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Preprosti biološki ključi
V učnem načrtu za 6. razred osnovne šole je zapisano: »Učenci razvrstijo rastline v bližnjem 
ekosistemu v širše sistematske kategorije z uporabo določevalnih ključev.«
V učnem načrtu za 7. razred pa je zapisano: »Učenci razvrstijo živali v bližnjem ekosistemu v 
širše sistematske kategorije z uporabo določevalnih ključev.«
Pri tem ni mišljeno, da bi učenci uporabljali strokovne ključe za določanje organizmov, ki so 
včasih za branje in razpoznavanje različnih organizmov celo za strokovnjake zelo zahtevni, 
ampak je mišljeno, da se učenci seznanijo, kako so sestavljeni ključi in kako jih beremo. 
Učenci ne spoznavajo samo imen različnih organizmov, ampak razvijajo tudi naravoslovne 
postopke in spoznavajo pestrost živega sveta.

Kaj so preprosti biološki ključi,  
kako jih uporabljamo in  
zakaj so pomembni?

Z uvajanjem preprostih ključev v učbenike smo v Slo-
venji začeli že pred skoraj tridesetimi leti. Strokovni klju-
či so za nepoznavalce zelo zapleteni in zahtevajo poglo-
bljeno strokovno znanje. So tudi zelo obsežni, ker je v 
njih opisanih veliko organizmov in vsebujejo mnogo 
strokovnih izrazov, po katerih prepoznamo različne or-
ganizme in jih ločimo med seboj. V nekaterih deželah, 

na primer, v Veliki Britaniji, uporabljajo preproste ključe 
že več desetletij (Bayne in dr.). Pri nas smo jih začeli 
uvajati v šolo z začetkom devetletne osnovne šole. Že v 
učbeniku za drugi razred Okolje in jaz so se učenci sezna-
nili s preprostim shematskim ključem (slika 1).

Še preden smo začeli uvajati v šole preproste ključe za 
določanje organizmov, smo imeli v Sloveniji nekaj pre-
prostih ključev, ki pa so bili prevodi in so vsebovali tudi 
organizme, ki pri nas ne živijo. Leta 1996 so pri nas 
začeli izhajati preprosti ključi v obliki knjižic, ki so vse-
bovale izbor samo naših organizmov. Prva med njimi je 
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Slika 1: Preprosti shematski ključ



5

bila Moje prve školjke in polži, ki je izšla pri DZS. Od 
takrat je izšlo še 16 drugih preprosti ključev pri različ-
nih založbah (DZS, Modrijan, Mohorjeva družba in 
Založba Hart). Mnoge od njih smo preizkusili tako v 
vrtcih kot v osnovnih šolah in rezultati so bili zelo pozi-
tivni. 

Preprosti biološki ključi so poenostavljeni ključi, ki 
vsebujejo le določeno število organizmov, ki živijo v ne-
kem okolju. To je lahko morje, mlaka, na kopnem, na 
travniku, v gozdu, v prsti ali v gorah. Pri vsakem ključu 
je napisan seznam, katere organizme lahko z določenim 
ključem določimo. Tako mora učitelj ponuditi učen-
cem le tiste organizme, ki so na seznamu, tako da niso 
preveč razočarani, če ne pridejo do rešitve. Vsekakor pa 
moramo učencem povedati, da je v naravi še veliko dru-
gih organizmov, ki niso opisani v teh preprostih ključih. 
V ta namen je treba uporabiti strokovne ključe, ki pa so 
za nestrokovnjake težko razumljivi.

Besedilo preprostega ključa je zapisano v obliki dveh 
trditev (a ali b) in vedno se odločimo za eno. Pri tem 
se nam zopet odpreta dve novi trditvi. Zopet se odlo-
čimo za eno, dokler ne pridemo do končne rešitve. Z 
uporabo ključev se učenci naučijo veliko podrobnosti 
o organizmih, ki bi jih sicer lahko prezrli. Pri natanč-
nem opazovanju, ki je eden od najpomembnejših na-
ravoslovnih postopkov, otroci uporabljajo tudi različ-
na čutila. Organizme ne samo pogledajo, ampak jih 
tudi potipajo, povohajo, poslušajo in včasih tudi oku-
šajo (na primer različne užitne plodove). Opazovanje, 
razvrščanje in uvrščanje so naravoslovni postopki, ki 
se jih otroci začnejo učiti že zelo zgodaj. Otroci razvr-
ščajo svoje igrače, knjige, barvice po lastnem kriteriju. 
Uvrščanje pa je tesno povezano z razvrščanjem. Nek 
organizem z uvrščanjem postavimo na določeno me-
sto v določevalnem ključu. 

Z uporabo preprostih ključev uresničujemo kon-
struktivističen način učenja. Učiteljeva vloga med 
učenjem otrok s poenostavljenim biološkim ključem 
je v tem, da otroke le usmerja. Glavno vlogo v učnem 
procesu tako prevzema konkreten biološki material in 
preprost biološki ključ. Otroci tako z aktivnim samo-
stojnim delom konstruirajo novo naravoslovno znanje 
in usvojijo nove naravoslovne pojme. S takim nači-
nom dela pride otrok do novih spoznanj oziroma ve-
denj sam. Taka pot do novih spoznanj, ki jo otrok 
prehodi sam, je za otroka zelo zanimiva, znanje pa pri-
dobiva na sproščen in mikaven način. Tak način tudi 
spodbuja radovednost in v otroku razvija spoštljiv od-
nos do narave. 

Poznamo različne oblike ključev:
– empirične, izkustvene, ki imajo predvsem praktični 

vidik. To so tako imenovani poenostavljeni ključi, ki 
vsebujejo samo določeno število organizmov. Orga-

nizme določamo na osnovi dobro vidnih zunanjih 
znakov, ki se jasno ločijo med različnimi organizmi. 
Ti ključi niso tako zahtevni kot ključi, ki jih upora-
bljajo strokovnjaki in z njimi lahko določimo le ne-
katere vrste organizmov (tiste, ki so v uvodu ključa 
navedene). Tega se moramo pri uporabi preprostih 
ključev zavedati; 

– teoretske, ki upoštevajo filogenetski vidik, razvojno 
pot. Ti ključi so sestavljeni na osnovi naravnega sis-
tema. Na začetku ključa so evolucijsko starejši orga-
nizmi, na koncu evolucijsko najmlajši. Ti ključi so 
zahtevnejši za prepoznavanje, bralec mora poznati 
veliko strokovnih izrazov. Mnogi od teh izrazov so 
poznani samo strokovnjakom. Poleg tega je pri do-
ločanju vrste potrebno včasih upoštevati tudi drob-
ne značilnosti, ki niso vidne s prostim očesom.

Medtem ko morajo biti strokovni ključi napisani po 
pravilih in upoštevati razvojno pot organizmov, pa po-
znamo več vrst poenostavljenih ključev. Izmed teh so 
eni zelo preprosti, drugi pa že malo bolj zahtevni. Raz-
likujejo se po številu organizmov, ki jih obsegajo in po 
tem, kako je ključ napisan. V osnovi ločimo besedilne 
(opisne) ključe in shematske. Kot ime samo pove, be-
sedilni ključi vsebujejo samo besedilo in so napisani v 
obliki dveh vprašanj ali trditev (a in b), medtem ko so 
shematski napisani v obliki dvovejnate sheme, kjer se 
pot razveji v dve liniji, ki vsebujeta vsaka svojo trditev, 
tako kot sta pri besedilnem ključu vrstici a in b. Neka-
teri ključi so opremljeni s slikami, tako da takoj pre-
poznamo, ali smo prišli do pravilne rešitve. 

Medtem ko so strokovni ključi vedno zapisani v 
obliki besedila z dvema možnostma a in b, pa so lahko 
preprosti ključi napisani v različnih oblikah. 

Tako lahko razlikujemo naslednje oblike ključev:
− Slikovni − vsebuje samo slike. Da pa ne listamo cele 

knjige od začetka do konca, so strani označene z raz-
ličnimi barvami, kar nam pomaga, da iščemo samo 
na tistih straneh ključa, ki označujejo neko lastnost 
organizma (na primer barvo cveta). V takem ključu 
so cvetice razdeljene v skupine po barvi cveta, kar pa 
ni strokovna delitev, ampak izrazito izkustvena (em-
pirična), ki nam pomaga, da pridemo hitreje do reši-
tve. Če želimo prepoznati, na primer, trobentico, pre-
gledujemo v knjigi samo tiste strani, ki so označene 
rumeno, kar pomeni, da so na teh straneh zastopane 
samo cvetice z rumenim cvetom. Organizme prepo-
znavamo najprej po sliki, zraven pa je navadno podan 
še opis rastline. Ključ z različno obarvanimi stranmi 
omogoča, da pregledujemo samo omejeno število or-
ganizmov. Ob iskanju imena cvetice z modrim cve-
tom pregledamo samo tiste strani v ključu, ki imajo 
modro obarvane strani. (slika 2)
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− Slikovno shematski − poleg sheme so narisani tudi 
organizmi. Organizem določamo na osnovi vpra-
šanj, na katera odgovarjamo z da ali ne. Odgovori 
nas pripeljejo da končne rešitve. (slika 3)

− Opisno shematski (v obliki sheme) − ključ je pisan 
v obliki dvovejnatega ključa (dihotomnega), kjer 
imamo vedno dve možnosti in se med njima odloči-
mo za eno, ki bolje ustreza opisu organizma. Tako 
postopamo, dokler ne pridemo do končne rešitve. 
(slika 4)

− Opisni (besedilni) − besedilo je napisano na osnovi 
shematičnega dvovejnatega ključa, vendar sheme ne 
vidimo. Vedno imamo dve možnosti: a in b. Odlo-
čimo se za tisto trditev, ki ustreza organizmu, ki ga 
določamo, na desni strani opisa pa imamo zapisano 

številko, ki nas vodi do naslednjih dveh vprašanj. 
(slika 5)

− Opisno (besedilno) slikovni (na primer Moji polži) 
− ključ vsebuje besedilo z dvema možnostima a in b. 
Ob končni rešitvi imena organizma pa je podana še 
slika organizma. Tako lahko takoj vidimo, ali smo 
pravilno določili ime organizmu. (slika 6)

− Simbolno shematski − če otroci še ne znajo dobro 
brati, lahko na osnovi simbolov prepoznajo značil-
nosti posameznega organizma, ki nas pripeljejo do 
končne rešitve. Na sliki je ključ napisan v obliki 
simbolov, ki so jih šestletni otroci v vrtcu sami dolo-
čili in narisali. (slika 7)

Slika 2: Slikovni ključ
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Slika 3: Slikovno shematski ključ

Slika 4: Opisno shematski ključ

Slika 6: Opisno (besedilno) slikovni ključ

Slika 5: Opisni (besedilni) ključ
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Ključi so lahko zapisani v knjižni ali v digitalni obli-
ki, vendar nam računalnik ne omogoča dela v naravi. 
Tako moramo organizme prinesti v učilnico, da si jih 
lahko natančno ogledamo in določimo s ključem 
predstavljenim na računalniku. Pri tem moramo pazi-
ti, da organizmov ne poškodujemo. Opazujemo jih 
lahko le krajši čas, potem pa jih moramo vrniti v nara-
vo na mesto, kjer smo organizme nabrali. Danes v šo-
lah uporabljamo tudi tablice. Te lahko nesemo v nara-
vo in tako takoj določimo ime organizma. 

Zavedati pa se moramo, da so vsi ti ključi poenosta-
vljeni in lahko z njimi določimo le omejeno število or-
ganizmov. Tako mora učitelj učencem razložiti, da živi 
v Sloveniji veliko več različnih vrst živali in rastlin, kot 
jih je omenjenih v poenostavljenih ključih. Vseeno so 
poenostavljeni ključi primeren didaktični pripomoček, 
s katerim učenci spoznavajo raznolikost živega sveta. Z 
uporabo ključev se učenci naučijo natančnega opazova-
nja in tako spoznavajo veliko podrobnosti o organiz-
mih, ki bi jih sicer lahko prezrli. Učitelj ali vzgojitelj pa 
mora paziti, da vedno ponudi otrokom in učencem za 
določanje le tiste organizme, ki so navedeni v ključu.

Preprosti biološki ključi omogočajo razvijanje nara-
voslovnih postopkov. Eden izmed najosnovnejših na-
ravoslovnih postopkov je opazovanje. Učenci lahko 
opazujejo živali in so pozorni, v čem se razlikujejo (po 
velikosti, po zgradbi telesa, po številu nog, po barvi, 
po tem ali je telo deljeno ali ne, ali imajo krila, kako se 
gibljejo itn.) in v čem so si podobne. Prav tako lahko 
opazujejo različne rastline. Tudi te se razlikujejo po 
barvi in zgradbi cvetov, po obliki, velikosti in razpore-
ditvi listov, po listnem robu in razporeditvi žil. So raz-
lične na otip in se razlikujejo po vonju. Pri opazovanju 
morajo biti otroci pozorni na te značilnosti.

Tako otroci preko poenostavljenih ključev spoznavajo 
raznolikost in pestrost živega sveta in spoznavajo prila-
goditve organizmov na različna okolja. Pri pouku nara-
voslovja želimo otrokom čim bolj nazorno približati 
naravo in pojave v njej, zato moramo, zlasti kadar 
obravnavamo živali in rastline, otrokom omogočiti 

stvaren stik z njimi. Pri opazovanju morajo učenci upo-
rabljati čim več različnih čutil. Organizme ne samo po-
gledajo, ampak tudi otipajo (lupine školjk so, na pri-
mer, gladke ali hrapave), povohajo (nekatere cvetice 
nam dišijo, nekatere ne ali celo smrdijo), poslušajo in 
včasih tudi okušajo (na primer užitne plodove).

Ali so preprosti ključi primerni za 
predšolske otroke?

Predšolski otroci še ne znajo brati, vendar so sposobni 
prepoznavati podobnosti in razlike med različnimi orga-
nizmi. Tako je naloga vzgojitelja, da z besedilom v knjigi 
usmerja otroke v opazovanje organizmov. Otroci so spo-
sobni opaziti drobne značilnosti, podobnosti in pred-
vsem razlike med organizmi in določanje po ključu je za 
njih kot reševanje uganke. Ko pridejo do imena organiz-
ma, so zelo veseli in navadno želijo spoznati še več drugih 
organizmov. Da otroci opazijo različne podrobnosti in si 
jih tudi zapomnijo, pričajo tudi njihove risbe (slika 8).

Za določanje nekaterih organizmov, kot so morske 
školjke in polži, živali v prsti, živali v mlaki in zimske 
vejice, imamo tudi računalniški program, ki omogoča 
predšolskim otrokom, ki še ne znajo dobro brati, da 
poslušajo besedilo in se odločajo s klikom na miški, za 
katero od dveh možnosti se bodo odločili. Delo s tem 
računalniškim programom omogoča otrokom tudi 
utrjevanje in ponavljanje že usvojenega znanja, tiska-
nje slik organizmov in tudi opozori, ali so otroci prišli 
do pravilne rešitve ali ne. (slika 9)

Preproste ključe, ki vsebuje le nekaj organizmov, 
lahko sestavimo tudi sami in tako razvijamo pri otro-
cih naravoslovne postopke in jih naučimo predvsem  
natančnega opazovanja.

Pri naravoslovju skušamo spoznavati prave organiz-
me v njihovem naravnem okolju ali pa organizme za 
kratek čas prinesemo v učilnico, si jih pogledamo pod 
lupo in vrnemo tja, kjer smo jih nabrali.

Slika 7: Simbolno shematski ključ, ki so ga sestavili otroci.

Slika 8: Risbe otrok iz katerih je nastal preprost ključ.
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Delo s preprostimi biološkimi ključi otroke uvaja 
v naravoslovne postopke in otrokom omogoča, 
da:
− se učijo natančnega opazovanja in iskanja podob-

nosti in razlik med organizmi,
− se naučijo opredeliti spremenljivke,
− spoznavajo pestrost organizmov in raznolikost 

med organizmi,
− seznanijo se s temeljno zgradbo bioloških ključev,
− naučijo se nekaj imen organizmov,
− naučijo se razvrščanja, ki je ena od temeljnih de-

javnosti pri naravoslovju,
− povečuje se vedoželjnost in zato tudi želja spozna-

ti še več zanimivosti o organizmih, ki jih sami 
poiščejo v različnih knjigah, 

− spoznavajo ne samo imena organizmov, ampak 
tudi značilnosti različnih skupin organizmov (kot 
je npr. število nog, členjeno telo, razlika med pol-
žem in školjko, razlika med žuželko in pajkom ...),

− razvijajo jezik, spoznavajo nove besede in bogati-
jo besedni zaklad,

− značilnosti organizmov povezujejo z okoljem, v 
katerem živijo,

− spoznavanje organizmov razvija pri otrocih ljube-
zen do narave in jo zato znajo čuvati in ohranjati.

Preprosti biološki ključi omogočajo razvijanje neka-
terih naravoslovnih postopkov, zato so primeren di-
daktični pripomoček, s katerim otroci spoznavajo ra-
znolikost živega sveta. Z uporabo ključev se otroci 
naučijo veliko podrobnosti o organizmih, ki bi jih si-
cer lahko prezrli. 

Uporaba preprostih bioloških ključev ima mnogo 
vzgojnih in poučnih strani, zato bi morali otroke zače-
ti uvajati na uporabo ključev že v vrtcu. 
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Slika 9: Računalniški program Ključi


