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I 

 

POVZETEK  

 

Namen diplomskega dela je bilo preveriti, ali je preprost biološki ključ uporaben za 

usvajanje biološkega znanja o kopenskih polžih pri učencih v osnovni šoli.  

 

V teoretičnem delu smo umestili kopenske polže v tematski sklop «živa bitja« v 

učna načrta za spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehniko, predstavili smo 

bistvena izhodišča konstruktivističnega načina poučevanja, vrste določevalnih 

ključev, uporabo le teh ter učiteljevo pripravo na učno uro. Opisali pa smo tudi 

značilnosti kopenskih polžev. 

 

Praktični del obsega predstavitev ciljev, metod in rezultate raziskave. V njem 

spoznavamo raven znanja o kopenskih polžih med četrtošolci, pomen preprostih 

bioloških ključev in razliko v biološkem znanju med učenci, glede na vir 

pridobivanja informacij. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da so preprosti določevalni ključi uporabni za 

formiranje biološkega znanja, saj se je raven znanja pri učencih dvignila. Pri 

raziskovanju z določevalnim ključem se je tudi izkazalo, da so učenci podrobneje 

spoznali morfološke lastnosti polžev in pojme povezane z njimi ter da so 

uspešnejši pri poimenovanju vrste polža. Pokazale pa so se tudi razlike v znanju 

med učenci, ki so si znanje oblikovali ob uporabi določevalnega ključa in učenci, ki 

so si znanje oblikovali ob uporabi učbenika. 

 

 

 

 

Ključne besede:  

konstruktivizem, aktivno spoznavanje okolja, določevalni ključi, kopenski polži, 

biološko znanje 
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ABSTRACT  

 

The purpose of the thesis is to examine whether the simple biological key is useful 

for primary school pupils mastering the biological knowledge of land snails 

(terrestrial gastropods). 

 

In the theoretical part the land snails are placed in the thematic unit "living 

creatures" of the study plans for learning about the environment and science and 

technology. Furthermore, the crucial baseline of constructivist way of teaching, 

types of identification keys, the use thereof, and the teacher lesson plan are also 

presented. The characteristics of land snails are described as well. 

 

The practical part includes the presentation of objectives, methods and results of 

the research. The level of knowledge about land snails during the fourth grade is 

determined there, along with the importance of simple biological keys, and the 

difference in biological knowledge among pupils, depending on the source of 

information 

 

The results showed that simple identification keys are usable for the formation of 

biological knowledge, because the level of pupils’ knowledge rose. When 

researching with the use of the identification key it was shown that pupils learn in 

detail about the morphological properties of snails and concepts associated with 

them. They are also successful in the description of the types of snails. However, 

differences in knowledge between pupils who have their knowledge developed 

using identification keys and pupils who have knowledge formed using a textbook 

are noticeable too. 

 

 

 

Key words: 

constructivism, active learning environment, identification keys, land snails 

(terrestrial gastropods), biological knowledge 



 
 

III 
 

KAZALO VSEBINE 

 

1 UVOD .................................................................................................................. 1 

2 TEORETIČNI DEL ............................................................................................... 2 

2.1 TEMATSKI SKLOP »živa bitja« V UČNIH NAČRTIH SPOZNAVANJE 

OKOLJA TER NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA ................................................... 2 

2.2 KONSTRUKTIVIZEM IN ZAČETNO NARAVOSLOVJE ................................ 6 

2.3 DOLOČEVALNI KLJUČI ............................................................................... 8 

2.3.1 Vrste določevalnih ključev ................................................................................. 9 

2.3.2 Uporaba preprostih bioloških ključev v učnem procesu ....................................10 

2.3.3 Učiteljeva priprava in organizacija učne ure .....................................................11 

2.4 KOPENSKI POLŽI ...................................................................................... 13 

3 EMPIRIČNI DEL ................................................................................................ 15 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA ...................................................................... 15 

3.2 CILJI, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE ................................. 15 

3.3 METODE DELA .......................................................................................... 17 

3.3.1 Opis vzorca ......................................................................................................17 

3.3.2 Način zbiranja podatkov in opis instrumenta ....................................................17 

3.3.3 Obdelava podatkov ..........................................................................................18 

4 REZULTATI ....................................................................................................... 18 

4.1 ZNANJE UČENCEV NA PREDPREIZKUSU ZNANJA ............................... 18 

4.2 ZNANJE UČENCEV NA PREIZKUSU ZNANJA PO IZPELJANIH UČNIH 

URAH ................................................................................................................ 29 

5 RAZPRAVA ....................................................................................................... 41 

6 ZAKLJUČEK ...................................................................................................... 44 

7 LITERATURA .................................................................................................... 46 

8 PRILOGE ........................................................................................................... VI 

8.1 PRILOGA A .................................................................................................. VI 

8.2 PRILOGA B ................................................................................................ VIII 

8.3 PRILOGA C................................................................................................... X 



 
 

IV 

KAZALO TABEL 

 

Tabela 1:  Cilji in vsebine tematskega sklopa ŽIVA  BITJA, navezujoč na življenje in 

značilnosti živali, v učnem načrtu za spoznavanje okolja (prav tam). ................................. 3 

Tabela 2: Cilji in vsebine tematskega sklopa ŽIVA  BITJA, navezujoč na življenje in 

značilnosti živali, v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko (prav tam). . ......................... 5 

Tabela  3: Delež odgovorov na vprašanje, po čem prepoznajo polža. . ........................... 19 

Tabela  4: Delež odgovorov na vprašanje, kje živijo polži. . ............................................. 20 

Tabela  5: Delež odgovorov na vprašanje, kaj imajo polži na glavi. . ............................... 22 

Tabela  6: Delež odgovorov na vprašanje, kakšne oblike so hišice polžev. ..................... 25 

Tabela  7: Delež odgovorov na vprašanje, kje si vse to izvedel/ a. .................................. 28 

Tabela  8: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, po čem prepoznaš polža?

 ........................................................................................................................................ 30 

Tabela  9: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, kje živijo polži. ................. 31 

Tabela  10: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, kaj imajo polži na glavi. . 33 

Tabela 11: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, kakšne oblike so hišice 

polžev. ............................................................................................................................. 36 

Tabela  12: Deleži odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, kakšne oblike je ustje. .. 38 

Tabela  13: Deleži odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, kje si vse to izvedel/ a. . 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V 

KAZALO GRAFOV 

 

Graf 1: Delež narisanih telesnih značilnosti polža.  ..................................................19 

Graf 2: Delež odgovorov na podvprašanje, kdaj opaziš največ polžev. ............................20 

Graf 3: Delež odgovorov na vprašanje, kako se premikajo polži. .....................................21 

Graf 4: Delež odgovorov na podvprašanje, zakaj polži izločajo sluz. ................................22 

Graf 5: Delež odgovorov na vprašanje,kaj se zgodi s kopenskimi polži pozimi. ................23 

Graf 6: Delež odgovorov na vprašanje, ali imajo vsi polži hišico. .....................................23 

Graf 7: Delež odgovorov na vprašanje, zakaj se polži skrijejo v hišico. ............................24 

Graf 8: Delež odgovorov na podvprašanje, ali hišica raste s polžem. ...............................24 

Graf 9: Delež odgovorov na vprašanje, kakšne barve so polžje hišice. ............................25 

Graf 10: Delež odgovorov na vprašanje,ali veš kaj je ustje. .............................................26 

Graf 11: Delež odgovorov pri poimenovanju velikega vrtnega polža. ...............................27 

Graf 12: Delež odgovorov pri poimenovanju lazarja. ........................................................27 

Graf 13: Delež odgovorov pri poimenovanju polža iz družine zaklepnic. ..........................28 

Graf 14: Delež primerjalnih skupin pri risanju telesnih značilnosti polžev. ........................30 

Graf 15: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, kako se premikajo polži. .....32 

Graf 16: Delež odgovorov primerjalnih skupin na podvprašanje, zakaj izločajo sluz.........33 

Graf 17: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, kaj se zgodi s polži pozimi. .34 

Graf 18: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, zakaj se polži skrijejo v hišico.

 ........................................................................................................................................35 

Graf 19: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, ali hišica raste s polžem. ....36 

Graf 20: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, kakšne barve so hišice 

polžev. .............................................................................................................................37 

Graf 21: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, ali veš kaj je ustje. ..............38 

Graf 22: Delež odgovorov primerjalnih skupin pri poimenovanju velikega vrtnega polža. .39 

Graf 23: Delež odgovorov primerjalnih skupin pri poimenovanju lazarja...........................39 

Graf 24: Delež odgovorov primerjalnih skupin pri poimenovanju polža iz družine zaklepnic.

 ........................................................................................................................................40 





 

1 
 

1 UVOD 

 

 

Menimo, da je odnos do narave, živali in ljudi zelo pomembno področje v 

otrokovem razvoju. Ko sem zaključevala študij predšolske vzgoje smo izvedli 

raziskavo o odnosu 4- do 7-letnih otrok do živali in ugotavljali, kako otrokom 

približati živali in jih rešiti predsodkov. S tem diplomskim delom želim preveriti 

način oz. pristop, kako učencem približati, jih seznaniti z drobno živaljo in pri tem 

še konstruirati biološko znanje.  

 

Nekatere živali med ljudmi niso najbolj priljubljene, do nekaterih imamo celo odpor, 

predsodke ali se jih bojimo. Pomembno je, da že otroke opozorimo na te probleme 

in jim predstavimo, da drobne živali niso nevarne in so prav tako pomembne v 

naravi (Bajd, 2005). Seveda je najprimernejše, da učencem omogočimo 

neposreden stik z živalmi, s katerimi je to mogoče. Vendar moramo pri tem 

pomisliti tudi na varnost otrok in živali. Učence je potrebno opozoriti, katere živali 

so nevarne, zakaj in kdaj so nevarne ter jih seznaniti z varnim rokovanjem z njimi. 

 

Preprosti biološki ključi so didaktični pripomoček, ob katerem spoznavamo 

pestrost narave in hkrati razvijamo naravoslovne postopke ter s tem povezane 

pojme. Za uspešno spoznavanje in uvrstitev potrebujemo naraven material (npr. 

storže, zbirko školjk, polževih hišic). Opravljenih je že kar nekaj raziskav (npr. 

Bajd, 2002; Kovač, 2013; Torkar, Prosen, Laganis, 2013; Rudolf, 2014; Jakopič, 

2016) o uporabnosti določevalnih ključev in vse govorijo v njihov prid. Učencem 

delo z določevalnimi ključi pokaže novo pot pri pridobivanju informacij in spodbudi 

radovednost pri odkrivanju narave.  

 

Odločili smo se, da bomo v diplomskem delu raziskali pomen preprostega 

določevalnega ključa pri formiranju ustreznega biološkega znanja o kopenskih 

polžih pri učencih 4 razredov osnovne šole. Zanimala pa nas je tudi razlika v 

biološkem znanju med učenci, ki so znanje pridobili ob uporabi preprostega 

biološkega ključa in učenci, ki so znanje pridobili ob uporabi učbenika. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

 

2.1 TEMATSKI SKLOP »živa bitja« V UČNIH NAČRTIH 

SPOZNAVANJE OKOLJA TER NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 

V osnovni šoli učenci spoznavajo življenje in značilnosti živih bitij v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju v okviru predmeta spoznavanje okolja, v drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju pa pri predmetu naravoslovje in tehnika. 

 

Predmet spoznavanje okolja združuje vsebine naravoslovnih, družboslovnih in 

tehničnih vsebin. Z aktivnim spoznavanjem okolja dosegamo temeljna cilja 

predmeta, ki sta razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega področja. To 

vključuje razvijanje procesov, sposobnosti, postopkov, s katerimi si učenci bogatijo 

izkušnje oz. vključuje spoznavanje dejstev, oblikovanje pojmov in povezav, kar 

vodi v znanje in razumevanje ter razvoj kompleksnega mišljenja. Pouk je 

organiziran tako, da omogoča razvijanje sposobnosti primerjanja, razvrščanja, 

urejanja, merjenja, zapisovanja podatkov, napovedovanja in sklepanja, 

eksperimentiranja in sporočanja (Učni načrt. Spoznavanje okolja, 2011). 

 

Priporočljivo in zaželeno je, da učenci spoznavajo živa bitja neposredno v naravi 

ali gojilnicah. Pri tem pa moramo biti pozorni na varnost otrok in živali. Učence pri 

opazovanju opozorimo in navajamo, da varno ravnajo z živimi bitji in na varno 

uporabo vseh čutil (Učni načrt. Spoznavanje okolja, 2011). 

 

Cilji in vsebine so v učnem načrtu razvrščene po tematskih sklopih. Učenci največ 

informacij in spoznanj o življenju in značilnostih živalih pridobijo pri tematskem 

sklopu »živa bitja«. Pri tematskem sklopu »sile in gibanje« si učenci v 1. razredu 

urijo sposobnosti natančnega opazovanja, opisovanja in poimenovanja lastnega 

gibanja, gibanja živali in igrač. V 2. razredu pa se učijo opazovati, opisovati in 

ugotoviti, kako nastajajo sledovi gibanja (živali, vozil) in kaj jih povzroča. V spodnji 

tabeli (tabela 2.1) so po razredih prikazani cilji in vsebine tematskega sklopa »živa 
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bitja«, ki se nanašajo na življenje in značilnosti živali (Učni načrt. Spoznavanje 

okolja, 2011). 

 

Tabela 1:  Cilj i in vsebine tematskega sklopa ŽIVA  BITJA, navezujoč na življenje in 

značilnosti živali, v učnem načrtu za spoznavanje okolja (prav tam).  

Tematski sklop: ŽIVA BITJA 

 
Učenci v 1. razredu 

 
 
OPERATIVNI CILJI 

 prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja, 

 vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in nežive narave, 

 znajo poiskati razlike in podobnosti med rastlinami in živalmi, 

 spoznajo, kaj potrebujejo sami in kaj druga živa bitja za življenje. 

 
 
 

VSEBINE 

 živa in neživa narava, 

 okolje in živa bitja, 

 raznovrstnost živega, 

 rastline in živali, 

 pogoji za življenje živali ( hrana, voda in rudninske snovi, zrak, 
prostor). 

 
Učenci v 2. razredu 

 
 

OPERATIVNI CILJI 
(poleg ciljev iz 1. r.) 

 vedo, da živali potrebujejo za življenje zlasti vodo, hrano in zrak, 

 vedo, da se živali prehranjujejo z rastlinami, drugimi živalmi ali obojim 

 spoznajo, da se ljudje in živali rodijo, rastejo, imajo potomce, se 
   postarajo in umrejo, 

 spoznajo, da imajo živali potomce, ki navadno izhajajo iz samca in 
   samice in da so jim potomci podobni, 

 spoznajo vrt kot življenjsko okolje. 

 
 

VSEBINE 

 starši in mladiči, 

 vrt, 

 pogoji za življenje živali (hrana, voda in rudninske snovi, zrak, 
prostor), 

 nastanek novega bitja (razmnoževanje, rast, razvoj). 

 
Učenci v 3. razredu 

 
 
 

OPERATIVNI CILJI 

 razlikujejo in opišejo živa bitja in okolja, v katerih živijo, ter kako 
ponavljajoče se spremembe vplivajo nanje (noč-dan, letni časi), 

 znajo opisati in razlikovati značilna okolja v Sloveniji ter živali in 
rastline v njih (park, travnik, gozd, sadovnjak, polje idr.), 

 vedo, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo (hrana, zrak ,voda), 
predelujejo in v okolje oddajajo, 

 spoznajo, da hrana vsebuje snovi, ki so nujne, da se telo giblje, raste 
in pravilno deluje ter da živa bitja potrebujejo prostor, v katerem živijo 

 
VSEBINE 

 življenjska okolja, 

 medsebojna odvisnost živih bitij, 

 življenjski krog (rojstvo, rast, razvoj, smrt, razkrajanje). 
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Naravoslovne in tehnične vsebine se v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

nadgrajujejo pri predmetu naravoslovje in tehnika.  

 

Učenci usvajajo in se urijo v metodologiji raziskovanja, seznanijo se s preprostimi 

naravnimi in umetnimi sistemi, stvari spoznavajo tudi preko izkušenj drugih, učijo 

se okolje preudarno spreminjati, presojajo o smotrnosti in učinkovitosti tehnoloških 

postopkov in sredstev (Učni načrt. Spoznavanje okolja, 2011) . 

 

Učitelji naj bi ustvarili pogoje oz. organizirali pouk tako, da se ohranja učenčeva 

naravoslovna radovednost, želja po znanju, da si učenci razvijajo lasten način 

učenja in se učijo samostojnega raziskovanja. 

 

Največ informacij o živalih učenci pridobijo oz. usvojijo pri tematskem sklopu »živa 

bitja«. V 4. razredu pri tematskem sklopu »sile in gibanja«, pri vsebini gibanje ljudi 

in živali, učenci ugotavljajo podobnosti in razlike med gibanjem nekaterih živali in 

gibanjem človeka – ta operativni cilj je izbirni (Učni načrt. Spoznavanje okolja, 

2011). 
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Tabela 2: Cilj i in vsebine tematskega sklopa ŽIVA  BITJA, navezujoč na življenje in 

značilnosti živali, v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko (prav tam).  

Tematski sklop: ŽIVA BITJA 

 
Učenci v 4. razredu znajo 

 
 
 
 
 
 
 
OPERATIVNI CILJI 
 
 

 
RAZVRŠČANJE ŽIVALI 

 razvrstiti živa bitja v skupine po skupnih značilnostih, 

 opredeliti vrsto kot osnovno enoto za razvrščanje in da so glavne 
skupine živih bitij kraljestva, 

 prepoznati najpogostejše vrste rastlin, živali in gliv v neposrednem 
okolju, 

 razložiti zunanjo zgradbo živali, 

 razlikovati med nevretenčarji (polži, školjke, žuželke, pajki, 
kolobarniki) in vretenčarji (ribe, dvoživke, plazilci, ptiči, sesalci), 

 povezati zunanji videz živali z njenim načinom življenja, spolom, 
okoljem, ipd) – izbirni cilj. 

 
RAST IN RAZVOJ 

 razložiti, da se živa bitja spreminjajo zaradi rasti in razvoja, 

 utemeljiti, da so lastnosti živih bitij odvisne od dednosti in okolja, 

 ugotoviti, da so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo in da 
se do določene mere lahko prilagajajo spremembam v okolju. 

 
VSEBINE 

 nevretenčarji, 

 vretenčarji. 

 
Učenci v 5. razredu znajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATIVNI CILJI 
 

 
RAZVRŠČANJE ŽIVALI 

 pojasniti, da vsa živa bitja dihajo, 

 dokazati, da vsa živa bitja vsebujejo veliko vode in utemeljiti pomen 
   vode za življenje, 

 pojasniti, da so živali (glede hrane) odvisne od rastlin: neposredno 
   kot rastlinojedci in posredno kot mesojedci, 

 utemeljiti medsebojno odvisnost živih bitij v naravi, 

 razložiti, da so v živih bitjih nakopičene snovi in energija, 

 po videzu sklepati, ali je žival plenilec ali ne – izbirni cilj. 

 
RAST IN RAZVOJ 

 razložiti, da so rastline proizvajalci in živali potrošniki (organskih 
snovi) in pojasniti njihov pomen, 

 sestaviti preproste prehranjevalne verige in jih povezati v 
prehranjevalne splete, 

 pojasniti pomen razkrojevalcev pri kroženju snovi v naravi in razložiti, 
kako razkrojevalci prispevajo k nastajanju rodovitne prsti, 

 opisati najbolj značilne kulturne rastline in domače živali naših krajev, 

 razložiti, zakaj je manjša pestrost življenja na obdelovalnih površinah 
kot v prosti naravi. 

 
 

VSEBINE 

 živa bitja vsebujejo vodo, 

 živa bitja so vir hrane, 

 živali si hrano poiščejo, 

 prehranjevalne verige (proizvajalci, potrošniki, razkrojevalci), 

 prehranjevalni spleti. 
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2.2 KONSTRUKTIVIZEM IN ZAČETNO NARAVOSLOVJE 

 

Konstruktivistično usmerjeni teoretiki učenja so mnenja, da znanja ne moremo 

drugemu «dati« ali ga od nekoga »sprejeti«, temveč si ga moramo sami z miselno 

aktivnostjo zgraditi. Razlagajo, da si posameznik znanje konstruira sam, ga 

postopno oblikuje in gradi z lastno aktivnostjo, v procesu osmišljanja svojih 

izkušenj (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Konstruktivisti se ob tem sprašujejo, kako učence pripeljati do znanja z 

razumevanjem, pri tem da si sami ustvarjajo, oblikujejo svoje znanje. 

 

Odgovor se glasi, da je za kognitivni razvoj potrebna interakcija med 

posameznikom in njegovim okoljem. Vendar mora biti posameznik pri tem čim bolj 

miselno aktiven. Ni bistvo v tem, da posameznik zgolj izvaja praktično dejavnost, 

temveč da je pri tem miselno aktiven, da ob tem razmišlja (Piciga, 1995). 

 

Jean Piaget utemeljuje teorijo s procesom asimilacije, akomodacije in 

uravnoteženja. V procesu asimilacije otrok uvršča nove podatke v že obstoječe 

miselne strukture. V procesu akomodacije prilagaja stare strukture novim 

podatkom. Proces uravnoteženja pa vodi otroka do vedno višjih stopenj 

razumevanja. V vsaki izmed teh stopenj pa učenec nova znanja bolje prilagaja 

stvarnosti (Piciga, 1995). 

 

Na podlagi teh procesov oz. na podlagi konstrukcije znanja ločimo nekaj vrst 

pojmov, in sicer: intuitivni pojmi, napačni pojmi in znanstveni pojmi. 

Intuitivni pojmi se oblikujejo na podlagi lastnih izkušenj in razmišljanj. So konkretni, 

nastajajo spontano, zaradi potrebe po osmišljanju pojavov ali v primeru 

praktičnega ravnanja. 

Napačni pojmi pa se oblikujejo zaradi sprejemanja novih informacij v že obstoječo 

strukturo znanja, kljub temu da se ta ni reorganizirala. 

Znanstveni pojmi se lahko oblikujejo iz intuitivnih in napačnih pojmov, ampak le ob 

ustreznih strategijah učenja (Krnel, 1993). 
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Proces učenja naj bo organiziran v skladu z otrokovim predznanjem in idejami 

(Piciga, 1995). Pred učenjem novih vsebin je zato priporočljivo odkrivanje 

otrokovih zamisli. Poznavanje predznanja je pomembno tako za učitelja kot 

učence. Učitelj mora novo snov ustrezno podati glede na že oblikovane pojme, 

učenci pa morajo poiskati odgovor oz. rešitev, jo izraziti in pretehtati svoje zamisli 

(Krnel, 1993).   

 

Učitelj si lahko pri spoznavanju intuitivnih razlag učencev pomaga z različnimi 

tehnikami in postopki. Ti lahko potekajo individualno, v parih ali skupinah. Lahko 

potekajo ustno (razgovor z otrokom), pisno, kot kombinacija risanja, pisanja in 

pogovora. Te tehnike so: razlaga, risanje (ali dopolnjevanje risbe), razlage slik, 

napoved, miselni poskus, razvrščanje, praktična dejavnost. Vse pa naj bi bile 

podkrepljene z učenčevo razlago (Piciga, 1995). 

 

Ob pregledu miselnih vzorcev učenci spoznajo, da o istem pojavu obstajajo 

različna mnenja in razlage. To privede do navzkrižnih zamisli oz. do kognitivnega 

konflikta (Piciga, 1995). Ta temelji na soočanju otroških zamisli in novih dejstev, ki 

pa so si v nasprotju. Učitelj mora biti pri tem pozoren, da rešitev konflikta ne gre 

mimo zastavljenih ciljev proti neznanstvenim razlagam. Učencem ponudi 

priložnost, da svoje novo nastajajoče misli izrazijo, četudi so napačne, jih 

zagovarjajo in o njih razpravljajo. Od učitelja se pričakuje, da miselno spodbuja in 

usmerja učence k »pravilnim rešitvam« in ne, da jim rešitve sugerira (Krnel, 1993).   

 

Tudi v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko je zapisano, da je pri 

konstruktivističnem načinu poučevanja izrednega pomena poznavanje in 

upoštevanje posameznikovega predznanja in aktivno usvajanje znanja. Pouk oz. 

dejavnosti naj bi temeljile na učenčevi aktivni konstrukciji znanja. Tako učencem 

omogočimo opustitev intuitivnih in napačnih pojmovanj ter jih usmerimo k 

znanstvenim razlagam pojmov (prav tam). 
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2.3 DOLOČEVALNI KLJUČI 

 

Otroci so radovedna bitja in kaj kmalu med sprehodom v naravi začnejo 

spraševati, kateri ptič se je oglasil, čigavi so odtisi v snegu, kako se imenuje roža 

… Ob tem spoznavajo ter raziskujejo bližnje okolje in že v otroškem obdobju ločijo 

nekaj deset vrst živali in rastlin (Dobravec, 2013). Odrasli pa kaj kmalu ne znamo 

več odgovoriti na vsa otrokova vprašanja. 

 

Za spoznavanje pestrosti narave in določenih značilnosti živih bitij so nam na voljo 

mnogi priročniki v knjižni ali elektronski obliki. Eni izmed njih so tudi določevalni 

ključi, v katerih so prikazane dve ali več vrst organizmov in opisane oz. slikovno 

prikazane razlikovalne lastnosti. Za zanesljivost bioloških določevalnih ključev 

skrbi znanstvena disciplina, sistematska biologija. Strokovnjaki proučujejo  

podobnosti in razlike posamezne skupine organizmov v prostoru in času, 

poimenujejo nove vrste (taksonomija) ter izdelujejo določevalne ključe. Le ti pa 

temeljijo na določeni hierarhiji, ki je posledica naravnega razvoja vrst (Dobravec, 

2013).    

 

Določevalni ključi so namenjeni različnim ciljnim skupinam (predšolskim otrokom, 

šolarjem, ljubiteljem narave, strokovnjakom) in pri večini so potrebne 

poenostavitve.  

Večina jih je omejena na določeno področje in zato je priporočljivo, da pred 

uporabo priročnika preberemo uvod in navodila, da spoznamo krajevni in 

vsebinski obseg ključa. Poleg tega pa se poučimo o značilnostih in lastnostih 

organizmov, kar bomo potrebovali oz. nam bo pomagalo pri določanju oz. 

uvrščanju vrste organizma. Ključi temeljijo na podobnostih in razlikah med 

posameznimi vrstami, pri katerih so podobnosti res značilne in razlike očitne. Zato 

mora biti določevalna sled hierarhično jasna in lastnosti na razcepih nedvoumno 

določljive (Dobravec, 2013).    
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2.3.1 Vrste določevalnih ključev 

 

Obstaja več vrst ključev. Lahko jih delimo oz. obravnavamo glede na vsebino, 

hierarhijo, strukturo ključa in določevalno tehniko (Dobravec, 2013).   

Ključi se po vsebini ločijo glede na območje veljavnosti, skupino organizmov in tip 

lastnosti. Vsi sicer temeljijo na dogovorjeni taksonomiji, ki je navidezno 

hierarhična. Najvišja raven skupin so kraljestva (živali, rastline, bakterije …), 

sledijo debla, razredi, redovi, družine, rodovi, vrste. Pri uvrščanju organizmov 

glede na tip lastnosti še vedno prevladujejo morfološke lastnosti, pri katerih se 

osredotočimo na obliko oz. značilnosti zunanjih struktur. Manj pogosti so ključi, pri 

katerih določamo na podlagi telesnih izločkov, vedenja živali (oglašanje) ali 

ekologijo. 

 

Po hierarhiji delimo ključe na naravne in umetne. Pri t. i. naravnih ključih 

hierarhija ustreza evolucijskemu oz. filogenetskemu razvoju. Pri določanju 

uvrščamo organizme na podlagi več lastnosti. Uporabljajo jih predvsem 

znanstveniki. Njihova prednost je v napovedni moči in zanesljivosti določitve. 

Preprostejši so umetni ključi, pri katerih se odločamo na podlagi ene lastnosti. Te 

lastnosti so enostavne in ni nujno, da so razvojno povezane. Umetni ključi so 

enostavnejši in bolj praktični od naravnih, vendar so bolj nezanesljivi, zato jih ne  

uporabljamo v strokovne namene. 

 

Glede na strukturo delimo ključe na linearne in mrežne. Pri linearnih ključih je 

potrebno pri uvrščanju slediti določenemu zaporedju od začetka do konca. Po 

obliki linearne ključe delimo še na dihotomne in politomne. Pri dihotomnih so 

razcepi pri odločitvah dvosmerni, pri politomnih pa se odloča med več kot dvema 

možnostma. Zaradi tehničnega razvoja se vse bolj uveljavljajo mrežni ključi, saj pri 

uvrščanju ni potrebno slediti določenemu zaporedju, določamo lahko več lastnosti 

hkrati, ki pa jih lahko negiramo ali izločimo. 

 

Glede na uporabljeno določevalno tehniko pa ločimo besedilne in slikovne 

ključe. Pri besedilnih ključih se odločamo med dvema različnima opisanima 

lastnostima. Pri opisu, ki ustreza določevalnemu organizmu, kazalka usmeri na 

naslednji dve razlikovalni lastnosti. In tako vse do ustrezne uvrstitve in imena. 
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Slikovnih ključev  je več, saj za prikaz lastnosti  lahko uporabimo risbo, fotografijo 

ali silhueto. 

Poznamo pa tudi besedilno slikovne ključe. Te določevalne ključe lahko izredno 

obogatimo, nadgradimo, če + jih preoblikujemo iz tiskane v digitalno obliko. 

Kazalke spremenimo v hiperpovezave, lahko je vključeno večje število fotografij, 

avdio-video zapis (oglašanje, dvorjenje živali), preglednost matrik … (Dobravec, 

2013).    

 

Ti interaktivni določevalni ključi so dostopni tudi v Sloveniji, in sicer na spletni 

strani www.siit.eu. SiiT je triletni projekt, ki temelji na projektu KeyToNature. Ta je 

razvijal nova interaktivna določevalna orodja, ki so jih uporabljali v učnih procesih 

na različnih ravneh šolanja v Evropi. V okviru projekta SiiT si prizadevajo izdelati 

interaktivne določevalne ključe za lišaje, rastline in nekatere živalske skupine. 

Dostopni so na spletu, z možnostjo namestitve na telefon, dlančnik, tablični 

računalnik. Ključi so namenjeni tako ljubiteljem narave kot učencem, učiteljem in 

strokovnjakom (O projektu, 2016). 

 

2.3.2 Uporaba preprostih bioloških ključev v učnem procesu 

 

Pri naravoslovnih predmetih je v ospredju poznavanje in razvijanje naravoslovnih 

pojmov ter naravoslovnih postopkov. Rdeča nit slednjih je raziskovanje. Že pri 

začetnem naravoslovju pričnejo otroci spoznavati naravoslovne postopke, saj jih 

spodbujamo in učimo natančnega opazovanja, primerjanja, razvrščanja, urejanja, 

uvrščanja, merjenja in tehtanja (Bajd, 2005). 

 

Pri organizaciji pouka naravoslovja moramo imeti v mislih, da otrokom čim bolj 

nazorno predstavimo naravo in pojave v njej. Pri spoznavanju rastlin in živali pa 

jim omogočimo tudi stvaren stik z njimi. Organizme spoznavamo neposredno v 

njihovem naravnem okolju ali pa jih za kratek čas prinesemo v učilnico. Ko si jih 

ogledamo, jih je potrebno vrniti nazaj v njihovo okolje (Bajd, 2005). 

 

Za učence v osnovni šoli je uporaba strokovnih ključev prezahtevna, zato se 

poslužujemo poenostavljenih določevalnih ključev. Lahko jih sestavimo sami ali 

uporabimo že narejene oz. sestavljene (Bajd, 2000).  

http://www.siit.eu/
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Preprosti biološki ključi so didaktični pripomoček, ki omogočajo razvijanje 

naravoslovnih postopkov in spoznavanje raznolikosti živega sveta. Med 

opazovanjem organizmov so otroci pozorni na podobnosti in razlike (velikost, 

oblika, barva, zgradba telesa, število nog, premikaje …) med njimi. Pri tem se učijo 

natančnega opazovanja in spoznavajo značilnosti in podrobnosti organizmov (Bajd 

& Torkar, 2014). Pri spoznavanju in opazovanju naj otroci vključijo tudi čim več 

čutil. Organizme naj potipajo, povohajo, poslušajo in če je mogoče tudi okusijo 

(užitne plodove). S tem razvijajo tudi pravilen odnos do živih bitij in se poučijo o 

pomenu drobnih živali v naravi (Bajd, 2005). 

 

Uporaba preprostih bioloških ključev učencem omogoča, da (Bajd, 2000 in 2005): 

- se učijo natančnega opazovanja in iskanja podobnosti in razlik med organizmi, 

- se naučijo opredeliti spremenljivke, 

- spoznavajo izredno pestrost in raznolikost med organizmi, 

- spoznajo temeljno zgradbo bioloških ključev, 

- se naučijo nekaj imen organizmov,  

- se učijo razvrščanja, ki je eno izmed temeljnih naravoslovnih dejavnosti, 

- se razveselijo pravilne uvrstitve organizma, kar jih motivira za nadaljnje delo, 

- spoznajo značilnosti različnih skupin organizmov,  

- spoznajo  glavne značilnosti živali (členjeno telo, število nog …), 

- znajo značilnosti  organizmov povezati z bližnjim okoljem, 

- spodbujajo vedoželjnost in s tem iskanje novih informacij v drugih virih, 

- spoznavanje organizmov pri njih razvija ljubezen do narave, živali in s tem tudi 

spoštljiv odnos oz. ohranjanje narave. 

 

2.3.3 Učiteljeva priprava in organizacija učne ure  

 

 Priprava na učno uro in motivacija 

Učitelj sprva razmisli, ali bo učno uro izpeljal v učilnici ali v naravnem okolju. V 

primeru spoznavanja in določanja vrst kopenskih polžev potrebujemo le prazne 

polžje hišice. Zbirko hišic lahko sestavljamo postopa, tudi več let. Pri tem lahko 

sodelujejo tudi učenci. To zbirko lahko uporabimo že v uvodnem delu ure za 

motivacijo. V učilnico lahko za kratek čas prinesemo tudi živa primerka, polža s 
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hišico in golega polža. Vendar moramo pri tem paziti, da ju ne poškodujemo in da 

se ne izsušita (Bajd, 2013). 

Pred izpeljavo učne ure je izrednega pomena tudi poznavanje predznanja učencev 

oz. odkrivanje njihovih zamisli, na podlagi katerega potem organiziramo dejavnosti 

oz. učenci pridobivajo nova spoznanja. Vpogled v predznanje lahko pridobimo z 

odprtimi vprašanji, risbami, anketami, preizkusi znanja. 

 

 Spoznavanje organizmov in terminologije 

Učenci si polža in polžje hišice pozorno ogledajo. Spodbudimo jih, da si hišice 

natančno ogledajo, otipajo, povohajo. Z vprašanji jih usmerjamo k opazovanju in 

iskanju podobnosti in razlik (Bajd, 2002). Smiselno je, da tovrstne dejavnosti 

potekajo v manjših skupinah, zaradi lažje organizacije dela, sodelovanja in 

aktivnosti učencev. Učence pa moramo seznaniti tudi z izrazi, katere bodo 

potrebovali ob uporabi preprostega biološkega ključa. Pri tem lahko učence 

spodbudimo k razmišljanju, kako bi lahko polžje hišice razvrstili. 

 

 Uporaba preprostega biološkega ključa 

Učencem razdelimo knjižice (Moji prvi kopenski polži, preprost določevalni ključ). 

Sprva pustimo, da jo prelistajo in se seznanijo z njo. Razložimo jim, kako je ključ 

sestavljen (seznam polžev, termin, določevalni del) in kako ga uporabljamo 

(oštevilčen par trditev, trditev, usmerjevalka). Skupaj določimo enega predstavnika 

polžev, nato pa nadaljujejo samostojno delo po skupinah. Učitelj je sedaj v vlogi 

opazovalca in usmerjevalca. Ob koncu se pogovorimo in preverimo uspešnost 

uporabe preprostih bioloških ključev.  

 

 Preverjanje novih miselnih shem 

Za utrjevanje in preverjanje naučenega lahko uporabimo še interaktivne 

določevalne ključe, delovne liste, učenci se lahko likovno izrazijo … 
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2.4 KOPENSKI POLŽI 

 

Polži (Gastropada) spadajo med mehkužce. So najobsežnejša in najbolj 

raznovrstna skupina med njimi. Največ jih živi v morju, živijo pa tudi v celinskih 

vodah (močvirjih, jezerih, rekah) in na kopnem (od hladnih do toplejših okolij) 

(Bajd, 2013). 

 

Polži imajo nesomerno zgradbo telesa. Večinoma imajo spiralno v stran zavito 

hišico z drobovnjakom in vpotegljivo nogo, na začetku katere je glava s tipalnicami 

(Velkovrh, 2003).  Predškrgarji imajo en par tipalnic in oči nameščene na njihovi 

bazi, vendar  ju ne morejo uvihati; vodni pljučarji imajo prav tako en par tipalnic in 

oči na bazi, ki ju lahko uvihajo; kopenski pljučarji pa imajo dva para uvihljivih 

tipalnic, na zgornjih pa imajo mehurjaste oči (Mršić, 1997). 

 

Hišice so pri večini vrst zavite v desno (desnosučne – ustje je na desni strani, če je 

vrh zgoraj in ustje obrnjeno proti opazovalcu), nekaj polžev pa ima tudi hišico 

zavito v levo – levosučne. Nekaterim vrstam je ostala samo apnenčasta ploščica 

(slinarji) ali samo drobna apnenčasta zrna (lazarji). Hišice so običajno visoke od 

1,5 do 50 mm, imajo različno število zavojev (3–15) in različnih oblik – stožčaste, 

valjaste, kroglaste, diskasto sploščene, vretenaste (Mršić, 1997). 

 

Prebavila se pričnejo z usti, kjer imajo strgačo. To je odebeljen hrustančast jezik s 

trdo ploščo, opremljen s tisoči drobnih zobcev (Esenko, 2015). Z njo strgajo hrano 

– rastline, gomolje, plodove, odmrle organske snovi, alge, glive, lišaje, nekatere 

vrste pa jedo tudi polže. Sestavni del prebavil pa je tudi srednječrevesna prebavna 

žleza s funkcijo jeter in trebušne slinavke (Mršić, 1997). 

 

Nekateri kopenski polži (kopenski predškrgarji) dihajo s površino plašča, kopenski 

pljučarji dihajo z notranjo površino plaščne votline, ki prevzame vlogo pljuč. 

Krvožilni sistem je nesklenjen, razvito pa imajo srce. Kri polžev je prosojna, skoraj 

brezbarvna tekočina (Mršić, 1997). Polži izločajo sluz, ki jim varuje podplat pred 

poškodbami in omogoča stik s podlago, zato lahko lezejo po gladkih in navpičnih 

površinah (Kolman et al., 2012). 
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Kopenskih pljučarji so dvospolniki (proterandrični hermafroditi), vendar zaradi 

časovno ločenega dozorevanja semenčic in jajčec samooploditev ni mogoča. 

Semenčice dozorijo prej kot jajčeca, zato si morajo poiskati osebek, ki je takrat 

drugega spola. Po parjenju oplojena jajčeca odložijo v tla, pod kamne, v skalne 

razpoke, v luknjo, ki jo napravi sam (Esenko, 2015).    

 

Polži so aktivni v vlažnem okolju, saj so občutljivi za izsuševanje in za obstoj 

stalno potrebujejo vlago. V sušnih poletnih obdobjih se polži s hišico zaščitijo s 

slojem izsušene sline, goli polži pa se odmaknejo v senčnato območje, kjer si 

poiščejo rahlo prst, debelejšo plast odpadlega listja ali se umaknejo v globlje plasti 

tal. Pozimi polži s hišico ustje zaprejo z  začasnim apnenčastim zaklepom (se 

zaližejo), ki jih varuje pred zunanjimi vplivi, plenilci in pred izsušitvijo (Esenko, 

2015).  Nekatere vrste imajo celo stalen apnenčast poklopec, nekatere pa imajo 

na hrbtni strani zadnjega dela nog stalen poklopec (operkulum), s katerim zaprejo 

ustje, ko se vpotegnejo v hišico (Mršić, 1997). 

 

Polže glede na namestitev dihal in razvitost delimo v 4 podrazrede. V Sloveniji pa 

so zastopani 3: predškrgarji, zaškrgarji in pljučarji (Velkovrh, 2003). 

Predškrgarji imajo škrge pred srcem, spredaj imajo tudi zadnjično odprtino. 

Sukanje drobovnjaka  za 180° v desno naprej  je povzročilo premik plaščevega 

žepa naprej. Večina jih živi v morju, veliko jih živi tudi v celinskih vodah, naselili pa 

so se tudi že na kopno. Imajo operkul (stalni pokrovček), s katerim si zaprejo ustje. 

Ta prav tako kot hišica raste z njimi.  

Zaškrgarji imajo edino škrgo za srcem. Žep je na desni strani zaradi delnega 

odsukanja plašča. Večina jih je brez hišice, plaščevega žepa in prvotnih škrg. 

Pljučarji pa živijo na kopnem, nekaj tudi v celinskih vodah. Škrge so pokrnile  in 

plaščev žep je prevzel vlogo pljuč (Velkovrh, 2003).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V 4. razredu osnovne šole pri predmetu naravoslovje in tehnika obravnavajo tudi 

področje o živih bitjih, pri katerem spoznavajo značilnosti živali iz svoje okolice 

(Učni načrt, 2011). Živa bitja razvrščajo v skupine po skupnih značilnostih, 

spoznajo zunanjo zgradbo kopenskih živali, razlikujejo živa bitja po zgradbi, 

prehranjevanju in življenjskem prostoru, urijo se v sistematičnem in vztrajnem 

opazovanju … (Kolman et al., 2012). Učenci spoznajo tudi značilnosti polžev, 

katere uvrščamo med nižje nevretenčarje, in sicer mehkužce. 

 

V učbeniku Naravoslovje in tehnika 4 (Kolman et al., 2009) so zajete informacije o 

življenjskem prostoru polžev, prehranjevanju, ob sliki polža je predstavljena 

njegova zunanja zgradba. 

 

Želeli smo, da bi učenci značilnosti polžev spoznali ob uporabi knjižice Moji prvi 

kopenski polži - preprost določevalni ključ (Bajd, 2013). Preprosti biološki ključi so 

didaktični pripomoček, s katerim otroci spoznavajo značilnosti in raznolikosti živali 

in rastlin (Bajd, 2005). Z uporabo ključev se učenci učijo natančnega opazovanja, 

primerjanja, razvrščanja, urejanja in uvrščanja (Bajd, 2013). 

 

Z raziskavo smo želeli preveriti, ali je preprost biološki ključ uporaben za usvajanje 

biološkega znanja o kopenskih polžih pri učencih v osnovni šoli.  

 

 

3.2 CILJI, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

Z diplomsko nalogo smo želeli proučiti pomen preprostih bioloških ključev, njihovo 

uporabnost pri formiranju ustreznega biološkega znanja o kopenskih polžih pri 

učencih 4. razreda osnovne šole.  
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Zanimala nas je tudi razlika v biološkem znanju o kopenskih polžih med učenci, ki 

so znanje pridobili ob uporabi preprostega biološkega ključa, in učenci, ki so 

znanje pridobili ob uporabi učbenika.  

 

Glede na opredelitev problema smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

RV 1: Kakšna je raven znanja o kopenskih polžih med četrtošolci na izbranih 

šolah? 

 

RV 2: Ali bodo učenci po izvedbi učne ure pri preizkusu znanja uspešnejši, kot na 

predpreizkusu znanja? 

 

RV 3: Kako se razlikuje znanje o kopenskih polžih med učenci, ki so znanje 

pridobili ob uporabi preprostega biološkega ključa, in učenci, ki so znanje o polžih 

pridobili ob uporabi učbenika za 4. razred osnovne šole? 

 

RV 4: Kakšna je uporabnost bioloških ključev za usvajanje biološkega znanja o 

kopenskih polžih pri učencih 4. razreda osnovne šole? 

 

Opredelili smo naslednje hipoteze: 

 

H 1: Učenci, vključeni v raziskavo, bodo po izpeljani učni uri uspešnejši pri 

reševanju preizkusa znanja kot na predpreizkusu znanja. 

 

H 2: Učenci, ki bodo spoznali lastnosti polžev ob uporabi preprostega biološkega 

ključa, so uspešnejši pri poznavanju oblikovnih (morfoloških) lastnostih kopenskih 

polžev. 

 

H 3: Učenci, ki bodo lastnosti polžev spoznali ob uporabi preprostega biološkega 

ključa, so uspešnejši pri uvrstitvi in poimenovanju kopenskih polžev. 

 

H 4: Učenci, ki bodo lastnosti polžev spoznali ob uporabi učbenika, so uspešnejši 

pri poznavanju zunanje zgradbe polža in njegovih značilnosti. 
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3.3 METODE DELA 

 

3.3.1 Opis vzorca 

 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni. Učenci so bili izbrani namensko. V raziskavo  

je bilo vključenih 100 učencev (48 učenk in 52 učencev) 4 razredov. Iz osnovne 

šole Ig jih je sodelovalo 50 (17 učenk, 33 učencev) in prav tako 50 (31 učenk, 19 

učencev) iz osnovne šole Škofja Loka – mesto. Stari so bili 9 in 10 let.  

 

3.3.2 Način zbiranja podatkov in opis instrumenta 

 

Pri raziskovanju smo uporabili preizkus znanja. Preizkus je sestavljen iz 11 nalog. 

Prevladujejo vprašanja odprtega tipa, pri eni nalogi je potrebno tudi risati, pri eni 

pa poimenovati živali na sliki. 

 

Pred pričetkom raziskave smo pridobili soglasje ravnateljic OŠ Škofja Loka – 

mesto in OŠ Ig o izvedbi raziskave na šoli.  

 

Na omenjeni šoli smo poslali predpreizkuse znanja in učiteljice prosili, da jih 

razdelijo učencem v 4. razredih. Predpreizkuse znanja o kopenskih polžih je rešilo 

50 četrtošolcev OŠ Škofja Loka – mesto in 50 učencev OŠ Ig. 

 

Nato pa je 50 učencev OŠ Ig sodelovalo v kvazi-eksperimentu. Na OŠ Ig sem v 

dveh 4. razredih izpeljala učno uro o kopenskih polžih. V enem razredu so 

uporabljali in formirali znanje ob uporabi učbenika za naravoslovje in tehniko za 4. 

razred. V drugem razredu pa sem učencem predstavila knjižico Moji prvi kopenski 

polži : preprost določevalni ključ (Bajd, 2013), tako so znanje pridobivali ob 

uporabi biološkega ključa. 25 učencev je torej delalo s pomočjo bioloških ključev, 

25 pa z učbenikom. Vsi učenci so po končani učni uri rešili enak preizkus znanja. 
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3.3.3 Obdelava podatkov 

 

Pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo programa Microsoft Excel. Rezultati 

so prikazani grafično ali tabelarično ter ustrezno interpretirani.  

Proučili smo raven znanja učencev na predpreizkusu znanja in preizkusu znanja 

po izvedenih učnih urah. Primerjali smo uspešnost reševanja preizkusa znanja 

med učenci, ki so znanje pridobili ob uporabi učbenika, in učenci, ki so znanje 

pridobili ob uporabi preprostega biološkega ključa. 

 

 

4 REZULTATI 

 

 

4.1 ZNANJE UČENCEV NA PREDPREIZKUSU ZNANJA 

 

Učiteljice na OŠ Ig in OŠ Škofja Loka – mesto so učencem razdelile pred-

preizkuse znanja. V nobenem izmed teh razredov v tekočem šolskem letu še niso 

obravnavali teme Živali v tvoji okolici, tako učenci še niso imeli osveženega znanja 

o polžih. V ta del raziskave je bilo vključenih 100 učencev. 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati odgovorov za vsako vprašanje posebej. 

 

Na vprašanje, po čem prepoznajo polža in kako védo, da je polž, so učenci 

odgovarjali različno. Odgovori so predstavljeni glede na pogostnost pojavljanja v 

spodnji tabeli (tabela 4.1). Velika večina polže prepozna po hišici. Navajali pa so 

še: po tipalkah, velikosti, obliki, da je polž počasen, sluzast, da je rad na vlažnem. 

Odgovore, ki se niso pojavili pogosto, sem uvrstila pod »drugo«. Ti pa so bili: da 

ima polž mehko telo, mišičasto nogo, klobuk, da ga prepoznajo po barvi, koži. Trije 

učenci pa na to vprašanje niso odgovorili. 
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Tabela  3: Delež odgovorov na vprašanje, po čem prepoznajo polža. 

POLŽA PREPOZNAM po F f  (%) 

Hišici  72 72 

Tipalkah 23 23 

Velikosti 18 18 

Je sluzast 17 17 

Je počasen 12 12 

Po obliki 8 8 

Rad je na vlažnem 4 4 

Brez odgovora 3 3 

Drugo  8 8 

 

Risanje polža učencem ni predstavljalo težav. Vsi učenci so narisali polža s hišico, 

10 izmed njih pa je narisalo še polža brez hišice. Vsi so pravilno narisali njegovo 

zunanjo podobo, vključujoč nogo in hišico. Razlike so nastale pri risanju tipalk, oči 

in ust. Večina je narisala zgolj en par tipalk, le nekaj je narisalo 2 para tipalk. 

Nekateri so narisali oči na tipalkah, nekateri pa na glavi. V spodnjem grafu (graf 

4.1) je prikazano, koliko učencev je pri risanju upoštevalo telesne značilnosti polža 

oz. koliko jih je polžu narisalo tipalke, oči in usta. 

 

Graf 1: Delež narisanih telesnih značilnosti polža.  
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V tabeli 4.2 so prikazani odgovori na vprašanje, kje živijo polži. Učenci so 

odgovarjali različno. Najpogostejši odgovori so: v gozdu, na travniku, v svoji hišici. 

Pod »drugo« so vključeni manj pogosti odgovori:  pod kamnom, v grmovju, v 

zemlji, na svežem zraku.  

 

Tabela  4: Delež odgovorov na vprašanje, kje živijo polži. 

POLŽI ŽIVIJO F f (%) 

V gozdu 32 32 

Na travniku 21 21 

V svojih hišicah 19 19 

Na kopnem 11 11 

Na vlažnih področjih 11 11 

V naravi 9 9 

Vsepovsod  8 8 

Na vrtu 7 7 

V vodi 7 7 

Drugo 7 7 

 

 

V spodnjem grafu (graf 4.2) pa je prikazan delež odgovorov na podvprašanje, kdaj 

opaziš največ polžev. Največ učencev je odgovorilo, da jih vidijo v deževnem 

vremenu. Pod »drugo« so vključeni odgovori: na sprehodu, na izletu, ko hodim po 

pesku, ko delam na vrtu, ob rosi, ob 17. uri, ko se polži zberejo skupaj.  

 

Graf 2: Delež odgovorov na podvprašanje, kdaj opaziš največ polžev.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

v deževnem
vremenu

spomladi ko jejo solato v gozdu drugo

Največ polžev opazim 



 

21 
 

Na vprašanje, kako se premikajo polži, je največ učencev odgovorilo, da se 

premikajo počasi. Nekateri so odgovorili, da se polži premikajo z nogo in s 

pomočjo sluzi. Pod »drugo« so vključeni odgovori: s hiško, s poganjanjem, z 

zvijanjem, s kožo, odrinejo se, 1km/h. 

 

Graf 3: Delež odgovorov na vprašanje, kako se premikajo polži.  

 

 

 

Pri podvprašanju, zakaj polži izločajo sluz, je slaba polovica učencev odgovorila z 

»ne vem« oz. niso odgovorili. Najpogostejši odgovor je bil, da polži izločajo sluz za 

lažje premikanje. Nekaj jih je tudi odgovorilo, da si s sluzjo: označijo pot, zaščitijo 

pred plenilci in označijo svoj teritorij. Pod »drugo« so združeni odgovori: da drsijo 

po podlagi, da se oprimejo tal, da lažje hodijo, ker so vlažni, da se raztezajo in 

krčijo, da jih potisne naprej. 
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Graf 4: Delež odgovorov na podvprašanje, zakaj polži izločajo sluz.  

 

 

V spodnji tabeli (tabela 4.3) so prikazani deleži odgovorov na vprašanje, kaj imajo 

polži na glavi. Večina jih je odgovorila, da imajo polži na glavi tipalke. Nekaj 

posameznikov je tipalke poimenovalo rožički, vendar smo jih kategorizirali pod en 

odgovor. Nekateri so omenili še oči in usta. Pod  »drugo« so vključeni odgovori 

trepalnice, anteni. 

 

Tabela  5: Delež odgovorov na vprašanje, kaj imajo polži na glavi.  

POLŽI IMAJO NA GLAVI F f  % 

Tipalke 92 92 

Oči 13 13 

Usta  3 3 

Drugo  3 3 

 

 

Na vprašanje, kaj se zgodi s kopenskimi polži pozimi, tudi veliko učencev ni 

odgovorilo. Najpogostejši odgovor je bil, da se polži skrijejo v hišice. Ostali 

odgovori so skoraj enako številčni. Pod »drugo« sta vključena odgovora: da gredo 

polži na toplo in da si polži, ko zaspijo, vrata hišice pokrijejo z belo, trdno snovjo. 
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Graf 5: Delež odgovorov na vprašanje,kaj se zgodi s kopenskimi polži pozimi .  

 

 

Sledila so vprašanja navezujoča na polžje hišice: ali imajo vsi polži hišico, zakaj se 

skrijejo vanjo, ali raste z njimi ter kakšne barve in oblike so hišice. 

Samo nekaj učencev je odgovorilo, da imajo vsi polži hišico. Večina je odgovorila, 

da je nimajo vsi. 

 

Graf 6: Delež odgovorov na vprašanje, ali imajo vsi polži hišico.  
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V grafu (graf 4.7) so predstavljeni deleži odgovorov na vprašanje, zakaj se polži 

skrijejo v hišico. Največ odgovorov je bilo: zaradi obrambe, zaščite, vendar so bili 

odgovori podkrepljeni z različnimi razlagami. Pod »drugo« so vključeni odgovori: 

da niso mokri, da ne umrejo, da imajo oklep, da so bolj varni. 

 

Graf 7: Delež odgovorov na vprašanje, zakaj se polži skrijejo v hišico.  

 

 

Slaba polovica otrok je odgovorila, da hišica raste s polžem. Nekaj, da hišica ne 

raste z njimi, nekaj, da polži hišico menjajo, nekaj učencev pa ni odgovorilo. 

 

Graf 8: Delež odgovorov na podvprašanje, ali hišica raste s polžem.  
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Predstave otrok o obliki polžjih hišic so predstavljene v spodnji tabeli (tabela 4.4). 

Prevladovale so predstave o okroglih hišicah. Pogost odgovor je bil tudi, da so 

hišice zavite, nekaj jih je odgovorilo, da so hišice v obliki stožca. Nekateri učenci 

na vprašanje niso odgovorili. 

 

Tabela  6: Delež odgovorov na vprašanje, kakšne oblike so hišice polžev. 

HIŠICE POLŽEV  F f (%) 

Okrogle 68 68 

Zavite 23 23 

Stožčaste 6 6 

Različne 3 3 

Brez odgovora 5 5 

 

 

Učenci so pri podvprašanju, kakšne barve so hišice, največkrat navedli rjavo 

barvo, sledila ji je bela. Črna, siva in rumena barva so se pojavljale v približno 

enakih deležih. Nekaj jih je odgovorilo, da so polžje hišice različnih barv. Pod 

»drugo« so vključeni odgovori: zelene, rdeče, pisane. 

 

Graf 9: Delež odgovorov na vprašanje,  kakšne barve so polžje hišice.  
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Izraz ustje je bil večini učencem neznan. Pri vprašanju, ali vedo, kaj je ustje, jih je 

zelo visok delež obkrožil odgovor ne. Pritrdilno jih je odgovorilo le 14 %. Ti so pri 

podvprašanju, kakšne oblike je ustje, navedli različne odgovore: polkrožno (3 %), 

debelo/ tanko (3 %), v obliki ust (2 %),  veliko/ majhno (2 %), mehko/ trdo (1 %), 

pravokotno (1 %), dolgo/ kratko (1 %), veselo/ žalostno (1 %). 

 

Graf 10: Delež odgovorov na vprašanje,ali veš kaj je ustje.  

 

 

 

V nalogi, pri kateri je bilo potrebno poimenovati polže na sliki, so bile tri slike 

polžev. Na prvi je bil veliki vrtni polž, na drugi lazar in na tretji polž iz družine 

zaklepnic. Polža na prvi sliki je delno pravilno (vrtni polž) poimenovalo 5 % 

učencev, lazarja na drugi sliki je pravilno poimenovalo kar 67 % učencev, polža na 

tretji sliki pa nihče ni poimenoval pravilno. V spodnjih grafih so prikazani deleži 

odgovorov za posamezno sliko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da  
14% 

ne 
86% 

Ali veš, kaj je ustje? 



 

27 
 

Graf 11: Delež odgovorov pri poimenovanju velikega vrtnega polža.  

 

 

 

Graf 12: Delež odgovorov pri poimenovanju lazarja.  
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Graf 13: Delež odgovorov pri poimenovanju polža iz družine  zaklepnic. 

 

 

 

Na vprašanje, kje so pridobili informacije oz. kje so izvedeli o polžih, so bili 

odgovori: starši, knjige, opazovanje v naravi, nihče, védo sami. Pod »drugo« so 

vključeni odgovori: gojil sem jih, logično sem mislil, računalnik. 

 

Tabela  7: Delež odgovorov na vprašanje, kje si vse to izvedel/ a. 

IZVEDEL/ A sem F f (%) 

Od staršev 30 30 

Iz knjig 17 17 

Opazoval/a v naravi   17 17 

Sam/ a vem 16 16 

Povedali so mi 7 7 

V šoli  7 7 

Od starih staršev 4 4 

Po televiziji 2 2 

Naredil/ a plakat 2 2 
Brez odgovora 4 4 

drugo 3 3 
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4.2 ZNANJE UČENCEV NA PREIZKUSU ZNANJA PO IZPELJANIH 

UČNIH URAH 

 

V drugi del raziskave je bilo vključenih 50 učencev iz dveh 4. razredov OŠ Ig. V 4. 

a razredu je bilo 25 učencev (7 deklet, 18 dečkov). Predstavila sem jim knjižico 

Moji prvi kopenski polži, preprost določevalni ključ in njegovo uporabo. Znanje o 

kopenskih polžih so si učenci tako formirali ob uporabi preprostega biološkega 

ključa. V 4. b razredu je bilo prav tako 25 učencev (10 deklet, 15 dečkov). Znanje 

o kopenskih polžih so si formirali na podlagi pogovora in dela z učbenikom.  

 

V obeh razredih sem v uvodnem delu učne ure učencem pokazala lazarja in 

velikega vrtnega polža (živa primerka). Prav tako so vsi učenci videli zbirko polžjih 

hišic, vendar v 4. a so z njimi tudi aktivno delali, v 4. b pa so si hišice samo 

ogledali. Po izpeljani učni uri so učenci v obeh razredih rešili preizkus znanja. 

 

V nadaljevanju je predstavljena primerjava znanja oz. razlika v biološkem znanju o 

kopenskih polžih med razredoma. 

 

 

Na vprašanje, po čem prepoznajo polža, je v obeh razredih je prevladoval odgovor 

»po hišici«. V obeh skupinah so se pojavili tudi odgovori: po tipalkah, da izločajo 

sluz, obliki telesa, velikosti in mišičasti nogi, vendar različno pogosto. V 4. a 

razredu je 12 % učencev omenilo tipalke, v 4. b pa 36 %. Nekaj odgovorov se je 

pojavilo samo v 4. b razredu, in sicer da polža prepoznajo po koži, da je počasen 

in da so se o polžih učili v šoli. Rezultati so prikazani v spodnji tabeli (tabela 4.6). 
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Tabela  8: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, po čem prepoznaš 

polža . 

 
KATEGORIJE 

DOLOČEVALNI KLJUČ (4. a) UČBENIK ( 4. b) 

F f (%) F f (%) 

Hišici 15 60 17 68 

Tipalkah 3 12 9 36 

Izloča sluz 7 28 5 20 

Obliki telesa 7 28 3 12 

Velikosti 4 16 1 4 

Mišičasti nogi 3 12 2 8 

Barvi 0 0 2 8 

Koži 1 4 0 0 

Je počasen 0 0 2 8 

Učili smo se 0 0 1 4 

 

 

Pri naslednji nalogi so morali narisati polža. Vsi učenci so narisali polža s hišico, 8 

izmed njih pa je narisalo še golega polža (6 učencev v 4. a razredu in 2 v 4. b). Vsi 

so narisali prepoznavno hišico in nogo. Nekateri so narisali 2 para tipalk, večina pa 

1 par. Največja razlika se je pokazala pri risanju oči, 48 % učencev v  4. a je oči 

narisalo na tipalkah, v 4. b pa 24 % učencev. Učenci so v risbo vključili tudi sled, ki 

jo za seboj puščajo polži z izločanjem sluzi. Med primerjalnima skupinama pa sicer 

ni bilo občutnejših razlik pri risanju telesnih značilnosti polža. Deleži so prikazani v 

spodnjem grafu (graf 4.14). 

 

Graf 14: Delež primerjalnih skupin pri risanju telesnih značilnosti polžev. 
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Učenci so pri vprašanju, kje živijo polži, odgovorili različno. Pod kamnom, v naravi, 

vsepovsod so odgovorili samo v enem izmed razredov. Deleži pogostosti 

odgovora se med skupinama razlikujejo. V spodnji tabeli (tabela 4.7) so prikazani 

deleži odgovorov primerjalnih skupin. 

 

Tabela  9: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, kje živijo polži.  

 
KATEGORIJE 

DOLOČEVALNI KLJUČ (4. a) UČBENIK ( 4. b) 

F f (%) F f (%) 

V gozdu 6 24 11 44 

Na travniku 5 20 10 40 

Na vrtu 7 28 2 8 

Na kopnem 5 20 3 12 

V naravi 4 16 0 0 

Na vlažnih področjih 4 16 4 16 

V svojih hišicah 3 12 4 16 

Pod listjem 3 12 4 16 

Pod kamnom 3 12 0 0 

V vodi 2 8 3 12 

vsepovsod 0 0 2 8 

 

 

V obeh primerjalnih skupinah je  92 % učencev odgovorilo, da največ polžev 

opazijo v deževnem vremenu. 23 učencev od 25 v 4. a razredu je odgovorilo, da 

največ polžev vidijo v deževnem vremenu, 1 je odgovoril, da največ polžev vidi 

spomladi, 1 da jih največ vidi ob mraku. Enako je bilo tudi v 4. b razredu; 23 

učencev vidi največ polžev v deževnem vremenu, 1 jih vidi največ, ko dela na vrtu 

in 1 na sprehodu po gozdu. 
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Na vprašanje, kako se polži premikajo, so učenci odgovarjali enako. Razlika je 

opazna pri pogostosti pojavljanja določenega odgovora. V 4. a razredu je 44 % 

učencev odgovorilo, da se polži premikajo s pomočjo sluzi, v 4. b razredu je tako 

odgovorilo 12 % učencev. Pod »drugo« so vključeni odgovori, ki so se pojavili 

samo enkrat (polži lezejo, drsijo, se plazijo, premikajo se s telesom, z zelo 

majhnimi nožicami). 

 

Graf 15: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, kako se premikajo polži. 
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Na podvprašanje, zakaj polži izločajo sluz, je v obeh skupinah večina učencev 

odgovorilo, da jo potrebujejo zaradi lažjega premikanja. Po pogostosti pojavljanja 

pa je nato sledil odgovor, da izločajo sluz zaradi oprijema oz. da se lahko kam 

prilepijo (na list, žogo). Učenci 4. a razreda so tudi odgovorili, da polži izločajo sluz 

zaradi drsenja po terenu. Pod »drugo«, 4. a razreda, sta vključena odgovora: za 

boljše trenje s tlemi in ker imajo tekočino, 4. b razreda, pa, ker nimajo več vode v 

telesu in da lahko lezejo čez trnje. 

 

Graf 16: Delež odgovorov primerjalnih skupin na podvprašanje, zakaj izločajo sluz. 

 

 

V spodnji tabeli (tabela 4.8) so prikazani deleži odgovorov na vprašanje, kaj imajo 

polži na glavi. V obeh skupinah so se pojavile tri kategorije odgovorov: tipalke, 2 

para tipalk in oči. Nekaj učencev iz 4. a razreda je omenilo tudi usta. Sicer je v 

obeh skupinah močno prevladoval odgovor, da imajo polži na glavi tipalke. 

 

Tabela  10: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, kaj imajo polži na 

glavi. 

 
KATEGORIJE 

DOLOČEVALNI KLJUČ (4. a) UČBENIK ( 4. b) 

F f (%) F f (%) 

Tipalke 18 72 19 76 

2 para tipalk 4 16 3 12 

Oči 6 24 6 24 

Usta 4 16 0 0 
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Učenci obeh razredov so na vprašanje, kaj se zgodi s polži pozimi, večinoma 

odgovarjali enako. Skupina učencev, ki je znanje pridobila ob uporabi učbenika, je 

odgovorila, da si polži luknjico zaprejo z apnencem in prav ta odgovor je bil tudi 

najpogostejši. 

 

Graf 17: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, kaj se zgodi s polži pozimi. 

 

 

 

Vsi učenci, ki so si znanje formirali z uporabo določevalnega ključa, soodgovorili, 

da nimajo vsi polži hišic. V skupini, ki si je znanje formirala z uporabo učbenika, je 
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nimajo vsi. 
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V spodnjem grafu (graf 4.18) so prikazani deleži odgovorov primerjalnih skupin na 

vprašanje, zakaj se polži skrijejo v hišico. Pri obeh skupinah učencev so bili štirje 

odgovori enaki, vendar so opazne razlike v deležu pogostosti odgovorov. Učenci 

4. a razreda so odgovorili tudi, da se polži skrijejo v hišico, ker se ustrašijo. 

 

Graf 18: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, zakaj se polži skrijejo v hišico. 
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Delež odgovorov primerjalnih skupin se močno razlikuje pri vprašanju, ali hišica 

raste s polžem. 96 % učencev, ki so delali z določevalnim ključem, je odgovorilo, 

da raste.  Tako je odgovorilo le 40 % učencev, ki so delali z učbenikom. 

 

Graf 19: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, ali hišica raste s polžem. 

 

 

 

Na vprašanje, kakšne oblike so polžje hišice, so učenci odgovarjali različno. 

Učenci, ki so delali z določevalnimi ključi, so navedli več različnih oblik hišic kot 

učenci, ki so delali z učbenikom. Pod »drugo« so vključeni odgovori: različne, 

tanke, visoke. Deleži odgovorov med primerjalnima skupinama so predstavljeni v 

spodnji tabeli (tabela 4.9). 

 

Tabela  11: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, kakšne oblike so 

hišice polžev.  

 
KATEGORIJE 

DOLOČEVALNI KLJUČ (4. a) UČBENIK ( 4. b) 

F f (%) F f (%) 

Zavite  9 36 5 20 

Okrogle  18 72 19 76 

Stožčaste  13 52 0 0 

Podolgovate  0 0 7 28 

Ploščate  2 8 0 0 

Drugo  3 12 0 0 
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Na vprašanje, kakšne barve so hišice polžev, so učenci odgovarjali različno. V 

obeh skupinah so učenci najpogosteje odgovorili, da so hišice polžev rjave barve. 

Med skupinama ni razlik pri navajanju barv hišic, je pa opazna razlika v deležih 

odgovorov. Učenci, ki so lastnosti polžev spoznavali ob uporabi določevalnega 

ključa, so naštevali več različnih barv kot učenci iz primerjalne skupine. Pod 

»drugo« so vključeni odgovori, ki so se pojavili samo enkrat: oranžne, rdeče, 

zelene, prozorne. 

 

Graf 20: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, kakšne barve so hišice polžev. 
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Na vprašanje, ali veš, kaj je ustje, je delež pritrdilnih odgovorov večji pri skupini, ki 

je delala z določevalnimi ključi.     

 

Graf 21: Delež odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, ali veš kaj je ustje. 

 

 

 

Pri opisovanju oblik ustja so učenci odgovarjali različno. Opazna je razlika, da so 

učenci, ki so razvrščali hišice ob uporabi določevalnega ključa, našteli v odgovoru 

več različnih oblik ustja kot druga primerjalna skupina. V obeh skupinah je 

prevladoval odgovor, da je ustje okrogle oblike.  

 

Tabela  12: Deleži odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, kakšne oblike je ustje. 

 
KATEGORIJE 

DOLOČEVALNI KLJUČ (4. a) UČBENIK ( 4. b) 

F f (%) F f (%) 

Okroglo 18 72 13 52 

Ovalno 10 40 2 8 

Veliko/majhno 3 12 1 4 

Drugo 0 0 3 12 

Brez odgovora 5 20 9 36 

 

 

Pri prepoznavanju in poimenovanju polžev na sliki je velikega vrtnega polža 

pravilno poimenoval 1 učenec v 4. a razredu in 3 učenci v 4. b razredu. Lazarja je 

pravilno poimenovalo vseh 25 učencev 4. a razreda in 12 učencev 4. b razreda. 

Polža iz družine zaklepnic so pravilno poimenovali samo 3 učenci iz 4. a razreda. 
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V spodnjih grafih (graf 4.22, 4.23 in 4.24) so prikazani deleži odgovorov 

primerjalnih skupin pri poimenovanju velikega vrtnega polža, lazarja in polža iz 

družine zaklepnic. 

 

Graf 22: Delež odgovorov primerjalnih skupin pri poimenovanju velikega vrtnega polža. 

 

 

Graf 23: Delež odgovorov primerjalnih skupin pri poimenovanju lazarja. 
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Graf 24: Delež odgovorov primerjalnih skupin pri poimenovanju polža iz družine zaklepnic. 

 

 

 

Učenci so na vprašanje, ki se je nanašalo na vir pridobljenega znanja o polžih, 

odgovarjali različno. V obeh primerjalnih skupinah je največ učencev pridobilo 

znanje v šoli oz. od učiteljice, visok delež pa pripada tudi staršem. V spodnji tabeli 

(tabela 4.11) so prikazani deleži odgovorov primerjalnih skupin glede virov 

pridobivanja informacij oz. znanja. 

 

Tabela  13: Deleži odgovorov primerjalnih skupin na vprašanje, kje si vse to izvedel/ a. 

 
KATEGORIJE 

DOLOČEVALNI KLJUČ (4. a) UČBENIK ( 4. b) 

F f (%) F f (%) 

V šoli 9 36 13 52 

Od staršev 6 24 9 36 

Iz knjig 3 12 4 16 

Od starih staršev 3 12 3 12 

Opazoval/ a v naravi 3 12 2 8 

Sam/ a vem 5 20 0 0 

Plakat  3 12 0 0 

Po televiziji 1 4 0 0 
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5 RAZPRAVA 

 

 

Z raziskavo smo želeli proučiti pomen oz. uporabnost preprostega biološkega 

ključa pri formiranju ustreznega biološkega znanja o kopenskih polžih pri učencih 

4. razreda osnovne šole. Zanimala nas je tudi razlika v biološkem znanju med 

učenci, ki so znanje pridobili ob uporabi preprostega biološkega ključa, in učenci, 

ki so znanje pridobili ob uporabi učbenika. 

 

Glede na opredelitev problema smo pred začetkom raziskave opredelili štiri 

raziskovalna vprašanja in štiri hipoteze, na katera smo po izpeljani raziskavi dobili 

odgovore. 

 

Na RV 1, kakšna je raven znanja o kopenskih polžih med četrtošolci na izbranih 

šolah, smo odgovor pridobili s predpreizkusom znanja. Polži so učencem poznane 

živali, saj bivajo v naši okolici in jih pogosto videvajo. To se je izkazalo tudi pri 

predpreizkusu znanja, saj so učenci poznali nekaj splošnih značilnosti polžev oz. 

značilnosti, ki jih zaznamo že z opazovanjem. Vedeli so, da imajo polži hišice in 

tipalke, da so sluzasti, da jih najpogosteje opazijo v deževnem vremenu, da imajo 

okrogle hišice, v katere se skrijejo pred nevarnostjo. Vsi učenci so tudi pravilno 

narisali njihovo zunanjo podobo (glava, tipalke, mišičasta noga in hišica). 

Nepoznani pa so jim bili nekateri pojmi (ustje) in značilnosti, ki se jih ne da 

spoznati samo z opazovanjem (zakaj izločajo sluz, ali hišica raste s polžem). Tudi 

pri poimenovanju polžev se je pokazalo nepoznavanje vrst. 

 

Pri RV 2, ali bodo učenci po izvedbi učne ure pri preizkusu znanja uspešnejši kot 

na predpreizkusu znanja, se je izkazalo, da se je raven znanja po izpeljani učni uri 

dvignila. Prva opazna razlika med predpreizkusom in preizkusom znanja je, da so 

učenci pri slednjem podajali več kategorij odgovorov in da se je znižal delež 

vprašanj brez odgovorov. Tudi v celoti gledano so bili odgovori na preizkusu 

znanja bolj smiselni kot na predpreizkusu. To je pokazatelj, da so učenci pri učni 

uri o kopenskih polžih spoznali nove pojme oz. izraze ter znanje vezano na 

poznavanje njihovih značilnosti. Največje razlike v poznavanju značilnosti polžev 
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(predpreizkus in preizkus znanja) so se pokazale pri naslednjih vprašanjih: kako 

se premikajo polži, zakaj izločajo sluz, kaj se zgodi s polži pozimi, ali hišica raste s 

polžem, kaj je ustje. 

Tako lahko potrdimo H 1: Učenci, vključeni v raziskavo, bodo po izpeljani učni uri 

uspešnejši pri reševanju preizkusa znanja kot na predpreizkusu znanja. 

 

Pri RV 3, kako se razlikuje znanje o kopenskih polžih med učenci, ki so znanje 

pridobili ob uporabi preprostega biološkega ključa, in učenci, ki so znanje o polžih 

pridobili ob uporabi učbenika za 4. razred osnovne šole, smo zaznali nekatere 

razlike v znanju. Pri vprašanjih navezujočih na poznavanje splošnih značilnosti 

polžev sicer ni prišlo do večjih odstopanj med skupinama, saj so bile nekatere 

informacije posredovane v obeh skupinah. Na nekatera vprašanja so učenci v 

obeh razredih odgovarjali enako, vendar pa je bila velika razlika v pogostosti 

pojavljanja določenega odgovora. Opaznejše razlike med skupinama so se 

pojavile pri naslednjih vprašanjih: 

- Kako se premikajo polži? največ učencev, ki so uporabljali določevalni ključ, je 

odgovorilo, da se polži premikajo s pomočjo sluzi. Največ učencev, ki so 

uporabljali učbenik, pa je odgovorilo, da se premikajo z mišičasto nogo. 

- Kaj se zgodi s polži pozimi? Najpogostejši odgovor učencev, ki so znanje 

pridobivali ob uporabi učbenika, je bil, da si polži luknjico zaprejo z apnencem, v 

drugi skupini pa tako ni odgovoril nihče.  

- Ali hišica raste s polžem? Kar 96 % učencev v 4. a razredu (delo z določevalnim 

ključem) je odgovorilo, da hišica raste s polžem, v 4. b razredu (delo z učbenikom) 

pa samo 40 %. 

- Kakšne oblike so hišice polžev? V 4. a razredu je polovico učencev odgovorilo, 

da so hišice tudi stožčaste oblike; v 4. b razredu pa nihče.  

- Poimenovanje polžev na sliki. Velikega vrtnega polža je v 4. a razredu pravilno 

poimenoval samo 1 učenec, v 4. b pa 3. Vrtnega polža je v 4. a razredu 

poimenovalo 48 % učencev, v 4. b razredu pa 24 %. Lazarja so v 4. a razredu 

pravilno poimenovali vsi učenci, v 4. b razredu pa slaba polovica učencev. Polža iz 

družine zaklepnic pa so pravilno poimenovali samo 3 učenci iz 4. a  razreda.  

Glede na rezultate raziskave, lahko potrdimo: 
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H 2: Učenci, ki bodo spoznali lastnosti polžev ob uporabi preprostega biološkega 

ključa, so uspešnejši pri poznavanju oblikovnih (morfoloških) lastnostih kopenskih 

polžev. 

H 3: Učenci, ki bodo lastnosti polžev spoznali ob uporabi preprostega biološkega 

ključa, so uspešnejši pri uvrstitvi in poimenovanju kopenskih polžev. 

 

H 4: Učenci, ki bodo lastnosti polžev spoznali ob uporabi učbenika, so uspešnejši 

pri poznavanju zunanje zgradbe polža in njegovih značilnosti. To lahko delno 

potrdimo. Glede na rezultate raziskave se je  namreč izkazalo, da so učenci bolje 

poznali značilnosti polžev, ne pa tudi njegove zunanje zgradbe. Razlike v 

poznavanju zunanje zgradbe polža med skupinama niso bile tako zelo očitne. 

 

Na RV 4, kakšna je uporabnost bioloških ključev za usvajanje biološkega znanja o 

kopenskih polžih pri učencih 4. razreda osnovne šole, lahko po izpeljani raziskavi 

ugotovimo, da je preprost določevalni ključ Moji prvi kopenski polž (Bajd, 2013) 

uporaben didaktični pripomoček za formiranje biološkega znanja, saj se je raven 

znanja pri učencih dvignila. Kljub temuda so se učenci z njim srečali prvič, da še 

niso bili vešči rokovanja z njim, da so potrebovali kar nekaj usmeritev pri iskanju in 

določanju organizmov, so bili na preizkusu znanja uspešnejši kot na 

predpreizkusu.   

Jakopič (2016) je v svoji raziskavi ugotovila, da je uporaba dvovejnatega 

digitalnega določevalnega ključa smotrna tudi pri najstarejših predšolskih otrocih, 

saj jim pomaga pri razumevanju in prepoznavanju dvoživk. Uporabnost ključa je 

preverjala z risbami otrok in ugotovila, da se je pri otrocih znatno povečala 

predstava o izbranih dvoživkah. Kovač (2013) je v svojem diplomskem delu 

ugotovila, da so biološki ključi uporabni tudi pri študentih. Njihovo biološko znanje 

o morskih organizmih se je izboljšalo po aktivnostih na terenu ob uporabi bioloških 

ključev. Študentje, vključeni v raziskavo, pa so se večinoma tudi strinjali, da so 

določevalni ključi smiselni za uporabo tako pri študentih kot pri učencih in 

predšolskih otrocih. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

 

Kopenski polži bivajo v našem okolju. Z njimi se srečujemo skoraj dnevno, zato 

tudi učencem niso popolna neznanka in imajo o njih že nekaj oblikovanega znanja 

in predstav. Seveda pa je to znanje potrebno tudi nadgrajevati.  

 

Učencem v 4. razredih sem predstavila kopenske polže, v enem razredu ob delu s 

preprostimi biološkimi ključi in v drugem ob delu z učbenikom. Vsem sem 

omogočila tudi neposreden stik z velikim vrtnim polžem in lazarjem. Zanimivo mi je 

bilo opazovati njihove različne odzive ob opazovanju živali in poslušati komentarje. 

 

Izkazalo se je, da so bili učenci po učni uri uspešnejši pri reševanju preizkusa 

znanja kot na predpreizkusu, ne glede na vir pridobivanja informacij. 

Med samim analiziranjem rezultatov sem bila zadovoljna, ker je bil pri učencih 

opazen napredek v znanju po izpeljanih učnih urah. Nekoliko pa me je presenetilo, 

da je nekaj učencev, kljub temu da sem jim omogočila neposreden stik s polžema, 

menilo, da imajo vsi polži hišice in da niso znali poimenovati lazarja na preizkusu 

znanja. 

 

V raziskavi smo ugotovili, da so opazne razlike v znanju med skupinama učencev 

po izpeljanih učnih urah. Učenci, ki so si znanje formirali ob uporabi preprostega 

določevalnega ključa, so podrobneje spoznali morfološke lastnosti in pojme 

povezane z njimi. Tudi pri poimenovanju vrste kopenskih polžev so bili nekoliko 

uspešnejši od vrstnikov. Učenci, ki pa so si znanje formirali ob uporabi učbenika, 

so bolje spoznali življenjske značilnosti polžev. 

 

Izkazalo se je, da so preprosti biološki ključi izredno uporabni, saj si učenci 

oblikujejo nova znanja, pri tem pa so miselno aktivni, sodelujejo z vrstniki v skupini 

in spoznavajo pestrost narave. Menim tudi, da se jih v šolah učitelji premalo 

poslužujejo, saj so se učenci, pri katerih sem izpeljala učno uro, prvič srečali z 

njimi. Določevalni ključi namreč niso težko dostopni, saj je zbirka knjižic dr. 

Bajdove obsežna, veliko pa jih obstaja tudi že v digitalni obliki. V Sloveniji so 
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prosto dostopni na spletni strani projekta SiiT, s katerim želijo spodbuditi uporabo 

določevalnih orodij pri pouku (Prosen, 2014). Opravljene so tudi že raziskave, s 

katerimi so ugotavljali uporabnost interaktivnih ključev pri pouku (npr. Torkar, 

Prosen in Laganis, 2013, Rudolf, 2014) in rezultati kažejo v njihovo prid, saj so se 

izkazali kot ustrezen, učinkovit, zanimiv in priročen didaktični pripomoček. 

Raziskovalci pa vidijo pozitivno stvar tudi v tem, da lahko pri interaktivnih 

določevalnih ključih kombiniramo uporabo IKT s konkretnimi izkušnjami (Torkar 

idr., 2013). 
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8 PRILOGE 

 

 

8.1 PRILOGA A 

 

Kopenski polži 

 

SPOL:     deklica          deček         (obkroži) 

ŠOLA: ___________________ 

 

1. Po čem prepoznaš polža? Kako veš, da je polž in ne katera druga žival (npr. 

deževnik)? 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Nariši polža. 

 

 

 

 

3. Kje živijo polži? 

_______________________________________________________________ 

   a) Kdaj opaziš največ polžev? 

 

 

4. Kako se polži premikajo? 

_________________________________________________________________  

   a) Zakaj pa izločajo sluz? 

 

 

5. Kaj imajo polži na glavi? 

______________________________________________________________ 
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6. Kaj se zgodi s kopenskimi polži pozimi? 

_____________________________________________________________     

 

7. Ali imajo vsi polži hišico?         DA        NE             (obkroži) 

    a) Zakaj se polži skrijejo v hišico? 

 ________________________________________________________________ 

    b) Kaj misliš, ali hišica raste skupaj s polžem? 

 _________________________________________________________________ 

 

8. Kakšne oblike so hišice polžev? 

_______________________________________________________________ 

   a) Kakšne barve so hišice? 

_________________________________________________________________ 

 

9. Ali veš, kaj je ustje?          DA      NE          (obkroži) 

    a) Kakšne oblike je lahko ustje? 

________________________________________________________________ 

 

10. Prepoznaš polža na sliki? Ga znaš poimenovati?  

                  

________________               _________________             __________________ 

 

11. Kje si vse to izvedel/a? Ti je kdo povedal? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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8.2 PRILOGA B 

 

UČNA PRIPRAVA ZA NARAVOSLOVJE 

Študentka: Tea Oplotnik Datum:  5. 6. 2013 

Šola: OŠ Ig Mentor: Martina Meden, prof. 

Razred: 4. a Predmet: NIT       Teden/ura: 

TEMA: KOPENSKI POLŽI ENOTA:  ŽIVALI V TVOJI OKOLICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVNI CILJI: 

  Učenci spoznajo in znajo uporabljati poenostavljen biološki ključ za določanje kopenskih 
polžev. 

 Učenci znajo s pomočjo ključa določiti vsaj 6 kopenskih polžev. 
 Učenci spoznajo, da se kopenski polži razlikujejo po obliki, velikosti, barvi polžje hišice, 

po obliki ustja. 
 Učenci izdelajo shematski dvovejnat ključ za določanje kopenskih polžev. 
 Učenci sodelujejo v skupini. 
 

Učne oblike: skupna, skupinska. 

 

Učne metode: razlaga, pogovor, lastna aktivnost. 

 

Učna sredstva: polž lazar, veliki vrtni polž; hišice kopenskih polžev. 

 

Viri in literatura: 

 Več avtorjev (2005). Učni načrt za naravoslovje in tehniko. Ljubljana: Ministrstvo za 
šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

 B. Bajd (2013). Moji prvi kopenski polži: preprost določevalni ključ. Ljubljana: 

založba Hart. 
 

 



 

IX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. UVODNI DEL 

 Učencem pokažem polža, ki sem ju prinesla s seboj (polž lazar, veliki vrtni polž) 
Učenci ju prepoznajo, znajo poimenovati, vedo kje sem ju našla, opazijo razliko 

med polžema ….     

 Pokažem jim zbirko polžjih hišic. Tudi učenci pokažejo hiške polžev, ki so jih našli. 
 Učenci se razdelijo v skupine (4 učenci v skupini). Vsaka skupina dobi svojo zbirko 

polžjih hišic kopenskih polžev. 
 

2. GLAVNI DEL 

 Učenci si hiške podrobno ogledajo.  
 Z vprašanji jih nekoliko usmerjam, kako bi lahko razvrstili hiške; učenci aktivno 

sodelujejo s predlogi za razvrstitev hišk in istočasno razporejajo hiške na mizi. 
 Vsaka skupina na list zapiše shematski dvovejnat ključ za določanje kopenskih 

polžev s hišicami. 
 

3. ZAKLJUČNI DEL 

 Učencem pokažem knjižico B. Bajd Moji prvi kopenski polži: preprost določevalni 
ključ. Vsaka skupina tudi dobi svoj izvod. 

 Učenci knjigo prelistajo.  
Razložim jim, kako je ključ sestavljen (seznam polžev, termin, določevalni del) in 

kako ga uporabljamo (par trditev, trditev, usmerjevalka). 

 Skupaj določimo enega predstavnika (lazar); učenci nato nadaljujejo s 
samostojnim delom po skupinah. 

 Preverimo in se pogovorimo o uspešnosti določanja kopenskih polžev s pomočjo 
preprostega določevalnega ključa. 
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8.3 PRILOGA C 

 

UČNA PRIPRAVA ZA NARAVOSLOVJE 

Študentka: Tea Oplotnik Datum:  5. 6. 2013 

Šola: OŠ Ig Mentor: Marija Horvat Markovič, prof. 

Razred: 4. b Predmet: NIT       Teden/ura: 

TEMA: KOPENSKI POLŽI ENOTA:  ŽIVALI V TVOJI OKOLICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVNI CILJI: 

  Učenci spoznajo zunanjo zgradbo polža. 

 Učenci aktivno sodelujejo pri pogovoru in spoznavanju značilnosti polžev. 

 Učenci primerjajo različne polžje hišice. 

 Učenci zapišejo miselni vzorec o značilnostih kopenskih polžev. 

 Učenci povezujejo nova spoznanja z že osvojenim znanjem. 

 

Učne oblike: skupna, skupinska. 

 

Učne metode: razlaga, pogovor, lastna aktivnost. 

 

Učna sredstva: polž lazar, veliki vrtni polž; hišice kopenskih polžev. 

 

Viri in literatura: 

 Več avtorjev (2005). Učni načrt za naravoslovje in tehniko. Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

 Kolman, A., Mati Djuraki, D., Furlan, I., Klanjšek Gunde, M., Žibert, J., Jaklin, 

M., & Jerman. R. (2009). Naravoslovje in tehnika 4, učbenik za 4. razred 

osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 
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1. UVODNI DEL 

 Učencem pokažem polža, ki sem ju prinesla s seboj (polž lazar, veliki vrtni polž). 

     Učenci ju prepoznajo, znajo poimenovati, vedo kje sem ju našla, opazijo razliko  

     med polžema ….     

 

 

2. GLAVNI DEL 

 Učenci si podrobneje ogledajo polža in tudi njegovo premikanje. 

 Vodim pogovor: 

- kje so našli hiške polžev; so videli tudi žive primerke; se jim je kaj še posebej 

vtisnilo v spomin; 

- kje živijo polži; 

- kakšna je zunanja zgradba polža – imajo vsi hišico, kaj ima polž na glavi, kje 

ima oči, usta; 

- kako se premikajo polži, kaj puščajo za seboj; 

- zakaj izločajo sluz; 

- s čim se prehranjujejo; 

- kako prezimijo polži; kako preživijo sušna obdobja, 

- kdo so polževi naravni sovražniki. 

 Učencem pokažem zbirko polžjih hišic kopenskih polžev (kaj opazijo - razlike). 

 Povprašam jih, če imajo še kakšno vprašanje, če jih še kaj zanima o polžih, ali 

morda oni vedo kaj, česar še nismo povedali. 

 

3. ZAKLJUČNI DEL 

 Učenci se razdelijo v skupine (po 4 učenci) in ob uporabi učbenika izdelajo 

miselni vzorec o kopenskih polžih. 

 Poročajo svoje ugotovitve. 

 


