dejavnostih naredil preobrat, saj je število 

odgovorov skokovito naraslo na natančno predstavo. Izvedene dejavnosti so vplivale na to, da 

so dosedanjo podobo o strašnem volku, ki lahko poje ljudi in je nevaren, transformirali v nova 

znanja o resničnem življenju te živali, ki je pomemben del naravnega okolja. 

Najpogostejši odgovori otrok pri natančni predstavi so prikazani spodaj (Tabela 4). 

Tabela 4: Odgovori otrok z natančno predstavo. 

Odgovori Število otrok Odstotki (%) 

Zbežal bi stran 15 83,5 

Bi me zavohal 1 5,5 

Bi se umaknil 2 11 
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Graf 32: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o predstavah 

predšolskih otrok o volku – odgovor na vprašanje "Kaj misliš, da bi naredil volk, če bi 

se vidva srečala v gozdu?" 

 

Tabela 5: Odgovori napačnih predstav v kontrolni skupini. 

 Pred dejavnostmi Po dejavnostih 

 Število 

otrok 

Odstotki 

(%) 

Število 

otrok 

Odstotki 

(%) 

Požrl bi me 10 83 13 87 

Ugriznil bi ga 0 0 1 6,5 

Jaz bi ga pojedel 1 8,5 1 6,5 

Božal bi ga 1 8,5 0 0 

SKUPAJ 12 100 15 100 

Tako v začetnih kot v končnih intervjujih so prevladovali odgovori z napačnimi predstavami o 

volku. Iz odgovorov je bilo razvidno, da je volk žival, ki v njih zbuja nevarnost in strah. Tudi 

pri drugem anketiranju je večina otrok odgovorila, da jih volk lahko požre. 
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3.4 Povzetek razprave  

V raziskavi, ki smo jo izvedli pri predšolskih otrocih starih od 3 do 4 let, smo raziskali, 

kakšne so njihove predstave in vpliv stereotipov na njihov odnos do volka. S pomočjo 

intervjujev smo v eksperimentalni in kontrolni skupini pridobili prve rezultate, ki so bili 

izhodišče za načrtovanje dejavnosti, ki smo jih izvedli v eksperimentalni skupini. Po končanih 

dejavnostih smo ponovno v obeh skupinah izvedli intervjuje. S primerjavo začetnih in 

končnih rezultatov smo prišli do naslednjih ugotovitev. Izvedene dejavnosti v eksperimentalni 

skupini so vplivale na znanje in bolj pozitiven odnos do volka. S tem smo sledili načelu 

aktivnega učenja, ki poudarja, da je v ospredju učenja predšolskih otrok razvijanje 

občutljivosti in zavesti o problemih (Kurikulum za vrtce, 1999). 

V kontrolni skupini ni bilo opaziti večjih sprememb. Odgovori so temeljili na stereotipnem 

razmišljanju in niso vključevali naravoslovnih resnic. Tako je v tej skupini še vedno 

prevladovalo mnenje, da je volk človeku nevaren, da te lahko poje, da je nesramen in grd, ker 

poje prašičke, Rdečo kapico, je velik, ima ostre zobe, s katerimi te požre ipd., kar lahko 

povezujemo s tem, da je otrokom v tem starostnem obdobju žival volk predstavljena 

predvsem preko pravljic, risank, filmov, kjer se mu pripisuje lik negativca. Prav tako se lahko 

negativen odnos oblikuje s pomočjo odraslih. Kot pravi Katalinič (2010), je pomembno, da 

smo tudi odrasli pozitivno naravnani, da s svojim sprejemanjem, zgledom in razlagami ne 

ustvarjamo razhajanj med naravnim in predstavitvenim svetom. 

Med kontrolno in eksperimentalno skupino se je pokazala pomembna razlika pri vprašanjih o 

telesnih značilnostih volka. V eksperimentalni skupini se je število otrok z natančno predstavo 

povečalo za polovico. Število napačnih odgovorov se je za polovico zmanjšalo, kar pomeni, 

da so imele izvedene dejavnosti vpliv na pridobljeno znanje. Največji vpliv dejavnosti v 

eksperimentalni skupini se je pokazal pri odgovorih o vedenjskih značilnostih, prehrani in 

načinom, kako pride do hrane in življenjskim prostorom. Število otrok z natančnimi 

predstavami je pri vseh vprašanjih doseglo ali preseglo polovico.  

V eksperimentalni skupini, kjer so otroci spoznavali volka preko aktivnega učenja, so 

pridobili novo znanje, s katerim so preoblikovali mnenje o njem. Kot navaja Krnel (2012), je 

bilo opazovanje temeljni naravoslovni postopek, ki smo ga razvili v raziskovanje in z učenjem 

naravoslovja razvili v smeri znanstvenih razlag. Pri vseh vprašanjih se je pokazal vpliv 
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izvajanja dejavnosti v eksperimentalni skupini, saj so bili odgovori bolj natančni in so 

vključevali naravoslovne resnice o volku.  

4. ZAKLJUČEK 

Ob zaključku raziskave sem bila pozitivno presenečena, saj nisem pričakovala tako velikega 

zanimanja in odziva otrok. S pomočjo intervjujev pred in po dejavnostih smo ugotovili, da se 

je znanje otrok v eksperimentalni skupini o volku izboljšalo. Izvedene dejavnosti ob aktivnem 

učenju otrok, so vplivale na preoblikovanje odnosa in njihovih mnenj do volka. Spoznali so, 

da človeku ni nevaren in ima pomembno vlogo pri ohranjanju ravnovesja v naravi. Z 

negativnim odnosom, ki ga je človek oblikoval skozi različna zgodovinska obdobja, je 

prispeval, da je bil uvrščen na seznam zaščitenih živali.  

Projekt akcijskega raziskovanja je vzbudil veliko zanimanja tudi v drugih skupinah, pri 

strokovnih delavcih in starših. Nagačena volkulja, ki je bila prisotna v igralnici ves čas 

izvajanja projekta, je vzbudila veliko zanimanja in spontanih pogovorov, ob katerih smo 

ugotovili, da večina ni vedela, da je volk zaščitena žival. To dejstvo se lahko povezuje s tem, 

da so stereotipi o volku še vedno zakoreninjeni med ljudmi. Prav zato je pomembno 

zavedanje, da se otrok v predšolskem obdobju največ nauči, ko mu zanj pomembni odrasli 

omogočimo pogoje, v katerih bo lahko raziskoval, preizkušal in pridobival neposredne 

izkušnje iz naravnega okolja in v njem.  

Moji predlogi, ki nakazujejo možnosti za izboljšanje vključevanja področja narave v 

vsakodnevne dejavnosti v našem vrtcu, so naslednji:  

 povečanje sodelovanja med skupinami, ki vključujejo naravoslovne vsebine,  

 timski pristop, 

 izmenjava izkušenj med odraslimi in otroci,  

 ustvarjanje pogojev, kjer imajo otroci možnost raziskovanja,  

 spremljanje in uresničevanje idej otrok, 

 kvalitetnejše vključevanje staršev in zunanjih strokovnih delavcev.  

Predvsem ne smemo pozabiti, da smo za otroke v vrtcu strokovni delavci pomembni odrasli, 

ki s svojim pristopom, odnosom in zgledom soustvarjamo in oblikujemo odnos do 

sprejemanja narave.  
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6. PRILOGE 

6.1 Vprašalnik za predšolske otroke 

PREDSTAVE PREDŠOLSKIH OTROK O VOLKU 

INTERVJU Z OTROKI 

Vsakega otroka posebej ustno povprašajte o njegovih dosedanjih predstavah o volku. Za 

vsakega otroka si vzemite čas, z njim se pogovarjajte posebej v ločeni sobici (zbornici, 

pravljični sobi …). Najbolje bi bilo, če bi otroke lahko posneli s kamero ali diktafonom (za 

kamero bi bilo najbolje, da je kar nekje nastavljena in da teče, ne da bi otrok vedel za to, isto 

velja za diktafon. Pri tem zelo pazite, da se vam ne bi kaj izbrisalo, ker so potem podatki 

izgubljeni). Lahko pa si odgovore sproti zapisujete. 

Vodite sproščen pogovor, otroku postavljajte vprašanje in podvprašanje. Pred vsakim 

posamičnim intervjujem povejte ali zapišite ime in starost otroka. Sledite vprašanjem: 

IME OTROKA……………………….         STAROST OTROKA………………. 

1. ALI POZNAŠ ŽIVAL VOLKA? (žival rečemo zato, da otroka usmerimo na 

realnega volka) 

2. ALI TI JE ŽIVAL VOLK VŠEČ? ZAKAJ? (zakaj da, zakaj ne?) 

3. KAKŠEN JE VOLK?  

Otroka spodbudimo, da pove, kaj ve o 

3a) TELESNIH ZNAČILNOSTIH VOLKA 

Pri tem mu pomagamo s podvprašanji: 

 Kako velik je volk (otrok naj pove ali pokaže vse tri dimenzije: kako visok je, kako 

dolg je, kako širok je volk?) 

 Kakšne barve je volk? 

3b) VEDENJSKIH ZNAČILNOSTIH VOLKA 

Kaj volk pogosto počne? Kako se obnaša, vede? 

4. S ČIM SE HRANI VOLK? KAJ JÉ? (če vam je to že povedal pri prejšnjem 

vprašanju, vprašanje preskočite ali pa v primeru, da je pri prejšnjem vprašanju 

prehranjevanje samo omenil, povprašajte, naj pove bolj natančno). 

KAKO PRIDE VOLK DO HRANE? 
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5. KJE ŽIVI VOLK? 

ALI BI VOLKA LAHKO SREČAL, ČE BI ŠEL NA SPREHOD V OKOLICI 

TVOJEGA DOMA ALI VRTCA? 

Če otrok odgovori "ne", ga vprašamo: KAM BI MORAL ITI, DA BI LAHKO 

SREČAL VOLKA? 

6. KAJ MISLIŠ, KAJ BI NAREDIL VOLK, ČE BI SE VIDVA SREČALA KJE V 

GOZDU? 

7. ALI JE VOLK NEVARNA ŽIVAL? ZAKAJ? 

8. KJE SI IZVEDEL VSE TO, KAR SI MI POVEDAL, KAR VEŠ O VOLKU? OD 

KOD VSE TO VEŠ? 

 


