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POVZETEK

Predmet našega raziskovanja je tema, ki je za otroke precej abstraktna Zanimalo nas je, kako otroci

razmišljajo o stvareh, ki so njihovim očem nevidne. Kakšne so njihove prestave o delovanju

človeškega telesa oz. v našem primeru prebavil. Hkrati pa smo želeli izvedeti, kako si otroci

predstavljajo prehranjevanje živali in rastlin.

Namen diplomske naloge je bil najprej ugotoviti, kakšne so otroške predstave o predmetu

raziskovanja (prehranjevanje ljudi, živali in rastlin) ter na podlagi dobljenih podatkov s pomočjo

vnaprej pripravljenih dejavnosti vplivati na njihove napačne predstave.

V raziskavo, ki smo jo izvedli leta 2008, smo zajeli 72 otrok vrtca Ciciban v Novem mestu, starih 5-

6. Tehnika zbiranja podatkov, ki smo jo uporabili, je anketa. Vsebuje 11 vprašanj odprtega tipa,

večina jih sprašuje po mnenju otrok. Izvedli smo jo dvakrat na manjšem vzorcu, in sicer pred

izvedbo pripravljenih delavnosti ter po njih.  Dobljene podatke smo statistično obdelali.

Primerjava rezultatov obeh izvedenih anket je pokazala, da smo z načrtovanimi dejavnostmi

uspešno vplivali na predstave otrok o prebavilih in prehranjevanju ljudi, živali in rastlin. Večina

otrok je zmotne predstave in mnenja o prebavilih in prehranjevanju ljudi, živali in rastlin

spremenila.

KLJUČNE BESEDE

prebavni sistem, prehranjevanje, človek, žival, rastlina, otroške predstave, konstruktivizem
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ABSTRACT

The subject of our research is a topic quite abstract to children. We were interested in how children

perceive things invisible to them - the functioning of a human body, or in our case – the digestive

system. At the same time, we wanted to know how children perceive feeding of animals and plants.

The purpose of the diploma thesis was to find out what ideas children have of the subject of the

research (feeding of people, animals and plants), and to influence their misconceptions on the basis

of data obtained with the help of activities prepared in advance.

In the research conducted in 2008, 72 children of Ciciban Kindergarten in Novo mesto, from five to

six years of age, were included. A survey was a technique used for data collection. It contained 11

questions of an open-ended type, most of them relate to children's opinion. It was conducted twice,

namely before and after the execution of the prepared activities, on a smaller sample. The data

obtained was statistically processed.

The comparison of the two surveys has shown that with planned activities we have successfully

influence children's perceptions of the digestive system and feeding of people, animals and plants.

The majority of children has changed their misconception and opinions of the digestive system and

feeding of people, animals and plants.

KEY WORDS

digestion system, nutrition, human, animal, plant, children's ideas, constructivism
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1 UVOD

Otroci začnejo že zgodaj spoznavati svoje telo. Najprej roke in noge ter ostale zunanje dele telesa,

notranjost pa navadno začno spoznavati šele v šoli pri pouku naravoslovja.

Navadno se v svoje telo le redko temeljito poglobimo. V kolikor se dobro počutimo in nimamo

težav z zdravjem, se ga največkrat sploh ne zavedamo. Pogosto se zgodi, da začnemo nanj paziti, ko

je že prepozno. Zato smo želeli otrokom predstaviti del našega telesa, ki je očem skrit, a za zdravo

življenje oziroma življenje zelo pomemben. To je seveda naš prebavni sistem. Otroci vedo, da je

potrebno jesti, da potešimo lakoto. Kaj pomeni lakota, zakaj do nje pride, kaj se zgodi s hrano, ki jo

pojemo ter zakaj je vse to potrebno,  je za večino otrok neznanka. Zato smo se odločili, da otrokom

predstavimo in razkrijemo proces, ki se odvija v našem telesu, a vanj v vsakodnevnem življenju

nimamo vpogleda.

Kako otrokom predstaviti nekaj, kar je njim nevidno in za njih tako abstraktno, nam je predstavljalo

velik izziv. Danes, v času interneta, smo našli kar nekaj zanimivih informacij na medmrežju. Našli

smo raziskave, ki so bile v tujini na to temo že narejene, razne pesmice ter namige, kako naj se

problema lotimo tudi sami.

Največjo težavo nam je predstavljala časovna omejitev ter gostovanje v vrtcu. Dejavnosti smo

izvajali v skupini Muce, v enoti Kekec vrtca Ciciban v Novem mestu. Za izvedbo vseh zastavljenih

nalog in izpolnitev ciljev smo imeli na voljo le štiri tedne časa. Dejavnosti smo izvajali v času

obvezne strnjene prakse v tretjem letniku visokošolskega študijskega programa Predšolska vzgoja.

V tem času pa se seveda nismo mogli izogniti dejavnostim, ki jih je imel vrtec planirane že mesece

prej. Sicer pa so nas otroci zelo lepo sprejeli in s prilagajanjem nismo imeli težav.

S svojim delom smo želeli otrokom predstaviti prebavni sistem človeka, kako zgleda, kako deluje

ter kako pomembna so prebavila za naše življenje. Zato smo želeli otroke ponovno opomniti na

pomen zdrave prehrane ter higiene. Ker pa ljudje nismo edina bitja, ki za svoj obstoj potrebujejo

hrano, smo jim želeli malo bolj na splošno predstaviti še prehranjevanje  živali in rastlin. Skratka

naš cilj je bil, da otroci spoznajo pomembnost procesa prebave pri človeku in ozavestijo pomen

zdravega življenja (prehrane, higiene,...), sproti pa spoznajo še nekaj o prehranjevanju živali in

rastlin.
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2 PREBAVILA – SPLOŠNI OPIS

Prebava je proces razgradnje hrane v snovi, ki jih telo lahko uporabi. Hrana je večinoma sestavljena

iz organskih molekul. Tako jih mora telo razgraditi v preprostejše molekule, preden jih lahko

sprejme in uporabi. To nalogo opravljajo posebne beljakovine, imenovane encimi. Encimi pospešijo

potek določenih kemičnih reakcij pri razgradnji sestavin hrane. Ko je ta proces opravljen, lahko

hranila iz prebavljene hrane ter mineralne snovi preidejo v kri in se z njo razširijo po telesu do celic,

ki jih vsrkavajo (Burnie, 1999).

Sistem organov, ki sodelujejo pri prebavi, imenujemo prebavila. Najpomembnejši del prebavil je

prebavna cev – gastrointestinalni trakt. Le-ta poteka od ust do zadnjika in je pri odraslemu človeku

dolga približno 9 m. Posamezni deli prebavne cevi so po zgradbi prilagojeni za opravljanje različnih

nalog. Ti deli pa so: ustna votlina (jezik, zobje, žleze slinavke), požiralnik, želodec, jetra, trebušna

slinavka ter tanko in debelo črevo (Burnie, 1999).

2.1. Ustna votlina

Usta so vhod v prebavno cev. V njih hrano prežvečimo in pomešamo s slino. Zobje hrano

razkosajo, zdrobijo in prežvečijo, da je primerna za požiranje. Delno prežvečeni hrani se primeša

slina, ki prične s kemijsko razgradnjo ogljikovih hidratov (Burnie, 1999 in Arnau, 1997).

Slina hrano vlaži in mehča, da jo lažje pogoltnemo, hkrati pa ščiti ustno sluznico pred škodljivim

delovanjem mikrobov. Slino izločajo trije pari slinavk, ki izločajo dva encima: ptialin in mucin, ki

začneta z razgradnjo ogljikovih hidratov (Arnau, 1997).

Zobje so razvrščeni v dva zobna loka v zgornji in spodnji čeljustnici. Sestavljajo jih trije glavni deli:

zobna krona, zobni vrat in zobna korenina. Zobno krono prekriva sklenina, ki je najtrša snov v

človeškem telesu. Ljudje imamo dve vrsti zobovja: mlečno in stalno. Mlečno zobovje začne rasti pri

približno 6 in je povsem razvito pri 32 mesecih starosti. Sestavljeno je iz 20 mlečnih zob, ki pa jih

začno okoli 6. leta izpodrivati stalni zobje. Zadnji stalni zobje se pojavijo proti koncu telesnega

odraščanja. Stalnih zob je 32; v vsaki čeljusti so po 4 sekalci, 2 podočnika, 4 ličniki in 6 kočnikov

(Burnie, 1999 in Arnau, 1997).
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Z jezikom premikamo hrano po usti votlini. Pomaga nam pri požiranju tako, da hrano potisne proti

žrelu. Služi nam tudi za okušanje hrane z okušalnimi brbončicami. Pomembno vlogo pa ima tudi pri

govorjenju (Burnie, 1999 in Arnau, 1997).

2.2 Požiralnik

Požiralnik je približno 25 cm dolga cev, ki vodi iz žrela v želodec. Mišice ga v peristaltičnih gibih

ožijo in širijo ter tako potiskajo zalogaj hrane proti želodcu. Mišice se tako močno krčijo, da lahko

pogoltnemo zalogaj hrane tudi proti sili teže, na primer kadar ležimo z glavo navzdol. Poklopec, ki

deluje kot zaklopka ob vhodu v grlo, preprečuje vstop hrane v dihalno cev (Arnau, 1997).

2.3 Želodec

Želodec je vrečasto razširjeni del prebavne cevi med požiralnikom in tankim črevesom. Meri

približno 25 cm v dolžino, 12 cm v širino ter ima prostornino približno 1300 cm3. Ima dve ustji.

Skozi zgornje, želodčno ustje, prehaja hrana v želodec. Skozi spodnje, vratarjevo ustje, pa prehaja

želodčna vsebina občasno v dvanajstnik. Notranjo površino želodca obdaja sluznica, ki je

nagrbančena v želodčne gube. V njih so želodčne žleze, ki izločajo želodčni sok (Arnau, 1997). V

njem je encim pepsin, ki razgrajuje beljakovine v manjše molekule. Okolje v želodcu je kislo zaradi

HCl (pH 2),  s tem uniči večino bakterij, ki pridejo v želodec s hrano. Ko želodec hrano premeša in

jo začne prebavljati, nastane želodčna kaša. Ko le-ta postane dovolj tekoča, lahko preide v

dvanajstnik (Burnie, 1999).

2.4 Jetra

Jetra so največji notranji organ in pri odraslih ljudeh tehtajo približno 1,5 kg. Opravljajo številne

naloge nujno potrebne za življenje: čistijo kri, shranjujejo glukozo v obliki glikogena, tvorijo žolč.

Žolč, ki nastaja v jetrnih celicah, se shranjuje v žolčniku. Ko je v dvanajstniku hrana, se žolč iztisne

vanj (Arnau, 1997).
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Žolč je zelenkasto rumena tekočina, ki nastaja v jetrih. V njem je približno 97% vode, vsebuje pa

tudi razne odpadne snovi, npr. holesterol in barvilo bilirubin, ki nastaja pri razkroju rdečih krvničk

in daje žolču značilno barvo. V dvanajstniku žolčne soli, ki so tudi sestavina žolča, razpršijo ali

emulgirajo maščobe in jih spreminjajo v drobne kapljice, da se lažje prebavijo (Burnie, 1999).

2.5 Trebušna slinavka

Trebušna slinavka je druga največja prebavna žleza, ki meri v dolžino 15-20 cm in je žleza z

zunanjim in notranjim izločanjem. Del žleze z notranjim izločanjem so Langerhansovi otočki, ki

izločajo predvsem hormona inzulin in glukagon, ki uravnavata presnovo ogljikovih hidratov. Del

žleze z zunanjim izločanjem pa so režnjiči, ki izločajo sok trebušne slinavke z encimi, potrebnimi

za dokončno razgradnjo beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob (Arnau, 1997).

2.6 Črevesje

V črevesju se prebavlja hrana in absorbirajo hranilne snovi in voda. Prvi del črevesja je tanko črevo,

v katerem potekata prebava in absorpcija hranilnih snovi. Drugi del je debelo črevo. V tem delu

prebava več ne poteka. Njegova najpomembnejša naloga je vsrkavanje vode in soli (Burnie, 1999).

Tanko črevo sega od vratarjevega ustja do debelega črevesja in je najdaljši del prebavne cevi. Meri

od 6-7 m v dolžino. Če bi sluznico, ki je močno nagubana, razgrnili pa bi bila njegova površina

enaka površini teniškega igrišča. Dvanajstnik je tudi del tankega črevesja (Arnau, 1997).

Sestavine hrane, ki jih ne vsrka sluznica tankega črevesa, tvorijo v debelem črevesu kašasto maso,

ki jo iztisnemo skozi zadnjikovo odprtino kot blato. V debelem črevesu se absorbira voda in blato

se tako zgosti. Debelo črevo je dolgo približno 1,5 m.

Sestavlja ga več odsekov:

-Slepo črevo, ki je začetni del debelega črevesa, v katerega se nadaljuje tanko črevo. Ima majhen

črvast izrastek, slepič.

-Navzgornje, prečno, navzdolnje in esasto debelo črevo povezujejo slepo črevo z danko. Glavna

naloga teh odsekov debelega črevesa je absorbiranje vode. Tako se blato zgosti.
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-Danka je končni del prebavne cevi. Njen srednji del je razširina ali ampula, ki se postopoma zoži v

zadnjikovo odprtino, skozi katero se izloča blato. (Arnau, 1997)

Slika1: Prebavila (vir: Erker in sod., 2010)
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3 BOLEZNI PREBAVIL

3.1 Sladkorna bolezen tip 1

Sladkorna bolezen tipa 1 ali juvenilna sladkorna bolezen se pojavi pri otrocih in je neozdravljiva

kronična bolezen. Natančnega vzroka za nastanek bolezni tipa 1 še ne poznajo, a lahko na njen

nastanek vplivajo genetski ali dejavniki okolja. Ima jo 5-10% vseh ljudi s sladkorno boleznijo. Pri

sladkorni bolezni tipa 1 trebušna slinavka več ne proizvaja hormona inzulina, ki je potreben za

prehod glukoze, ki je energija za celice v le-te. Inzulin se veže na celice in omogoči glukozi, da

preide vanje. Če inzulina ni, se glukoza kopiči v krvi in takrat lahko nastopi hiperglikemija.

O hiperglikemiji govorimo takrat, ko je vrednost glukoze v krvi izrazito nad ciljno vrednostjo.

Ciljna vrednost je pri večini ljudi na tešče 4,00-7,00 mmol/l, dve uri po obroku pa 5-10 mmol/l.

Obratno hiperglikemiji pa je hipoglikemija, kar pomeni izrazito nizko vrednost glukoze v krvi, manj

kot 4,00 mmol/l. Hipoglikemijo je potrebno zdraviti takoj, da ne pride do napada krčev, ki so

podobni epileptičnim ali celo do nezavesti. Glukoza najhitreje preide v kri, če je zaužita raztopljena

v tekočini, seveda v kolikor bolnik nima pri sebi injekcij s hormonom glukagonom, ki pomaga, da

shranjena glukoza preide v kri, če je raven le-te v krvi prenizka.

Za uspešno uravnavanje glukoze v krvi je potrebno redno merjenje vrednosti le-te v krvi, redno

jemanje predpisanih zdravil ali inzulina, zdrava in uravnotežena prehrana ter redna telesna

aktivnost. Sladkorni bolniki tipa 1 morajo doživljenjsko v telo vnašati inzulin s pomočjo injekcij ali

inzulinske črpalke v podkožje. (vir www.sladkorna.si)

Pomembno je, da znamo prepoznati znake hiperglikemije ter predvsem hipoglikemije in znamo v

primeru le-te pravilno odreagirati. Sledimo navodilom zdravnika ter pazimo na vnos količine

ogljikovih hidratov v telo.

3.2 Celiakija

Celiakija je bolezen prebavil, pri kateri pride do okvare predvsem tankega črevesa, kar poslabša

absorpcijo hranilnih snovi. Posledica je moten razvoj organizma in slabša telesna odpornost.
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Celiakija je genetska bolezen, kar pomeni, da se pojavlja v družinah. Povprečno jo najdemo pri 10

% vseh sorodnikov, ki že imajo postavljeno diagnozo. Pogosto pa se pojavi šele po kakšni operaciji,

nosečnosti, porodu, virusni infekciji ali stresu. Ljudje, ki imajo celiakijo, ne prenašajo beljakovine

gluten, ki se nahaja v pšenici, rži, ječmenu in ovsu. Namreč ob prisotnosti glutena v tankem

črevesju posebne obrambne celice, limfociti T, povzročijo okvaro črevesnih celic in s tem moteno

absorpcijo hranilnih snovi iz črevesja. Posledica so driska, bolečine in krči v trebuhu, zmanjšanje

telesne mase, slabokrvnost, bolečine v sklepih, odrevenelost nog zaradi okvare živcev, izguba

menstruacije ter zaostajanje v telesnem razvoju. Pojavita se tudi razdražljivost in depresija.

Osnova zdravljenja je dieta brez glutena. Pri večini ljudi takšna dieta izboljša stanje in simptomi

postopoma izginejo. Če pa so okvare črevesja zaradi dolgoletnih težav prevelike, je potrebno

zdravljenje z imunosupresivnimi zdravili (Slovensko društvo za celiakijo, 2008).

3.3 Paraziti (gliste, trakulja)

V človeškem telesu lahko preživijo številne gliste. Zlasti otroci imajo lahko gliste zaradi nezadostne

higiene. V zmernem podnebnem pasu je najpogostejša podančica, občasno pa se pojavijo tudi

navadne gliste. Jajčeca podančice vstopijo v telo z okuženo hrano. Izležejo se v črevesju in razvijejo

v odrasle gliste v 15 do 28 dneh. Odrasle samice ležejo jajčeca okoli zadnjika in povzročajo srbenje,

še zlasti ponoči. Če se otrok pogosto praska, jajčeca zlahka prenese v usta in tako začne nov

razvojni krog. Podančice so dolge 2 do 13 mm in neškodljive, vendar povzročajo neprijetne

simptome. Okužba je zelo nalezljiva in vsi člani družine se morajo zdraviti hkrati (vir www.zzv-

nm.si).

Človeška trakuljavost je zajedalska bolezen, ki jo povzročata dve vrsti trakulje: goveja ali svinjska

trakulja. Ličinke (ikre, cisticerki) živijo v mišicah goveda oz. svinje. Goveja trakulja je med

največjimi človeškimi trakuljami (navadno je dolga 4-5m, lahko pa tudi do 12 m). Odrasla svinjska

trakulja je nekoliko krajša (2-3m, lahko tudi do 7 m). Živi v prebavilih človeka. Trakulja ima verigo

iz nekaj tisoč odrivkov, v katerih dozoreva ogromno število jajčec, ki s človeškim blatom pridejo na

prosto. Trakulja pri človeku lahko povzroča najrazličnejše težave: bolečine v trebuhu, pomanjkanje

teka, hujšanje, bruhanje, glavoboli, vrtoglavice, ... (vir www.zzv-nm.si).
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3.4 Crohnova bolezen

Crohnova bolezen je kronična vnetna črevesna bolezen. Bolezenski proces, pri katerem se črevo

vname, prizadane črevesno steno in lahko zajame celotno prebavno pot. Najpogosteje se pojavlja v

spodnjem delu tankega črevesa in v debelem črevesu, zajame pa lahko tudi kateri koli del prebavne

cevi od sluznice v ustni votlini do zadnjične odprtine. Vrh pojavljanja je od 15. do 25. leta starosti.

Vzroka Crohnove bolezni še ne poznamo. Raziskave  nakazujejo različne možnosti: disfunkcija

imunskega sistema, genetske okvare, okužba, prehrana. Znaki Crohnove bolezni so: kronična,

velikokrat krvava driska, krčevite bolečine v trebuhu, izguba apetita, hujšanje ter povišana telesna

temperatura. Za to bolezen je značilen dosmrtni potek z akutnimi izbruhi in vmesnimi izboljšanji.

Vnetje se rado ponavlja na istem predelu črevesa, po odstranitvi tega dela črevesja pa se ponavadi

razširi na druge predele. Crohnova bolezen navadno ne skrajša bolnikovega življenja, vendar pa se

poveča tveganje za nastanek raka na prebavilih. Bolezen ni ozdravljiva, zdravi pa se jo z različnimi

protivnetnimi učinkovinami: kortikosteroidi, antibiotiki in dieto (vir www.pomurske.lekarne.si).

3.5 Ostale bolezni

Ostale bolezni prebavil, ki pa pri otrocih niso pogoste, so:

- rak debelega črevesa,

- hemoroidi,

- rana na želodcu,

- refluksna bolezen požiralnika – zgaga,

- polipi,

- hepatitis A, B in C,

- ciroza,

- žolčni kamni.
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4 PREHRANA

Prehranjevanje je najpomembnejša dejavnost in nujno za preživetje vsakega živega organizma. Z

vnosom hrane pridobiva organizem nujno potrebne snovi za energijo in telesno rast. Jemo zaradi

potrebe po energiji, vitaminih in mineralih, ogljikovih hidratih ter beljakovinah, maščobah, vodi,

antioksidantih,… Ljudje, večina živali ter bakterij se hranimo z organskimi snovmi, ki jih vnesemo

v telo. Rastline pa si hrano izdelajo same s pomočjo fotosinteze. To je bistvena razlika med

prehranjevanjem ljudi in živali ter rastlinami.

Pri fotosintezi se delci vode in ogljikovega dioksida spajajo v zapleteno grajene obročaste delce

grozdnega sladkorja s pomočjo sončeve svetlobe (energija). Ob tem pa kot stranski produkt nastaja

plin kisik, ki ga živa bitja potrebujemo za svoj obstoj. Snovi, ki nastajajo v procesu fotosinteze in

njihovi nadaljnji produkti, gradijo rastline in njihove plodove. Tako so rastline tudi osnova v

prehranjevalni verigi na Zemlji. Rastline so osnovna hrana živalskemu svetu in  tudi človeku.

Fotosinteza poteka v kloroplastih. Kloroplast je mikroskopsko majhno zrnce, ki pa ima kljub temu

zelo zapleteno notranjo strukturo. V njem je polno med seboj povezanih snopičev okroglih

ploščatih vreč, ki jim pravimo tilakoide. V teh tilakoidah pa se nahaja snov imenovana klorofil. Ta

veže sončevo energijo, ki se porabi v procesu nastajanja sladkorjev.

Ko naštevamo, kaj rastlina potrebuje za življenje: sončno energijo (svetloba), ogljikov dioksid,

vodo in klorofil, moramo dodati, da rastline ne potrebujejo samo vodo, ampak vodo in v njej

raztopljene mineralne snovi. Hrana rastlin pa so sladkorji, ki jih zelene rastline izdelujejo same v

procesu fotosinteze (Bajd, 2014).

Ko govorimo o skrbi za naše zdravje, je pomemben dejavnik tudi zdrava prehrana. Le z zdravo,

uravnoteženo prehrano lahko zagotovimo telesu vse življenjsko pomembne snovi. Sestavine zdrave

prehrane so:

 Beljakovine – pomembne so za rast ter delovanje celic, hkrati pa predstavljajo vir energije.

Največ jih najdemo v mesu in mesnih izdelkih, mleku in mlečnih izdelkih, ribah, jajcih ter

stročnicah, kot so: fižol, grah soja in leča. Otroci med 1. in 3. letom starosti potrebujejo na

dan 3 g beljakovin na kilogram telesne teže, otroci stari med 4 in 7 let pa 2,5 g na kilogram

telesne teže (Mrzlikar, 1997).

 Ogljikovi hidrati – so pomemben vir energije, vendar če jih pojemo preveč, se v telesu
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kopičijo v obliki maščobe. Največ ogljikovih hidratov najdemo med naslednjimi živili:

sladkor in žita. Pomembno je, da se ogibamo prečiščenim izdelkom iz belega sladkorja in

bele moke ter zdroba, ki nam dajejo le 'prazno energijo' ter raje uživamo hrano iz

polnovrednih žit, sadje ter zelenjavo, ki vsebuje veliko vlaknin (Mrzlikar, 1997).

 Maščobe – so vir energije in so predvsem v otrokovi prehrani nujne kot določena količina

življenjsko pomembnih maščobnih kislin. Če hrana vsebuje manj kot 20 odstotkov maščob,

se vitamini, topni v maščobah, ne morejo vsrkati iz črevesja v kri in limfo. Določene

maščobe (kokosova mast, kakavovo maslo in hidrirana rastlinska olja) zvišujejo raven

holesterola že v dobi odraščanja. Rastlinska olja, ki so bogata z nenasičenimi maščobnimi

kislinami (koruzno, sončnično in sojino olje), znižujejo raven holesterola (Mrzlikar, 1997).

 Vitamini – omogočajo številne biokemične procese sinteze, presnove ogljikovih hidratov,

maščob in beljakovin. Naš organizem sam ne more sintetizirati vitaminov, razen vitamina

D3, zato jih moramo v telo vnesti s hrano. Vitamine delimo na tiste, ki so topni v vodi

(vitamini skupine B in vitamin C) ter tiste, ki so topni v maščobah (A, D, E in K). Vitamini

so prisotni v skoraj vsaki hrani, ki je seveda pravilno (toplotno) obdelana, zato je

pomembno, da jemo raznovrstno hrano (Mrzlikar, 1997).

 Mineralne snovi – so življenjsko pomembna hranila, ki varujejo telo. Pomembni so makro-

in mikroelementi, ki so: natrij, kalij, kalcij, magnezij, železo, fosfor, jod, fluor, baker, cink,

klor, žveplo, mangan, krom, selen in molibden. V primeru pomanjkanja železa nastopi

slabokrvnost, če nam primanjkuje kalcij, lahko pride do rahitisa, pri pomanjkanju joda pa se

pojavi golšavost ali pa čezmerna rast ščitnice (Mrzlikar, 1997).

 Voda – je življenjsko pomembno topilo in sredstvo za čiščenje telesa. Naše telo je v večini

sestavljeno iz vode. Človek izloča vodo iz telesa z znojem, sečem, izdihanim zrakom in z

blatom. Pomembno je, da izločeno vodo nadomestimo. Odrasel človek naj bi dnevno zaužil

2-3 litre tekočine (Mrzlikar, 1997).
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5 KONSTRUKTIVIZEM

Konstruktivistični pristop je pri nas zelo razširjen in uporabljen pri delu v predšolski vzgoji. Z

razmeroma preprostimi metodami vzgojitelji odkrivajo bogat svet otroških zamisli in idej, ki so

podlaga za nadaljnje delo, razvoj in tvorjenje novih pojmov.

Ideja konstruktivizma je, da ljudje določamo svoje vedenje sami. To ni le odsev zunanjega sveta,

temveč nastaja v dolgem procesu osebnih konstrukcij pojmov in razlag pojavov, kot posledica

interakcije s fizičnim in socialnim okoljem. Proces poteka od oblikovanja začetnih pojmov, pojma

števila, pa do oblikovanja abstraktnih pojmov kot so na primer pojmi o zgradbi snovi (Krnel, 1993).

Znanja v gotovi obliki ne moreš dati drugemu, ali ga od nekoga prejeti, vsakdo ga mora zgraditi z

lastno miselno aktivnostjo.

Najbolj poznana je teorija Jeana Piageta, ki je konstruktivizem utemeljil z načeli asimilacije,

akomodacije in uravnoteženja. Proces asimilacije pomeni vključevanje novih izkušenj v obstoječe

okvire. Novo znanje prilagajamo obstoječemu, že pridobljenemu znanju. V procesu akomodacije se

obstoječe strukture, obstoječa znanja pod pritiskom novih spoznanj spreminjajo in bogatijo. Za

doseganje višjih stopenj znanja in razumevanja pa je potrebno uravnoteženje obeh procesov. Na

osnovi teh načel nastajajo logične strukture, ki si v razvoju stopenjsko in zakonito sledijo. Od

predoperacionalne stopnje, prek stopnje konkretnih operacij, do formalnih operacij – abstraktnega

mišljenja (Labinowicz, 1989 v Krnel, 1993).

Obstajajo seveda še druge teorije kognitivnih psihologov, a je vsem  skupno poudarjanje

pomembnost obstoječih struktur znanja, mentalnih struktur, obstoječih pojmov za sprejemanje

novega (Krnel, 1993). Konstruktivizem se opredeljuje kot otrokovo aktivno vključenost v proces

učenja, konstruiranje in ustvarjanje lastnega znanja, učenje pa kot aktiven proces, ki poteka v

interakciji med prejemnikom (otrokom) in tistim, ki znanje podaja (vzgojiteljem, učiteljem).

Posameznik mora podatke prirediti in povezati s tistim, kar že ve in zna. Preproste nadomestitve

napačnih idej ni.

Znanje je odvisno od preteklih izkušenj in konstruktov. Konstrukti se skozi proces asimilacije in

akomodacije oblikujejo v obstoječ mentalni okvir. Le-ta se skozi učenje, ki ni zgolj mehanski

proces, temveč je proces raziskovanja, širi.

Lastno oblikovanje znanja se prične zelo zgodaj. Otroci so vseskozi izpostavljeni različnim
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izkušnjam in si morajo za svoje uspešno delovanje svet razlagati. To izhaja iz človeške naravne

težnje, da sam oblikuje znanje, s katerim osmišlja svet. Ob pomoči je pot do znanja krajša in lažja.

Pomembno je, da je pomoč podana pravočasno, sicer ostajajo pri lastnih intuitivnih ali napačnih

pojmih. Ne glede na to, ali se bodo otroci naravoslovje učili ali ne, bodo sami razvijali teorije in

konstruirali pojme. Ideje, ki nastanejo brez poštenega poskusa, ki temeljijo le na govoricah, so

osnova za naivno, neznanstveno sprejemanje sveta in sestavljajo del neproduktivnih razlag in

verovanj (Krnel, 1993).

Učenje naravoslovja je dinamičen proces spreminjanja, rekonstrukcije in tvorjenja novih pojmov.

Ločimo nekaj vrst pojmov: intuitivni pojmi, napačni pojmi in znanstveni pojmi. Oblikovanje le-teh

si navadno tudi kronološko sledi (Krnel, 1993).

Intuitivni pojmi nastajajo z osebno razlago izkušenj. Zanje je značilno, da so konkretni in nastajajo

spontano iz potrebe po osmišljanju pojavov ali pa so nujni za praktično ravnanje. Intuitivno

pojmovanje se začenja zelo zgodaj. Značilnost intuitivnih pojmov je njihova nediferenciranost in

večja širina, kot jo imajo znanstveni pojmi (Krnel, 1993).

Napačni pojmi nastajajo z vstopanjem novih informacij v obstoječo strukturo znanja, ne da bi se ta

na novo preoblikovala in reorganizirala. Tudi napačni pojmi se povezujejo v strukturo, zdijo se

smiselni, ker niso v nasprotju z ostalo pojmovno strukturo in so zato odporni proti spremembam.

Značilnost napačnega pojmovanja je, da so osnovni pojmi, ki so jedro znanja, napačni. Temeljni

naravoslovni pojmi, ki so najpogosteje napačni ali intuitivni so: prostor, prazen prostor, čas kot

fizikalni čas, snov kot delci snovi, neuničljivost snovi, snov v plinskem stanju, sila in gibanje

(Krnel, 1993).

Kako otroka pripeljati do znanja? Na kakšen način poteka konstruktivistično poučevanje? Bajdova

in Krnel členita konstruktivističen način poučevanja po sledečih petih etapah:

1. faza uvajanja (motivacija, konkretna priprava),

2. odkrivanje otroških dej (elicitacija),

3. oblikovanje pojmov otrokovih idej,

4. razvijanje razumevanja (konstrukcija),

5. uporaba usvojenega znanja (aplikacija (Bajd in Krnel, 2008).

Konstruktivistični pristop učenja se je pri delu s predšolskimi otroki pokazal za izredno uspešnega,
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saj otroke spodbuja k aktivnemu učenju in razmišljanju. Zato smo se odločili, da bo naše diplomsko

delo temeljilo na konstruktivističnih teorijah.
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6 RAZISKAVE – OTROŠKE PREDSTAVE O PREBAVILIH

Na področju otroških predstav o prebavi in prebavnem sistemu človeka je bilo narejenih že nekaj

raziskav. Našli smo tri mednarodne raziskave, in sicer iz Brazilije, Japonske in Portugalske. Vse pa

so se lotevale raziskovanja problema na podoben način, s tehniko intervjuja in risbe. Osredotočili

smo se predvsem na dele raziskav, ki zajemajo otroke starosti od 5-6 let, saj smo se tudi mi odločili

podobno raziskavo opraviti pri otrocih te starosti.

6.1 Koncepti portugalskih osnovnošolskih otrok o prebavi
(Portuguese Primary school children's conceptions about digestion: Identification of learning

obstacles.)

Raziskovalci: Graca S. Carvalho, Rui Silva, Nelson Lima, Eudarda Coquet, Institute for Child

Studies, University of Minho, Braga, Portugalska ter Pierre Clement, Didactis of Biology and

Environment, LIRDHIST, University Claude Bernard, Lyon, Francija

Raziskava je zajemala 120 osnovnošolskih učencev (nižji razredi na isti šoli) od  5-10 let. Potekala

je leta 2001, in sicer od septembra do decembra. Tehnika zbiranja podatkov je bila risba

(dopolnjevanje). S posameznimi učenci, predvsem tistimi, katerih risbe so bile težko razumljive, so

opravili še individualne intervjuje.

Zanimali so nas predvsem rezultati raziskave otrok v starosti od 5-6 let. V portugalsko raziskavo jih

je bilo vključenih 24. Obiskovali so prvi razred osnovne šole in se do takrat še nikoli niso učili o

prebavnem sistemu in biologiji človeškega telesa.

Podatke so zbirali tako, da so otroke razsedli po razredu, da niso videli, kaj so narisali drugi otroci.

Vsem so zastavili enako raziskovalno vprašanje: »Kam gre piškot, ko ga pogoltneš/poješ? Kaj se z

njim zgodi?« Vsak otrok je prejel list formata A4, na katerem je bila narisana silhueta človeškega

telesa. Njihova naloga je bila v silhueto narisati odgovor na zastavljeno vprašanje. Z desetimi otroki

prvega razreda (starost 5-6 let) je bil dodatno izpeljan še individualni intervju, pri katerem so otroci

razložili svojo risbo ter na sliki iz učbenika za tretji razred poskušali poimenovati oziroma

razpoznati prebavni sistem.
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Na podlagi dobljenih podatkov so ugotovili, da otroci v starosti od 5-6 let ne poznajo prebavnega

trakta. Njihove risbe so lahko razdelili v štiri skupine (Slika 2):

 FF (Free Food) risba A – Hrana 'plava' prosto po telesu, niso našli nikakršnih povezav s

prebavnim traktom.

 SnL (Sac not Linked to the mouth) risba B – Ti otroci so v telesu narisali 'prebavno vrečo',

ki pa nima ne vhoda in ne izhoda.

 M-S (Mouth linked to a digestive necked Sac) risba C– Tu so otroci  narisali 'prebavno

vrečo', ki ima vhod, a nima izhoda.

 Tube risba D– Risbe, razvrščene v to skupino, so predstavljale cev, ki ima en vhod in en

izhod.

Zanimivo je, da na vprašanje o tem, kaj se zgodi s piškotom, ko ga pojemo, nihče ni narisal vseh

stopenj razgradnje piškota, tudi starejši otroci ne. Otroci starosti 5-6 let pa so risali v telesu cel

piškot (22%) ali pa koščke piškota (65%). Večina, kar 61% teh otrok, je prebavni trakt narisalo kot

cev od ust do 'prebavne vreče', ki pa nima izhoda. Ostali pa so narisali le 'prebavno vrečo' brez

povezave z usti in anusom, ali pa je hrana prosto 'plavala' po telesu.

Slika 2: Primeri risb, ki so jih risali otroci stari od 6-7 let
v portugalski osnovni šoli (vir: Carvalho in sod., 2004)
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6.2 Kaj se zgodi s hrano, ko jo pojemo? Otroške predstave o strukturi in funkciji
prebavnega sistema
(What happens to the food we eate? Children's conceptions of the structure and function of the

digestive system.)

Raziskovalci: Francimar Martins Teixeira, Graduate School of Education, University of Bristol,

Velika Britanija ter Federal University of Pernambuco, Brazilija

Raziskava je zajemala 45 predšolskih otrok (starost 4-10 let). Izvajali so jo angleški in brazilski

raziskovalci v privatnem vrtcu v mestu Recife, Brazilija. 12 otrok je bilo starih 6 let. Tehnika

pridobivanja podatkov je bil intervju in tehnika risbe. Intervjuji in risanje je potekalo individualno.

Vsak otrok je prejel list papirja s prednatisnjeno silhueto človeškega telesa ter košček čokolade.

Njihova naloga je bila, da pojedo košček čokolade in potem v silhueto narišejo dele telesa (organe),

skozi katere je čokolada potovala. Ko so to naredili, so jih prosili, naj te organe poimenujejo in

opišejo, kaj se v njih dogaja in kako hrana v njih izgleda.

Rezultati raziskave so predstavljeni z dveh aspektov: strukture in funkcije prebavnega sistema.

Večina otrok je opisala, da hrana, ki jo zaužijemo skozi usta, potuje po telesu do trebušnega dela, ki

so ga mlajši otroci, tudi 6-letniki, poimenovali 'tummy' oz. 'trebušček'. Kar 67 % 6-letnikov je kot

zaključni del prebavnega sistema navedlo anus oz. po otroško 'ritka'. Za 25 % otrok starih 6 let pa je

telo prazen prostor in hrana po njem prosto potuje, ali pa se v njem nahaja le 'prebavna vreča', ki

nima vhoda in izhoda.

Slika 3: Primer risbe, ki jo je narisal
otrok star 6 let v brazilskem vrtcu (vir: Teixeira, 2000)
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Večina otrok starih 6 let, okoli 40 %, je narisalo, da hrana tudi zapusti telo. Ostalih rezultatov

raziskava ne predstavi po starostih otrok, temveč bolj na splošno. Vendar je raziskava pokazala

približno isto kot tista, ki so jo izvedli na Portugalskem. Otroški koncepti se oblikujejo postopoma

po fazah.

6.3. Kako izgledata v našem telesu hrana in zrak? Otroško mišljenje o prebavi in
dihanju
(What are food and air like inside our body? Children's thinking about digestion and respiration.)

Raziskovalci: Noriko Toyama, Ochanomizu University, Tokio, Japonska

Pri tej raziskavi je bilo izvedenih pet eksperimentov, a je za naše delo zanimiv le eksperiment 1, pri

katerem je raziskovalka otroke spraševala, ali je hrana pomembna za naš obstoj ter kaj se z njo

zgodi v našem telesu.

V eksperiment je bilo vključenih 30 otrok, od tega 15 predšolskih otrok v starosti 4-5 let. Intervjuji

so potekali individualno v vrtcu, ki so ga otroci obiskovali.

Otrokom je zastavila tri vprašanja:

- Kaj bi se zgodilo s teboj, če dolgo časa ne bi jedel?

- Misliš, da se hrana v telesu spremeni, ko jo pojemo?

- Kako misliš, da hrana izgleda v telesu?

Pri predšolskih otrocih so prevladovali negativni učinki ob neuživanju hrane, npr. če ne bi jedli, bi

zboleli oziroma umrli. Tako je namreč menilo kar 13 od 15 izprašanih otrok. Zanimivo pa je, da je

kar 12 otrok predvidelo, da se hrana ob vnosu v telo spremeni, in sicer se zdrobi, se obarva oziroma

se segreje. Le en otrok pa je povedal, da se hrana, ki jo pojemo, v telesu uporabi za rast.

Pri vseh treh raziskavah so ugotovili, da otroci starosti 5-7 let, slabo poznajo svoje telo oziroma

prebavni sistem. Večina vseh izprašanih otrok je vedela, da gre hrana, ki jo zaužijemo v trebušni

del, vendar jih je veliko predvidevalo, da tam tudi ostane. Ti otroci so hrano tam risali kot celoto

(npr. cel piškot) ali pa manjše koščke le-tega. Kar precej otrok pa tudi ve, da hrana enkrat telo tudi

zapusti, in sicer jo izločimo z blatom. Iz teh raziskav je razvidno, da imajo otroci enake starosti, ki



Jug, J.: Otroške predstave o prehranjevanju in prebavilih ljudi, živali in rastlin

23

se poprej s to temo še niso srečali, zelo podobne predstave o tem, kaj se s hrano dogaja po njenem

zaužitju.
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7 UGANKE, PESMI IN ZGODBE

Ker je tema prebavila za otroke precej abstraktna, smo poizkušali najti literaturo za otroke, ki bi se

te teme lotevala. Iskali smo predvsem pesmi, zgodbe ali uganke.

7.1 Uganke

Dvaintrideset belih ovčk, na sredi ena

rdeča vedno klepeče. Kaj je to?

(Zobje in jezik)

(vir: www.geocities.com/TheTropic/

3148/uganke.htm)

Če preveč poješ, boli, če je prazen pa

grmi. Kaj je to?

(Želodec)

7.2 Slovensko otroško izročilo

Ženin in nevesta

pod mizo štruklje jesta,

na vilice jih natikata,

pa v usta jih premikata.

(Gašperin, 1998)

Špela marela

na kahli sedi,

cajtenge bere,

pa pipo kadi.

(Gašperin, 1998)

Ena baba gosko peče,

dol po piskru maslo teče,

en dva tri,

pojdi, putka, ven zdaj ti!

(Gašperin, 1998)

Sladoled turški med

stane dinar petdeset,

kdor ga kupi se zastrupi,

vija vaja ven!

(Gašperin, 2003)

Ura je osem

jaz še nisem kosil,

ura je devet

imam že trebuh napet,
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ura je deset

sem lačen spet.

(Gašperin, 2003)

7.3 Pesmi

Otrokom poznana pesem Sladkosned avtorja Nika Grafenauerja (Grafenauer, 1966):

V pedenjcarstvu umno vlada

visočanstvo Pedenjped.

Tam se toči limonada

in ponuja sladoled.

Torta, puding, čokolada,

vse leti v prepad brez dna.

V pedenjcarstvu je navada,

da se car ves dan sladka.

Kakor boben se napoka,

niti hip ni praznih ust.

Potlej se krivi in stoka,

v posteljo gre na dopust.

Pesem Moji beli zobki iz zgodbe o Sapramiški (Makarovič, 2007).

Moji beli zobki, moji beli zobki

kakor sneg se svetijo.

Moji beli zobki, moji beli zobki

se kar sami smejejo.

Se venomer bleščijo,
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nikoli ne bolijo,

ker jih vsak dan čistim,

jaz že vem zakaj.

Ko mlečni zob izgubim,

ga miški podarim:

Izvoli Sapramiška, pa novega mi daj.

Moji beli zobki, moji beli zobki

kakor sneg se svetijo.

Moji beli zobki, moji beli zobki

se kar sami smejejo.

Zanimiva pa se nam je zdela pesem avtorice Jennifer Fixman v angleškem jeziku. Naslov pesmi je

Digestion (Fixman, 2008). Besedilo pesem gre takole:

What happens to your food?

What happens to your food?

What you need stays in. What you don’t goes out.

That’s what digestion’s all about.

The food starts in your mouth.

The food starts in your mouth.

Your teeth break it up with saliva too,

And before you can eat something new,

It’s in your esophagus tube.

It’s in your esophagus tube.

Then in your stomach it breaks up again

The food’s so small; what happens then?

To the intestines it rolls.

To the intestines it rolls.

For some food the story’s done

But vitamins and mineral go on a blood run.
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Your blood takes what it needs.

Your blood takes what it needs

To your bones, skin, brain and heart

To make your body strong and smart.

What happens to your food?

What happens to your food?

What you need stays in. What you don’t goes out.

That’s what digestion’s all about.

7.4 Zgodbe

 Novice z vlaka Trebušaka avtorice Anne Russelmann (Russelmann, 1996),

Kdor je že kdaj hodil po kakem želodcu, ve, da je na las podoben železniški postaji. Ta postaja ima

vse, kar mora imeti prava postaja, med drugim tudi lično tablo, na kateri piše Zgornja Trebuša. Tu

živi pridno ljudstvo Želodčkji. Njihova naloga je, da meljejo in predelujejo hrano...

...In že je iz požiralnika na železniško postajo Zgornja Trebuša prifrčala prva kepa hrane.

Želodčkarji so se pri priči zbudili in prigomazeli iz svojih votlin. To so pridni delavci, da je malo

takih in nemudoma so se lotili dela. Tedaj se je razbesnela prava ujma. Bilo je kot na sodni dan!

Izpod neba so deževale velikanske kače špagetov in padali listi frfotajoče solate, veliki kakor rjuhe,

vmes pa so treskali kosi mesa, težki kot skale. Želodčkarji so obupano vili z rokami, si pulili lase in

vpili vsevprek: »Le poglej jo, že spet ne žveči! Kaj nima zob, presneta smrklja?«...

...Ko je vlak naložen, ga odpeljem na konec želodca in nestrpno pomaham vratarju, naj mi brž

odpre velika vrata. To je vhod v tanko črevo...

 Bacili, bacili, bacili... avtorice Marjance Gliha (Gliha, 1993),

»Katka, danes si pa kmalu prišla z dvorišča. Ali ni bilo lepo?« Katka slabe volje reče: »Nič otrok ni

bilo na dvorišču. Še Andrej je zbolel.«
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»Veš mami, jaz pa vem, zakaj je Andrej bolan.«

»Ja?«

»Bacile je jedel!«

Mamica jo vprašujoče pogleda: »Kako pa to veš?«

Katka nadaljuje: »Ja, vem! Včeraj je na dvorišču jedel jabolko z umazanimi rokami.«

Največ zgodbic pa sem našla na temo zob in zobobola:

 Novice z aleje mlečnih zobkov avtorice Anne Russelmann (Russelmann, 2003),

 Zajček zobke brusi avtorja dr. Zorana Arneža (Arnež, 2000),

 Zajček Srečko pri zobozdravnici avtorice Sanje Lucije Pečnik (Pečnik, 2003),

 Zobomiška avtoric Marije Grahek-Ina ter Blandine Marković-Randić (Grahek, 2001).
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8 REZULTATI Z INTERPRETACIJO PRED IZVEDBO PRAKTIČNEGA
DELA

8.1 Opredelitev problema

Za predmet raziskovanja smo si izbrali temo, ki je za predšolske otroke precej abstraktna. Zanimalo

nas je, kako otroci razmišljajo o stvareh, ki so njihovim očem nevidne. Kakšne so njihove predstave

o delovanju človeškega telesa oz. v našem primeru prebavil. Hkrati pa smo želeli izvedeti, kako si

otroci predstavljajo prehranjevanje rastlin in živali.

Predstave se oblikujejo na podlagi lastnih izkušenj, ki jih otrok posreduje na svoj lasten način.

Močno pa so povezane z virom informacij (starši, vzgojitelji, mediji ,...).

Zbiranje podatkov je potekalo gladko, le anketiranje otrok je trajalo dalj časa, kot smo načrtovali.

Podatki pridobljeni s pomočjo ankete so služili kot izhodišče za nadaljnje delo z otroki.

8.2 Hipoteze

Hipoteze, ki smo jih postavili pred izvedbo raziskave, so naslednje:

1. Večina otrok starih 5 do 6 let besede prebavila ne bo poznalo, vedeli pa bodo, kaj se

zgodi s hrano, ko jo pojemo.

2. Večina otrok starih 5 do 6 let bo povedalo, da živali za življenje potrebujejo hrano,

rastline pa ne.

3. Večina otrok starih 5-6-let pozna posledice neuživanja hrane.

4. Večina otrok starih 5-6- let ne pozna posameznih delov prebavil.
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8.3 Vzorec

Vzorec predstavlja 72 otrok, starih od pet do šest let. Anketiranje otrok smo izvedli v vrtcu v

Novem mestu, maja 2008.

8.4 Opis raziskovalne metode

Anketirali smo otroke stare od pet do šest let. Instrument zbiranja podatkov (priloga 1) smo sestavili

s pomočjo mentorice. Vsebuje enajst vprašanj in večina od njih sprašuje po mnenju otrok.

Podatke smo zbirali v vrtcu v jutranjem času. Z otroki smo se pogovarjali individualno, v ločenem

prostoru, da ostali otroci niso slišali pogovora.

Dobljene podatke smo statistično obdelali in jih predstavili v grafični in pisni obliki.

8.5 Vprašanja

1. Kaj misliš, zakaj jemo?

2. Kaj misliš, da bi se zgodilo, če ne bi jedli?

3. Kaj misliš, ali živali potrebujejo hrano?

4. Kaj misliš, kje dobijo živali hrano?

5. Kaj misliš, ali rastline potrebujejo hrano?

6. Kaj misliš, kje dobijo rastline hrano?

7. Kaj misliš, da se zgodi z jabolkom, ko ga pojemo? Nariši.

8. Kaj misliš, kaj so prebavila?

9. Kaj misliš, kje se prebavila začnejo?

10. Kaj misliš, kje se prebavila končajo?

11. Kdo ti je to povedal?



Jug, J.: Otroške predstave o prehranjevanju in prebavilih ljudi, živali in rastlin

31

8.6 Predstavitev in analiza podatkov

8.6.1 Kaj misliš, zakaj jemo?
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Graf 1: Kaj misliš, zakaj jemo?

Otroci so na vprašanje odgovorili po pričakovanjih. Večina jih je navedla vsaj en biološki razlog, ki

smo jih razdelili v tri skupine (sitost, življenje, rast in zdravje). Kar 39 odstotkov otrok je

odgovorilo, da jemo zato, da rastemo in smo zdravi. Vendar so bili s 24 odstotki zelo pogosti

odgovori, da jemo zato, da živimo, da ne bi umrli. 31 odstotkov otrok pa je mnenja, da jemo zato,

da smo siti.

Nekaj najbolj zanimivih odgovorov:

 Iz skupine Rast in zdravje: »Jemo, da dobimo vitamine in smo zdravi.«

 Iz skupine Ostalo: »Jemo, da nismo revčki in da ne postanemo tako črni kot oni črnčki.«

 Iz skupine Življenje: »Da ne umremo kot oni črnčki.«
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8.6.2 Kaj misliš, da bi se zgodilo, če ne bi jedli?
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Graf 2: Kaj misliš, da bi se zgodilo, če ne bi jedli?

Tudi na to vprašanje so otroci podali pričakovane odgovore. Kot je razvidno iz Grafa 2 je kar 47

odstotkov otrok mnenja, da bi brez hrane umrli. 31 odstotkov otrok je mnenja, da v kolikor ne bi

jedli, ne bi rasli in bi bili bolni. 17 odstotkov otrok pa je menilo, da bi bili lačni. Kake dodatne

spodbude, podvprašanja, otroci pri tem vprašanju niso potrebovali.

Navajamo nekaj najzanimivejših odgovorov:

 Iz skupine Rast in zdravje: »Bolni bi bili in potem bi se pomanjšali in postali dojenčki.«

 Iz skupine Ostalo: »Čreva bi se nam zlimala«

 Iz skupine Smrt: »Umrli bi. Pokopali bi nas v grob.«

8.6.3 Kaj misliš, ali živali potrebujejo hrano?
Odgovor Frekvenca %

Da 71 98

Ne 0 0

Ne vem 1 2

Skupaj 72 100

Tabela 1: Kaj misliš, ali živali potrebujejo hrano?
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Na to vprašanje so otroci neverjetno suvereno odgovorili. Kar 98 odstotkov otrok je mnenja, da

živali potrebujejo hrano. Kljub temu, da anketirani otroci prihajajo iz mestnega okolja, imajo doma

svoje živalske ljubljenčke, ki jih morajo, sami ali njihovi starši, redno hraniti. Večina anketiranih

otrok nam je povedala, da so že imeli izkušnjo s hranjenjem domačega ljubljenčka oziroma živali v

živalskem vrtu.

8.6.4 Kaj misliš, kje dobijo živali hrano?
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Graf 3: Kaj misliš, kje dobijo živali hrano?

Ko smo otrokom zastavili vprašanje »Kaj mislijo, kje dobijo živali hrano?«, smo pričakovali

predvsem dva različna odgovora, in sicer, da živali dobijo hrano od ljudi, ali pa jo si jo iščejo same.

Kot je iz Grafa 3 razvidno je kar 37 odstotkov otrok mnenja, da živali dobijo hrano od ljudi. Da si

jo najdejo same, ali jo najdejo v naravi, meni 42 odstotkov (10 odstotkov, da si jo najdejo same ter

32 odstotkov, da jo najdejo v naravi) vprašanih otrok. V razdelek 'v naravi' smo združili sledeče

odgovore: v gozdu, v travi, iz dreves, na vrtu, na tleh. Le slabi trije odstotki otrok niso vedeli, kje bi

lahko živali dobile hrano, ti odstotki so vključeni v rubriko ostalo.

Naj zapišemo še nekaj najzanimivejših odgovorov:

 Iz skupine: Same najdejo: »V trgovini jo kupijo.«

 Iz skupine Od ljudi: »Gredo prosit ljudi.«

»Kmetica jim da jesti.«

 Iz skupine V naravi: »V džungli, v Afriki.«
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8.6.5 Kaj misliš, ali rastline potrebujejo hrano?
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Graf 4: Kaj misliš, ali rastline potrebujejo hrano

Rezultati na vprašanje «Kaj misliš, ali rastline potrebujejo hrano?« so nas pozitivno presenetili.

Nismo namreč pričakovali tako visokega odstotka, kar 68 odstotkov vprašanih otrok meni, da

rastline potrebujejo hrano. Veliko otrok nam je hkrati tudi povedalo, da rože ovenijo, če jih ne

zalivamo.

8.6.6 Kaj misliš, kje dobijo rastline hrano?
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Graf 5: Kaj misliš, kje dobijo rastline hrano?

Na vprašanje »Kaj misliš, kje dobijo rastline hrano?«, so odgovarjali le otroci, ki so bili mnenja, da
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rastline hrano potrebujejo. Tako je svoje odgovore podalo 49 otrok. Njihovi odgovori so bili zelo

raznovrstni. Razdelili pa smo jih na pet različnih kategorij. Da rastline dobijo hrano iz vode oziroma

z vodo/dežjem, je bilo mnenja 35 odstotkov otrok. 10 odstotkov otrok je bilo mnenja, da rastline

dobijo hrano od ljudi, vendar niso podali bolj detajlnih odgovorov, kako oziroma kje dobijo od

ljudi. Če bi otrokom pomagali s podvprašanji, bi prišli do drugačnih zaključkov. 18 odstotkov otrok

je mnenja, da je vir hrane za rastline prst. V kategorijo ostalo (29 odstotkov) pa so strnjeni vsi ostali

odgovori: v puščavi, na tleh, iz čebule, z vetrom, trije otroci pa so rekli, da rastline dobijo hrano iz

semen. Na pestrost odgovorov verjetno vpliva tudi različnost medijev, od katerih so otroci

sprejemali informacije o prehranjevanju rastlin.

Odgovor enega izmed anketiranih otrok:

 »Mami pa oči jih zalivata z vodo in potem dobijo hrano. Drevesa pa ne jedo.«

8.6.7 Kaj misliš, da se zgodi z jabolkom, ko ga pojemo?
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Graf 6: Kaj misliš, da se zgodi z jabolkom, ko ga pojemo?

Odgovori otrok na vprašanje » Kaj misliš, da se zgodi z jabolkom, ko ga pojemo?«, so pokazali, da

večina otrok ve vsaj za eno postajo, kjer se hrana oziroma v našem primeru jabolko ustavi v procesu
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prebave. Večina, 67 odstotkov vprašanih otrok, je mnenja, da gre jabolko v trebuh, približno 14

odstotkov teh otrok pa je povedalo, da gre v želodec. 14 odstotkov otrok je mnenja, da gre jabolko v

telo, vendar niso znali razložiti, na kakšen način se porazdeli v telo. Da  jabolko izločimo iz telesa,

ga 'pokakamo', je povedalo le dobrih 5 odstotkov anketiranih otrok.

Primeri razmišljanja otrok o jabolku:

 Iz skupine V trebušček: »Gre v trebušček, kjer je voda, začimbe in jabolko.«

 Iz skupine V telo: »Želodčkarji ga po železnici odpeljejo po telesu.«

 Iz skupine Ostalo: »Ogrizek ostane.«

Ko so nam otroci povedali svoje mnenje, smo jih prosili, naj to, kar so povedali še narišejo.

Pripravili smo jim predloge: A5 format list papirja z narisano silhueto človeka.

Risbe otrok smo jih razdelili v štiri glavne skupine:

- Skupina 1: Otroci so v trebušni votlini narisali celo jabolko (51 odstotkov vseh otrok).

- Skupina 2: Otroci so v trebušni votlini narisali manjše koščke jabolka (15 odstotkov vseh

otrok).

- Skupina 3: Otroci so v silhueto narisali pot jabolka od ustne votline do izločenega blata (14

odstotkov vseh otrok).

- Skupina 4: Nedefinirana risba (20 odstotkov vseh otrok).

Slika 4: Primer risbe skupine 1 Slika 5: Primer risbe skupine 2
Hrana ostane nespremenjena Hrana razmetana po trebušni

votlini, vendar je razkosana
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Slika 6: Primer risbe skupine 3 Slika 7: Primer risbe skupine 4
Narisana pot hrane po telesu Neoznačene risbe
(Vir risb: Jug, J., 2008)

8.6.8 Kaj misliš, kaj so prebavila?
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Graf 7: Kaj misliš, kaj so prebavila?

Ko smo otrokom zastavili vprašanje, kaj misliš, kaj so prebavila, nas ni presenetilo, da otroci niso

poznali odgovora. Da bi bili njihovi odgovori čim bolj pristni, otrokom nismo želeli postavljati

dodatnih vprašanj. Vendar je bila kar 75 odstotkom otrok beseda prebavila neznanka. Vsakemu

otroku smo po njegovem odgovoru tudi povedali, kaj ta beseda pomeni.

Najizvirnejši pa so povedali tole:

 Iz skupine Hrana: »Da kaj poješ, ali kaj požvečiš.«

 Iz skupine Hrana: »Tisto, ko si bolan in ne ješ ta pravo sadje.«

 Iz skupine Ostalo: »Da imaš prebavo, imaš napet trebušček.«
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 Iz skupine Ostalo:»Da moramo pravila upoštevat.«

 Iz skupine Ostalo: »To je tista reklama na televiziji, za aktivio.«

8.6.9 Kaj misliš, kje se prebavila začnejo?
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Graf 8: Kaj misliš, kje se prebavila začnejo?

Glede na to, da smo otrokom povedali, kaj so prebavila, smo pričakovali, da bodo na zastavljeno

vprašanje poznali odgovor. Da se prebavila začnejo z usti, je odgovorila le polovica anketiranih

otrok. Kar 40 odstotkov otrok pa na vprašanje ni vedelo odgovora.

8.6.10 Kaj misliš, kje se prebavila končajo?
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Graf 9: Kaj misliš, kje se prebavila končajo?
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Na vprašanje »Kaj misliš, kje se prebavila končajo?«, je rezultat še bolj zanimiv. Dobrih 30

odstotkov otrok je povedalo, da se prebavila zaključijo z »ritko«, da pokakamo. Velik odstotek

otrok, kar 40 odstotkov, ni odgovorilo na zastavljeno vprašanje. Vse ostale odgovore smo zabeležili

v stolpcu ostalo. Najbolj zanimivi so bili sledeči: v trebuhu, v srcu, v ustih, ko bruhaš.

8.6.11 Kdo ti je to povedal?
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Graf 10: Kdo ti je to povedal?

Največ otrok, 63 odstotkov, je samozavestno odgovorilo, da jim vseh stvari, o katerih smo jih

spraševali, ni povedal nihče. Vedo jih kar tako, sami od sebe. Le 25 odstotkov otrok pa je povedalo,

da so jim o tem pripovedovali starši ali ostali člani družine. Najpogosteje, pri 12 otrocih, je bila ta

oseba mama.
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8.7 Ugotovitve in sklep

Pred zbiranjem podatkov smo postavili hipoteze, ki smo jih po obdelavi in analizi podatkov potrdili

ali ovrgli.

1. Večina otrok besede prebavila ne bo poznala, vedeli pa bodo, kaj se zgodi s

hrano, ko jo pojemo.

Otroci niso znali povedati, kaj naj bi prebavila bila, kar nekaj jih je omenjalo, da je to želodec ali

hrana, a jih vseeno kar 75 odstotkov ni podalo odgovora. Rezultat je razumljiv, saj se beseda

prebavila v vsakodnevnem pogovoru ne uporablja pogosto, z njo pa se otroci srečajo šele v osnovni

šoli pri obravnavi človeškega telesa.

2. Večina otrok je povedala, da živali za življenje potrebujejo hrano, rastline pa

ne.

To hipotezo lahko delno potrdimo oziroma zavrnemo. Kot smo predpostavljali, so otroci povedali

(99 odstotkov), da živali potrebujejo hrano za življenje. Tema hranjenje živali je v vrtcih aktualna

predvsem v jesensko-zimskih mesecih, ko divje živali v naravi nimajo dovolj hrane za preživetje in

jih zato ljudje hranimo, npr. ptičke in tudi nekatere druge gozdne živali. Vrtci na podeželju imajo

pogosto tudi priložnost obiskati kakšno kmetijo, kjer se seznanijo s prehrano domačih živali. Zelo

veliko otrok pa ima doma hišne ljubljenčke, za katere morajo skrbeti in jih vsakodnevno hraniti.

Presenetili pa so nas rezultati odgovorov na vprašanje »Ali rastline potrebujejo hrano?«, saj je kar

68 odstotkov otrok povedalo, da jo. Veseli smo, da lahko ta del hipoteze zavrnemo. Vendar kljub

temu menimo, da je potrebno otroke opozarjati, da so tudi rastline živa bitja, od katerih je odvisen

tudi naš obstoj, da si ne pridobivajo hrane iz prsti, ampak jo naredijo same iz vode in ogljikovega

dioksida s pomočjo sončeve energije.

3. Večina otrok pozna posledice neuživanja hrane.

Kot smo pravilno sklepali, otroci poznajo, vsaj v grobem, smisel prehranjevanja. Približno 94

odstotkov otrok je podalo vsaj en pravilen oziroma smiseln odgovor na zastavljeno vprašanje.
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Večina otrok (47 odstotkov) je mnenja, da bi umrli. Nadaljnjih 30 odstotkov otrok pa meni, da bi

nam zdravje opešalo, da bi zboleli. Pogosto slišimo starše ali pa stare starše 'strašiti' otroke pred

neješčnostjo, tako je bilo verjetno tudi pri dečku, ki mi je povedal, da bi se nam, citiram, »čreva

zlimala«, če ne bi jedli. Kot spodbudo pri neješčnosti pa starši verjetno otrokom tudi povedo, da

takšno početje ni zdravo in lahko pripelje do smrti.

4. Večina otrok ne pozna posameznih delov prebavil.

Potrdimo lahko tudi to hipotezo. Otroci v veliki večini niso vedeli povedati, kje je začetek in konec

prebavil. Najbolj poznano jim je bilo dejstvo, da hrano v telo vnašamo preko ust. Kaj se z njo

dogaja v telesu, preko katerih organov potuje naprej,  je bila otrokom velika neznanka.
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9 ANALIZA AKTIVNOSTI PRAKTIČNEGA DELA

Na podlagi raziskave o otroških predstavah o prehranjevanju in prebavilih smo pripravili različne

dejavnosti, ki bi pripomogle ustvariti natančnejše predstave. Večino pripravljenih dejavnosti smo v

skupini tudi preizkusili. Vseh pa nam, zaradi mojega kratkega bivanja (4 tedne) v vrtcu in nekaterih

ostalih že v začetku leta planiranih dejavnosti, ni uspelo izvesti. Dejavnosti sem izvedla v vrtcu

Ciciban v Novem mestu, enota Kekec, skupina Muce. V skupini je bilo 24 otrok, 12 deklic in 12

dečkov.

9.1 Sestavljanka

Cilj:

 Otroci sestavijo sestavljanko s pomočjo razvrščanja posameznih koščkov sestavljanke glede

na barvo in število pik in se seznanijo s pojmom prebavila.

 Otroci poimenujejo dele prebavil.

Analiza:

Kot uvodno motivacijo smo za otroke pripravili veliko sestavljanko – puzzle. V pomoč pri

sestavljanju smo jim pripravili še enako, vendar manjšo sliko.

Koščke sestavljanke smo poskrili po igralnici, medtem ko so si otroci po zajtrku umivali zobe.

Interes za iskanje je bil zelo velik, vsak je hotel najti kar največ koščkov. Bilo jih je 21, tako da je

prišel vsaj en košček na otroka. Ko smo mislil, da so našli že vse skrite koščke, smo se lotili

sestavljanja (Slika 8). Če se je kateremu izmed otrok zataknilo, so mu ostali hitro priskočili na

pomoč.

Že med sestavljanjem smo ugotavljali, kaj se nam bo pokazalo ob koncu. Ko smo otroke ob

sestavljeni sestavljanki vprašali, kaj naj bi ta slika predstavljala, nam niso znali natančno

odgovoriti. Vedeli so, da je na sliki človeško telo, kaj predstavlja pa ne, zato smo jih vprašali, ali bi

se šli raziskovalce in zadevo raziskali. Prosili smo jih, naj prihodnji dan od doma prinesejo knjige, v

katerih bodo našli take ali podobne slike. Med sestavljanjem smo dele prebavil tudi poimenovali.
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Sestavljanko smo nalepili na plakat, na katerega smo nato beležili nova dognanja.

Slika 8: Sestavljanje sestavljanke (vir: Jug, J., 2008)

9.2 Zbiranje podatkov in pogovor

Cilj:

 Otrok samostojno išče informacije v različnih virih.

 Otrok poimenuje dele prebavil.

 Otrok spoznava obliko, velikost in lego prebavil v telesu.

Analiza:

Ta dejavnost je potekala v manjših skupinah (4-6 otrok). S tem načinom dela pridejo do izraza tudi

otroci, ki so načeloma bolj tihi in zadržani. Skupaj smo zbrali kar nekaj virov, predvsem knjig, po

katerih so otroci gledali in iskali informacije o prebavilih (Slika 9). Otroke smo spodbujali z

vprašanji, kaj naj bi določene stvari predstavljale, pogovarjali smo se o tem, kam potuje hrana, ko jo

pojemo, kaj se z njo dogaja v telesu, kako izgleda npr. v želodcu in črevesju,... Otrokom je bilo to

zelo zanimivo, saj se o tej temi v vrtcu še niso pogovarjali. Imeli so veliko vprašanj, na katera smo

skupaj iskali odgovore. Kot vir informacij smo uporabili tudi izobraževalni film založbe Videofon
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(2006) z naslovom Prebavila in izločala.

Med samim brskanjem po virih je iz ust otrok prišlo kar nekaj zanimivih komentarjev.

 Miša: »Nekaj se spreminja (v želodcu), v kakec se hrana spreminja.«

 Miša: »Požiralnik je zato, ker požiramo tudi čaj, čokolado, vse.«

 Špela: »Hrana se v želodcu prebavlja.«

 Nika: »Prebavila so v našem telesu zato, da se lahko razgibavamo, da lahko govorimo.«

 Gaja: »Ko hrano poješ, priteče lulica pa drekec.«

 Gaja: »Zobna pasta mora peči, da prežene črvičke.«

Slika 9: Pregledovanje literature in zbiranje informacij. (vir: Jug, J., 2008)

9.3 Zgodbica »Novice z vlaka Trebušaka«

Cilj:

 Otrok z voščenkami in vodenimi barvicami riše po poslušanju zgodbice Anne Russelmann,

Novice z vlaka Trebušaka.

 Otrok loči resničnost od pravljice.
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Analiza:

Otrokom smo prebrali omenjeno zgodbico, v kateri je na pravljični način opisan proces prebave.

Prebavni trakt (predvsem črevesje) je opisan kot tovarna in železnica, kjer pridno delujejo

želodčkarji, ki pomagajo razgraditi hrano na manjše dele, da je potem uporabna za telo. Knjiga bi

lahko negativno vplivala na otrokove predstave o prebavnem traktu, zato smo ob koncu zgodbice z

otroki skupaj obnovili vsebino in povedali, kako v resnici poteka prebava v našem telesu. Povedali

smo, da črevesje ni dolga železnica, po kateri se vozijo vagončki hrane, ampak je tanka cev, v kateri

poteka vsrkavanje uporabnih snovi za telo, da se prebavljena hrana zaradi tega počasi oblikuje v

blato, ki ga izločimo. Kljub načinu pripovedovanja, ki je uporabljen v zgodbi, pa zgodba opozarja,

na nekatere stvari, ki so vsekakor pomembne za vzdrževanje zdravja npr. hrano je potrebno dobro

prežvečiti, ...

Otroci so si nato del zgodbe, ki jim je najbolj ostal v spominu, prenesli na papir (Slika 10). Nastale

so čudovite risbice, narejene v tehniki voščenka (temeljna risba)-vodene barvice (ozadje).

Slika 10: Risanje po zgodbi Anne Russelmann, Novice z vlaka Trebušaka (vir: Jug, J., 2008)
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9.4 Drevesni diagram

Cilj:

 Otrok spoznava zdravo in nezdravo hrano.

 Otrok razvršča hrano po kriteriju zdrava/nezdrava hrana.

 Otrok utrjuje znanje rezanja papirja s škarjami.

Analiza:

Za zdravo telo je zelo pomembna tudi prehrana, zato smo se dotaknili tudi te teme. Tako smo

naredili drevesni diagram zdrava/nezdrava hrana.

Otroci so od doma prinesli reklamne letake trgovin s prehrano in iz njih izrezali veliko število

različnih živil. Vsak od otrok je izžrebal ali izbral eno sliko in povedal, kam bi on razvrstil tisto

živilo. V razpravo o tem, kaj je zdravo in kaj ni, so se otroci poljubno vključevali in podajali svoja

mnenja. V kolikor so si bila mnenja nasprotna in se nismo mogli odločiti, na katero stran bi živilo

razvrstili, je bila odločitev prepuščena otroku, ki je sliko izžrebal oziroma si jo izbral. Že vnaprej pa

sem otrokom povedala, da napačnih odgovorov ni.

Ob pogledu na diagram lahko hitro vidimo, da so na stran zdrave prehrane otroci razvrstili

predvsem sveža živila (sadje, zelenjavo, nepredelano meso), mlečne izdelke in ribe. Na nezdravo

stran pa konzervirana živila, sladkarije ter hitro hrano.

Odločili smo se, da slike nalepimo šele, ko bomo končali z razvrščanjem, da dopustimo možne

spremembe razvrstitve (Slika11).
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Slika 11: Drevesni diagram (vir: Jug, J., 2008)

Glede na končni rezultat lahko rečemo, da so otroci že zelo dobro seznanjeni s tem, katera hrana je

zdrava in katera ne. Poudarili pa smo tudi, da si lahko privoščimo tudi hrano iz skupine nezdrava

hrana, vendar ne prepogosto. Uživati pa moramo raznovrstno hrano, da naše telo dobi vse potrebne

snovi za normalno delovanje. Zanemariti ne smemo nobene vrste živil.

9.5 Torzo - model

Cilj:

 Otrok na modelu spoznava obliko, velikost ter lego prebavil v telesu.

 Otrok poimenuje dele prebavil.

Analiza:
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Slika 12: Sestavljanje modela človeškega torza (vir: Jug, J., 2008)

Kot najboljši model za prikaz notranjosti človekovega telesa je model torza, ki ga učitelji biologije

uporabljajo za prikaz v osnovni šoli. Izposodili smo si ga v Osnovni šoli Grm v Novem mestu

(Slika 12).

Otroci so bili nad modelom navdušeni. Sprva kar niso verjeli, da je v človeškem telesu toliko

različnih delov. Seveda jih niso zanimala le prebavila, temveč tudi vsi drugi notranji organi.

Pogledali smo si, kje potuje hrana, ki jo pojemo, ob tem pa smo tudi razglabljali, kako zaužita hrana

izgleda. Že prej smo v literaturi odkrili podatek, da je človeško črevesje dolgo (tanko in debelo

črevo skupaj) 7-8 metrov, kar ustreza približno višini štirih odraslih ljudi oziroma šestih otrok

njihove starosti. Ta podatek je bil odlična iztočnica za naslednjo dejavnost.

9.6 Merjenje

Cilj:

 Otrok meri dolžino črevesja človeka z relativno enoto (koraki) in s konstantno nestandardno

enoto (telovadna palica).

 Otrok spoznava različne enote merjenja.

Analiza:

Kot smo že omenili, smo z otroki v literaturi zasledili, da je dolžina črevesja pri človeku enaka
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višini približno štirih odraslih ljudi oziroma šestih otrok. Delali smo v skupini osmih otrok. Otroke

smo spodbudili, da bi lahko še drugače izmerili dolžino črevesja in jih vprašali, kako bi se tega

lotili. Z dodatnimi vprašanji smo jih pripeljali do tega, da so se spomnili, da bi lahko označili na

tleh dolžino, ki smo jo zasledili v literaturi. To smo izvedli tako, da se je šest prostovoljcev uleglo

na tla, prvi je začel tik ob steni, naslednji pa je naprej nadaljeval v višino oziroma dolžino. Ko se je

na tla ulegel še šesti otrok, smo niz zaključili z nalepko. Tako smo dobili razdaljo, ki naj bi jo

merili.

Naš cilj je bil, da se merjenja lotimo po smiselnem vrstnem redu, in sicer najprej z relativno enoto.

Zato smo njihovo mišljenje takoj napeljali v to smer. Vprašali sem jih, kako bi z lastnim telesom še

lahko izmerili to razdaljo. Predlagali so več možnosti, in sicer s stopali, s koraki in s prsti. Odločili

smo se, da poizkusimo z eno relativno enoto, in sicer s koraki. Tako smo se odločili predvsem iz

praktičnega vidiki, in sicer zaradi majhnosti preostalih dveh relativnih enot in posledično tudi

prevelikega števila potrebnih enot za izmero začrtane razdalje. Zanimalo nas je tudi, če znajo

napovedati, ali bomo vsi namerili enako. Najbolj zanimiv je bil sledeč odgovor: »Ja, saj je črta

(nalepka na tleh) skoz na istem mestu.«

Izmere posameznega otroka smo beležili s pomočjo kock, ki smo jih zlagali v stolpec. Vsaka kocka

je pomenila en korak in vsak otrok je imel za beleženje svojo barvo kock. Izbrali smo kocke, ki so

bile po višini enake, da smo lahko potem rezultate medsebojno primerjali. Otroci so namerili

različno število korakov, in sicer med 10 in 16 korakov. Že sami so ugotovili, da so se nekateri

hecali in delali zelo dolge korake, drugi pa čisto majhne in so zaradi tega različno namerili.

Vprašali smo jih, kaj bi se zgodilo, če bi vsi merili z enako enoto npr. enakim predmetom. Ali bi

tudi dobili tako različne rezultate? Ne preveč prepričano so odgovorili, da ne. Odločili smo se, da za

merjenje uporabimo telovadno palico. Meril je samo en otrok, ostali pa so stali ob strani. Našli so

različne rešitve merjenja. Eni so palico prestavljali z istim koncem naprej, drugi pa so jo le

prevračali. Vsi so namerili enako število enot, in sicer 8.

Rezultate merjenja s konstantno nestandardno enoto smo beležili na isti način kot pri merjenju z

relativno enoto.

Skratka, prišli smo do ugotovitve, če merimo vsi z isto enoto, namerimo enak rezultat. V kolikor je

enota različna, se pravi relativna, pa dobimo različne rezultate.
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9.7 Izdelava modela prebavil

Cilj:

 Otroci iz odpadnega materiala naredijo model prebavil.

 Otrok nova znanja o prebavilih (izgled in lega prebavil) uporabi v praksi.

 Otrok utrjuje svoje znanje o prebavilih.

Analiza:

Ko so se otroci že bolj natančno seznanili z izgledom in funkcijo prebavil, so sami predlagali, da bi

si izdelali svoj model. Za izdelavo smo uporabili odpadni material (najlon nogavice, vrečke, škatle,

role od papirnatih brisač,…). V pomoč so nam bili pri izdelavi vedno na voljo različni viri

informacij: od literature, modela torza, …

Za osnovno konstrukcijo smo vzeli škatlo, ki je predstavljala trup človeka, na njo pa smo nalepili še

manjšo škatlo, ki je predstavljala glavo. V pripravljeno konstrukcijo smo nato vpenjali posamezne

dele prebavil. Otroci so se razdelili po skupinah in si sami določili, katera skupina bo izdelala

posamezen del prebavil. Zaposleni so bili prav vsi.

Izdelava ustne votline jim je povzročala še največ preglavic, saj so bili pozorni na vse detajle. Drug

drugemu so si ogledovali ustno votlino ter preštevali zobe. Ustno votlino so skupaj sestavili iz

osnove (škatla), v njo so nalepili zobe (spodnje in zgornje). Izdelali so jih iz plastelina. Jezik pa so

sešili iz rdečega filca ter ga napolnili z malo vate, da je dobil volumen. Na notranjem koncu

izdelane ustne votline so napravili luknjo, ki se je prilegala požiralniku. Le-ta je bil izdelan iz

kartonske role papirnatih brisač. Nanj smo pritrdili želodec iz papirnate vrečke, da smo ga lažje

oblikovali. Tudi jetra so otroci izdelali iz papirnate vrečke, ki so jo predhodno pobarvali. Najbolj

zabavno pa je bilo izdelovanje črevesja. Ker smo že pred tem merili dolžino človekovega črevesja,

nam le-ta ni delala preglavic. Težava se je pojavila, ker smo naše črevo, narejeno iz najlon hlačnih

nogavic, preveč napolnili z vato in ga nato nismo uspeli zviti v naš model. In seveda je bilo treba

zopet vse izprazniti in nato pri ponovnem polnjenju paziti na količino polnila. Na koncu nam je

vendarle uspelo vse skupaj sestaviti.

Otroci so bili pri izdelavi izredno aktivni. Podajali so svoje predloge in izboljšave. Presenetili so nas

že z samo organizacijo, kako so se razporedili v skupine in si razdelili naloge. Lahko rečemo, da so

delo opravili samostojno in zato so s še večjim ponosom model razstavili v garderobi vrtca.
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9.8 Obisk zdravstvenega doma / splošne zdravnice

Cilj:

 Otrok se seznani s poklicem splošnega zdravnika.

 Otrok se seznani s poklicem medicinske sestre.

Analiza:

V okviru spoznavanja našega prebavnega sistema smo odkrili, da lahko na prebavilih tudi zbolimo.

Otroci so povedali, da jih boli trebušček, če preveč ali kaj pokvarjenega pojedo, da potem velikokrat

tekoče kakajo, včasih jim je slabo in bruhajo. Pa smo jih vprašali, od kje pride hrana, ki jo

izbruhamo. Povedali so, da iz trebuha, mi pa smo jim povedali bolj natančno, da iz želodca. Tako

smo tudi ugotovili, kako izgleda hrana v želodcu, da je vsa tekoča in v zelo, zelo majhnih koščkih.

Kako so veliki pa je odvisno od tega, kako dobro smo hrano prežvečili ter koliko časa je bila v

želodcu. Takoj po jedi so koščki večji, ko pa želodčni sokovi naredijo svoje, se le-ti spremenijo v

kašo.

Ko zbolimo, navadno obiščemo zdravnika. V vrtcu smo se dogovorili, kdo izmed otrok bo

namišljeni bolnik, ki ga bo bolel trebušček. Potem pa bomo videli, kako poteka pregled pri

zdravniku, oziroma kaj zdravnik naredi, da določi diagnozo. Obiskali smo Zdravstveni dom Novo

mesto, splošno zdravnico, dr. Natalijo Škufca (Slika 13).

Kot ostali bolniki smo morali počakati v čakalnici, potem pa nas je medicinska sestra poklicala

naprej. Šli smo k zdravnici in naš bolnik je potožil, da ga boli trebuh. Doktor Škufčeva nam je

pokazala, kako poskrbi za pacienta z bolečinami v trebuhu. Najprej ga je vprašala, ali je kaj

nenavadnega pojedel, kdaj je nazadnje jedel, koliko časa ga že boli, ... Potem mu je izmerila tlak,

mu pretipala trebuh in ugotovila, da ni nič hujšega in bo potrebna le kratkotrajna dieta.

Nato sta nam razkazali še celo ordinacijo in naš obisk se je s tem zaključil. Pri nekaj otrocih je bil

sprva prisoten strah, čeprav so vedeli, da gremo k zdravnici samo na obisk. Ko smo opravili pregled

namišljenega bolnika, se je tudi strah razblinil. Otroci so bili nad obiskom navdušeni in povedali

zdravnici, da bodo še prišli.
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Slika 13: Obisk splošne zdravnice (vir: Jug, J., 2008)

9.9 Igra vlog

Cilj:

 Otrok se igra igro vlog zdravnik/pacient.

Analiza:

Po obisku zdravnice so si otroci zaželeli svoje ordinacije. Dogovorili smo se, da enega izmed

kotičkov preuredimo v zdravstveni dom. Oblikovali smo čakalnico, sprejemno pisarno in

ordinacijo.

V čakalnico smo postavili par stolov za čakajoče paciente. V sprejemni pisarni je imela sestra na

voljo svojo pisalno mizo, računalnik, telefon in vse ostalo kar medicinske sestre potrebujejo. V

ordinaciji pa je bila postelja (ležalnik) za pregled pacienta ter razni instrumenti (stetoskop,

injekcije,...) in povoji.

Otroci so se sami med seboj dogovorili, kdo bo prevzel vlogo zdravnika, kdo vlogo sestre in kdo bo

pacient. Del dogovora pa je bilo tudi to, da se vsake 15-20 minut vloge zamenjajo, da  na vrsto



Jug, J.: Otroške predstave o prehranjevanju in prebavilih ljudi, živali in rastlin

53

pridejo še ostali otroci, ki bi se želeli preizkusiti v posameznih vlogah.

Slika 14: Otroci se igrajo igro vlog (vir: Jug, J., 2008)

Ker so otroci pred tem že spoznali poklic splošnega zdravnika in medicinske sestre, so se brez težav

vživeli v posamezno vlogo. Kotiček je 'živel' kar precej časa in v čakalnici je na pregled vedno

čakal vsaj en pacient (Slika 14).

S tem, ko so se otroci vživljali v posamezen poklic, so še bolj spoznali, hkrati pa v vlogi zdravnika

in medicinske sestre razvijali svojo empatičnost.

9.10 Prehranjevanje rastlin

Cilj:

 Otroci opazujejo razvoj fižolove rastline pod različnimi pogoji.

 Otroci spoznavajo, kaj potrebuje seme za kalitev.

Analiza:
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Slika 15: Kalitev fižola (vir: Jug, J., 2008)

Najprej smo se z otroki pogovorili o tem, kaj oni mislijo, da potrebuje seme fižola, da bo vzklilo in

zraslo. S skupnimi močmi so nam našteli tri stvari: prst, voda, svetloba. Njihovi odgovori nas niso

presenetili, saj je že rezultat prve izvedene ankete pokazal, da po njihovem mnenju rastline za rast

potrebujejo vodo ter zemljo. Skupaj smo potem razčlenili, kaj nam daje sonce (svetloba in toplota).

Tako smo počasi prišli do ugotovitve, da bomo za ugotovitev, kaj rastline potrebujejo za rast oz. v

našem primeru najprej za kalitev, morali narediti kar poizkus.

S poizkusom smo želeli preveriti, kako bo seme in kasneje rastlina fižola rasla v štirih različnih

pogojih. Če želimo prikazati vpliv temperature na kalitev, en pripravljen lonček postavimo na svetlo

in hladno mesto (zunanja okenska polica), drugi lonček pa postavimo na enako svetlo mesto, vendar

na toplo (notranja okenska polica istega okna). Oba lončka s prstjo vlažimo, tako da je prst v obeh

venomer enako vlažna. Da ugotovimo vpliv svetlobe na kalitev semen, pa oba lončka hranimo na

enaki temperaturi, le enega postavimo v zelo temen prostor, drugega pa v zelo svetel prostor.

Z otroki smo skupaj pripravili potrebščine, ki smo jih potrebovali za poizkus. Pripravili smo štiri

steklene kozarčke, prst, vodo, seme fižola ter štiri razpredelnice za beleženje napredka.

Mi smo lončke postavili takole:

 na zunanjo okensko polico igralnice, a smo lonček pokrili s polnim lesenim zabojem

(temno in hladno)

 na zunanjo okensko polico igralnice (hladno in svetlo)

 na notranjo okensko polico igralnice (toplo in svetlo)

 v eno izmed omar v igralnici (toplo in temno)

Tako smo zagotovili vsem pogojem za opravljanje poštenega poizkusa.
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Dogovorili smo se, da bomo dnevno spremljali napredek kalitve semena ter napredek beležili v za

to pripravljene razpredelnice. Vsakodnevno so otroci tudi preverjali vlažnost prsti, saj smo želeli

konstantno vzdrževati približno enako vlažnost.

Otroci so vestno vsakodnevno opazovali semena ter beležili napredek, ki ga v prvem tednu ni bilo

kaj dosti. Na hladnem so nam zaradi marčevskega mraza vsa semena in vlažna prst zmrznila.

Vzklila pa so semena v toplih prostorih, ne glede na svetlobo. Ugotovili smo, da seme za kalitev ne

potrebuje svetlobe, temveč le ustrezno temperaturo ter vlažno okolje. Vendar tega dejavnika,

vlažnost, pri našem poskusu nismo preverjali. Rastline za svojo nadaljnjo rast potrebujejo svetlobo,

saj se v njih odvija proces fotosinteze, ki poteka le ob sončni svetlobi. S procesom fotosinteze si

rastline ustvarjajo hrano, ki jo potrebujejo za preživetje. Za kalitev le-ta ni potrebna pa tudi še nekaj

časa rastlina raste brez svetlobe, a je zelo svetla in krhka.

Seme za kalitev ne potrebuje svetlobe, saj ima rezervne snovi v semenu. Ko rastlina razvije prve

zelene liste, je sama sposobna fotosintetizirati in s tem pridobiti snovi (sladkor) za rast in razvoj. Za

kalitev pa seme potrebuje kisik, vodo in primerno temperaturo (Bajd, 2014).

Kalitev in rast smo opazovali okoli tri tedne in na podlagi dobljenih rezultatov so otroci ugotavljali

še:

 ali imajo doma mamice cvetlice postavljene na pravih mestih

 da drevju jeseni listje odpade, zakaj se to zgodi,…

Ker otroci težko razumejo prehranjevanje rastlin, kako si same pridelajo hrano ter zakaj so pri

kalitvi potrebni drugačni pogoji kot za kasnejšo rast, si lahko pri razlagi te snovi pomagamo s

člankom Kalitev fižola in koruze, avtorice Barbare Bajd, ki je bil objavljen v Naravoslovni solnici

ter knjigo Mladi radovednež na obisku pri treh rastlinah, avtoric Barbare Bajd in Nataše Potočnik.

9.11 Delovni listi
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Delovni list 1 (Priloga 2)

Cilj:

 Otrok iz dane predloge izreže dele prebavil in jih pravilno nalepi v narisano silhueto

človeškega telesa.

 Otrok spoznava dele prebavil in njihovo vlogo.

Analiza:

Pripravili smo delovni list (Priloga 2), na katerem je bila narisana silhueta človeškega telesa okoli

nje pa posamezni organi prebavnega trakta. Navodilo za rešitev naloge je bilo, da otroci dele

prebavil izrežejo in jih prilepijo na ustrezno mesto silhuete človeškega telesa. Najprej smo jim

pustili, da so s sestavljanjem brez pomoči, poizkusili rešiti nalogo. Ker smo se pred reševanjem

delovnih listov že dodobra seznanili s prebavili ljudi, se otrokom naloga niti ni zdela pretežka.

Največ težav so jim delala jetra in želodec, saj so jih, verjetno tudi zaradi slabe kakovosti slike)

najpogosteje zamenjevali. Preden so se lotili lepljenja, smo jim omogočili, da v literaturi, ki so jo

imeli ves čas izvajanja dejavnosti na razpolago, svoje delo tudi preverijo.

Otroci so se reševanja delovnega lista lotili z veseljem, saj jim je predstavljal izziv. Nekaterim je bil

manjši problem že izrezovanje organov, saj so bili izrezki kar majhni in seveda tudi nenavadnih

oblik. Z rezultatom dela smo bili zadovoljni, saj je večina otrok nalogo uspešno rešila. Tisti otroci,

ki jim estetika veliko pomeni in radi umetniško ustvarjajo, pa so se na koncu lotili še končnega

barvanja izdelka. Ob tem smo se pogovarjali, kaj se dogaja v posameznem predelu prebavil.

Delovni list 2 (Priloga 3)

Cilj:

 Otrok z že pridobljenim znanjem spoznava spreminjanje hrane na poti po prebavnem traktu.

 Otrok samostojno dopolnjuje delovne liste.

Analiza:

Ker smo se z otroki veliko pogovarjali tudi o izgledu hrane v posamezni fazi prebave, smo jim

pripravili delovni list (Priloga 3) z enako vsebino. Vsak otrok je dobil list velikost A5, na katerem je
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bila natisnjena silhueta človeka s prebavnim traktom. Otroci so morali na treh označenih mestih

(ustna votlina, želodec in danka) v za to pripravljene 'oblačke' narisati, kako hrana, ki jo pojemo,

tam izgleda.

Za kar nekaj otrok je bil ta delovni list pretežak. Kljub temu, da smo se veliko posvečali izgledu

hrane v posameznih delih prebavil, jim je le-to še vedno predstavljalo težave. Veliko otrok je kot

izgled hrane v želodcu narisalo večje kose, kar po svoje ni narobe, saj mnogo ljudi hrano slabo

prežveči in sprva v želodec pridejo večji kosi še neprebavljene hrane. Pričakovali in želeli smo, da

bodo otroci v želodcu narisali že delno prebavljeno hrano – kašo. Podobno risbo pa so risali tudi v

zadnjem okvirčku, v katerem naj bi narisali izgled hrane, tik predno jo iztrebimo.

Teh nesporazumov bi se lahko izognila tudi s podajanjem bolj natančnih navodil in reševanju

delovnih listov v manjših skupinah, kjer bi komunikacija med nami in otroki lažje potekala.

Delovni list 3 (Priloga 4)

Cilj:

 Otrok po navodilu reši delovni list, s katerim utrjuje znanje o prehranjevanju ljudi, in sicer o

hrani, ki jo ljudje jemo.

Analiza:

Ker smo se veliko pogovarjali tudi o prehranjevanju ljudi, predvsem o zdravi in nezdravi prehrani,

smo otrokom pripravili lažji delovni list (Priloga 4) o prehrani ljudi. Navodilo se je glasilo: »Kaj

jemo ljudje? Zdravo hrano obkroži z zeleno barvo, manj zdravo pa z rdečo barvo!«

Ta delovni list je bil za otroke prava sprostitev in reševanje le-tega jim ni predstavljalo nikakršnih

težav. V kolikor so bili pri kakem živilu v dilemi, so ga enostavno uvrstili v skupino, ki se jim je

zdela bolj primerna. Taka so bila predvsem živila mesnega izvora.

Delovni list 4 (Priloga 5)
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Cilj:

 Otrok po navodilu reši delovni list, s pomočjo katerega utrjuje barve ter znanje o

prehranjevanju posameznih živali.

Analiza:

Za otroke sem pripravila delovni list (Priloga 5), s katerim so utrjevali tisto, kar smo spoznali o

prehranjevanju različnih živali ter hkrati še znanje barv. Slike na delovnem listu niso bile urejene in

to je otroke malo begalo. Povezati so morali določeno žival (tiger, pes, jelen in muha) s hrano, ki jo

le-ta žival zaužije. Otrokom bi bila naloga lažja, če bi slike omenjenih živali postavili na eno stran

lista (zgoraj ali pri strani), saj bi bil tako 'kaos' pri povezovanju manjši. Sicer pa smo s pogovorom

ob reševanju delovnega lista razrešili tudi ta problem. Najbolj zanimivo pa se nam je zdelo to, da so

nas otroci opozorili, da sonce  ni hrana in zato na delovnem listu ne bi smelo biti njegove slike.

Delovni list 5 (Priloga št. 6)

Cilj:

 Otrok po navodilu izbere in obkroži tiste stvari, ki predstavljajo odgovor na vprašanje.

 Otrok spoznava, kako se prehranjujejo rastline ter kaj potrebujejo za rast.

Analiza:

Otrokom sem pripravila še delovni list o poznavanju prehranjevanja rastlin oz. kaj rastline

potrebujejo za svojo rast. Navodilo za reševanje tega delovnega lista se je glasilo: Kaj rastline

potrebujejo za rast? Obkroži! Nekaj otrok je pravilno obkrožilo vse: prst, vodo in sonce. Kar nekaj

otrok pa je zraven teh treh slik obkrožilo še sliko lončka s semeni, kar pa lahko glede na navodilo

sprejmemo kot pravilno rešitev, saj v kolikor želimo vzgojiti novo rastlino, potrebujemo seme, ki ga

potem negujemo oz. zanj poskrbi narava sama. Lahko rečemo, da so glede na to, da smo se s

prehranjevanjem rastlin najmanj ukvarjali, otroci delovni list zadovoljivo rešili.

9.12 Ostale dejavnosti
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Poleg vseh naštetih in opisanih dejavnosti pa smo opravili še veliko drugih.

Ena izmed deklic je doma na vrtu našla ježa in ga je prinesla pokazat v vrtec. Vsi otroci so si ga

lahko od blizu ogledali, vendar je bil jež precej preplašen in se ni hotel izviti iz kroglice. Ježa je

nato domov odpeljal dekličin oče. Ko smo si ga ogledovali, smo se pogovarjali tudi o njegovi

prehrani. Kje dobi hrano, s čim se hrani, kaj jež počne pozimi? … Skratka ponudila se nam je

enkratna priložnost, da se seznanimo še s prehrano živali, tako udomačenih kot tudi divjih. Otroci

so povedali, s čim in kolikokrat hranijo svoje male domače živali.

Veliko smo se pogovarjali tudi o higieni in zakaj je le-ta tako pomembna. Pogovarjali smo se o

splošni higieni in čistoči doma, vrtca, delovnega mesta, okolja, .... Poudarek je bil na osebni higieni.

Ugotovili smo, da se s pomanjkanjem le-te širijo različne bolezni (prehladi, gripe, bolezni umazanih

rok in tudi še kakšne hujše). Zato je zelo pomembno, da si pred vsakim obrokom obvezno umijemo

roke, se vsaj enkrat na dan stuširamo, obvezno umijemo roke po uporabi WC-ja, ... Da pa bi za naše

zdravje kar najbolje poskrbeli, je potrebno redno zračiti bivalne in tudi druge prostore, skrbeti za

čistočo le-teh. Skrbeti pa je potrebno tudi za čistočo okolja, saj se z nesnago razmnožujejo tudi

različni prenašalci bolezni (glodavci) kot tudi bakterije in virusi. Pomembno je, da otroci že zgodaj

ozavestijo pomen čistoče na vseh področjih življenja, saj bodo le tako lahko preprečevali

obolevanje ljudi okoli sebe in sebe samih.
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10 REZULTATI Z INTERPRETACIJO PO IZVEDBI PRAKTIČNEGA
DELA

Po izvedbi praktičnega dela smo v naši skupini 24-ih otrok ponovno izvedli anketo, da bi preverili,

koliko so si otroci zapomnili ter koliko so se njihove napačne predstave spremenile. Dobljene

podatke smo statistično obdelali in jih predstavili v grafični in pisni obliki.

10.1 Predstavitev in analiza podatkov

10.1.1 Kaj misliš, zakaj jemo?

Graf 11 Kaj misliš, zakaj jemo?

Glede na to, da so otroci že pred izvedbo dejavnosti v anketi največkrat odgovorili, da jemo zato, da

ne bi umrli, nas rezultat ankete, narejene po izvedbi dejavnosti, ni presenetil. Kar 46 odstotkov

otrok je namreč odgovorilo, da jemo zato, da lahko živimo. Nadaljnjih 37 odstotkov anketiranih

otrok pa je mnenja, da jemo zato, da rastemo in smo zdravi. Po opravljenih dejavnostih se je

odstotek tistih otrok, ki so mnenja, da jemo zato, da živimo, povečal kar za 22 odstotkov.
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10.1.2 Kaj misliš, da bi se zgodilo, če ne bi jedli?
Odgovor Frekvenca %

Smrt 22 92

Rast in zdravje 2 8

Skupaj 24 100

Tabela 2: Kaj misliš, da bi se zgodilo, če ne bi jedli?

Na to vprašanje so otroci že pred izvedbo dejavnosti s kar 47 odstotki odgovorili, da bi v primeru

neješčnosti umrli. Dejavnosti, v katerih so sodelovali, so nato kar 92 odstotkov otrok prepričale, da

bi ljudje umrli, v kolikor ne bi jedli. Le dva otroka pa sta bila mnenja, da bi neuživanje hrane

vplivalo na našo rast in zdravje. Poudariti pa moramo, da sta ta dva otroka kar veliko dejavnosti

izpustila, saj sta bila zaradi bolezni večino časa odsotna.

10.1.3 Kaj misliš, ali živali potrebujejo hrano?
Odgovor Frekvenca %

Da 24 100

Ne 0 0

Skupaj 24 100

Tabela 3: Kaj misliš ali živali potrebujejo hrano?

Kot je razvidno iz Tabele 3 je vseh 24 otrok, ki so bili anketirani, mnenja, da živali potrebujejo

hrano. Sicer pa je na to vprašanje že pred izvedbo dejavnosti kar 98 odstotkov otrok podalo

pritrdilen odgovor, zato drugačnega rezultata niti ni bilo pričakovati.
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10.1.4 Kaj misliš, kje dobijo živali hrano?

Graf 12: Kaj misliš, kje dobijo živali hrano?

Ker smo se z otroki veliko pogovarjali tudi o prehranjevanju živali (udomačenih in divjih), je le-to

vplivalo tudi na mnenje otrok. Tako se je po pričakovanju povečal odstotek tistih otrok, ki so bili

mnenja, da si živali hrano najdejo same. Iz 10 odstotkov se je povečal na 37 odstotkov, kar je

razvidno iz Grafa 3 in Grafa 9. Še vedno pa prednjači odstotek otrok, ki meni, da živali hrano

dobijo od ljudi. Zanimiv pa je morda podatek, da se ni nihče od otrok spomnil, da lahko navede oba

odgovora, kar bi bilo v tem primeru najbolj pravilno.

10.1.5 Kaj misliš, ali rastline potrebujejo hrano?

Graf 13: Kaj misliš, ali rastline potrebujejo hrano?
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Tudi pri vprašanju » Kaj  misliš, ali rastline potrebujejo hrano?«  so glede na rezultat pripravljene

dejavnosti pozitivno vplivale na mnenje otrok. Vendar je bilo še vedno dobrih 10 odstotkov otrok

mnenja, da rastline hrane ne potrebujejo. Predvidevamo, da bi bil rezultat lahko še boljši, če bi imeli

na razpolago še več časa za še več dejavnosti. Žal to ni bilo mogoče.

10.1.6 Kaj misliš, kje dobijo rastline hrano?

Graf 14: Kaj misliš, kje dobijo rastline hrano?
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10.1.7 Kaj misliš, da se zgodi z jabolkom, ko ga pojemo?

Graf 15: Kaj misliš, da se zgodi z jabolkom, ko ga pojemo?
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Slika 16: Primer risbe skupine 1 Slika 17: Primer risbe skupine 2

Slika 18: Primer risbe skupine 3 Slika 19: Primer risbe skupine 4

  (vir risb: Jug, J., 2008)
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10.1.8 Kaj misliš, kaj so prebavila?

Graf 16: Kaj misliš, kaj so prebavila?

Najbolj so nas pozitivno presenetili odgovori na vprašanje »Kaj misliš, kaj so prebavila?«. Le dva

otroka nista znala tega pojma definirati. Ostali pa so definicijo prebavil oblikovali na tri različne

načine. Četrtina vprašanih je povedala, da so to organi, ki se nahajajo v telesu, a njihove funkcije

niso navedli. 38 odstotkov anketiranih otrok je kot prebavila navedlo par prebavnih organov. Kar 29

odstotkov vseh vprašanih pa je opisalo, kakšna je njihova naloga. Že pri reševanju delovnih listov

se je pokazalo, da so se otroci o prebavilih kar dobro seznanili, odgovori na zastavljeno vprašanje

pa so le-to še potrdili.

10.1.9 Kaj misliš, kje se prebavila začnejo?

Graf 17: Kaj misliš, kje se prebavila začnejo?
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V anketi izvedeni pred opravljenimi dejavnostmi je bilo skoraj 40 odstotkov otrok, ki odgovora na

to vprašanje ni vedelo. Po opravljenih dejavnostih le-teh ni bilo, saj je kar 88 odstotkov vseh

vprašanih otrok povedalo, da se prebavila začnejo v ustih. Le par otrok pa je za začetek prebavil

navedlo želodec oziroma požiralnik.

10.1.10 Kaj misliš, kje se prebavila končajo?

Graf 15: Kaj misliš, kje se prebavila končajo?
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10.1.11 Kdo ti je to povedal?
Odgovor Frekvenca %
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Tabela 4: Kdo ti je to povedal?
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odstotkov), da jim tega ni povedal nihče. Pri drugi anketi pa se je ta odstotek zmanjšal na le 4

odstotke. Kar 79 odstotkov otrok pa je informacije dobilo od osebe, najpogosteje so navajali nas in

njihovo vzgojiteljico. Tak rezultat je bil pričakovan, saj smo bili tisti, na katere so se otroci obrnili

med dejavnostmi in med opravljanjem nalog.
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11 ZAKLJUČEK

Prebavni sistem, ki je skrit v našem telesu, je bil za otroke izredno zanimiv predmet raziskovanja.

Otroci so po svoji naravi radovedna bitja, ki v stalni pripravljenosti čakajo na pritok novih

informacij ter jih poizkušajo najti tudi sami. Že s pomočjo uvodne motivacije so dobili vpogled v

notranjost našega telesa, ki je tako kompleksna, a na prvi pogled tako enostavna, saj bi prebavila

glede na videz lahko z enim stavkom opisali kot dolgo zavito cev, ki se na določenih delih odebeli

in nato spet zoži. Na izbor predmeta raziskovanja je vplivalo dejstvo, da otroci o prebavi in

prebavnem sistemu ne vedo veliko, vendar pa je le-to življenjsko pomemben sistem, zato se nam

zdi potrebno otroke dovolj zgodaj izobraževati o delovanju lastnega telesa.

Ker smo najprej želeli dobiti informacijo o tem, koliko otroci zares vedo o prebavnem sistemu ter

prehranjevanju ljudi, živali in rastlin, smo za njih pripravili kratko anketo. Glede na dobljene

rezultate, ki niso bili tako slabi, smo za otroke pripravili različne dejavnosti, da so se otroci o tej

temi bolj podrobno seznanili ter svoje znanje o poznavanju prebave in prehranjevanja še bolj

dodelali in nekateri tudi spremenili zmotne predstave.

Za primerjavo dobljenih podatkov smo na svetovnem spletu našli še tri svetovne raziskave, ki so se

ukvarjale z enakim predmetom raziskovanja (prebava ljudi). Po primerjavi vseh raziskav smo

ugotovili, da ima večina otrok starosti 5-6 let enaka oziroma podobna mnenja o prebavi ter

prehranjevanju ljudi. Tako kot pri japonski raziskavi (87%) so naši otroci v večini (78% pred

dejavnostmi in 100% po izvedenih dejavnostih) menili, da hrano uživamo, da lahko živimo oziroma

ne umremo ter da smo zdravi. Večina naših (67% pred dejavnostmi in 54% po izvedenih

dejavnostih) in portugalskih (74%) otrok je mnenja, da gre hrana, ki jo zaužijemo v trebušni del

našega telesa. Tisti, ki so bili mnenja, da hrano izločimo z blatom (pri naših anketirancih 5% pred

dejavnostmi in 20% po izvedenih dejavnostih),  so bili v manjšini. Zanimivo je še to, da so bili

otroci, ki smo jih intervjuvali pri risanju izgleda jabolka v telesu, bolj pozorni le na izgled samega

jabolka kot pa to, kam jabolko gre. Večinoma so cela jabolka ali pa njihovi koščki prosto plavali v

trebušni votlini. Pri portugalski raziskavi pa so otroci bolj risali prebavno pot oziroma del le-te.

Seveda se odstotki posameznih odgovorov med posameznimi raziskavami razlikujejo, a lahko

rečem, da imajo otroci po svetu o tej temi zelo podobne predstave.

Razlika med našo raziskavo in ostalimi pa je predvsem v tem, da smo sami v njo vključili še

prehranjevanje rastlin in živali, medtem ko se ostale tri raziskave tega problema ne lotevajo.
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Za otroke smo pripravili kar nekaj zanimivih dejavnosti in vseh so se radi udeležili. Začeli smo z

zbiranjem podatkov v različnih virih. Pregledovali smo veliko knjig. Nekaj so jih otroci prinesli od

doma, nekaj smo jih našli v vrtcu, druge pa smo prinesli iz knjižnice. Ogledali smo si izobraževalni

film o prebavilih z naslovom Prebavila in izločala (Videofon, 2006), malo pogledali po svetovnem

spletu ter se o vsem tem veliko pogovarjali. Našli smo tudi knjigo z naslovom Novice z vlaka

Trebušaka (Russelmann, A., 2003). Lahko rečemo, da je zelo zanimiva knjiga za otroke, saj opisuje

proces prebave, vendar je vse opisano na zelo pravljičen, nerealen način. S pomočjo te knjige si

lahko otroci morda lažje zapomnijo, kako se hrana v telesu prebavlja in kam potem gre, vendar je

po našem mnenju potrebno otrokom povedati, da je to pravljica (prispodoba) in jim razložiti, kako

proces prebave dejansko poteka. Naš predmet raziskovanja smo poleg naravoslovja obdelali še s

pomočjo drugih področji:

- Likovno: Risanje po zgodbi Novice z vlaka Trebušaka ter izdelovanje modela prebavil.

- Matematika: Izdelovanje drevesnega diagrama zdrava/nezdrava hrana ter merjenje dolžine

črevesja z relativno in konstantno nestandardno enoto.

- Družba: Obisk splošne zdravnice z namenom spoznavanja poklica splošnega zdravnika.

- Literatura: Uganke, pravljice.

Po vseh opravljenih dejavnostih smo želeli preveriti, ali so se predstave otrok o prebavilih in

prehranjevanju ljudi, živali in rastlin kaj spremenile. Tako smo jih ponovno anketirali z isto anketo.

Rezultati te ankete so pokazali, da je večina otrok svoja zmotna mnenja spremenila.

Z izvedbo posameznih dejavnosti in učinkom le-teh na spreminjanje otroških predstav o predmetu

raziskovanja, smo bili zelo zadovoljni. Največja ovira pri izvedbi dejavnosti je bila, zaradi že

navedenih razlogov, časovna omejitev. V kolikor bi imeli na razpolago več časa, bi se še bolj

podrobno lotili prehranjevanja rastlin in živali. Tako bi se lahko na obisk poklicali ljudi, ki se

vsakodnevno ukvarjajo z živalmi, udomačenimi in divjimi: lovci, skrbniki živali v živalskem vrtu,

kmetje, rejci, ... Prav tako bi lahko obiskali živalski vrt, oboro z divjadjo, ki se nahaja v naši bližini,

kmetijo, ... Tudi v vrtcu bi lahko skrbeli za kakšno malo žival (ribe, paličnjaki, hrček, ...).

Tema prebave in prehranjevanja ljudi, živali in rastlin je tako obsežna, da bi se lahko z njo ukvarjali

celo šolsko leto. Ko bi naredili celoten pregled prehranjevanja, kaj kdo je, bi lahko naredili še

prehranjevalne verige in tako ugotovili, da so nekatere živali rastlinojede, druge mesojede in spet

tretje vsejede. Skratka odprto je še mnogo možnosti za nadaljevanje raziskovanja te teme. Ko bom

nekoč kot vzgojiteljica zaposlena v enem izmed vrtcev, se bom raziskovanja te teme zagotovo še

enkrat lotila.
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13 PRILOGE

Priloga1

ANKETA ZA OTROKE

Tema: Prebavila
Starost otroka: 5 let
Ime otroka:_________________________

1.) Kaj misliš, zakaj jemo?

2.) Kaj misliš, da bi se zgodilo, če ne bi jedli?

3.) Kje dobijo živali hrano?

4.) Kje dobijo rastline hrano?

5.) Kaj misliš, kaj se zgodi z jabolkom, ko ga pojemo? Nariši.

6.) Kaj misliš, kaj so prebavila?

7.) Kaj misliš, kje se prebavila začnejo? Kje je njihov začetek?

8.) Kaj misliš, kje se prebavila končajo? Kje je njihov konec?

9.) Kdo ti je to povedal, od kod to veš?
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Priloga 2

Navodilo: Iz predloge izreži dele prebavil in jih pravilno nalepi v silhueto človeškega trupa

Vir: internet, 2008
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Priloga 3

Navodilo:V okvirčke nariši, kako izgleda hrana v danem delu prebavil.

Vir: Erker in sod., 2010
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Priloga 4

KAJ JEMO LJUDJE?
ZDRAVO HRANO OBKROŽI Z ZELENO BARVO,
NEZDRAVO HRANO PA Z RDEČO!
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Priloga 5

KAJ JE  TIGER? POVEŽI Z RDEČO BARVO!
KAJ JE PES? POVEŽI Z MODRO BARVO!
KAJ JE JELEN? POVEŽI Z ZELENO BARVO!
KAJ JE MUHA? POVEŽI Z RUMENO BARVO!
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Priloga 6

KAJ RASTLINE POTREBUJEJO ZA PREHRANJEVANJE?
OBKROŽI!


