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POVZETEK 

Gojenje živali v vrtcu otrokom omogoča številne neposredne izkušnje z njimi. Z neposredno 

izkušnjo si otrok oblikuje realne predstave o živalih, kar pripomore k pozitivnemu odnosu do 

njih. Ob vsakodnevni skrbi se otrok čustveno naveže na živali in s tem premaga morebitne 

predsodke. Obenem pridobiva tudi znanje o njih, ki je močno povezano z odnosom, saj 

podrobneje spoznava njihove življenjske potrebe in procese, kot so prehranjevanje, rast in 

razvoj, razmnoževanje ter presnavljanje. 

V mojem diplomskem delu sem raziskovala vpliv gojenja na spremembo odnosa do živali in 

znanja o njih. Izbrala sem si živali: mokarja, deževnika in navadno krastačo, do katerih imajo 

otroci in tudi odrasli pogosto negativna občutja in predsodke.  

Uporabila sem kvazi eksperiment s kontrolno in eksperimentalno skupino. V vsaki skupini je 

bilo 19 otrok, starih 5–6 let. Z individualnim intervjujem, ki je vseboval 9 vprašanj, sem s 

prvim delom dobila vpogled v otrokov odnos do živali. V začetku intervjuja sem ugotavljala 

odziv otroka ob neposrednem stiku z živaljo. Žival sem mu ponudila v dlani, ga ob tem 

posnela z video kamero in na podlagi 5-stopenjske ocenjevalne lestvice ocenila stopnjo 

negativnih občutij do živali. Z drugim delom intervjuja pa sem dobila vpogled v otrokovo 

znanje o živalih. Začetni intervju sem opravila v obeh skupinah. Nato so otroci 

eksperimentalne skupine izvedli projekt gojenja in spoznavanja mokarja, deževnika in 

navadno krastačo. Cilj projekta je bil otrokom ob gojenju omogočiti neposredne pozitivne 

izkušnje z živalmi in pridobivanje znanja o njih z različnimi vzporednimi dejavnostmi v 

povezavi z ostalimi področji kurikuluma. Spoznavali so njihove življenjske potrebe, telesne 

značilnosti, bivališče, prehranjevanje in razmnoževanje. V kontrolni skupini otroci dejavnosti 

projekta niso izvajali. 

Po končanem projektu sem enak intervju ponovno izvedla v obeh skupinah. Dobljene 

rezultate sem kvantitativno analizirala in primerjala ter ugotovila, kako so dejavnosti v 

eksperimentalni skupini vplivale na spremembo odnosa do živali in znanja o njih. Rezultate 

opazovanj otrok pa sem obdelala kvalitativno.  

Rezultati začetnih intervjujev so pokazali, da je imela več kot polovica otrok obeh skupin  

negativna občutja do mokarja, deževnika in navadne krastače. Največ otrok se živali ni želelo 

niti dotakniti. Njihovo znanje o njih pa je bilo precej površno in pomanjkljivo. Po opravljenih 

dejavnostih se je odnos do živali v eksperimentalni skupini bistveno spremenil in izboljšal. 



Večina otrok ni več pokazala negativnih občutij in brez težav sprejela žival v dlani. Prav tako 

so se pokazale razlike v znanju, saj v končnih intervjujih nepravilnih odgovorov ni bilo več. 

Rezultati končnih intervjujev v kontrolni skupini se niso bistveno razlikovali od rezultatov 

začetnih intervjujev.  

Raziskavo zaključujem z ugotovitvijo, da je z gojenjem živali mogoče vplivati na oblikovanje 

pozitivnega odnosa do njih pri otroku. Vendar mora gojenje vključevati neposredne pozitivne 

izkušnje z živalmi in pridobivanje znanja o njih, ki otroku daje podlago za razumevanje živali 

in preprečuje napačne predstave o njih.  

Ključne besede: predšolski otrok, začetno naravoslovje, izkušenjsko učenje, gojenje živali, 

odnos do živali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Breeding animals in the kindergarten enables children to have a direct experience with them. 

A child creates a realistic imagery about animals, which contributes to a positive attitude 

towards living beings. In everyday care, child is emotionally attached to the animal, and thus 

overcomes the prejudice. At the same time children acquire knowledge of animals, which is 

closely related to the relationship. They learn about life's needs and processes, such as eating, 

growth, reproduction, and metabolism.  

In my diploma thesis, I researched the effect of breeding on the change of attitude towards 

animals and knowledge about them. I chose three animal specimens: a flour beetle, an 

earthworm, and a toad, to which children and adults often have negative feelings and 

prejudice.  

In the research, a quasi-experiment with a control and an experimental group was used. In 

each group, there were 19 children, aged from 5 to 6 years. In the first part of an individual 

interview with 9 questions, I got an insight into the child's attitude towards animals. First, I 

determined the child's response in a direct contact with the animal. I offered him an animal in 

the palm of the hand while recording with a video camera. I assessed the child's level of 

negative feelings on the basis of a 5-point rating scale. With the answers in the second part of 

the interview, I found out child's knowledge about animals. The initial interviewing was 

conducted in both groups. Afterwards, the experimental group conducted a project of 

breeding and learning about flour beetles, earthworms, and toads. The goal of the project was 

to give children a direct positive experience with animals and learning through different 

parallel activities in conjunction with other areas of the curriculum. They learned about 

animal life needs, physical characteristics, habitation, eating, and reproduction. In the control 

group, none of the project activities took place.  

At the end of the breeding and learning project, the same kind of an interview was repeated in 

both groups. A quantitative analysis and comparison of the results showed how the activities 

in the experimental group influenced the change in child's attitude towards animals and the 

knowledge of them. I processed the results of the observations qualitatively.  

The results of the initial interviews showed that more than a half of children had negative 

feelings towards the flour beetle, the earthworm, and the toad before the project activities. The 

majority of children did not want to touch them and their knowledge was insufficient and 



faulty. After implemented activities, their relationship and knowledge have significantly 

changed and improved. The majority of children easily took the animal in the palm and did 

not show any negative feelings. Differences in knowledge about animals were also revealed 

because wrong answers no longer appeared in the interviews. The results of the final 

interviews in the control group did not differ much from those in the initial ones.  

I conclude the research with the finding that breeding of animals can influence the formation 

of a positive child's attitude towards animals. But it has to include a direct positive experience 

and some acquisition of knowledge which gives the child a basis for understanding animals 

and prevents them from misconceptions about them.  

Key words: preschool child, early science, experiential learning, breeding animals, attitude 

towards animals 
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1 

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA, RAZISKOVALNI CILJI IN 

VPRAŠANJA 

1.2 OPREDELITEV PROBLEMA  

Gojenje živali v vrtcu otrokom omogoča številne neposredne izkušnje z živalmi. Neposredna 

izkušnja je ena izmed najpomembnejših komponent v oblikovanju pozitivnega odnosa do 

živali (Tomažič, 2011). Ko vsakodnevno skrbijo zanje, jih opazujejo, jemljejo v roke, se 

pogosto zgodi, da spremenijo svoj odnos do njih in pri tem tudi izgubijo morebitne predsodke 

(Kirbiš, 2000). Do živali razvijejo odgovoren odnos in se nanje čustveno navežejo, kar je 

pomemben dejavnik za oblikovanje odnosa (Vrščaj, 2000c).  

 

Ob gojenju in neposredni izkušnji otrok pridobiva tudi znanje o živali, ki preprečuje napačne 

predstave in s tem tudi možne predsodke (Ocepek, 2012). Iz neposredne izkušnje si otrok 

lahko iz lastnih izkušenj in spoznanj oblikuje predstave o telesnih in vedenjskih značilnostih 

živali (Tomažič, 2011). Prav tako spoznava njene življenjske potrebe in procese, kot so 

prehranjevanje, rast in razvoj, razmnoževanje ter presnavljanje (Kos in Jerman, 2012).  

 

Namen mojega diplomskega dela je bil raziskati vpliv gojenja na spremembo odnosa do 

mokarja, deževnika in navadne krastače ter znanja o njih. V začetku sem z individualnimi 

intervjuji v kontrolni in eksperimentalni skupini dobila vpogled v otrokov odnos do živali in 

znanje o njih. Nato sem v eksperimentalni skupini izvedla projekt gojenja in spoznavanja vseh 

treh živali. Cilj projekta je bil otrokom ob gojenju omogočiti neposredne pozitivne izkušnje z 

živalmi in pridobivanje znanja o njih z različnimi vzporednimi dejavnostmi v povezavi z 

ostalimi področji kurikuluma. Na koncu sem enake individualne intervjuje ponovno izvedla v 

obeh skupinah, s katerimi sem ugotovila razlike v spremembi odnosa do živali in znanja o 

njih v kontrolni ter eksperimentalni skupini.  

1.3 CILJI  

V diplomski nalogi sem želela:  

 S pomočjo individualnih intervjujev ugotoviti razlike v odnosu in znanju do živali 

med kontrolno in eksperimentalno skupino pred in po gojenju. 

 Analizirati vpliv gojenja živali na spremembo odnosa do živali.  
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 Analizirati vpliv gojenja živali na spremembo znanja o živali. 

1.4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 Pri koliko otrocih so prisotna negativna občutja do živali: mokarja, deževnika in 

navadne krastače? 

 

 Koliko znanja imajo otroci o živalih (: ali znajo poimenovati to žival, ali so jo že kdaj 

videli in kje, kje živi oziroma kje jo lahko najdejo, s čim se prehranjuje, ali je ta žival 

nevarna človeku oziroma kako mu lahko škodi in če vedo še kaj o tej živali). 

 

 Ali se na koncu gojenja med kontrolno in eksperimentalno skupino pojavljajo razlike 

v znanju otrok?   

 

 Ali se na koncu gojenja med kontrolno in eksperimentalno skupino pojavljajo razlike 

v spremembi odnosa do živali?        
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 ZAČETNO NARAVOSLOVJE V VRTCU IN NJEGOV POMEN  

Naravoslovje pomeni za otroka prvo vodeno spoznavanje narave – sveta, ki ga obkroža. Prav 

tako predstavlja prvo srečanje z znanostjo, kar vpliva na poznejši odnos do nje (Novak idr., 

2003).  

Spoznavanje naravnega okolja otroku pomaga pri razvoju naravoslovne in okoljske 

pismenosti. Naravoslovna pismenost je pomembna zaradi sposobnosti razumevanja in 

odločanja o problemih sodobne družbe ter problemov okolja. Okoljska pismenost pa omogoča 

zavedanje vrednosti in ranljivosti okolja, razvija občutek za lepo in vredno v okolju, 

spoštovanje in občudovanje ter željo po ohranjanju. Poleg tega vključuje tudi zavedanje o 

prepletenosti odnosov v okolju, posledicah človeških posegov v naravno okolje ter 

odgovornost do vseh živih bitij. A za to je potreben neposreden stik z okoljem, kar vključuje 

neposredne dejavnosti v okolju in dejavnosti z bitji in snovmi (Krnel, 2008).  

Otroci, ki imajo neposredne izkušnje z okoljem, si morajo za svoje uspešno delovanje svet 

razlagati. To izhaja iz človeške naravne težnje, da sam oblikuje znanje, s katerim osmišlja 

svet, čemur pravimo osebna konstrukcija znanja, ki se začne zelo zgodaj.  Če otrokom pri tem 

pomagamo, je njihova pot v naravo krajša in lažja. V nasprotnem primeru ostajajo pri lastnih 

napačnih pojmih (Krnel, 1993).  

Četudi otroci niso vključeni v začetno naravoslovje, skladno s svojim kognitivnim razvojem 

sami konstruirajo pojme in razvijajo teorije. Ideje, pridobljene s slučajnim opazovanjem in 

brez organiziranega raziskovanja, so osnova le za naivno, neznanstveno sprejemanje sveta in 

sestavljajo del neproduktivnih razlag in verovanj (Krnel, 1993; Novak idr., 2003).  

2.2 POZITIVEN VPLIV ŽIVALI NA OTROKE 

M. Marinšek in Tušak (2007) pišeta o mnogih pozitivnih vplivih živali na otroke, kot so:  

- sproščenost otrok ob živali in občutek varnosti, nežnosti in zaželenosti;  

- krajšanje časa, kadar je otrok osamljen in dajanje utehe:  

- lažje vzpostavljanje stikov z živalmi, kar se pozneje prenese tudi na odnose z ljudmi;  

- večja sposobnost empatije (vživljanje v čustva drugih);  

- večji besedni zaklad;  
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- večje samospoštovanje;  

- učenje, kaj živalim prinaša zadovoljstvo, kar pozneje pride prav tudi pri odnosih z ljudmi;  

- socialna podpora otroku, kar mu pomaga pri razvoju njegove socialnosti.  

Ampak prav tako opozarjata, da prisotnost živali sama po sebi ne izboljšuje in povečuje 

otrokovega razvoja. 

 ''Pomembna je kvaliteta odnosa med živaljo in otrokom, ne zgolj možnost interakcije.'' 

(Marinšek in Tušak, 2007, str. 15).  

2.3 PREDSODKI IN STRAH DO ŽIVALI  

2.3.1 KAJ SO PREDSODKI IN STRAH DO ŽIVALI TER POSLEDICE 

''Predsodki so logično neutemeljena stališča, ki jih spremljajo močna negativna ali pozitivna 

čustva in jih je zato težko spreminjati.'' (Ocepek, 2012, str. 136) 

 

Pomembno čustvo, ki ga pogosto povezujemo s kakršnimikoli predsodki, je strah. Strah 

vpliva na naše ravnanje in je popolnoma normalna reakcija na dejansko ali grozečo nevarnost, 

zato je takrat koristno čustvo. Drugače pa je pri predsodkih, ko so strahovi namišljeni in 

pretirani, brez predhodnega sojenja. Predsodki se pokažejo s strahom, gnusom, odporom, 

močnim razbijanjem srca, potnimi rokami, bolečinami v trebuhu itn. (Ocepek, 2012).  

 

Davey idr. (1998) so ugotovili, da so predsodki oziroma strah do živali med najbolj pogostimi 

in najdolgotrajnejšimi. 

Strah do živali se lahko pojavi zgolj zaradi telesnega videza in/ali nepoznavanja živali, zaradi 

česar je še večja možnost za napačne predstave o tej živali (Arindell, 2000). Plous (1993) je 

glede tega ugotovil, da določene telesne in vedenjske značilnosti živali nedvomno vplivajo na 

človekov odnos do živali. Na splošno naj bi bile ljudem bolj priljubljene tiste živali, ki so jim 

bolj podobne. Poleg naštetega M. Borgi (2015) doda, da na odnos vplivajo tudi individualne 

človeške lastnosti: spol, starost, izobrazbena raven in kulturni vplivi.  

Davey  (1992, v Davey idr. 1998) je opredelil tri skupine predsodkov, v katere lahko določene 

živali spadajo zaradi predstav ljudi. Prva skupina je neposredno ali posredno povezana s 

širjenjem bolezni ali infekcij in v to skupino spadajo miši, podgane, netopirji ter ščurki. V 
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drugo skupino naj bi spadale kače, kuščarji, polži, različni črvi in žabe zaradi predstave 

sluzavosti. Tretja skupina pa pripada tistim živalim, ki imajo skupno povezavo med 

umazanijo in boleznimi.   

Posledice predsodkov do živali in njim pripisovanja negativnih (neresničnih) lastnosti so 

pogosto beg pred njimi, preganjanje in tudi pobijanje. Zato so lahko predsodki do živali velika 

ovira v življenju posameznika, v naravi pa je narejena ogromna škoda (Ocepek, 2012; Furlan, 

2009). T. Vrčkovnik, Vrščaj, J. Strgar in Ocepek (1989) pa posledice predsodkov vidijo v 

tem, da se bodo kazali na otrocih, saj se bodo negativna čustva, kot so negotovost, odpor, 

strah, prenesla od vzgojitelja na njih same.  

2.3.2 KAKO OTROCI PRIDOBIJO PREDSODKE IN STRAH DO ŽIVALI 

Predšolski otroci so radovedni, imajo radi naravo in jih zanima vse, kar je živo. Predsodkov in 

strahu do živali nimajo, saj jih pridobijo od drugih ljudi (Kirbiš, 2000). M. Bergant in Z. 

Humar (1966) pravita, da je pojav strahu pred živalmi v predšolski dobi zelo pogost, vendar 

prav tako trdita, da nikakor prirojen, saj otroci nasploh zelo malo poznajo resnične nevarnosti, 

ki jih obdajajo. Zato je še toliko bolj pomembno, kakšen odnos do narave imajo tisti, ki so 

pogosto z otrokom, njihov zgled in vzgoja, saj to prenašajo na otroka (Kirbiš, 2000). Otroci 

pridobijo predsodke in strah do živali s sprejemanjem stališč iz svoje okolice in so tudi močno 

povezani s tradicijo, z načinom življenja in razmišljanja v določeni skupnosti (Furlan, 2009; 

Ocepek, 2012).  

Strah je zelo nalezljiv in ga je zelo težko prikriti otrokom, saj ga hitro zaznajo. Ker so otroci 

zelo sugestibilni in radi posnemajo odrasle, bodo tudi ta strah hitro posnemali (Bergant in 

Humar, 1966). Na to lahko vplivajo že verbalne informacije, najbolj pa je pomemben telesni 

odziv, kot je vedenje, glas, obrazna mimika in vsi gibi, ki ob stiku z živaljo kažejo na gnus, 

strah ali odpor do živali (Bergant in Humar, 1966; Kirbiš, 2000).  

Glede na to, da otroci pridobijo predsodke in strah do živali preko odraslih, jih lahko sprožijo 

tudi nekatere neugodne življenjske izkušnje, ki jih doživijo otroci ob živalih in vplivajo na 

nadaljnji odnos do njih. To so pogosto dogodki, ko otroka piči osa ali mravlja, ga prevrne pes, 

opraska mačka, se ustraši ob lajanju … Zaradi svoje plašnosti in neizkušenosti majhni otroci 

tako lahko hitro izgubijo občutje varnosti, kar lahko tudi vpliva na oblikovanje odnosa do te 

živali (Bergant in Humar, 1966).   
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2.3.3 KAKO POMAGAMO OTROKU S PREDSODKI IN STRAHOM DO ŽIVALI  

Predsodke, ki jih otroci pridobijo že v predšolskem obdobju, je zelo težko odpraviti, zato 

moramo otroku čim prej pomagati pri odpravi teh (Kirbiš, 2000).  

I. Furlan (2009) našo vlogo pri odpravljanju predsodkov opredeljuje kot zelo pomembno, saj 

delujemo s sugestijo in zgledom. Naše sposobnosti prepričevanja, dobrega odnosa do otroka 

in sposobnosti vživljanja so zelo pomembne. Sposobnost vživljanja in empatije svetuje tudi 

Brazelton (1999), ko pravi, da moramo otroka pozorno poslušati in upoštevati vse, kar nam 

pove o svojih strahovih. Pomagamo mu, da dojame, zakaj ga je strah. Pri tem pa mu 

omogočimo, da se trudi, da bi sam našel pravi način, s katerim bo obvladal strah. Opozorimo 

ga na to, da se uči nečesa novega in da bo znal obvladati strah, ki se bo pojavljal pri neznanih 

okoliščinah. Ko z otrokom predelamo strahove in ugotovi, da so neutemeljeni, je pripravljen, 

da se sooči z virom svojih strahov – neposreden stik (Ocepek, 2012). 

I. Furlan (2012) trenutek neposrednega stika izpostavlja kot ključen trenutek. Ta dotik mora 

biti dovolj dolg, da se zave svojih predsodkov in ob tem ugotovi, da so nesmiselni. Ko se to 

zgodi, predsodki izzvenijo ali vsaj izgubijo svojo moč. Tudi M. Bergant in Z. Humar (1966) 

omenjata pomemben neposreden stik z živalmi, ob tem pa dodajata, da moramo ob tem otroku 

omogočiti, da si razširja izkušnje in čim bolj spoznava različne živali. S tem bi mu pomagali, 

da on sam preko lastnih izkušenj premaga strah pred živalmi (Zlotowicz, 1981). Obenem pa 

mu tudi svetujemo, kako se izognemo neprijetnim ali celo nevarnim doživetjem z živalmi 

(Bergant in Humar, 1966).  

2.4 NEPOSREDNA IZKUŠNJA IN ZNANJE ZA OBLIKOVANJE 

POZITIVNEGA ODNOSA DO ŽIVALI 

Vzgojiti človeka, ki bo živel v skladu z naravo in imel do nje čustveni odnos, je mogoče le v 

naravi z neposredno izkušnjo. In s tako vzgojo je potrebno začeti že v predšolskem obdobju 

(Zalokar Divjak 1998; Kirbiš 2000). Tudi M. Kos in Jerman (2012) poudarjata pomen 

kakovostne in pozitivne neposredne izkušnje, ki je za predšolske otroke najbolj pomembna za 

učenje o naravi. S tem je tudi omogočen razvoj pozitivnega in naklonjenega odnosa do narave 

že v zgodnjem otroštvu.  

Tomažič (2011) se osredini točno na živali in oblikovanje odnosa do njih z neposredno 

izkušnjo. Meni, da je neposredna izkušnja ena izmed najbolj pomembnih komponent, ki 

vplivajo na oblikovanje pozitivnega odnosa do živali. V nasprotnem primeru imajo lahko 
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otroci brez neposredne izkušnje z živalmi tudi večjo stopnjo strahu in gnusa do njih. Posledica 

tega je, da žival dojemajo kot objekt ne pa kot živo bitje, in z njo tudi tako ravnajo (Vrščaj, 

2000b). Zato ima neposredna izkušnja tako izreden pomen, saj otroku omogoča, da si lahko iz 

lastnih izkušenj in spoznanj oblikuje predstave o telesnih in vedenjskih značilnostih živali 

(Tomažič, 2011). Otrokom je omogočeno, da si ob neposredni izkušnji, podprti s primernim 

zgledom vzgojitelja, ustvarijo realne predstave o živalih (Vrščaj, 2000b). Prav to je največja 

vrednost neposredne izkušnje, saj vključuje dejansko interakcijo z živaljo, medtem ko 

posredna izkušnja vključuje le besedne informacije o živali (Tomažič, 2008).  

Tudi Prokop in Tunniclife (2010) zagovarjata neposredno izkušnjo, skozi katero otroci 

najbolje oblikujejo pozitiven odnos do živali in pridobivajo znanje o njej. S tem se strinja tudi 

Kellert (1985, v Tomažič, 2007), ki v tem vidi najpomembnejši dolgoročni cilj. Pravi, da se 

šele z oblikovanim pozitivnim odnosom do živali razvije razumevanje ekologije in etičnih 

vsebin za dobrobit živali pri otroku.  

Samo znanje pa naj bi prav tako vplivalo na oblikovanje pozitivnega odnosa do živali, kot 

pravita Yore in Boyer (1997). Pravzaprav menita, da je znanje pomembna podlaga za 

oblikovanje in grajenje odnosa do živali. O povezavi znanja in oblikovanja odnosa do živali 

piše tudi S. Batt (2009), ki pravi, da sprememba v znanju vpliva na dojemanje živali in odnos 

do nje.   

2.5 VPLIV GOJENJA ŽIVALI V VRTCU NA OTROKE 

Živa bitja je najbolje opazovati in se o njih učiti v neposredni okolici, torej v naravi sami 

(Vrščaj, 2000a; Novak in sod., 2003). Tam, kjer je njihovo živo in neživo okolje, kjer 

potekajo procesi, kjer se odpirajo problemi in kjer je potrebno znanje, da bi vse skupaj 

razumeli in to znali tudi varovati (Vrščaj, 2000a).  

Ampak opazovanje živali v naravi je lahko pogostokrat tudi težavno ali skoraj nemogoče, ker 

se skrijejo ali pobegnejo (Vrščaj, 2000c). Kot drugo možnost učinkovitega neposrednega 

spoznavanja živih bitij pa se vzgojitelj lahko odloči za gojenje v vrtcu in tako uredi gojitveni 

kotiček v skupini. S tem bo otrokom zagotovil, da se bodo otroci ob prisotnosti živali 

celoviteje razvijali, s katerimi bodo skupaj živeli in zanje skrbeli. Obenem bodo pridobivali 

številne neposredne izkušnje o konkretnih živalih, razvijali čustva do njih in strpnost (Novak 

in sod., 2003). Ne samo, da bodo razvili čustva do živali, za katera bodo vsakodnevno skrbeli, 

jih opazovali, jemali v roke … Pogosto se zgodi, da spremenijo tudi svoj odnos do te živali 
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(Kirbiš, 2000) in se nanjo čustveno navežejo. To pa je pomemben dejavnik za oblikovanje 

odnosa do živali in okolja (Vrščaj, 2000c). Če so bili prej grobi do njih, to niso več, in če so 

imeli do njih predsodke, jih izgubijo (Kirbiš, 2000). S tem premagajo morebiten neupravičen 

strah pred njimi (Novak in sod., 2003).  

 

Ob skrbi za živali si otrok razvija občutek odgovornosti in obenem spozna, kaj potrebujejo 

živali za dobro počutje in njihov obstoj (Kirbiš, 2000; Vrščaj 2000c). Ne spoznava samo 

življenjskih potreb živali, ampak tudi njeno gibanje in vedenje ter vse življenjske procese, kot 

so prehranjevanje, rast in razvoj, razmnoževanje ter presnavljanje (Kos in Jerman, 2012; 

Vrščaj 2000c). M. Kos in Jerman (2012) pa poleg spoznavanja številnih drugih naravoslovnih 

pojmov in postopkov ugotavljata pozitiven napredek tudi na drugih razvojnih področjih, kot 

so jezik, umetnost, motorika, socialni stiki in čustveno področje, saj otroka živali močno 

spodbudijo in motivirajo za učenje.  

 

Ko se gojenje živali v skupini zaključi, Vrščaj (2000c) poudarja, da mora otrok žival vrniti 

nazaj v naravo, od koder jo je tudi prinesel. Ob tem, ko spusti ''svojo'' žival nazaj v naravo, 

mu ne bo vseeno, v kakšno okolje gre in kaj se bo z njo ter njenim okoljem zgodilo. To je 

pomembno, da začne razumeti pomen ohranjanja naravnega okolja.  

2.5.1 VPLIV GOJENJA ŽIVALI V VRTCU NA VZGOJITELJE IN STARŠE OTROK 

Vzgojitelj otrokom med gojenjem predstavlja pomemben zgled, ki si ne sme dovoliti 

malomarnosti pri skrbi za živali (Kirbiš, 2000). Če hoče, da je otrokom žival zanimiva in da bi 

z njo dosegel zastavljene cilje, jo mora tudi sam opazovati in skrbeti za motivacijo otrok, npr. 

s čiščenjem gojilne posode, nabiranjem hrane, usmerjanjem pozornosti na neko dogajanje … 

(Vrščaj, 2000c). Kot je vzgojitelj zgled otrokom, je lahko tudi otrok zgled njim in pa svojim 

staršem. Prav otroci so tisti, ki lahko pripomorejo in vplivajo na spreminjanje njihovega 

odnosa do živali (Kirbiš, 2000).  

2.5.2 SMERNICE ZA GOJENJE ŽIVALI V VRTCU ZA VZGOJITELJE  

Ko se vzgojiteljica odloči za gojenje živali, je pomembno, da ima za to veselje in interes. 

Poleg veselja in interesa za to, pa je treba imeti tudi določeno znanje o vivaristiki (Kirbiš, 

2000). Pred odločitvijo o gojenju živali je o tej nameri treba obvestiti tudi starše in se 

pozanimati o kakšni možni alergiji otroka na določeno žival (Novak in sod., 2003).  
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Pri oblikovanju načrta za gojenje mora vzgojitelj upoštevati štiri stopnje, ki se prepletajo med 

seboj in so odvisne ena od druge. 

1. stopnja: Izbira organizma 

Pri tej stopnji smo pozorni na več različnih meril. Prvo in najpomembnejše merilo je 

pedagoška vrednost organizma. To pomeni, da izbiramo tiste organizme, ki otroku omogočijo 

najbogatejše doživetje in sporočilo. To doživetje naj bi bilo vedno podkrepljeno s pozitivnimi 

čustvi ali usmerjeno k neagresivnemu premagovanju negativnih čustev, ki jih čutijo otroci. 

Osnovno vzgojno sporočilo pri tem je odgovornost do organizma, varovanje živega in narave 

nasploh, življenje v skladu z naravo.  

Naslednje merilo je atraktivnost organizma. Pri tem je najpomembneje zavedanje, da je lahko 

vsak organizem enako zanimiv, pomembna je le pot – metoda, kako ga otroku približamo. 

Vseeno pa otroci kot najbolj atraktivno žival izberejo kačo, nato pa hrčka. Sledijo jima želve, 

žabe, paličnjaki itd.  

Naslednje pomembno merilo je nevarnost organizma za otroke. Pri izbiri moramo paziti, da 

izberemo zdrave živali z izvorom od znanih gojiteljev. Organizem prav tako ne sme biti 

posredno nevaren.  

Zadnje pomembno merilo je ogroženost organizma. Velja načelo, da mora organizem 

preživeti predstavitev in gojenje brez kakršnihkoli posledic.  

 

2. stopnja: Priprava organizma  

Otroke predvsem zanimajo organizmi, pri katerih lahko vidijo določene življenjske 

manifestacije: prehranjevanje, gibanje, oglašanje … Zato na to lahko pripravimo tudi 

organizem. Pomembno je, da ima vzgojitelj o določeni živali veliko znanja in jo pozna, saj bo 

le tako smiselno odgovarjal na otroška radovedna vprašanja.  

 

3. stopnja: Predstavitev organizma – stik otroka z organizmi  

Osnovno izhodišče pri tej stopnji je, da pripravimo celovito doživetje ob živali. To pomeni, da 

vključimo čim več čutil, saj je potem tudi doživetje bolj celovito in popolno. Vid in tip sta pri 

vsaki predstavitvi nepogrešljiva in ju lahko vključujemo pri vseh živalih. Sluh lahko 

vključujemo glede na izbiro organizma, okus pa je najbolj kočljiv. Ob njem dobivajo otroci 

osnovno informacijo o potencialni nevarnosti in da ne morejo vsega nositi v usta in okušati. 

Lahko pa ga opisujemo primerjalno, na osnovi kake druge izkušnje. Enako je tudi z vonjem, 

ki ga je sicer lažje uporabiti, a prav tako najlažje na osnovi druge izkušnje.  
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4. stopnja: Povratna informacija 

Zadnja stopnja se nanaša na zbiranje povratne informacije o učinkih zastavljenega dela. 

Vzgojitelj jih lahko zbira v različnih oblikah: kot risbe in izdelki otrok, komentarje otrok ali 

vtise, ki jih vzgojitelj zapiše, vtise vzgojiteljev samih itd. Z rezultati in povratnimi 

informacijami dela lahko ugotavljamo uspešnost metod dela (Vrčkovnik, Vrščaj, Strgar, 

Ocepek, 1989).  

2.5.2.1 METODA DOŽIVLJAJSKE PREDSTAVITVE ŽIVALI  

Prvi vtis živali na otroke in njena predstavitev je zelo pomemben prvi korak, ki vpliva na 

nadaljnje oblikovanje odnosa do živali. Zato so Torkar, T. Verčkovnik in Z. Zalokar Divjak 

(2002) razvili doživljajsko predstavitev živali, ki je specialna metoda izkušenjskega učenja in 

je najprimernejša za predšolske otroke. Cilj je priti do znanja, ustvarjenega prek izkušenj.  

Potek doživljajske predstavitve je takšen:  

1. Načrtovanje  

Poznati moramo: 

- predstave in pričakovanja otrok, 

-  lastnosti in vedenje obravnavanih živali, 

- vsebino, namen in cilje doživljajske predstavitve.  

 

2. Uvodno seznanjanje 

V uvodu damo otrokom jasna navodila, kako moramo ravnati z živalmi, ki so podprta z 

osebnim zgledom. Ta stopnja je kratka in jedrnata, kjer je aktivnost posameznika nujna, saj je 

vsako doživetje edinstveno.  

 

3. Doseganje zastavljenih ciljev 

Ker otroci različno hitro sprejemajo (opazujejo, spoznavajo, razmišljajo), je postopno večanje 

zahtevnosti nalog in ciljev zelo pomembno. Postopnost je pomembna tudi, da se otroci in 

živali navadijo en na drugega. Poglavitna je pri sprejemanju informacij in izkušenj, od 

preprostih h kompleksnim, kar sistematično nadgrajuje znanje in preprečuje trenutno 

prenasičenost z informacijami. V tej stopnji pogosto naletimo tudi na strah posameznikov do 

živali, ki jim moramo pustiti dovolj svobode, da zberejo pogum in premagajo svoj strah. 
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Doseganje ciljev poteka v dveh, ciklično ponavljajočih se fazah: samostojno in vodeno 

opazovanje (doživljanje).  

 Samostojno opazovanje: otroci s pomočjo svojih čutil spoznavajo nove neposredne 

informacije o živali. Otrokom najprej omogočimo, da žival samo gledajo, poslušajo in 

opazujejo vedenje; vedno zahtevamo od otroka, da je med doživljanjem tiho, da premočno ne 

vznemirja živali in ostalih otrok. Ko otroci doživijo žival, sprožimo komunikacijo in 

analiziramo opažanje ter občutke. Nato sledi pomembna prelomnica v doživljanju – telesni 

stik z živaljo. Opravijo ga počasi in nežno.  

 

Vodeno opazovanje: pri tej fazi pomagamo otrokom spoznati, česar sami niso mogli ali niso 

znali opaziti. Usmerjamo jih na podrobnosti, ki jih razlikujejo od drugih živali in človeka, 

pokažemo neznane telesne dele živali in njihovo funkcijo ter značilnosti gibanja, hranjenja.  

 

4. Generalizacija dobljenih izkušenj 

Po končanem samostojnem in vodenem opazovanju umaknemo žival zaradi pozornosti. 

Otroci povežejo celotno izkušnjo s svojimi prejšnjimi izkušnjami in pojmovanji. Pogovor 

poteka o varovanju živali, njihovega okolja, morebitnih nevarnostih itd. Na koncu zaključimo 

s povratnim stikom z živaljo, kjer preverijo in utrdijo svoje znanje ter izkušnje. 

2.6 BIOLOGIJA ŽIVALI IN ZGLED GOJENJA 

2.6.1 VELIKI MOKAR (TENEBRIO MOLITOR)  

Veliki mokar spada v skupino hroščev, ki je največja skupina žuželk (Sket idr., 2003).  

 

TELESNE ZNAČILNOSTI 

Je temno rjave do črne barve z značilnim sijajem. Dolgi so od dvanajst do sedemnajst 

milimetrov. Glava je ožja in manjša od oprsja, na njej so oči, tipalnice in čeljusti. Oči ima 

sestavljene iz velikega števila očesc, tipalnice pa so sestavljene iz enajstih členov in so kijaste. 

V čeljusti so zaščiteni glavni živčni centri, ki so nameščeni ob ustni odprtini. Osnovna oblika 

čeljusti je grizalo. Oprsje je sestavljeno iz treh kolobarjev, kjer je prvi najbolj razvit. Druga 

dva sta pokrita z usnjatimi pokrovkami. Na oprsju so trije pari nog, vsaka je sestavljena iz 

petih členov in dveh parov kril, kjer so prva krila močno odebeljena, drugi par kril pa je 

opnast in služi za letenje (Sket idr., 2003). 
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Slika 1: Veliki mokar 

(Magnetik, b. d.) 

BIVALIŠČE 

Med letom ga lahko najdemo v naravi v duplih dreves in različnih rastlinskih/živalskih 

odpadkih. Ker velja za največjega škodljivca, se naseli v mlinih, pekarnah, skladiščih 

(Ocepek, 1989). Najdemo ga v moki, izdelkih iz zrnja ali pa na celem zrnju (Sket, Gogala, 

Kuštor, 2003).  

 

PREHRANJEVANJE 

Najpogosteje se hrani z moko in različnimi izdelki iz zrnja, saj ga tam tudi najlažje najdemo. 

Hrani se tudi z mesom, mrtvimi žuželkami, svežim sadjem/zelenjavo in s kruhom (Ocepek, 

1989).  

 

RAZMNOŽEVANJE 

Za hrošče je značilna popolna preobrazba. Samica izleže do 160 jajc, ki so dva milimetra 

dolga, bele barve, prekrita z lepljivim izločkom. Zaradi tega izločka se nanje prilepi hrana, 

zato jih težko opazimo. Iz jajčeca se izleže drobna belkasta ličinka, ki se malo premika. V 

nekaj dneh dobi značilno rumenorjavo barvo in se začne že dobro premikati ter iskati hrano. 

Ličinke se gojijo predvsem za hrano različnim živalim v terarijih (npr. plazilcem, žabam) in 

pticam. Po petih levitvah in ob dobri hrani odraste, odrasla ličinka pa se zabubi. Nato se 

razvije buba, ki je bolj ali manj bele barve in se le malo giblje. Iz bube se razvije mlad hrošč, 

ki je sprva svetel in mehek, pozneje pa potemni in otrdi. Razvoj od jajčeca do odraslega 

hrošča v naravi traja eno leto. Pri gojenju pa je najboljša temperatura 20 °C. Z zniževanjem 

temperature razvoj upočasnimo in zaustavimo. Pri 5 °C ličinke kmalu propadejo (Ocepek, 

1989).  
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GOJENJE MOKARJEV 

Gojenje mokarjev je dokaj preprosto, saj se ob ustrezni temperaturi in zadostni količini hrane 

iz začetne kulture hitro namnožijo. V plastično ali stekleno posodo nasujemo deset cm visoko 

plast otrobov, zdrobov, kosmičev ali moke. Kot podlago lahko uporabimo tudi žaganje ali 

oblance s primešanimi hranili. Na podlago jim položimo različno hrano, s katero se 

prehranjujejo. Posodo položimo v temen prostor in je ni treba pokrivati, če so stene gladke in 

visoke. Po določenem času podlaga izgubi hranilno vrednost, zato moramo še toliko bolj 

dodajati koščke kruha, ovsene kosmiče, moko in otrobe. A sčasoma začne podlaga zaudarjati 

po amoniaku zaradi njihovih iztrebkov, zato jo moramo zamenjati. Pri tem si lahko 

pomagamo s sitom, kjer presejemo podlago, z njega pa poberemo mokarje (Kirbiš, 2000).  

2.6.2 DEŽEVNIK (LUMBRICUS SP.) 

Deževnik spada v skupino maloščetincev ali oligoheti, kar pomeni črvasti kolobarniki brez 

okončin (Sket idr., 2003). 

 

TELESNE ZNAČILNOSTI 

Telesna dolžina deževnikov je zelo različna že v isti vrsti, med vrstami pa sploh. Telo, ki je 

sestavljeno iz kolobarjev, ločimo na tri območja: prvi člen ali glavin privesek, kjer ima ustno 

votlino; členjeno telo z veliko enakimi kolobarji in zadaj analni kolobar. Nekje v drugi četrtini 

telesa, vsaj ob ploditvi, koža močno nabrekne in temu delu rečemo sedlo. Po celem telesu pa 

ima šope ščetin, ki so na vsakem kolobarju, razen na prvem in zadnjem (Mršić, 1968). Lazi se 

peristaltično, kar pomeni, da se zaporedni telesni deli izmenoma iztegujejo in krčijo, pomaga 

pa si tudi s ščetinami (Sket idr., 2003).  

 

Slika 2: Telesna zgradba deževnika, ki prikazuje usta (mouth), kolobar (segment), sedlo (clitellum) in 

analno odprtino (anus) 
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(Infovisual, b. d.) 

BIVALIŠČE 

Ker je deževnikov več vrst, ima tudi vsaka od njih prav določene ekološke razmere, kot so 

vlaga, temperatura tal, kemično-fizikalne lastnosti tal in rastlinska odeja, v katerih lahko 

živijo. Delijo se tudi v različne skupine glede na globino tal, v katerih se zadržujejo in hranijo. 

Ker njihovo telo, od 80 % do 90 % celega telesa, sestavlja voda, je najpomembnejši dejavnik 

za njihovo življenje vlaga, saj živijo v vlažnih tleh. Pri visokih in nizkih temperaturah se 

deževniki selijo v globino, preidejo v diapavzo in počakajo na boljše pogoje. Iz globine in 

rovov pridejo, če pada dež, in ponoči, ko nabirajo hrano, saj jih sončni žarki ubijejo (Mršić, 

1968).  

 

PREHRANJEVANJE  

Tudi okolje s hrano je odvisno od vrst deževnikov. Največ deževnikov živi v hlevskem gnoju, 

drugi pa v njivskih tleh ali pa v stelji. Njihova glavna hrana je prst, hranijo pa se tudi z 

različnimi rastlinskimi ostanki in odpadlimi listi (Mršić, 1968). Zaradi tega so deževniki ena 

najpomembnejših živalskih skupin, ki sodelujejo v kroženju snovi v naravi in njihov pomen je 

(Mršić, 1968): 

- Mehansko mešajo tla, ko prinašajo organske in humusne snovi ter odnašajo mineralne 

delce na površino tal.  

- Delajo rove skozi tla in tako prezračujejo tla in povečujejo njihovo prepustnost za 

vodo. S tem neposredno preprečujejo tudi erozijske procese (površinsko odnašanje 

tal).  

- Z iztrebki (glistinami) izboljšujejo sestavine tal in tvorijo humus, ki je zelo rodovitna 

prst.  

 

RAZMNOŽEVANJE 

Deževniki so dvospolniki, a se vzajemno oplojujejo. Po dva deževnika se združita s trebušno 

stranjo sprednjih delov in vsak dobi v semenski sprejemnik partnerjevo seme, nato se razideta. 

Pozneje, ko jajčeca dozorijo, sedlo izloči zdrizast ovoj, iz katerega se deževnik ritensko 

umika. Pri tem vanj iztisne še jajčeca, partnerjevo seme in nekaj vode z beljakovinami. Ko se 

deževnik popolnoma umakne in loči od ovoja, se ovoj na sprednjem in zadnjem koncu stisne, 

tako da nastane po obliki limoni podoben ovoj, ki mu pravimo kokon. Kokon otrdi in v njem 

ostanejo oplojena jajčeca, iz katerih se potem razvijejo mladi deževniki. V kokonu ostanejo še 

nekaj časa, da izrabljajo dodane beljakovine (Sket idr., 2003).  
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PLENILCI IN OGROŽENOST 

Plenilci deževnikov so najpogosteje krti, ptiči, žabe, kače, voluharice in nekatere žuželke. 

Človek pa predstavlja največjo nevarnost zaradi obdelovanja površin in množične uporabe 

pesticidov. Zaradi mnogih nevarnosti, ki jim pretijo, je njihova življenjska doba zelo kratka, 

pogosto nič daljša kot nekaj mesecev. Čeprav je njihova potencialna življenjska doba od štiri 

do osem let (Mršić, 1968).  

 

GOJENJE DEŽEVNIKOV 

V posodo položimo plast drenaže, nanjo pa vsaj petnajst cm s humusom bogate prsti ali prsti 

iz okolja, kjer smo dobili deževnike. Vmes zamešamo droben pesek ali mivko, na vrh pa 

damo travno rušo, s katero dobijo deževniki dovolj hrane. Od časa do časa gojišču dodamo 

preperelo listje in svežo prst. Dodatne hrane, kot so jabolka in zelenjava, ni potrebno dodajati. 

Pomembno je le, da je gojišče v hladnem in temnem prostoru ter da je prst vlažna (Kirbiš, 

2000).  

2.6.3 NAVADNA KRASTAČA (BUFO BUFO) 

Navadna krastača spada v skupino brezrepih dvoživk. Dvoživka pomeni, da del življenja (vsaj 

kot ličinke) preživijo v vodi in del na kopnem (Sket idr., 2003).  

 

TELESNE ZNAČILNOSTI 

Njena glavna značilnost je suha bradavičasta koža, ki je zelo različno obarvana. Barvni 

odtenki se od olivno zelene spreminjajo do rjavih, sivih, bledo rumenih. Za zaščito ima v koži 

strupne žleze, ki jo varujejo pred bakterijskimi okužbami in plenilci. V ustih plenilca lahko 

povzroči neprijeten okus, pekoče bolečine, pa tudi hude krče in celo smrt (Sket idr., 2003). Za 

ljudi ni nevarna, ob stiku s sluznico je lahko le pekoč občutek, zato si moramo po stiku z njo 

vedno umiti roke (Vogrin, 1994). Pogost stereotip je, da tekočina iz žlez povzroča bradavice, 

kar ni res (Bajd, 2002). Samice so večje, dolge do petnajst cm, samci le okrog devet cm. Ima 

dva para nog. Na sprednjih nogah ima štiri prste, na zadnjih pet. Ker večinoma živi na 

kopnem, ima plavalno kožico na zadnjih nogah slabo razvito ali pa je sploh nima. Zadnje 

noge so zelo kratke in čokate, zato krastača ne skače veliko (Vogrin, 1994). Odrasla krastača 

diha s pljuči ter s pomočjo kože in sluznice ustne votline (utripanje grla). Paglavci pa dihajo s 

škrgami. Izločala in razmnoževalne organe ima tesno povezane (Sket idr., 2003). 
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Slika 3: Navadna krastača 

(Jakopič, M., b. d.) 

BIVALIŠČE  

Dejavna je le ponoči, ko išče hrano, čez dan pa jo je težko najti, ker si najde zatočišča v 

špranjah med koreninami, v travi, pod kamni ali v luknjah, ki si jih sama izkoplje. Zanimivo 

je, da se ne zakoplje z glavo naprej, temveč ravno obratno. Večinoma živi na kopnem, v 

vlažnih gozdovih, v območju stoječih voda pa jo najdemo le v času parjenja in odlaganja 

mresta. Zimo preživi v luknjah pod zemljo, kjer otrpne do približno konca februarja zaradi 

nestalne temperature (Vogrin, 1994).  

 

PREHRANJEVANJE 

Hrani se z nevretenčarji (goli polži, črvi, deževniki, žuželke …) in tudi s kakšnimi vretenčarji 

(žabe in druge dvoživke). Iz tega sklepamo, da je za človeka zelo koristna žival (Vogrin, 

1994). Pri hranjenju si pomaga z dolgim lepljivim jezikom. V ustih nima zob, zato plen 

pogoltne kar cel. Pri tem si pomaga z očmi (Sket idr., 2003). 

 

RAZMNOŽEVANJE  

Konec februarja, ko sonce že greje zemljo, se krastače odpravijo proti mrestiščem. Zanimivo 

je, da je ta pot lahko dolga celo štiri kilometre. Samci se prvi odpravijo, za njimi pa samice, ki 

večinoma že nosijo samca na hrbtu, kar je značilno. Pari si na mrestišču poiščejo mesto, kjer 

pričnejo odlagati mrest, skriti med rastlinjem. Samica začne odlagati jajčeca, pri tem pa 

samcu s posebnim gibom sporoči, kdaj mora pričeti oddajati spermo in tako oplojevati 

jajčeca. Posamezen par lahko odloži od tri tisoč do osem tisoč jajčec, ki so navita v obliki 

želatinastih vrvic (Vogrin, 1994). Vrvice so od pet do osem milimetrov široke ter do šest 

metrov dolge. Preden se iz jajčeca razvije paglavec, traja od dveh do treh tednov. So črnorjave 
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barve, trebušni del repnega grebena je prosojen. Oči so nameščene hrbtnobočno in jih ne 

vidimo, razen če paglavca pogledamo od spodaj. Rep je kratek in ozek. Najprej se jim 

razvijejo zadnje noge, nato še sprednje, ko potem začne hitro dobivati že značilno obliko. 

Preobrazijo se nekje do sredine julija (Veenvliet in Veenvliet, 2003).  

 

PLENILCI IN OGROŽENOST  

Njeni naravni plenilci so številni ptiči (kanja, velika uharica, lesna sova, kačar …) in tudi jež 

se je ne brani. Pred plenilci se brani s svojim strupom in se naredi večjo, tako da se napihne. 

Lahko spremeni tudi barvo. A najbolj jo ogroža človek zaradi uničevanja stoječih voda, 

ribogojništva … Največ žrtev je v času parjenja na cestah, ki jih prečkajo na poti do mrestišč 

(Vogrin, 1994).  

 

GOJENJE NAVADNE KRASTAČE 

Krastačo gojimo v terariju z večjim delom kopnega z razgibano podlago in skrivališči. Na dno 

damo plast drenaže, nato šoto in zasadimo rastline. Dodamo tudi lubje, štore in mah (Kirbiš, 

2000).  
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3 METODOLOGIJA 

3.1 RAZISKOVALNA METODA 

V diplomskem delu sem uporabila kvazi eksperiment. 

3.2 VZOREC 

Vzorec je bil priložnostni in namenski. Predstavljali sta ga 2 skupini otrok, starih 5–6 let. 

Kontrolno skupino je sestavljalo 19 otrok iz vrtca Dol (11 dečkov in 8 deklic). 

Eksperimentalno skupino pa je sestavljalo 19 otrok iz vrtca Črnuče, enota Sonček (10 dečkov 

in 9 deklic).  

3.3 PRIPOMOČKI IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Z otroki sem izvedla polstrukturirane individualne intervjuje.  

V prvem delu intervjuja sem ugotavljala otrokov odnos do mokarja, deževnika in navadne 

krastače. Najprej sem otroku žival pokazala in mu jo ponudila v dlani ter ga ob tem posnela z 

video kamero. Na podlagi posnetka sem ob 5-stopenjski ocenjevalni lestvici ocenila stopnjo 

negativnih občutij do živali (preglednica 1). Nato sem mu zastavila še dve vprašanji: kaj bi 

naredil, če bi srečal to žival in kako mu je všeč ta žival. Z drugim delom intervjuja sem 

ugotavljala znanje otroka o živalih z odprtimi vprašanji: ali zna poimenovat to žival; ali jo je 

že kdaj prej videl in kje; kje živi oziroma kje jo lahko najde; s čim se prehranjuje; ali je ta 

žival nevarna človeku oziroma kako mu lahko škodi in če ve še kaj o tej živali. Vse odgovore 

otrok sem si sproti zapisovala.  

 

Na začetku sem individualni intervju izvedla v obeh skupinah. Nato so otroci eksperimentalne 

skupine izvedli projekt gojenja in spoznavanja vseh treh živali z različnimi dejavnostmi. V 

kontrolni skupini dejavnosti projekta niso izvedli. Po končanem gojenju in dejavnostih v 

eksperimentalni skupini sem enake individualne intervjuje ponovno izvedla v obeh skupinah. 

Na podlagi tega sem lahko videla, kako so dejavnosti v eksperimentalni skupini vplivale na 

spremembo odnosa do živali in znanja o njih.  
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3.4 OBDELAVA PODATKOV 

Vse odgovore otrok v začetnih in končnih intervjujih iz obeh skupin sem si sproti zabeležila. 

Dobljene rezultate sem kvantitativno analizirala in prikazala s preglednicami ter grafi. Za prvo 

vprašanje, ki je najboljši pokazatelj otrokovega odnosa do živali, sem uporabila statistično 

metodo t-test za neodvisne in odvisne vzorce. Z njim sem ugotavljala, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino. Med dejavnostmi sem otroke v 

eksperimentalni skupini opazovala in rezultate obdelala kvalitativno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOPNJA NEGATIVNIH OBČUTIJ DO 

ŽIVALI 

ODZIV OTROKA 

1 ni negativnih občutij do živali otrok sprejme žival v dlani brez dodatne 

spodbude 

2 nizka stopnja negativnih občutij do živali otrok sprejme žival v dlani z dodatno 

spodbudo 

3 srednja stopnja negativnih občutij do živali otrok se je sposoben živali dotakniti, ne 

želi pa je sprejeti v dlani 

4 visoka stopnja negativnih občutij do živali otrok se živali ne želi dotakniti, lahko jo 

samo opazuje 

5 zelo visoka stopnja negativnih občutij do 

živali 

otrok se živali ne želi dotakniti niti je ne 

želi opazovati 

Preglednica 1: Ocenjevalna lestvica negativnih občutij do živali ob 1. vprašanju 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 

4.1 PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI Z ANALIZAMI 

Namen dejavnosti je bil otrokom ob gojenju mokarjev, deževnika in navadne krastače 

omogočiti neposredne pozitivne izkušnje z živalmi, s katerimi sem jim pomagala pri odpravi 

negativnih občutij oziroma predsodkov. Vsako žival so gojili deset dni. Ob tem so pridobivali 

znanje o njih ob različnih vzporednih dejavnostih na temo živali v povezavi z ostalimi 

področji kurikuluma.  

Prvi stik z živaljo je za otroka najpomembnejši. Da sem se lahko bolj posvetila vsakemu 

otroku, sem predstavitev vseh živali in večino dejavnosti vodila le v polovici skupine. Skupini 

sta se potem zamenjali, potek pa je bil v obeh skupinah enak.  

4.1.1 SPOZNAVANJE MOKARJEV 

4.1.1.1 PREDSTAVITEV MOKARJEV 

Predstavitev mokarjev in njegovih značilnosti sem razdelila na dva dni, da je bilo bolj 

enakomerno razdeljeno. S tem sem preprečila nakopičenost informacij pri otrocih, ki bi jih 

lahko zmedle.  

4.1.1.1.1 1. DAN PREDSTAVITVE 

CILJI:  

- Otrok naveže neposreden stik z mokarjem in spozna ravnanje z njim.  

- Otrok se seznani z mokarjem in spozna njegove telesne značilnosti, bivališče in    

prehranjevanje. 

- Otrok se seznani z lupo/raziskovalnim lončkom in samostojno opazuje mokarja ter ga 

nariše po svojih opažanjih. 

- Otrok sodeluje pri pripravi vivarija za gojenje mokarjev in skrbi zanje. 

- Otrok razvija pozitiven in odgovoren odnos do mokarja. 
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SEZNANITEV Z MOKARJEM IN POGOVOR O RAVNANJU Z NJIM 

Mokarja sem otrokom pokazala in nekaj jih je takoj reklo, da je to hrošč, kot so ga 

poimenovali tudi pri intervjuju. Ko sem otroke vprašala, kako moramo ravnati z njim, so sami 

povedali, da moramo biti nežni in tihi, da ga ne prestrašimo. Prav tako sem otrokom pokazala, 

kako si lahko z listom papirja pomagamo, da hrošča direktno ne primemo in ga ne 

poškodujemo. Čez celo predstavitev so bili na to zelo pozorni in večkrat drug drugega 

opominjali na list papirja. Nazadnje sem jih še vprašala, zakaj je pomembno, da ga vedno 

držimo v dlaneh tik nad tlemi. Sami so ugotovili, da je to pomembno, če slučajno pade na tla, 

da se ne poškoduje.  

 

SAMOSTOJNO OPAZOVANJE MOKARJA IN RISANJE PO LASTNIH OPAŽANJIH  

Vsak otrok je dobil mokarja v raziskovalnem lončku in ga opazoval z velikim interesom. 

Nekaj časa je bila tišina, nato pa so se začeli med seboj pogovarjati, kakšne barve je, da ima 

na glavi tipalnice, koliko nog ima itd. Nekateri so trdili, da ima tri noge, ampak so skozi 

pogovor hitro ugotovili, da ima na vsaki strani tri noge, torej skupaj šest. Čeprav so skupaj 

skozi pogovor marsikaj ugotovili, bom naslednjič bolj pozorna, da samostojno opazovanje 

poteka v tišini in da vsak otrok najprej opazi podrobnosti popolnoma sam.  

Po dolgem času opazovanja sem otrokom razdelila A4 liste in jim dala navodilo, naj sedaj 

narišejo mokarja po svojih opažanjih. Risbe so hitro začele nastajati in skoraj polovica je 

narisala telo mokarja zelo natančno, pri čemer so upoštevali razdelitev telesa, število nog in 

tipalnice. Nekateri so narisali tudi grizalo. Da so ga opazili, so morali opazovati res natančno.  

 

Slika 4: Risanje mokarja ob neposrednem opazovanju 
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PREGLEDOVANJE LITERATURE IN NEPOSREDEN STIK 

Otrokom sem razdelila različne knjige o žuželkah, v katerih so iskali hrošče in iskali 

podobnosti z mokarjem1. Ponekod je bil na slikah tudi mokar in razveselilo me je, ko so ga 

hitro prepoznali. Po nekaj trenutkih skupnega listanja knjig sem vsakega otroka posebej 

povabila v kotiček, ki je bil odmaknjen od ostalih otrok, da se mokarja dotakne oziroma ga 

sprejme v dlani. Nekaj otrok me je že med risanjem spraševalo, kdaj ga bodo lahko prijeli v 

roke, nad čimer sem bila navdušena, saj sem videla, da si želijo stika z njim. Vsakemu 

posebej sem ponudila možnost, da ga prime v roke in pri tem opazovala njihove odzive. 

Prijetno presenečena sem bila, ker je nekaj otrok zdaj sprejelo mokarja v dlani, medtem ko ga 

med intervjujem ni. Šest otrok si ga še vedno ni upalo sprejeti v dlani in v to jih nisem silila. 

Nasploh sem imela občutek, da so bili odzivi otrok pri neposrednem stiku z mokarjem zares 

pozitivni. Z velikim interesom in zanimanjem so ga opazovali na svoji roki, opisovali, kakšen 

je občutek, predvsem pa sem jim pustila, da so se doživljanju tega popolnoma prepustili. Tisti 

otroci, ki mokarja niso sprejeli v dlani, so ga prav tako z velikim zanimanjem gledali na moji 

roki, kar mi je bilo ravno tako všeč. Vsi so imeli občutek nežnosti, opozoriti sem jih le 

morala, da se držijo bolj nad tlemi zaradi nevarnosti padca. Nekateri so bili pri tem zares 

spretni, saj so sami ugotovili, da lahko mokarju, ki želi zlesti na rokav, nastavijo drugo roko 

in mu s tem to preprečijo.  

 

Slika 5: Pogovor ob knjigah in neposreden stik z mokarjem 

 

 

 

                                                           
1 Seznam uporabljene otroške literature je priložen v poglavju Literatura.  
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VODENO OPAZOVANJE IN SPOZNAVANJE ZGRADBE TER ŽIVLJENJSKIH 

POGOJEV MOKARJA 

Nato smo se skupaj usedli za mizo, kjer smo se pogovorili še o drugih značilnostih mokarja. 

Vprašala sem jih, kaj so opazili na telesu mokarja in sami so mi povedali, da je črne barve, 

ima šest nog, dve tipalnici in da ima na glavi še nekakšne majhne klešče. Povedala sem jim, 

da temu rečemo grizalo, s katerim razgrize hrano. Zanimalo jih je, zakaj imajo hrošči 

pravzaprav tipalnice in ali imajo oči. Eden izmed otrok je ugotovil, da nam že samo ime 

tipalnic pove, da z njimi tipa. Nekateri so rekli, da so prej v knjigah opazili, da imajo hrošči 

tudi krila in vprašali, kje jih ima naš mokar. Razložila sem jim, da jih ima skrita pod 

prednjimi otrdelimi krili, ki jim rečemo pokrovke.  

Sami so vprašali, s čim se mokar prehranjuje in povedala sem jim, da to lahko izvemo že iz 

njegovega imena. Vsi so ugotovili, da je to moka, nato pa so našteli še druga podobna živila, v 

katerih ga lahko najdemo, kot so npr. kosmiči, koruza, kruh ... Ob tem sem jim pokazala še 

otrobe, ki sem jih imela pripravljene za pripravo vivarija. Otroci so sami ugotovili, da v teh 

živilih potem tudi živi, saj se z njimi prehranjuje. Dodala sem še, da ima prav tako rad sveže 

sadje in zelenjavo, kot je npr. krhelj jabolka ali list solate. Nazadnje sem jim še povedala, da 

ga v naravi lahko najdemo v drevesnih duplinah ter v rastlinskih/živalskih odpadkih.  

Velikokrat so me tudi vprašali, ali imam s seboj punčke ali fantke. Povedala sem jim, da 

imam oboje, ampak da za živali uporabljamo besedi samec in samica, kar jim je bilo zelo 

zanimivo slišati in so večkrat ponovili ti dve besedi.  

OPAZOVANJE GIBANJA 

V ogradi na tleh, narejeni iz kartona, so otroci pozorno spremljali gibanje mokarja. Nekaj časa 

so ga opazovali v tišini, nato pa so navdušeno začeli govoriti, kako hitro premika noge, eden 

izmed otrok pa je opazil, kako hitro se obrne. Ko se je mokar ustavil, so lahko pozorno 

spremljali gibanje njegovih tipalnic in pri tem navdušeno povedali, da z njimi tipa tla in 

raziskuje. Nekajkrat je mokar celo razprl krila in na trenutke tudi malo poletel. Nad tem so 

bili otroci najbolj fascinirani.  
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Slika 6: ''Pazi, razprl je krila. Poletel bo!'' 

 

PRIPRAVA VIVARIJA ZA GOJENJE 

Vsak otrok je dobil jogurtni lonček, da je lahko zajel nekaj otrobov iz posode in jih stresel v 

vivarij. Nato sem sama dodala še nekaj kosmičev in moke ter vse skupaj zmešala. Za vsako 

sestavino posebej smo z otroki ponovili, kaj je to in zakaj je to najbolje za mokarja. Nazadnje 

smo noter stresli še mokarje in vivarij je bil pripravljen. Sami so se spomnili, da jim damo 

noter še krhlje jabolka, ki so ostali od malice. Narezala sem jih na tanke dele in otrokom 

razložila, da ne smejo biti predebeli, ker potem lahko v vivariju gnijejo in to mokarjem ne bi 

bilo všeč. Naš vivarij smo postavili na polico v igralnici, ki so jo izbrali otroci. Zraven 

vivarija so imeli v času gojenja na razpolago različne knjige o hroščih, ki so jih lahko 

pogledali, kadar so sami hoteli.  

 

Slika 7: Bivališče mokarjev 
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4.1.1.1.2 2. DAN PREDSTAVITVE  

CILJI: 

- Otrok doživi neposreden stik z ličinko in bubo mokarja.  

- Otrok spozna razvojni krog mokarja (jajčece – ličinka – buba – odrasel hrošč).  

- Otrok z lupo opazuje ličinko in bubo mokarja ter ugotavlja njene lastnosti. 

PREDSTAVE OTROK O LIČINKI IN BUBI 

Otrokom sem najprej pokazala sliko razvojnega kroga mokarja in jih vprašala, če kdo ve, kaj 

je na sliki. Presenetilo me je, da so znali nekateri sliko zelo dobro razbrati. Eden izmed otrok 

je razložil, da se iz jajčeca razvije majhna gosenica, nato postane malo večja gosenica in 

nazadnje je hrošč. Ostali so se s tem strinjali. Ko sem jim razložila, da sta to ličinka in buba, 

sem jim ju še pokazala. Opazili so, da se ličinka premika, buba pa ne, zato so me vprašali, ali 

je ta posušena. Razložila sem jim, da se ličinka premika, buba pa je večinoma na miru, le njen 

zadek je gibljiv.  

BARVANJE RAZVOJNEGA KROGA IN OPAZOVANJE Z LUPO 

Otroci so se nato usedli za mizo, kjer je vsak dobil narisan razvojni krog z navodilom, naj ga 

pobarva. Na vsako mizo sem dala še ličinko, bubo in odraslega hrošča za sprotno opazovanje. 

Ponudila sem jim tudi lupe, da so si jih lahko bližje ogledali. Vprašala sem jih, zakaj nimam 

tudi jajčeca in sklepali so pravilno. Ker je tako majhno, da ga s prostimi očmi ne moremo 

videti. Iz knjige pa smo ugotovili, da je bele barve. Med barvanjem so se spomnili, da imajo 

narisan razvojni krog že v eni izmed knjig in si z njim pomagali pri barvanju. 

 

NEPOSREDEN STIK Z LIČINKO IN BUBO 

Že med predstavitvijo me je nekaj otrok spraševalo, kdaj bodo lahko prijeli ličinko in bubo. 

Nekateri pa glede tega še niso bili čisto prepričani, saj so mislili, da jih lahko ličinka ugrizne. 

Tega predsodka so se še isti dan znebili. Pokazali so napredek, saj večina otrok ni imela več 

tolikšnih zadržkov, kadar sem ponudila možnost neposrednega stika. Štirje otroci pa ličinke 

niti bube še vedno niso želeli prijeti, čeprav je bilo njihovo zanimanje in interes za mokarja 

zelo veliko.  
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Slika 8: ''Ličinka me žgečka!'' 

4.1.1.2. VZPOREDNE DEJAVNOSTI OB GOJENJU MOKARJEV  

4.1.1.2.1 DIDAKTIČNI IGRI: SPOMIN IN MOKARJI GREDO NA LOV 

Cilji:  

- Otrok ob igri ''Spomin'' utrjuje značilnosti mokarja (telesne značilnosti, bivališče, 

prehranjevanje, razmnoževanje). 

- Otrok ob igri ''Mokarji gredo na lov'' vadi štetje in na določenih poljih odgovarja na 

različna vprašanja o telesnih značilnostih, bivališču, prehranjevanju in razmnoževanju 

mokarja.  

 

Igro ''Spomin'' sem pripravila iz sličic, vezane na mokarja, kot so: telesne značilnosti, 

bivališče, prehranjevanje in razmnoževanje. Igro so se otroci radi igrali in ob vsakem 

odkritem paru so se med seboj pogovarjali, kaj so odkrili in hkrati utrjevali znanje o mokarju. 

Igro ''Mokarji gredo na lov'' sem naredila iz naravnega odpadnega materiala. Z njo je otrok 

vadil štetje in na določenih poljih odgovarjal na različna vprašanja o mokarju. Na svoji postaji 

je imel sliko jajčeca, ličinke, bube ali odraslega hrošča, kar je na koncu tudi poimenoval, ko je 

zapolnil vsa polja v hiški. Ob igri je lahko ves čas opazoval razvojni krog mokarja, kar mu je 

omogočalo lažjo zapomnitev. Ime igre so otroci določili sami in z veliko predlogi smo se 

dogovorili za ''Mokarji gredo na lov.''  
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Slika 9: Učenje o mokarju ob didaktični igri 

4.1.1.2.2 GIBALNI IGRI 

IGRA: Pozdravčki v paru  

Cilj:  

- Otrok s svojim načinom izražanja oponaša gibanje mokarja. 

- Otrok se zaveda, kje se telo giblje, kako se giblje in spoznava različne položaje in 

odnose med deli lastnega telesa, med ljudmi.  

Otrokom sem naročila, naj v svoj spomin prikličejo mokarja in njegovo gibanje. Sami so 

gibanje začeli uprizarjati po celem prostoru in dodala sem še pozdravčke. Ko sem zaklicala, 

npr. s prsti skupaj, si je vsak otrok poiskal par in sta se dotaknila s prsti. Vmes so še sami 

predlagali ideje pozdravov, igro pa smo po predlogu neke deklice zaključili z objemom 

hroščkov.  

 

Slika 10: Pozdravčki mokarjev 
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IGRA: Hroščki se žogajo 

Cilji:  

- Otrok ob igri z balonom razvija koordinacijo oziroma skladnost gibanja (koordinacija 

celega telesa, rok in nog).  

Otroke sem najprej vprašala, kako je mokar postavljen, ko mu moramo pomagati, da se  

obrne. Hitro so vedeli kaj mislim, se ulegli na hrbet in premikali roke in noge. Takrat sem jim 

še razdelila balone, ki so ga morali z rokami in nogami v zraku obdržati čim dlje. Na koncu 

smo za sprostitev in umiritev opazovali mokarje v vivariju. 

4.1.1.2.3 OPONAŠANJE GIBANJA MOKARJA 

Cilj: 

- Otrok s svojim načinom izražanja oponaša gibanje hrošča mokarja po neposrednem 

opazovanju.  

Otroci so mokarje opazovali na tleh v ogradi, narejeni iz kartona. Opozorila sem jih, naj bodo 

na njegovo gibanje posebej pozorni, saj se bodo potem gibali kot oni. Pozorni so bili na to, 

kako premika noge in tipalnice, se obrača, premika glavo, razpre krila itd. Gibanje vsakega 

otroka je bilo posebno in vsak je ugotovil nekaj, kar je z veseljem pokazal in kot si je to 

predstavljal. Tako so pokazali mokarja, ki je obrnjen na hrbet in miga z rokami in nogami ter 

ob tem dviguje glavo, kako premika tipalnice in ob tem komentirali, kaj z njimi dela, kako 

medtem ko hodi, razpre krila in za kratek čas poleti itd. Vsak otrok si je izbral sam, kako bo 

ponazoril gibanje in tako so se nekateri plazili po trebuhu ali po kolenih, nekateri pa so lazili 

po vseh štirih. Vmes so se otroci sami domislili, če lahko oponašajo tudi ličinko. Hkrati so me 

spomnili, da bi tudi ličinke lahko dala v ogrado za opazovanje in kot možnost oponašanja 

gibanja. 
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Slika 11: Oponašanje gibanja mokarja na več različnih načinov 

4.1.1.2.4 IZDELOVANJE MOKARJA IZ KARTONA 

Cilji:  

- Otrok se uri v neposrednem opazovanju mokarja in izdela svojega mokarja. 

- Otrok nariše mokarja in njegove dele telesa na karton ter razvija spretnost striženja s 

škarjami.  

Vsak otrok je na tanjši karton ob neposrednem opazovanju narisal mokarja. Nato ga je 

pobarval s črno voščenko in izstrigel. Pri risanju mokarja so bili nekateri otroci izredno 

natančni. Telo so razdelili na glavo, oprsje in zadek. Tudi noge so narisali točne oblike in ob 

tem ugotovili, da jih ima v obliki črke z. Tipalnice smo speli z razcepko, tako da so bile 

gibljive. Na koncu so nastali mokarji različnih velikosti in zanimivo je razmišljanje nekaterih 

otrok glede tega. Med izdelavo sem jih spodbudila, da lahko naredijo večje mokarje, 

predvsem noge, ampak nekateri so mi odvrnili, da ne morejo narediti velikih, če pa so oni 

majhni. Z velikostjo mokarjev so vztrajali do konca, jaz pa sem jim pustila, da svojo idejo 

izpeljejo. Vsak otrok je bil vesel in ponosen na svojega izdelanega mokarja. Naslednji dan, ko 

sem prišla v skupino, sta mi dve deklici povedali, da sta dali narejenega mokarja doma v 

škatlico in sedaj je to njuna domača žival. Dodali sta še, da sedaj skrbita za njiju, kot mi 

skrbimo za mokarje v vrtcu. To me je razveselilo, saj sta nad tem pokazali izredno veselje in 

tudi pozitiven odnos do mokarjev. 
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Slika 12: Nastali mokarji 

4.1.1.2.5 VSAKDANJA SKRB ZA MOKARJE IN RAZVIJANJE ODNOSA DO NJIH 

Otroci so bili nad novico, da bodo mokarji v njihovi igralnici in da bodo skrbeli za njih, 

navdušeni. Nekateri sprva niti niso verjeli, to navdušenje pa se je kaj hitro pokazalo. Vsak 

dan, ko so vstopili v igralnico, so šli najprej pogledat ''mokarčke,'' kot so jih sami 

poimenovali. Opazovali so, kje se skrivajo, koliko hrane so že pojedli, koliko je ličink, bub in 

odraslih hroščev ipd. Nekega dne, ko so jih šli zjutraj pogledat, je bilo zelo veliko odraslih 

hroščev, da je bila vrhnja plast otrobov skoraj čisto črna. Ugotovili so, da se sproti razvijajo iz 

bube in tako čedalje bolj razumeli njihov razvojni krog. Ker samice poginejo po odložitvi 

jajčec, jih je tudi nekaj mrtvih ležalo na vrhu. Otroke na to nisem opozorila, ker sem želela, da 

do teh opažanj pridejo sami. Tako me je nekega dne, ko smo bili skupaj v krogu in se 

pogovarjali o naših mokarjih, ena izmed deklic vprašala, zakaj so nekateri hrošči mrtvi. Nekaj 

otrok se je še oglasilo, da so tudi oni to opazili in razložila sem jim, da samice umrejo, ko 

izležejo jajčeca. Mislim, da so to težko razumeli, saj so me spraševali, zakaj je tako, ampak 

sem jim enostavno povedala, da so pač takšni procesi v naravi. Čez desetdnevno gojenje so 

otroci ves čas skrbeli, da so mokarjem dajali hrano. V tem so se menjavali, tako da je imel 

vsak otrok to izkušnjo. S tem je dobil občutek, da skrbi za naše mokarje in razvijal odgovoren 

odnos do njih. Seveda so obstajale razlike med otroki, saj so se nekateri mokarjem občutno 

več posvečali. Ampak glavno je, da sem popolnoma pri vsakem otroku opazila napredek v 

interesu za skrb in spoznavanje mokarjev. Tako se je pri otrocih v času gojenja odnos do 
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mokarjev zagotovo spremenil v pozitivnejši odnos. Z vsakim dnem so se bolj zavedali, da 

imajo v igralnici živa bitja, za katera skrbijo in jim posvečali svojo pozornost.  

4.1.2 SPOZNAVANJE DEŽEVNIKOV 

4.1.2.1 PREDSTAVITEV DEŽEVNIKOV  

CILJI:  

- Otrok doživi neposreden stik z deževnikom in spozna ravnanje z njim.  

- Otrok z različnimi poskusi ugotovi, kateri življenjski pogoji ustrezajo deževniku.  

- Otrok ob opazovanju s povečevalnim steklom spozna telesne značilnosti deževnika.  

- Otrok spozna prehranjevanje in razmnoževanje deževnika. 

- Otrok sodeluje pri pripravi vivarija za gojenje deževnikov in skrbi zanje. 

- Otrok razvija pozitiven in odgovoren odnos do deževnikov ob gojenju. 

 

SEZNANITEV Z DEŽEVNIKOM IN POGOVOR O RAVNANJU Z NJIM 

Uganka za deževnika:  

Pretegnjeni stric brez nog se premika. 

Rad ima dež, a ne rabi dežnika.  

(Anja Štefan: Sto ugank) 

 

Otroci so iz uganke izvedeli, da sem v vrtec prinesla deževnike. Nato sem jim enega pokazala 

in mi začeli pripovedovati njihove izkušnje z njimi. In sicer, kdaj in kje so jih že videli, kaj so 

z njimi naredili itn. Ob tem smo že prišli do teme, kako je treba ravnati z njimi. Otroci so po 

navadi odgovorili, da moramo ravnati lepo, jaz pa sem želela, da mi to natančneje opišejo. In 

tako so začeli razlagati, da moramo biti nežni, ga ne smemo močno prijemati, pohoditi in ga 

zbadati s palicami, ker ga to boli. Skozi pogovor smo ugotovili, da moramo tako ravnati z 

njimi, kot želimo, da nekdo z nami, saj živali prav tako čutijo. 

  

SAMOSTOJNO OPAZOVANJE S POVEČEVALNIMI STEKLI 

Na velik bel list, poškropljen z vodo, sem dala tri deževnike, ki so jih otroci opazovali. 

Mislim, da jim je bilo opazovanje zelo zanimivo, saj so jih gledali z velikim zanimanjem. 

Pozneje sem jim dala povečevalna stekla, da so lahko bolje videli deževnikovo telo, 
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sestavljeno iz členov. Medtem sem sama opazovala odzive otrok in njihov odnos do 

deževnikov. Nekatere otroke je predvsem motila zemlja, zaradi katere so menili, da je umazan 

in se ob tem na trenutke tudi pačili. Takoj ko se jim je deževnik približal, so se umaknili in 

postali panični. Ostali otroci, ki teh problemov niso imeli, so jih hitro pomirili. Na njih so 

vplivali zelo pozitivno, saj so jim bili s svojim odnosom in vedenjem pomemben zgled. Po 

koncu opazovanja smo se pogovorili o njihovih opažanjih in otroci so z veseljem začeli 

govoriti. Sklepali so, da živi v zemlji in se z njo tudi prehranjuje, da ima rad mokro, ker je raje 

lezel po mokrem delu lista, da telo krči in razteza ter je ob tem enkrat tanjši in drugič ožji, da 

ima na telesu en delček odebeljen in drugačne barve itn. Veselilo me je, da so otroci opazili 

toliko stvari, ki smo jih lahko potem skupaj analizirali in se o njih pogovorili.  

 

PREGLEDOVANJE LITERATURE IN NEPOSREDEN STIK 

Nato sem otrokom dala na razpolago različne knjige na temo deževnikov. Med gledanjem so 

se pogovarjali o tem, kje živi, s čim se prehranjuje, kakšne rove dela pod zemljo, kdo je 

njegov plenilec … Vse to so ugotovili iz narisanih ilustracij, ki so jih znali dobro razbrati. 

Medtem pa sem tudi vsakega otroka posebej poklicala v bolj odmaknjen kotiček in mu 

ponudila deževnika v dlani. Sama nisem vedela, kaj pričakovati, glede na prejšnje odzive 

otrok med opazovanjem. Ko sem izvajala intervju, jih prav tako skoraj polovica otrok te 

skupine ni želela v dlani. Ob tem sem se zavedala, kako je vsak trenutek pomemben moj 

zgled in odnos, ki ga kažem. Nobenega otroka nisem silila, le spodbujala na pozitiven način. 

Predvsem pa sem vsakemu pustila, da deževnika občuti in ga v polni meri doživi. Kar me je 

najbolj razveselilo, je bilo to, da se je nekaj otrok opogumilo in deževnike sprejelo v dlani, 

medtem ko ga pri intervjuju niso. Njihovi odzivi ob tem so bili presenetljivo dobri, hkrati pa 

so spoznali, da to ni nič hudega. Nekateri so ga opazovali z velikim čudenjem na svoji roki, 

drugi so se ob tem zabavali, ker jih je žgečkalo. Vsakemu otroku pa je bila tudi motivacija, ko 

sem jim poškropila roke z vodo, da bi se deževnik bolje počutil v njihovih dlaneh. Pet otrok se 

je hotelo deževnika le dotakniti, kar pa je zagotovo tudi uspeh, saj se ga pri intervjuju niso. 
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Slika 13: Veselje in čudenje nad deževniki v dlaneh 

 

VODENO OPAZOVANJE IN SPOZNAVANJE ZGRADBE, GIBANJA TER 

ŽIVLJENJSKIH POGOJEV DEŽEVNIKA 

       POSLUŠANJE ŠČETIN OB GIBANJU NA LISTU 

Otroci so že sami ugotovili, da deževnik nima nog, zato sem jim razložila, da ima ščetine, ki 

mu pomagajo, da se giba in oprijema na podlago. Vsak otrok je prislonil uho zraven lista, po 

katerem je lezel deževnik in poslušal, kako se oprijema s ščetinami na podlago. Ker smo se 

pogovarjali o zgradbi njegovega telesa, so me otroci spraševali, kje ima glavo in kaj je na njej, 

kaj je ta odebeljen del blizu njegove glave … Ko sem jim povedala, da ima na glavi samo 

usta, so bili začudeni. Nikakor niso razumeli, da nima oči. Povedala sem jim, da je zaradi tega 

prav poseben, saj ima povsod po telesu čutila, s katerimi tipa, okuša in zaznava tudi svetlobo. 

Povedala sem jim še, da ima na koncu odprtino, skozi katero izloča glistine, ki jih lahko 

opazimo na travi. Eno sem jim tudi pokazala in takoj so jo prepoznali. Tudi nad besedo sedlo 

so bili začudeni in nekateri so jo povezali s konjem. Razložila sem jim, da mu služi pri tem, 

da lahko nastanejo novi deževniki. Na sliki sem jim pokazala kokon in vsi so rekli, da je to 

jajčece. Popravila sem jih, da so v kokonu spravljena jajčeca, iz katerih se potem izležejo novi 

deževniki.  
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Slika 14: Poslušanje ščetin 

         POSKUS Z LUČJO 

Deževnika smo dali v nizko posodo in jo le polovico pokrili s kartonom, tako da je bila 

polovica posode v temi. Ob tem smo svetili z lučjo in deževnik se je sčasoma umaknil v 

temnejši del posode. Ob tem so otroci sklepali, da deževnik ne mara svetlobe. Povedala sem 

jim, da deževnik ni prilagojen na življenje na svetlobi, zato se umika stran od nje. Na soncu se 

lahko posuši in umre.  

 

POSKUS Z MOKRO IN SUHO POLOVICO PAPIRJA  

V enako posodo smo dali papir, ki je bil polovico moker in polovico suh. Deževnika smo dali 

na sredino papirja in posodo pokrili s kartonom, da je bil v temi. Čez nekaj minut smo ga 

odkrili in deževnik je bil na mokri polovici papirja. Otroci so sklepali, da ima rad mokro in da 

mu je bolje, kadar je zemlja vlažna kot pa suha.  

 

POGOVOR V KROGU  

V krogu smo z otroki zaključili naša spoznanja o deževnikih. V katerih življenjskih pogojih 

živi, so otroci sami ugotovili iz poskusov. Večkrat so me vprašali, s čim se prehranjuje in 

ugotavljanje tega sem prepustila kar otrokom. Ker so bili dobri opazovalci, so povedali, da 

ima rad zemljo, liste, sadje in zelenjavo. To pa so lahko tudi sami pozneje ob gojenju 

preizkusili. Ko smo se pogovarjali o tem, zakaj je deževnik pomemben, je eden izmed dečkov 

povedal, da so deževniki dobri, ker nam naredijo bolj mehko zemljo, da potem rastline lahko 

bolje rastejo. Ob tem stavku sem ga pohvalila in pritrdila.  
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PRIPRAVA VIVARIJA 

V vivarij smo dali najprej malo kamenčkov, nato pa plasti različnih prsti. To sem prepustila 

otrokom, da so bili lahko v pripravo individualno vključeni. Nekaj deževnikov sem imela že 

ulovljenih, zato so jih otroci dali noter. Po vrhu smo dali še listje, ga poškropili in vivarij 

pokrili z mrežastim pokrovom. Dogovorili smo se, da bodo vsak dan poškropili deževnike s 

pršilko in to nalogo so z veseljem sprejeli. Na koncu smo vivarij še zakrili s kartonom, da 

bodo deževniki tudi ob steklu kopali rove za možnost našega opazovanja. 

 

Slika 15: Priprava bivališča deževnikom 

4.1.2.2 VZPOREDNE DEJAVNOSTI OB GOJENJU DEŽEVNIKOV 

4.1.2.2.1 ISKANJE DEŽEVNIKOV V GOZDU 

Cilj: 

- Otrok doživlja in spoznava gozd ob iskanju ter nabiranju deževnikov.  

V gozdu so otroci našli kup zemlje, ki so ga razkopali z lopatkami. Vneto so jih iskali pod 

listjem, v luknjah, na mestih, kjer je bilo veliko glistin, a niso našli nobenega. Razlog je bil v 

tem, da je bilo sonce. Medtem pa mi je ena izmed deklic zastavila vprašanje: ''Anja, kako pa 

on ve, da je sonce? Kako ve, kdaj se mora skriti, če nima oči?'' Vprašanje je bilo znak 

razmišljanja in z veseljem sem odgovorila tudi ostalim otrokom, ki so se zamislili ob njenem 

vprašanju. Ker je bilo zaradi tega iskanje deževnikov oteženo, sem jim rekla, da poznam še en 

način, kako deževnike privabiti iz rovov. Vsi so vneto začeli poslušati in me gledati, ko sem 

topotala z nogami po tleh. Nekaj otrok je stopilo v krog in začeli so ponavljati za mano. Ko se 

je naenkrat prikazal deževnik iz rova, so vsi presenečeno zaklicali: ''Deluje!'' Deževnika smo 

dali v steklen kozarec z zemljo. Ugotovili so, da se bodo njegovi rovi veliko bolje videli v 
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našem vivariju, saj je bil zelo velik. Na poti nazaj v vrtec smo našli tudi nekaj posušenih 

deževnikov in otroci so bili ob tem žalostni. Prijeli so jih, dali na zemljo pod listjem in 

sklenili, da jim bo tam zagotovo bolje. Čeprav smo imeli samo enega deževnika, so ga otroci 

z veseljem in ponosom dali v naš vivarij ter rekli, da bo sedaj bolj vesel ob družbi ostalih 

deževnikov.  

 

Slika 16: ''Hitro kopljimo, da najdemo deževnike!'' 

4.1.2.2.2 RAZISKOVANJE VRTČEVSKEGA VRTA 

Cilj:  

- Otrok ob raziskovanju vrta išče in spoznava različne živali ter z njimi naveže 

neposreden stik.  

Otroci so na vrtu iskali različne živali in hitro ugotovili, kje jih lahko najdejo. V kompostniku, 

ob mlaki, pod kamni in pod lesenimi čoki, ki so bili hitro prevrnjeni za raziskovanje. Nekateri 

so sami povedali, da jih je tukaj veliko, ker je vlažno. Našli smo veliko živali: kačice, stonoge, 

polže, mokrice, mravlje, hrošče in deževnike. Otroci so bili pozorni na vse živali in si jih sami 

dajali v dlani z veliko mero nežnosti. Napredek je bil opazen, saj je to naredilo veliko otrok, 

ki so imeli pred gojenjem do deževnikov zadržke. Sedaj pa so si dajali v dlani tudi druge 

nepoznane živali. Skupina dečkov se je osredotočila na reševanje polžev in ob tem so pokazali 

skrb za njih. Občutek in odgovoren odnos, ki se je razvil do deževnikov, se je prenašal tudi do 

drugih živali.  
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Slika 17: ''Koliko deževnikov je!'' 

4.1.2.2.3 OPONAŠANJE GIBANJA DEŽEVNIKA IN PRETIKANKA 

Cilji: 

- Otrok s svojim načinom izražanja oponaša gibanje deževnika po neposrednem 

opazovanju.  

- Otrok s pretikanko razvija prstne spretnosti oziroma fino motoriko.  

 

Otroci so deževnike opazovali na poškropljenem belem listu. Opazili so, da je na delu, kjer je 

bil skrčen, debelejši kot na drugem raztegnjenem delu, ki je bil ožji. Nato sem otrokom rekla, 

naj zdaj vse to, kar so opazili, tudi pokažejo. Prve trenutke je otroke najbolje opazovati, saj je 

takrat njihovo občutenje deževnika še najbolj intenzivno. Tako so otroci pokazali, kako 

deževnik raziskuje z glavo in leze naprej. Zanimivo je, da so nekateri to pokazali tako, da so 

roke sklenili nad glavo in z njimi naredili strešico, kar natančno ponazarja obliko deževnika. 

Ker je na trenutke deževnik lezel tudi nazaj, so se tudi oni plazili nazaj. Med gibanjem so se 

čisto skrčili ali raztegnili, se zvili v klobčič in se počasi odvijali kot deževnik. Določili so tudi, 

kje bodo oni imeli sedlo, in tako je bilo njihovo sedlo vrat, hrbet ali pa zadnjica. Nekateri 

otroci so se gibali čisto v tišini in bili na to popolnoma skoncentrirani, medtem ko so nekateri 

svoje gibanje ves čas opisovali, kar dokazuje, kako so doživljanja otrok različna.  

Po oponašanju gibanja sem otrokom za sprostitev in umiritev ponudila že izdelane pretikanke 

v obliki deževnika.  
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Slika 18: ''Jaz sem dooolg deževnik!'' 

4.1.2.2.4 IZDELOVANJE DEŽEVNIKOV IZ PERLIC IN IGRA Z NJIMI 

Cilj:  

- Otrok razvija fino motoriko ob natikanju perlic na kosmato žičko in ob domišljijski 

igri z deževniki utrjuje svoje znanje o njih.  

 

Vsak otrok je na kosmato žičko natikal različne barve perlic in nekateri so naredili tudi 

zaporedje. Med izdelovanjem so se otroci pogovarjali o deževnikih, ko so nekateri predlagali, 

da bi deževniku narisali oči. Drugi so hitro odgovorili, da jim ne morejo narisati oči, če jih 

nimajo in tako so deževniki na koncu ostali brez oči. Določili so le, kje ima njihov deževnik 

sedlo in tega so se sami spomnili, kar me je zelo razveselilo. Ko so bili deževniki končani, 

sem otrokom ponudila še različne kocke in igra se je razvila popolnoma spontano. Nekateri so 

zgradili dolge rove, skozi katere so lezli njihovi deževniki in vanje nosili listje, ostanke sadja 

in zelenjave. Iz modrih kock so sestavili lužo, ob kateri so živeli deževniki in se skrivali pred 

pticami ter krti, ki so jih hoteli pojesti. Figurice ljudi so predstavljale kmete in vrtnarje, ki so 

delali na njivi ali vrtu in se zahvaljevali deževnikom, da zdaj lahko rastline bolje rastejo.  
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Slika 19: Izdelovanje deževnikov in doživljajski svet igre 

4.1.2.2.5 IGRA ''DEŽEVNIKI V ROVIH'' 

Cilji:  

- Otrok spozna novo igro in upošteva njena pravila. 

- Otrok ob igri spoznava življenje deževnikov.  

Otroci so se gibali po rovih, ki sem jih s kredo narisala na tla. Ker smo bili zunaj na asfaltu in 

je bilo bolj mrzlo, so večinoma hodili, nekateri pa so se tudi plazili. V rokah sem imela štiri 

različne slike: sonce, dež, luna in ptica, na katere so morali biti ves čas pozorni. Ob soncu in 

ptici so se poskrili globoko v rove, ob dežju so prišli na površje, da se ne bi zadušili, ob luni 

pa so prišli ven nabirat hrano (posušeno listje in travo). Za vsako sliko posebej so otroci 

razumeli, zakaj morajo tako narediti, saj so ob igri to ves čas govorili in razlagali. Najbolj 

vznemirljiva jim je bila slika ptice, ko so se ji morali hitro poskriti, da jih ne bi pojedla. Nad 

igro so bili navdušeni in nekateri so se jo igrali tudi še popoldne po kosilu, kjer so uvedli 

nekaj sprememb. Za sonce, dež, luno in ptico niso kazali slik, ampak so si razdelili vloge tako, 

da je vsak otrok predstavljal nekaj od tega. Dodali so še krta. Igra je postala še boljša ravno 

zaradi njihovih idej.  
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Slika 20: Vživljanje v deževnike med igro 

4.1.2.2.6 KNJIGE O DEŽEVNIKIH 

Cilji: 

- Otrok ob knjigah spoznava življenje deževnikov in njihove značilnosti.  

- Otrok ob poslušanju zgodbe doživlja književno dogajanje in se identificira s književno 

osebo. 

- Otrok primerja realne deževnike s tistimi, ki nastopajo v zgodbi.  

- Otrok se uči samostojno pripovedovati ob ilustracijah iz knjig.  

- Otrok doživlja knjigo kot vir informacij.  

 

Otroci so v času gojenja imeli ves čas na razpolago različne knjige o deževnikih.2 Po navadi 

so jih gledali v majhnih skupinah, se med seboj pogovarjali o deževnikih in tako utrjevali 

svoje znanje. Enkrat pa smo prebrali tudi edino knjigo z zgodbo Kako živi deževnik Jan: 

Vlasta Gristov. Knjiga prikazuje življenje deževnikov, s čim se prehranjujejo, kdo so njihovi 

plenilci … A vsebuje pa tudi nekaj nerealnih elementov, ki so jih otroci hitro opazili. Npr. da 

deževniki ne govorijo, nimajo oči, nimajo oblačil ipd. Ker imajo otroci ob počitku možnost 

samostojnega pripovedovanja ob knjigah, ki si jih izberejo, si je deklica izbrala to knjigo in 

nastala je pripoved, kjer je lahko vključila svoje znanje o deževnikih in ga tako utrdila.  

 

 

 

 

                                                           
2 Seznam uporabljene otroške literature je priložen v poglavju Literatura.  
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Primer pripovedovanja šestletne deklice ob knjigi Deževnik Jan (Vlasta Gristov):  

 

Naslov: Kako je biti Jan 

Deževnik je šel ven iz svojega doma, ko je posijalo sonce. Jan je bil zelo žalosten, saj je bilo 

sonce. Potem pa je šel k mamici in ji rekel: ''Mama, jaz bi pa šel malo ven na sprehod nabrat 

zelenjavo.'' Mama mu odgovori: ''Prav, pa pojdi, če želiš. Samo izogibaj se tistih dveh 

nevarnih živali, ki te lahko pojesta. To sta krt in ptica, ki nas imata rada za svojo malico! 

Spotoma pa pojdi obiskat še svoje tete, babice in prijatelje.'' Jan se je odpravil na pot, ko je 

med kopanjem rovov zagledal krta. Zaklical je: ''Ooo krt, prosim ne me pojesti! Mama me je 

opozorila, da si nevaren za nas!'' Krt je rekel, da ima prav in da ga bo pojedel. Deževnik Jan 

pa se je hitro skril nazaj v svoj rov in zbežal. Ko je bil na poti do svoje babice, se je začela 

zemlja zelo tresti. Ljudje so sadili zelenjavo in Jan je hitro zlezel še globlje v zemljo. Ko se je 

nehalo tresti, je šel naprej na pot in se ob tem veselil. Med potjo je videl veliko zelenjave, ko 

je srečal polža. Vprašal ga je: ''Ej, kdo si pa ti? Bi mi pomagal nabrati zelenjavo? Tako sem že 

utrujen in lačen, da moram nekaj pojesti. S seboj pa imam tudi krompirjeve olupke in če 

hočeš, ti jih dam malo.'' Polž ni hotel Janu pomagati, zato je šel naprej. Začel je padati dež in 

prišel je ven iz zemlje na površje. Dežja pa je bil zelo vesel, ker se je lahko osvežil. Konec. 

4.1.2.2.7 IGRA ''KLJUKICA ALI KRIŽEC?'' Z DREVESNIM DIAGRAMOM 

Cilj: 

- Otrok spozna drevesni diagram in razvršča slike na temo deževnikov.  

Na tleh sem iz palic oblikovala drevesni diagram, kjer je bila v enem obroču kljukica, v 

drugem pa križec. Kljukica je pomenila, da je otrok na vprašanje o deževniku pritrdil, križec 

pa, da je zanikal. Otroci so stali v koloni pred diagramom in tisti, ki je bil na vrsti, je dobil 

sliko in povedal, kaj je na njej. Ob tem sem jaz zastavila vprašanje, vezano na to sliko.  

Primer:  

Telesne značilnosti: Slika oči in vprašanje: ''Ali ima deževnik oči?'' 

Prehranjevanje: Slika listja in vprašanje: Ali ima deževnik rad listje?''  

Razmnoževanje: Slika kokona in vprašanje: ''Ali je to eno samo jajčece?'' 

Koristnost v naravi: Slika vrtnarja in vprašanje: ''Ali je deževnik koristen za vrtnarje?''  

Otroci so v igri zelo uživali, nasploh pa jim je bila velika motivacija razvrstitev slik v pravilen 

obroč. Na koncu smo slike v vsakem obroču še enkrat pogledali in tudi prešteli.  
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Slika 21: Učenje o deževnikih z drevesnim diagramom 

4.1.2.2.8 IZDELAVA PLAKATA ''PREŠTEJ DEŽEVNIKE!''  

Cilj:  

- Otrok spoznava in rabi imena za števila ter vadi štetje od 0 do 10.  

 

Z otroki smo se razdelili po skupinah. Ena skupina je izdelala deževnike iz časopisnega 

papirja in jih pobarvala s tempera barvo. Druga skupina je na kartončke napisala številke in 

tretja je na plakat narisala črte. Naslednji dan smo deževnike nalepili na plakat ob kartončkih 

s pravo številko. Otrok je lahko kartončke pobral iz plakata, preštel deževnike in ob tem 

postavil kartonček s pravilno številko. To so zelo radi počeli in mislim, da je k temu prispeval 

občutek, da so vse naredili popolnoma sami.  
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Slika 22: Izdelovanje in ustvarjanje plakata ''Preštej deževnike!'' 

4.1.2.2.9 VSAKDANJA SKRB ZA DEŽEVNIKE IN RAZVIJANJE ODNOSA DO NJIH 

Menim, da so otroci po izkušnji gojenja mokarjev že bolje dojeli, da imajo v skupini živali, za 

katere skrbijo in so zanje odgovorni. Otroci so čedalje bolj razvijali občutek za skrb živali, saj 

so jih zdaj večkrat opazovali, preverjali vlažnost zemlje in jih škropili, bili pozorni, da je bil 

vivarij pokrit s kartonom … Skratka, kotiček z deževniki je bil tokrat večkrat zaseden, saj so 

deževnikom posvečali veliko več pozornosti kot prej mokarjem. Seveda so bile tudi tukaj 

vidne razlike med otroki v interesu do deževnikov, ampak popolnoma vsak otrok je naredil 

napredek pri skrbi za deževnike in pri izgubi predsodkov do njih. Na koncu gojenja tudi 

zemlja ni več motila otrok kot na začetku, ko so večkrat deževnike zavračali, ker naj bi bili 

umazani. Predvsem sem opazovala otroke, ki so imeli predsodke že do mokarjev, saj so jih 

imeli pogosto tudi do deževnikov. Vsak dan sem opažala napredek teh otrok, saj so bili pri 

stiku z deževnikom vedno bolj spontani in sproščeni. Če deževnika prej niso prijeli, so se ga 

zdaj dotaknili. Ampak teh otrok je bilo na koncu že zelo malo, saj jih je velika večina že 

sprejela v dlani brez težav. Opazila sem, da so nekateri otroci potrebovali veliko več časa kot 

drugi, preden so jih sprejeli v dlani, kar dokazuje, kako se vsak otrok drugače spopada s 

predsodki. Ko je bil vsak dan usmerjen v deževnike in dejavnosti, s katerimi smo jih 

spoznavali in pridobivali izkušnje, je tudi otrokovo navdušenje nad njimi naraščalo. Vsak dan 

sem poslušala njihove zgodbe reševanja deževnikov iz asfalta in dobivala razne risbe o 

deževnikih. Zadnji dan smo jih skupaj spustili nazaj v naravo in ob tem so bili žalostni. Tako 

sem imela možnost videti njihovo navezanost do deževnikov, ki se je razvila v času 

desetdnevnega gojenja.  
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Slika 23: Opazovanje rovov in obrisovanje njihove oblike 

4.1.3 SPOZNAVANJE NAVADNE KRASTAČE 

4.1.3.1 PREDSTAVITEV NAVADNE KRASTAČE  

CILJI:  

- Otrok naveže neposreden stik s krastačo in spozna ravnanje z njo.  

- Otrok spozna telesne značilnosti, bivališče, prehranjevanje in razmnoževanje krastače.  

- Otrok sodeluje pri pripravi vivarija za gojenje krastače in skrbi zanjo.  

- Otrok razvija pozitiven in odgovoren odnos do krastače ob gojenju.  

 

SEZNANITEV S KRASTAČO IN POGOVOR O RAVNANJU Z NJO 

Otroci so krastačo že težko pričakovali, in ko sem jo končno dala na tla v ogrado, so bili polni 

pričakovanja. Takoj za tem pa so bili odzivi otrok zelo različni. Nekateri so se ji približali in 

rekli, da je lepa, nekateri so se je bali, nekateri pa so se tudi zgražali, kar je bilo opaziti iz 

njihove obrazne mimike. Začeli so govoriti o svojih izkušnjah z žabami, ali so jih že videli in 

kje, kaj je delala ipd. Zatem sem jih opozorila, da se bomo naučili poimenovati žival, ki sem 

jo prinesla, krastača. Ko sem jo držala v rokah, sem otroke vprašala, kako moramo ravnati z 

njo. Po vseh izkušnjah z mokarji in deževniki so znali ravnanje že dobro opisati in rekli so, da 

moramo biti tihi, nežni, jo držati nad tlemi, da se ne poškoduje in da moramo biti počasni. Ko 

so zraven mene videli pršilko, so takoj ugotovili, da moramo imeti tudi mokre roke. Razložila 

sem jim, da moramo imeti mokre roke zaradi njene suhe kože, drugače bi jo lahko 

poškodovali.  
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SAMOSTOJNO OPAZOVANJE  

Krastačo sem dala na tla v ogrado, narejeno iz kartona, in otroci so bili popolnoma fascinirani 

nad njo. Nekateri so bili od navdušenja večkrat preglasni, tako da so se otroci med seboj sami 

opozarjali, da morajo biti tišji, saj bo krastača postala razburjena. Opazovali so jo z veliko 

mero občudovanja in zanimiva je bila prav vsem, tudi če so imeli do nje kakšne zadržke. Med 

opazovanjem sem opazovala njihov odnos do krastače in morebitne predsodke. Predsodki so 

se kazali predvsem pri tistih otrocih, ki so jih imeli tudi pri prejšnjih živalih. Sem pa opazila 

veliko otrok, ki krastače pri začetnem intervjuju niso želeli sprejeti v dlani, da so se ji zdaj 

brez problema približali in me spraševali, kdaj jo bodo že lahko prijeli. Ko so se otroci začeli 

pogovarjati med seboj, sem krastačo umaknila, da smo se pogovorili o tem, kar so opazili. 

Najprej so rekli, zakaj ne skače, saj je večino časa hodila, le malokrat skočila. Pri tem so bila 

pričakovanja otrok predvsem, da bo ves čas visoko skakala. Opazili so, kako velika je in 

povedala sem jim, da je to samica, ki je večja od samca. Hoteli so vedeti, zakaj je tako in mi 

rekli, naj pokažem še samca na računalniku. Bilo jim je zabavno, da je samec manjši in da ga 

v času parjenja nosi na hrbtu. Opazili so njeno bradavičasto kožo in bradavice poimenovali 

pikice ali mozoljčki. Sami so prešteli tudi prste na nogah in ugotovili, da ima na sprednjih 

nogah en prst manj kot na zadnjih. Nekateri so opazili njene oči in jih opisali, da ima po 

sredini oči črno črto, okrog pa je kolobar oranžne barve. Tiste otroke, ki so imeli zadržke do 

nje, pa je zanimalo predvsem, če nam lahko kaj naredi. Razložila sem jim, da ima po telesu 

strupne žleze, skozi katere spušča strup, ampak ta za nas ni nevaren. Pomembno je le, da si po 

stiku z njo umijemo roke, saj nas lahko peče, če damo roke v oči, usta ali nos. Vprašali so 

tudi, ali nas lahko ugrizne ali piči. Videlo se je, da se želijo zares popolnoma prepričati o 

morebitni nevarnosti.  

 

NEPOSREDEN STIK IN PREGLED LITERATURE  

Otroci so z zanimanjem pregledovali otroške poučne knjige in se med seboj ves čas 

pogovarjali o tem, kar so videli. Medtem pa sem vsakega otroka posebej povabila v bolj 

odmaknjen kotiček in mu krastačo ponudila v dlani. Veliko otrok je krastačo sprejelo v dlani z 

veseljem in vmes so bili tudi tisti, ki se je pri začetnem intervjuju niso želeti niti dotakniti. Bili 

so navdušeni, in če je krastača slučajno želela iti, so jo prijazno nagovarjali, naj le pride nazaj. 

Imeli so občutek za nežnost in čudenje nad njo. Pri določenih otrocih sem pričakovala zadržke 

glede na prejšnje izkušnje, ampak so jo vsi sprejeli v dlani brez težav. Štirje otroci pa so se je 

le dotaknili, medtem ko se je pri intervjuju niso, zato je bil to zagotovo uspeh. Ko so se je 
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dotaknili, so navdušeno povedali, kakšna je, jaz pa sem jih pohvalila za pogum. Vsakemu 

otroku sem pustila, da vzpostavi vez s krastačo in jo popolnoma doživi. Z njim se nisem 

pogovarjala, če on ni želel, saj nisem hotela z mojimi komentarji prekinjati njihove vezi s 

krastačo. Včasih so popolnoma očarani po tiho komentirali, kako je lepa in prijazna, kar mi je 

veliko pomenilo. 

 

Slika 24: Veselje ob držanju krastače 

 

VODENO OPAZOVANJE  

          OPAZOVANJE HRANJENJA 

Veliko otrok je reklo, da so v knjigi videli, da je deževnike in bili nad tem kar malo 

razburjeni. Razložila sem jim, da mora tudi ona jesti. Našteli so še črve in polže. Ena izmed 

deklic pa je naštela tudi žuželke in povedala, da so to majhne živalce, ki imajo lahko krila in 

letijo kot npr. muhe. Z otroki smo naredili krog na tleh in krastačo sem dala na sredino. 

Prednjo sem postavila ličinko mokarja, ki so jo otroci takoj prepoznali. Krastača jo je nekaj 

časa samo opazovala, otroci pa so strpno čakali, kaj se bo zgodilo. Ko pa je naenkrat na hitro 

stegnila jezik in pobrala ličinko, so bili popolnoma navdušeni. To so želeli še videti, zato je 

eden izmed otrok dal pred njo še eno ličinko. Njen jezik in to, kako hitro ga iztegne, jim je 

bilo zelo všeč.  

 

           SPOZNAVANJE RAZVOJNEGA KROGA  

Otrokom sem na računalniku pokazala posnetek, ki prikazuje mrest. Nekatere je spominjal na 

ogrlico ali krastačine stopinje. Po dolgem času razmišljanja pa so ugotovili, da so to njena 



47 

 

jajčeca. Ogledali smo si še paglavce, ki so jih nekateri otroci že poznali in rekli, da pridejo iz 

jajčeca. Na posnetku je bil nazorno nakazan razvoj zadnjih in sprednjih nog ter postopno 

krnenje repa. Spraševali so, ali krastačo boli, ko ji zakrni rep. Zanimanje otrok je bilo veliko 

in ves čas so postavljali nova vprašanja, kar mi je bilo všeč. Vsak je dobil pobarvanko 

razvojnega kroga, pri čemer sem lahko videla, kako dobri opazovalci so bili. Pobarvali so ga 

natančno in v resničnih barvah. 

 

Slika 25: Pobarvana razvojna kroga 

 

           BIVALIŠČE 

Ker so otroci mislili, da krastačo vedno lahko najdemo v mlaki, in da tam živi, se mi je zdelo 

pomembno, da se temu še posebej posvetim. Otrokom sem razložila, da je krastača v vodi 

samo takrat, ko gre odložit jajčeca. Pokazala sem jim plavalno kožico med prsti na nogah in 

razložila, da ima slabo razvito, kar je povezano s tem, da v vodi preživi malo časa. Drugače pa 

se zadržuje v vlažnih gozdovih pod listjem, na travniku in jo zaradi njene varovalne barve 

zelo težko opazimo. Ker smo noge opazovali, ko je bila krastača na hrbtu, smo si lahko 

ogledali tudi trebuh. Otroci so ugotovili, da je po trebuhu svetlejša, da ima prav tako 

bradavice in črne vzorce. Velikokrat pa je bilo slišati tudi: ''Kako je lepa.'' Otroke je zanimalo, 

kje krastača preživi zimo in menili so, da se skrije pod listjem. Dodala sem še, da si rada 

skoplje jamo v zemlji in tam otrpne čez zimo. Sami so sklepali, da je to podobno spanju. 

 

PRIPRAVA VIVARIJA 

Z otroki smo nazadnje še pripravili vivarij (stekleno posodo z mrežastim pokrovom), v 

katerega smo dali mah in lubje. Lubje smo postavili tako, da je bil pod njim prostor, kamor se 

je krastača lahko skrila. Na koncu smo ji dali še posodo z vodo, v katero se je lahko hodila 

namakat. Otroci so dobili idejo, da bi krastači dali ime. In tako je postala naša krastača Mimi.  
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Slika 26: Kotiček za krastačo Mimi 

4.1.3.2 VZPOREDNE DEJAVNOSTI MED GOJENJEM  

4.1.3.2.1 SPOZNAVANJE RAZLIK IN PODOBNOSTI MED KRASTAČO IN ŽABO  

Cilj:  

- Otrok spozna razlike in podobnosti med krastačo in žabo z Vennovim diagramom.  

Krastačo smo opazovali neposredno, žabo pa iz knjige. Po nekem času opazovanja sem 

krastačo umaknila, saj je otroke tako prevzela, da so celotno pozornost namenili samo njej. 

Otrokom sem pokazala nekaj podobnosti in razlik, ki sem jih imela na A6 listih že narisanih, 

da smo jih lahko takoj razvrstili v diagram. Otroci so hitro razumeli namen Vennovega 

diagrama in brez težav razvrstili sličice.  

 

RAZLIKE:  

Koža: suha, bradavičasta/vlažna, gladka. 

Zadnje noge: krajše, slabše skakanje/daljše, boljše skakanje. 

Plavalna kožica: nima ali slabo razvita/ima dobro razvito. 

Bivališče: večinoma pod listjem, večinoma na travi/v vodi. 

 

Otroci so se sami domislili razlike, da ima krastača črne vzorce po koži, žaba pa ne. Za 

podobnost pa, da imata obe štiri noge. To so tudi popolnoma sami narisali. 
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PODOBNOSTI:  

Oči: izbuljene oči.  

Prehrana: deževniki.  

Jezik: dolg in lepljiv.  

Na koncu so otroci ugotovili, da zaradi veliko stvari ni prav, da krastači rečemo žaba. Njihov 

izdelan diagram so ponosno obesili zraven vivarija, ki so ga lahko ves čas gojenja gledali.  

 

Slika 27: Spoznavanje in izdelovanje Vennovega diagrama 

4.1.3.2.2 IZDELOVANJE KRASTAČE IZ KARTONA IN IGRA Z NJO 

Cilj:  

- Otrok razvija spretnost striženja kartona in izdela svojo krastačo.  

Vsak otrok je s škarjami obstrigel narisano obliko krastače na tanjšem kartonu in jo pobarval z 

voščenkami. Veliko jih je takoj reklo, da je rjave barve, veliko pa jih je šlo krastačo kar 

pogledat v vivarij. Ti otroci so bili predvsem pozorni še na črne vzorce, ki jih ima krastača po 

telesu in na njene oči. Na koncu smo nanjo nalepili še plutast zamašek. Z izdelanimi 

krastačami so se otroci takoj začeli igrati ob lesenih kockah. Nekaj otrok pa se je pred igro 

zbralo pri vivariju, kjer so Mimi hoteli pokazati svojo izdelano krastačo. Vneto so ji razlagali, 

kako so jo izdelali in ji jo kazali. V igri so otroci različne barve in oblike kock takoj 

spremenili v listje, jame, mlake … Nastale so skupine otrok, ki so razvile svojo igro z 

njihovimi krastačami in vanjo vključile svoje znanje. Tako so oponašali samico, ki nese 
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samca do mlake, da bo odložila jajčeca; s kockami so naredili luknje, da se je lahko skrila 

pred zimo; med kockami, ki so predstavljale listje, so se skrivale pred pticami in ob tem 

uporabile svojo varovalno barvo. Otroci so se spomnili, da bi lahko vključili še izdelane 

deževnike in tako se je igra razvila v novo smer, kjer je krastača opazovala deževnike, nato pa 

ga je s svojim jezikom hitro pobrala. Med igro so otroci sami hodili h krastači in jo gledali v 

vivariju. Vsakemu sem ponudila stik z njo, da jo je lahko pobožal ali jo sprejel v dlani. Ta dan 

je veliko otrok naredilo napredek. Tisti otroci, ki je nazadnje niso prijeli, so zdaj zbrali pogum 

in jo sprejeli v dlani. Tisti, ki pa so se je dotikali še zelo negotovo, so bili zdaj že veliko bolj 

suvereni.  

 

Slika 28: Igrivi svet s krastačami 

4.1.3.2.3 POMAGAJMO KRASTAČAM ČEZ ČESTO 

Cilji:  

- Otrok spozna smisel pomoči krastačam čez cesto in pri tem razvija odgovoren odnos 

do obravnavane teme.  

- Otrok ob premagovanju različnih gibalnih ovir razvija svoje gibalne sposobnosti.  

Z otroki smo si pogledali posnetek na internetu ''Infodrom Mladi prostovoljci akcije 

Pomagajmo žabicam,'' kjer so predstavljeni trije otroci, ki pomagajo žabam in krastačam čez 

cesto na poti do mlake, da bi odložile mrest. Na vsebino posnetka jih nisem pripravila, saj sem 

hotela videti, kako ga bodo sami razumeli. Posnetek smo si večkrat ogledali in se vsakič po 

gledanju tudi pogovorili, da so na koncu razumeli smisel in bistvo tega ravnanja. Opazili so, 

kako samica nese samca in da se vse dogaja ponoči. Eden izmed otrok se je glede tega zelo 

lepo izrazil in povedal, da je tema njen čas, v katerem najbolje deluje. Spoznali smo tudi 
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besedo dvoživka in nekateri otroci so takoj razumeli njen pomen. V telovadnici sem pripravila 

pot čez različne ovire (skrinje, blazine, lestev, nizka gred, stožci za slalom), kjer so na začetku 

na zeleni blazini (travi) poiskali svojo izdelano krastačo iz prejšnje dejavnosti, jo dali v vedro 

in jo čez ovire odnesli na modro blazino (mlako). Pri tem so prav tako prečkali cesto, ki sem 

jo označila z vrvmi. Ker so imeli otroci v posnetku odsevne brezrokavnike, smo jih imeli tudi 

mi, kar je bilo otrokom še večja motivacija. Na koncu so otroci svoje doživljanje izrazili še z 

risanjem in nastale so nadvse zanimive risbe.  

 

Slika 29: Pomoč krastačam na poti do mlake 

4.1.3.2.4 GIBALNI IGRI 

IGRA: Krastača lovi muhe  

Cilj:  

- Otrok izvaja naravno obliko gibanja (tek) in usvoji način gibanja z nogavico z žogo.  

Pred igro smo našo krastačo nahranili z ličinko mokarja. Nekaj trenutkov jo je le pozorno 

opazovala in jo nato hitro zagrabila z jezikom. Otroke je to zelo navdušilo, kar so potem 

pokazali tudi v igri. Eden izmed otrok je imel spodnji del najlonske nogavice z mehko žogico, 

ki je predstavljala krastačji jezik. Z njo je lovil ostale (muhe), tako da je držal konec nogavice. 

Če je krastača ulovila muho, sta se vlogi zamenjali. Nekateri so se tako vživeli, da so se gibali 

kot krastača in nogavico z žogico uporabljali tako, da so čim bolj nazorno pokazali, kako z 
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jezikom zagrabi ličinko. Ob igri smo ponovili, s čim se krastača prehranjuje, saj so se otroci 

sami spomnili, da bodo muhe, ličinke mokarjev, deževniki ali pa polži.  

IGRA: Štorklja in krastača  

Cilj:  

- Otrok izvaja naravno obliko gibanja (tek) in se uri v hitrosti. 

Na tleh smo označili dve mlaki, kjer so prebivale krastače in ves čas hodile na obisk v drugo 

mlako. Med mlakama pa je bila štorklja, ki jih je skušala uloviti. Kogar je ulovila, sta si vlogi 

zamenjala. V igri so otroci spoznali plenilce krastače in ob besedi mlaka so se spomnili, da so 

krastače v mlaki samo takrat, ko odlagajo jajčeca. Na to so se sami spomnili, kar me je zelo 

razveselilo.  

4.1.3.2.5 IZDELOVANJE KRASTAČ Z IZTEGLJIVIM JEZIKOM 

Cilj:  

- Otrok uživa v izdelovanju svoje krastače in hkrati utrjuje znanje o njej.  

Vsak otrok je z voščenkami pobarval kartonast krožnik, ga prepognil in vanj vstavil piščalko 

za praznovanje. Nazadnje je nalepil še oči. Ker je otrokom najbolj všeč, ko krastačo hranimo, 

se mi je zdela to odlična povezava za izdelavo krastače. Igrali so se, kako hitro bodo vzeli 

ličinko mokarja, deževnika ali polža. Ob tem so ugotovili, da je pri tem krastača Mimi veliko 

hitrejša kot mi.  

 

Slika 30: Izdelane krastače 
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4.1.3.2.6 GLASBENO DIDAKTIČNI IGRI 

IGRA: Krastače, v skrivališča!  

Cilj:  

- Otrok razlikuje med glasnim in tihim zvokom igranja na strgalo.  

Otrokom sem pokazala strgalo, ki je spominjalo na oglašanje krastače. Ob tem smo ponovili, 

kdo se tako oglaša in predvsem kdaj. Nekaj otrok se je spomnilo, da se oglaša samo samec, ko 

vabi samico na parjenje. Razložila sem jim pravila, da ko igram glasno, so krastače zunaj iz 

svojih skrivališč in se sprehajajo naokoli. Ko pa igram tiho, se skrijejo nazaj. Njihova 

skrivališča so predstavljali stožci, razporejeni po travniku. Zanimivo je bilo, da so otroci sami 

sklenili, da takrat, ko so zunaj, je noč in nabirajo hrano. Ko pa so v skrivališčih, je dan in se 

skrivajo pred pticami. To razlago so si domislili popolnoma sami, kar mi je bilo všeč, saj so 

dobro uporabili svoje znanje.  

IGRA: Krastače in kobilice 

Cilj:  

- Otrok loči inštrument po barvi zvoka.  

Razdelili smo se na krastače in kobilice in k stožcem na travniku dodali še manjše obroče, ki 

so predstavljali bilke kobilic. Ko sem igrala na triangel, so se kobilice gibale naokrog, ko pa 

na strgalo, so se gibale krastače. Otroci so se sami spomnili, da se krastača prehranjuje tudi s 

kobilicami, zato se morajo kobilice hitro skriti, ko zaslišijo strgalo. Inštrumente sem 

prepustila otrokom, saj jim je bil všeč občutek vodenja igre.  
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Slika 31: Uživanje v glasbeno didaktičnih igrah 

4.1.3.2.7 MATEMATIČNO DIDAKTIČNA IGRA 

Cilj:  

- Otrok vadi štetje do deset in ob igri utrjuje, s čim se krastača prehranjuje.  

 

Na belo škatlo sem nalepila sliko krastačine glave. Tam, kjer je imela usta, sem izrezala 

odprtino, da so šli zamaški s sliko lahko noter. Na zamaških so bile slike hrane, s katero se 

krastača prehranjuje (ličinka mokarja, polži, kačji pastir, deževnik, muha, različni hrošči). K 

igri so spadali tudi kartončki, na katerih je pisala številka od ena do deset in zraven slika 

določene hrane. Če je bila na kartončku npr. številka 8 in slika deževnika, je moral otrok v 

škatlo vstaviti 8 zamaškov s sliko deževnika. Ker so imeli igro v času gojenja ves čas na 

razpolago, so jo velikokrat uporabili sami od sebe. Tudi ko je bilo igre že konec, kar pomeni, 

da je zmanjkalo vseh kartončkov, so zamaške stresli ven in začeli znova.  
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Slika 32: ''To je njena najljubša hrana.'' 

4.1.3.2.8 KNJIGE O KRASTAČI  

Cilj: 

- Otrok ob pregledovanju knjig spoznava življenje krastač in njihove značilnosti.  

- Otrok doživlja knjigo kot vir informacij.  

 

Otroci so imeli ves čas gojenja na razpolago različne knjige o krastačah.3 Opazila sem, da so 

knjige redno gledali, ne glede na čas v dnevu. Gledali so jih po zajtrku, pred počitkom ali po 

počitku. Večkrat so jih gledali v majhnih skupinah in se med seboj pogovarjali ter tako 

utrjevali svoje znanje o krastači. 

4.1.3.2.9 VSAKDANJA SKRB ZA KRASTAČO IN RAZVIJANJE ODNOSA DO NJE 

Že med gojenjem deževnikov so se otroci neizmerno veselili krastače in me spraševali, kdaj jo 

bom prinesla. Poimenovali so jo žaba. To, da so jo že težko pričakovali, me je zelo veselilo. 

Ko pa sem jo prinesla v sredino kroga, sem lahko hitro ugotovila njihov odnos do nje in 

morebitne predsodke. Pri nekaterih otrocih se je prejšnje veselje spremenilo v strah in 

nelagodje. Takoj ko se jim je krastača približala, so se hitro umaknili in to jim ni bilo všeč, 

kar je bilo vidno iz njihove obrazne mimike. Nekateri pa so bili popolnoma sproščeni in 

fascinirani nad njo. Otroke je najprej zanimalo, ali je nevarna za nas. O nevarnosti sem jim 

natančno razložila in menim, da so bile te informacije ključne za naprej in grajenje 

pozitivnega odnosa do nje. Ko so ji otroci začeli zaupati, so se obenem tudi sprostili. Ta 

sprostitev je imela zares pomembno vlogo pri odnosu do krastače, ki se je začel oblikovati s 

                                                           
3 Seznam uporabljene otroške literature je priložen v poglavju Literatura. 
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prvim stikom s krastačo. Skozi gojenje sem opazila, da so mnogi otroci potrebovali dan ali 

dva, da so se lahko približali krastači popolnoma sproščeno in brez strahu. Verjetno so morali 

določene informacije predelati, da se je potem njihov odnos do krastače popolnoma 

spremenil. Odziv in občutki otrok so bili ob krastači nedvomno najmočnejši v primerjavi z 

intenzivnostjo opaženih občutij ob mokarjih in deževnikih. Ob gojenju so otroci redno 

spremljali in opazovali krastačo, skrbeli za vlažnost mahu, čisto vodo ipd. Predvsem sem 

spremljala odnos otrok, ki so na začetku pokazali predsodke. Nekateri so jih prebrodili lažje 

in hitreje, drugi težje in počasneje. A kar je najbolj pomembno, pri vseh je bil opazen 

napredek pri sproščenosti in občutkih, ki so jih kazali ob krastači. Velikokrat sem opazila, 

kako so se otroci pogovarjali s krastačo in ji pripovedovali zgodbe. Ob tem je bilo opaziti 

navezanost otrok do krastače, ki je bila iz dneva v dan močnejša. Ko sem opazovala njihovo 

ravnanje z živaljo, sem bila navdušena. Imeli so občutek nežnosti, bili pozorni na njihovo 

glasnost in na njihove gibe. Eden drugega so opozarjali in se hkrati učili ravnanja ter vedenja 

ob njej. Otroci so rekli, da jim je gojenje krastače najhitreje minilo, zato so bili zadnji – deseti 

dan tudi žalostni. Mislim, da jim je bilo gojenje krastače najbolj zanimivo in vznemirljivo. 

Predvsem zato, ker je srečati krastačo bolj redkost, kot srečati deževnika ali hrošča. V vrtcu 

pa so jo imeli možnost imeti ves čas ob sebi in zanjo tudi skrbeti.  

4.1.4 ZAKLJUČEK S KVIZOM O MOKARJIH, DEŽEVNIKIH IN NAVADNI 

KRASTAČI 

Cilj:  

- Otrok utrjuje svoje znanje o hrošču mokarju, deževniku in krastači. 

- Otrok se uri sodelovati in dogovarjati v skupini. 

 

Otroci so bili razdeljeni v tri skupine, ki so odgovarjale na vprašanja, ko so bili na vrsti. Vseh 

vprašanj je bilo enaindvajset, tako da je bilo za vsako žival sedem vprašanj. Vprašanja so se 

nanašala na pridobljeno znanje ob gojenju živali in ob kvizu so imeli otroci možnost to 

ponoviti. Za večjo motivacijo je vsaka skupina dobila točko za odgovor. Rezultati so bili 

odlični, saj so otroci s skupnimi močmi v skupini znali odgovoriti na vsa vprašanja. Na koncu 

sem se vsem otrokom zahvalila in tudi oni so se meni, ker sem jim dala priložnost prijeti vse 

te živali. To mi je veliko pomenilo.  
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Primeri vprašanj:  

1. Kaj vse ima mokar na glavi? 

2. S čim se mokar prehranjuje? Naštejte vsaj 3 stvari. 

3. Kje lahko najdemo mokarja? Naštejte vsaj 3 stvari. 

4. Ali mokar lahko leti? 

5. Koliko nog ima mokar? 

6. Kaj je na sliki? (Ličinka.) 

7. Kaj je na sliki? (Buba.) 

 

8. Ali ima deževnik oči? 

9. Zakaj je sonce nevarno za deževnika? 

10. Kako deževnik ve, da je sonce, če nima oči? 

11. Kako rečemo zavitim kupčkom zemlje, ki jih izloči?  

12. Kako rečemo odebeljenemu delu telesa pri glavi?  

13. Zakaj je deževnik koristen na vrtu?  

14. Zakaj pridejo deževniki na površje, kadar pride dež?  

 

15. Kakšno kožo ima krastača?  

16. Koliko prstov ima na sprednji in zadnji nogi?  

17. Zakaj ima krastača slabo razvito plavalno kožico na zadnjih nogah? 

18. Naštejte 3 razlike med krastačo in žabo.  

19. Kje ima krastača strup? Ali je za nas nevaren? 

20. Zakaj gresta samica in samec v mlako? 

21. Kaj se razvije iz jajčeca?   
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4.2 REZULTATI ZAČETNIH IN KONČNIH INTERVJUJEV Z OTROKI IN 

RAZPRAVA O NJIH  

Izvedla sem kvazi eksperiment z eksperimentalno in kontrolno skupino. V vsaki skupini je 

bilo 19 otrok, starih 5–6 let. 

Odnos do mokarja, deževnika in navadne krastače ter znanje o njih sem ugotavljala s 

polstrukturiranim individualnim ustnim intervjujem, ki je vseboval devet vprašanj. S prvim 

delom vprašalnika (tri vprašanja) sem ugotavljala otrokov odnos do živali, z drugim delom 

vprašalnika (šest vprašanj) pa znanje o njih.  

Začetni intervju sem izvedla v obeh skupinah. Nato so otroci eksperimentalne skupine izvedli 

projekt gojenja in dejavnosti spoznavanja vseh treh živali. Vsako žival so gojili deset dni. Cilj 

projekta je bil otrokom ob gojenju omogočiti neposredne pozitivne izkušnje z živalmi ter 

pridobivanje znanja o njih skozi različne vzporedne dejavnosti na temo živali v povezavi z 

ostalimi področji kurikuluma. V kontrolni skupini teh dejavnosti nismo izvajali, zato sem jo 

uporabila za primerjavo, kako so gojenje in različne dejavnosti vplivale na spremembo odnosa 

do živali in znanja o njih. 

Po končanem gojenju sem enak intervju ponovno izvedla v obeh skupinah. Dobljene rezultate 

sem kvantitativno analizirala in prikazala s preglednicami ter grafi. Pri obdelavi rezultatov 

ugotavljanja otrokovega odziva ob neposrednem stiku z živaljo sem uporabila statistično 

metodo t-test za neodvisne in odvisne vzorce, kjer sem ugotavljala, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino. 

 

V nadaljevanju predstavljam rezultate začetnih in končnih intervjujev za eksperimentalno in 

kontrolno skupino, za vsako vprašanje posebej.  
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1. Otrokov odziv v neposrednem stiku z živaljo 

Otroku sem najprej žival pokazala, mu jo ponudila v dlani in ga ob tem posnela. Na podlagi 

video posnetka sem ob 5-stopenjski ocenjevalni lestvici ugotavljala stopnjo negativnih občutij 

do živali (preglednica 2). Dodatna spodbuda pri drugi stopnji, s katero je otrok sprejel žival v 

dlani, je bila, da žival ni nevarna ali da si bo po stiku z njo umil roke.   

Preglednica 2: Ocenjevalna lestvica negativnih občutij do živali 

STOPNJA NEGATIVNIH OBČUTIJ DO 

ŽIVALI 

ODZIV OTROKA 

1 ni negativnih občutij do živali otrok sprejme žival v dlani brez dodatne 

spodbude 

2 nizka stopnja negativnih občutij do živali otrok sprejme žival v dlani z dodatno 

spodbudo 

3 srednja stopnja negativnih občutij do živali otrok se je sposoben živali dotakniti, ne 

želi pa je sprejeti v dlani 

4 visoka stopnja negativnih občutij do živali otrok se živali ne želi dotakniti, lahko jo 

samo opazuje 

5 zelo visoka stopnja negativnih občutij do 

živali 

otrok se živali ne želi dotakniti niti je ne 

želi opazovati 

 

Preglednica 3: Stopnje negativnih občutij otrok eksperimentalne skupine v neposrednem stiku z 

živaljo pred in po gojenju  

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

 MOKAR DEŽEVNIK KRASTAČA 

 pred po pred po pred po 

stopnja 

lestvice 

f % f % f % f % f % f % 

1 7 36,8 16 84,2 4 21,1 15 78,9 2 10,5 16 84,2 

2 1 5,3 2 10,5 0 0,0 2 10,5 1 5,3 2 10,5 

3 3 15,8 1 5,3 3 15,8 2 10,5 2 10,5 1 5,3 

4 8 42,1 0 0,0 12 63,2 0 0,0 11 57,9 0 0,0 

5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 15,8 0 0,0 

skupaj 19 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 
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Preglednica 4: Stopnje negativnih občutij otrok kontrolne skupine v neposrednem stiku z živaljo v 

začetnem in končnem intervjuju 

KONTROLNA SKUPINA 

 MOKAR DEŽEVNIK KRASTAČA 

 začetni končni začetni končni začetni končni 

stopnja 

lestvice 

f % f % f % f % f % f % 

1 8 42,1 7 36,8 6 31,6 7 36,8 3 15,8 4 21,1 

2 2 10,5 3 15,8 2 10,5 3 15,8 3 15,8 4 21,1 

3 5 26,3 4 21,1 1 5,3 5 26,3 7 36,8 5 26,3 

4 4 21,1 5 26,3 9 47,4 4 21,1 5 26,3 6 31,6 

5 0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0 1 5,3 0 0,0 

skupaj 19 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 

 

 

 

Slika 33: Deček iz eksperimentalne skupine pred (5. stopnja) in po (1. stopnja) dejavnostih s krastačo 
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ODZIV OTROK OB NEPOSREDNEM STIKU Z MOKARJEM:  

 

Graf 1: Frekvenčna porazdelitev števila otrok na posamezno stopnjo do mokarja za eksperimentalno 

skupino pred in po gojenju  

 

 

Graf 2: Frekvenčna porazdelitev števila otrok na posamezno stopnjo do mokarja za kontrolno skupino 

v začetnem in končnem intervjuju 

 

V eksperimentalni skupini lahko dobro opazimo razlike pred in po gojenju. Pred gojenjem je 

bilo kar osem otrok od devetnajstih, ki mokarja niso želeli sprejeti v dlani niti se ga dotakniti 
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(četrta stopnja), medtem ko po gojenju te stopnje ni bilo več. Po gojenju je šestnajst otrok 

mokarja sprejelo v dlani brez težav, saj so ob pogledu na mokarja že sami ponudili roko. 

Ostala dva otroka sta ga sprejela z dodatno spodbudo, en otrok pa se ga je dotaknil. Ker je 

minilo najdalj časa, odkar so mokarja nazadnje videli, so se ga nekateri otroci zelo razveselili 

in povedali, da so ga pogrešali. Glede na kontrolno skupino pa lahko vidimo, da ni bistvenih 

razlik med začetnim in končnim intervjujem, saj je število otrok ostalo skoraj enakomerno 

razdeljeno do četrte stopnje.  

ODZIV OTROK OB NEPOSREDNEM STIKU Z DEŽEVNIKOM: 

 

Graf 3: Frekvenčna porazdelitev števila otrok na posamezno stopnjo do deževnika za eksperimentalno 

skupino pred in po gojenju 
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Graf 4: Frekvenčna porazdelitev števila otrok na posamezno stopnjo do deževnika za kontrolno 

skupino v začetnem in končnem intervjuju 

 

Več kot polovica otrok (dvanajst) v eksperimentalni skupini pred gojenjem ni želela 

deževnika sprejeti v dlani, niti se ga dotakniti. Največ otrok je motila zemlja, zaradi katere so 

menili, da je deževnik umazan in grd. Po gojenju so trije otroci več sprejeli deževnika v roke, 

kar pomeni, da so ob gojenju izgubili ta predsodek. Čeprav so otroci izkazali tudi še tretjo 

stopnjo, je število otrok v drugi in tretji stopnji manjše. V kontrolni skupini so rezultati v 

končnem intervjuju boljši, a so kljub temu razporejeni po vseh štirih stopnjah zelo 

enakomerno. Ni tolikšnega preskoka v stopnjah kot v eksperimentalni skupini.  
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ODZIV OTROK OB NEPOSREDNEM STIKU Z NAVADNO KRASTAČO: 

 

Graf 5: Frekvenčna porazdelitev števila otrok na posamezno stopnjo do navadne krastače za 

eksperimentalno skupino pred in po gojenju 

 

 

Graf 6: Frekvenčna porazdelitev števila otrok na posamezno stopnjo do navadne krastače za kontrolno 

skupino v začetnem in končnem intervjuju 
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skupini so trije otroci pred gojenjem dosegli peto stopnjo negativnih občutij, saj krastače niso 

mogli niti opazovati. Ob tem, ko sem jim jo pokazala, je bilo iz njihove obrazne mimike 
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opaziti veliko strahu in nelagodja. Bili so v krču in se čim bolj odmikali. Ravno tako je kar 

enajst otrok doseglo četrto stopnjo. Po gojenju in dejavnostih s krastačo teh negativnih občutij 

ni bilo več, saj je večina otrok (šestnajst) sprejela krastačo takoj in brez težav, ostala dva pa 

sta jo sprejela z dodatno spodbudo, ko sem jima rekla, da ni nevarna in si bosta po stiku z njo 

umila roke. En otrok pa se jo je le dotaknil. V kontrolni skupini so rezultati številčno zelo 

enakomerno razporejeni po vseh stopnjah v začetnem in končnem intervjuju.  

Iz vseh grafov je jasno razvidno, da so v eksperimentalni skupini veliko bolj vidne razlike kot 

v kontrolni. Zato lahko sklepamo, da je gojenje pozitivno vplivalo na odpravljanje negativnih 

občutij in predsodkov.  

Pri vseh treh živalih je bila dodatna spodbuda pri drugi stopnji, da žival ni nevarna in da si 

bodo po stiku z njo umili roke. Večina otrok je na mojo dodatno spodbudo odgovorilo: ''Vem, 

da ni nevarna.'' Ti odgovori so se pojavljali v začetnem intervjuju v obeh skupinah in v 

končnem intervjuju le v kontrolni skupini. To dokazuje, da so se ti otroci zavedali, da ni 

nobene nevarnosti, le predsodki so bili še vedno prisotni nekje v ozadju, ki jih v tistem času 

niso mogli premagati, da bi z živaljo vzpostavili neposreden stik. Verjetno so bili predsodki 

povezani zgolj s telesnim videzom živali. 
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STATISTIČNA ANALIZA 1. VPRAŠANJA:  

Izračunala sem rezultate razlik med skupinama in znotraj skupin (pred in po gojenju, ki se je 

izvedlo samo v eksperimentalni skupini). Uporabil se je t-test za neodvisne in odvisne vzorce, 

ker je parametrična statistika bolj natančna in tudi pogoji so bili naklonjeni takšnim 

izračunom.  

 

Preglednica 5: Aritmetične sredine in standardne deviacije za ocene glede na skupino 

 

Žival SKUPINA N M SD 

hrošč mokar - pred eksperimentalna 19 2,63 1,38 

kontrolna 19 2,26 1,24 

hrošč mokar - po eksperimentalna 19 1,21 0,54 

kontrolna 19 2,37 1,26 

deževnik - pred eksperimentalna 19 3,21 1,23 

kontrolna 19 2,84 1,46 

deževnik - po eksperimentalna 19 1,32 0,67 

kontrolna 19 2,32 1,20 

krastača - pred eksperimentalna 19 3,63 1,17 

kontrolna 19 2,89 1,15 

krastača - po eksperimentalna 19 1,21 0,54 

kontrolna 19 2,68 1,16 

 

Preglednica 6: Test razlik med aritmetičnimi sredinami ocen glede na skupino 

Žival t 2p 

hrošč mokar - pred   0,865 0,393 

hrošč mokar - po -3,695 0,001 

deževnik - pred   0,841 0,406 

deževnik - po -3,162 0,004 

krastača - pred   1,963 0,057 

krastača - po -5,038 0,000 

 

Razlike v ocenah so statistično pomembne po končanem gojenju v korist eksperimentalne 

skupine (pred začetkom gojenja razlike v ocenah med skupinama niso statistično pomembne). 
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Preglednica 7: Aritmetične sredine in standardne deviacije za ocene pred in po gojenju  

SKUPINA Žival M SD 

 

 

eksperimentalna 

hrošč mokar - pred 2,63 1,38 

hrošč mokar - po 1,21 0,54 

deževnik - pred 3,21 1,23 

deževnik - po 1,32 0,67 

krastača - pred 3,63 1,17 

krastača - po 1,21 0,54 

 

 

kontrolna 

hrošč mokar - pred 2,26 1,24 

hrošč mokar - po 2,37 1,26 

deževnik - pred 2,84 1,46 

deževnik - po 2,32 1,20 

krastača - pred 2,89 1,15 

krastača - po 2,68 1,16 

 

 
Preglednica 8: Test razlik med aritmetičnimi sredinami ocen pred in po gojenju 

SKUPINA Žival t 2P 

 

eksperimentalna 

hrošč mokar - pred - hrošč mokar - po 4,911 0,000 

deževnik - pred - deževnik - po 6,900 0,000 

krastača - pred - krastača - po 9,857 0,000 

 

kontrolna 

hrošč mokar - pred - hrošč mokar - po -1,000 0,331 

deževnik - pred - deževnik - po 3,750 0,001 

krastača - pred - krastača - po 1,714 0,104 

 

Razlike v ocenah so zelo statistično pomembne v eksperimentalni skupini pri vseh treh 

živalih. Največja razlika je pri krastači (t vrednost je največja). Aritmetične sredine so povsod 

pomembno nižje po gojenju, kar pomeni bistveno manj negativnih občutij. 

V kontrolni skupini pri hrošču mokarju in krastači ni statistično pomembnih razlik v občutjih. 

Pri deževniku pa je razlika statistično pomembna tudi v kontrolni skupini. Menim, da je do 

tega prišlo zato, ker so otroci od vseh treh živali največkrat srečali ravno deževnika in jim je 

zato najbolj poznan. S tem so nanj tudi bolj navajeni.  
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4.2.1 HROŠČ MOKAR 

2. Kaj bi naredil/-a, če bi srečal/-a to žival?  

 

Graf 7: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Kaj bi naredil/-a, če bi srečal/-a to žival? 

 

Graf 8: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Kaj bi naredil/-a, če bi srečal/-a to žival? 

 

Odgovori pri tem vprašanju so bili zelo raznoliki. V eksperimentalni skupini je najbolj očitna 

razlika v številu otrok po gojenju, ki so hoteli mokarja gojiti. Število se je povečalo kar za 

deset otrok. To dokazuje, da je bila otrokom gojenje mokarjev v vrtcu prijetna izkušnja, ki bi 

jo sami še enkrat ponovili. Prav tako je opazna razlika v tem, kako bi otroci po gojenju lažje 
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pristopili do mokarja, se mu približali ali se ga dotaknili kot pred gojenjem. V kontrolni 

skupini pa so si številke otrok v kategorijah v začetnem in končnem intervjuju podobne in 

dokaj blizu. Glede na to, da so otroci, ki bi mokarja prav tako gojili, se mu približali ali se ga 

dotaknili, razlik med začetnim in končnim stanjem pravzaprav skoraj ni, kar se vidi, da pri 

tem ni bil prisoten vpliv gojenja. Pri obeh skupinah pa me je presenetilo dejstvo, da je veliko 

otrok v obeh skupinah, ki mokarja prej niso želeli prijeti niti se ga dotakniti, pri tem vprašanju 

odgovorilo, da bi ga gojili, pobožali ali ga prijeli. Verjetno jim je bil mokar sam po sebi zelo 

zanimiv, poseben za opazovanje in čudenje, čeprav neposrednega stika vseeno niso želeli, ker 

so bili v ozadju prisotni predsodki. To se edino ni dogajalo po gojenju v eksperimentalni 

skupini. 

 

3. Kako ti je všeč ta žival?  

 

Graf 9: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Kako ti je všeč ta žival? 
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Graf 10: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Kako ti je všeč ta žival? 

 

Iz grafa je razvidno, da je bil mokar v eksperimentalni skupini pred gojenjem zelo všeč 

velikemu številu otrok. Po gojenju pa se je število otrok v tej kategoriji še povečalo za šest 

otrok in ni bilo več otrok, ki jim mokar ne bi bil všeč, kakor so se izrazili pred gojenjem. V 

kontrolni skupini je večini otrok v začetnem in končnem intervjuju mokar zelo ali srednje 

všeč, opazno pa je, da razlik v končnem intervjuju skoraj ni. Iz primerjave med skupinama je 

opazno, kako je gojenje v eksperimentalni skupini vplivalo na odnos otrok do mokarja, saj se 

je le-ta bistveno izboljšal, medtem ko v kontrolni skupini ni takšnih razlik. Kar me je 

presenetilo pri drugem vprašanju, me je pri tem enako. Veliko otrokom, ki prej z mokarjem 

niso želeli nikakršnega neposrednega stika, jim je bil pri tem vprašanju zelo všeč. To si 

razlagam enako kot pri drugem vprašanju.  
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4. Katera žival je to?  

 

Graf 11: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Katera žival je to? 

 

 

Graf 12: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Katera žival je to? 

 

Največ otrok (deset) v eksperimentalni skupini pred gojenjem mokarja ni prepoznalo, devet 

pa jih je odgovorilo, da je to hrošč, kar pomeni, da ta red žuželk nasploh poznajo. Po gojenju 

je vseh devetnajst otrok mokarja pravilno poimenovalo. V kontrolni skupini je število otrok 

po kategorijah ostalo dokaj razgibano v začetnem in končnem intervjuju. Prav tako lahko 

vidimo, da tudi ta skupina pozna red žuželk – hrošče, saj so mokarja uvrstili v ta red v obeh 

intervjujih. V končnem intervjuju je eden izmed otrok menil, da je ta žival ščurek. 
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5. Ali si že kdaj prej videl/-a to žival (preden sem vam jo jaz pokazala v vrtcu)? 

Kje? 

 

Graf 13: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Ali si že kdaj prej videl/-a to žival (preden 

sem vam jo jaz pokazala v vrtcu)? Kje? 

 

 

Graf 14: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Ali si že kdaj prej videl/-a to žival (preden sem 

vam jo jaz pokazala v vrtcu)? Kje? 

 

V eksperimentalni skupini je pred gojenjem sedem otrok že videlo mokarja. Naštevali so, da 

so ga videli v travi (najpogosteje), v živalskem vrtu in v gozdu. Po gojenju pa so vsi otroci 

odgovorili, da mokarja prej še niso videli, kar pomeni, da so zdaj točno vedeli, katero žival 

imajo pred seboj. Enajst otrok je odgovorilo, da so videli le podobnega. V kontrolni skupini je 

število otrok v začetnem in končnem intervjuju enako, saj je obakrat devet otrok trdilo, da so 
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mokarja že videli. V začetnem intervjuju ga je največ otrok videlo v travi, potem v gozdu in v 

živalskem vrtu. V končnem intervjuju so ostali odgovori enaki, pojavi se še odgovor, da so ga 

videli na drevesu.  

6. Kje živi oziroma kje jo lahko najdeš?  

Odgovore sem razvrstila v tri kategorije: ne vem, pravilen in nepravilen/pomanjkljiv odgovor. 

Pod nepravilne odgovore sem štela okolja, v katerih mokarja ni mogoče najti ali pa so bili 

odgovori otrok preveč splošni ali nenatančni.  

 

Graf 15: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Kje živi oziroma kje jo lahko najdeš? 

 

 

Graf 16: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Kje živi oziroma kje jo lahko najdeš? 
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Pred gojenjem je pet otrok v eksperimentalni skupini odgovorilo, da ne vedo, kje živi mokar, 

devet otrok, ki pa so odgovorili pravilno, so najpogosteje našteli gozd in potem drevo. Pod 

nepravilno je pet otrok naštelo travo, zemljo ali džunglo. Po gojenju je vseh devetnajst otrok 

znalo natančno opredeliti bivališče mokarja. Njihovi odgovori bivališča mokarja so bili: 

moka, kosmiči, otrobi (najpogosteje), žita ali drevesna duplina. Največ otrok si je zapomnilo 

tri vrste hrane, kar smo tudi sami dali mokarjem v vivarij. V kontrolni skupini so otroci v 

začetnem intervjuju pravilno naštevali gozd ali drevo, nepravilno pa najpogosteje trava, potem 

zemlja, pesek, voda ali živalski vrt. V končnem intervjuju sta dva otroka več odgovorila z ne 

vem in dva otroka več pravilno, saj sta naštela gozd ali drevo. V kategoriji desetih nepravilnih 

odgovorov pa med najpogostejše spadajo trava, potem zemlja, džungla, cesta, tla ali zrak. Na 

splošno lahko vidimo, da so nepravilni odgovori otrok v kontrolni skupini obakrat zelo 

raznoliki. Za razliko od eksperimentalne skupine, kjer se nepravilni odgovori po gojenju niso 

več pojavljali, saj so otroci skozi izvedene dejavnosti spoznali bivališče mokarja.  

 

7. S čim se prehranjuje?  

Odgovore sem razvrstila v tri kategorije: ne vem, pravilen in nepravilen/pomanjkljiv odgovor. 

Pod pravilne odgovore sem upoštevala vso hrano, s katero se mokar prehranjuje, za 

nepravilne pa tisto, s katero se ne prehranjuje ali pa so bili odgovori preveč splošni ali 

nenatančni.  

 

Graf 17: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: S čim se prehranjuje? 
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Graf 18: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: S čim se prehranjuje? 
 

Pred gojenjem deset otrok eksperimentalne skupine ni vedelo, s čim se mokar prehranjuje, 

štirje pa so odgovorili pravilno, saj so enakovredno našteli sadje ali zelenjavo. Pod petimi 

nepravilnimi odgovori pa so naštevali travo, gosenice, liste ali žuželke. Po gojenju so vsi 

otroci našteli pravilno. Naštevali so popolnoma vse, kar smo mokarjem med gojenjem tudi 

sami dajali (moko, kosmiče, otrobe, jabolka, kruh, solato). Skupaj je šest vrst hrane, otroci pa 

so si zapomnili različno količino. Polovica otrok si je zapomnila štiri ali pet vrst hrane. V 

kontrolni skupini se število otrok v kategorijah med začetnim in končnim intervjujem ne 

razlikuje skoraj nič. V začetnem intervjuju je devet otrok odgovorilo, da ne vedo, s čim se 

prehranjuje, deset pa jih je odgovorilo nepravilno, ker so naštevali travo, žuželke, liste ali 

muhe. V končnem intervjuju je en otrok odgovoril pravilno, saj je trdil, da ima mokar rad 

posušen kruh. Enako število otrok (deset) kot v začetnem intervjuju pa je odgovorilo 

nepravilno, saj so najpogosteje menili, da se mokar hrani s travo, potem listi ali muhami. 

Zopet lahko vidimo vpliv gojenja in pridobljenega znanja o mokarju v eksperimentalni 

skupini, saj se nepravilni odgovori niso več pojavljali. 
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8. Ali je ta žival nevarna človeku? Kako mu lahko škodi?  

 

Graf 19: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Ali je ta žival nevarna človeku? Kako mu 

lahko škodi? 

  

 

Graf 20: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Ali je ta žival nevarna človeku? Kako mu lahko 

škodi? 

V eksperimentalni skupini je bilo vseh devetnajst otrok pred in po gojenju enakega mnenja, da 

mokar ni nevaren. Pred gojenjem je na odgovor verjetno vplivala njegova velikost, saj jim 

zaradi njegove majhnosti ni predstavljal kakšne nevarnosti. V kontrolni skupini pa so bili 

rezultati po kategorijah številčno enaki v začetnem in končnem intervjuju. Obakrat so trije 

otroci menili, da je mokar nevaren zaradi pika in škodljiv, ker se hrani s travo, ki nam daje 

kisik ter ker se hrani s čebelami, ki nam dajo med. Zadnja odgovora sta zanimiva predvsem 
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zato, ker je otrok razmišljal o škodovanju mokarja v popolnoma drugi smeri kot pa o 

neposredni nevarnosti, ki bi jo lahko povzročil človeku. 

9. Povej mi, če veš še kaj o tej živali.  

Preglednica 9: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Povej mi, če veš še kaj o tej živali 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

PRED GOJENJEM PO GOJENJU 

Odgovori: Št. odgovorov: Odgovori: Št. odgovorov: 

Nič ne vem 15 Nič ne vem 5 

Rad ima les 1 Ličinka leze, buba se 

malo premika 

4 

Ima več nog 1 Iz ličinke se razvije 

buba 

3 

Ima oklep 1 S tipalkami tipa 2 

Je rastlinojedec 1 Ima tipalke in na 

vsaki strani 3 noge, 

razpre pokrovke in 

zleti 

1 

  Krila ima skrita in leti 3 

  Ima 6 nog 1 

Skupaj: 19 Skupaj: 19 

 

Preglednica 10: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Povej mi, če veš še kaj o tej živali 

 

Kar petnajst otrok od devetnajstih eksperimentalne skupine je pred gojenjem reklo, da o 

mokarju ne vedo nič, ostali štirje pa so odgovarjali glede na trenutno neposredno opazovanje 

KONTROLNA SKUPINA 

ZAČETNI INTERVJU KONČNI INTERVJU 

Odgovori: Št. odgovorov: Odgovori: Št. odgovorov: 

Nič ne vem 15 Nič ne vem 15 

Ima okroglo kapo 1 Nima kril 1 

Pleza in ima tipalke 1 Ima krila 2 

Lahko umre 1 Lahko ga pohodiš in 

umre 

1 

Nekateri hrošči letijo 1   

Skupaj: 19 Skupaj: 19 
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ali pa dejstva, ki so se jih v tistem trenutku spomnili. Po gojenju so bili odgovori zelo 

raznoliki in specifični. Dva odgovora sta se nanašala na razmnoževanje in razvoj mokarja, 

ostali štirje odgovori pa so se nanašali na telesne značilnosti, ki so jih zdaj otroci točno opisali 

ali razložili. Presenetilo me je, da pet otrok ni o mokarju vedelo nič dodatnega, glede na to, da 

smo izvedli kar nekaj dejavnosti, ob katerih smo spoznavali mokarja. Zato sem jim ob tem 

vprašanju zastavljala različna konkretna vprašanja, ki so se nanašala na telesne značilnosti, 

bivališče, prehranjevanje ali razvoj in razmnoževanje mokarja. Na ta vprašanja so znali 

odgovoriti. Očitno so potrebovali konkretna vprašanja, a jih nisem mogla upoštevati, saj je 

bilo tukaj mišljeno, da otrok pove nekaj samoiniciativno. Verjetno je na to vplival tudi čas, da 

se otroci niso mogli sami nič spomniti, saj je bil mokar prva žival, ki smo jo gojili in je do 

intervjuja minilo najdalj časa. V kontrolni skupini je petnajst otrok v začetnem in končnem 

intervjuju odgovorilo, da nič ne vedo o mokarju, ostali odgovori pa so bili obakrat zelo 

skromni v primerjavi z eksperimentalno skupino po gojenju. Večina odgovorov se nanaša na 

telesne značilnosti mokarja, ki so jih lahko opazili iz neposrednega trenutnega opazovanja ali 

pa so odgovarjali s splošnimi dejstvi. Iz tabele je razvidno, kako je eksperimentalna skupina z 

izvedenimi dejavnostmi pridobila veliko dodatnega znanja o mokarju v primerjavi s kontrolno 

skupino. 

4.2.2 DEŽEVNIK 

2. Kaj bi naredil/-a, če bi srečal/-a to žival?  

 

Graf 21: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Kaj bi naredil/-a, če bi srečal/-a to žival? 
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Graf 22: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Kaj bi naredil/-a, če bi srečal/-a to žival? 

 

Iz grafa je razvidno, da ima to vprašanje največ kategorij izmed vseh, saj bi bili odzivi ob 

srečanju z deževnikom zelo različni. Nekaj odgovorov si je med skupinama podobnih in prav 

tako znotraj skupine. Najbolj opazna razlika v eksperimentalni skupini je v številu otrok po 

gojenju, ko je sedem otrok več, ki bi deževnika gojili in jim je bila očitno ta izkušnja všeč. 

Prav tako je več tistih otrok, ki bi se deževniku lažje približali, se ga dotaknili ali prijeli. Eden 

izmed pogostih odgovorov je, da bi ga dali v zemljo, kar pomeni, da se otroci dobro zavedajo, 

kje živi deževnik. V kontrolni skupini je tudi trinajst otrok iz začetnega in končnega 

intervjuja, ki bi deževnika gojili, ga pogledali ali pobožali. Še vedno pa so štirje otroci, ki jim 

deževnik predstavlja strah in nelagodje ter bi obakrat zbežali od njega. Eden od najpogostejših 

odgovorov je, da bi ga dali v zemljo, kar pomeni, da se ti otroci prav tako zavedajo, v 

kakšnem okolju živi deževnik. Zanimivo pa je razmišljanje enega otroka, ki bi enako kot 

mokarju, deževniku poiskal lastnika. Veliko otrok, ki z deževnikom niso želeli nikakršnega 

stika, so pri tem vprašanju rekli, da bi deževnika gojili, pobožali, prijeli. To se ni dogajalo le v 

eksperimentalni skupini po gojenju. Menim, da je bil tem otrokom deževnik zanimiv za 

opazovanje, omogočal jim je občutek čudenja, a možnosti neposrednega stika so se izognili 

zaradi predsodkov, ki so bili prisotni v ozadju.  
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3. Kako ti je všeč ta žival?  

 

Graf 23: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Kako ti je všeč žival? 

 

Graf 24: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Kako ti je všeč žival? 

 

Več kot polovici otrok eksperimentalne skupine je bil deževnik zelo ali srednje všeč, trem 

otrokom pa ni bil všeč. Mislim, da jih je najbolj zmotila zemlja na deževniku, zaradi katere 

jim je bil umazan. Po gojenju so razlike velike, saj je bil zelo všeč kar sedemnajstim otrokom 

in srednje všeč dvema otrokoma. Število otrok v kontrolni skupini se v vseh treh kategorijah v 

začetnem in končnem intervjuju ni bistveno spremenilo. Zanimivo je, da so številke 

eksperimentalne skupine pred gojenjem in kontrolne skupine v začetnem intervjuju enake, 

potem pa te enakosti ni več. Iz tega lahko sklepamo, da je viden vpliv gojenja, saj so otroci 
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eksperimentalne skupine na deževnika po gojenju gledali veliko bolj pozitivno kot pred 

gojenjem. Pri tem vprašanju se je zgodil enak pojav kot pri prejšnjem vprašanju. Otroci, ki so 

ob deževniku jasno pokazali negativna občutja, jim je bil deževnik pogosto zelo všeč ali 

srednje všeč. To si razlagam enako kot pri drugem vprašanju.  

 

4. Katera žival je to?  

 

Graf 25: Odgovori eksperimentalne skupina na vprašanje: Katera žival je to? 

 

 

Graf 26: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Katera žival je to? 

V eksperimentalni skupini so me rezultati pred gojenjem presenetili, saj sem pričakovala, da 

so otroci deževnika gotovo že srečali in da ga znajo pravilno poimenovati. To so naredili le 
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trije otroci, medtem ko je največ otrok (enajst) reklo, da je črv, kar je skupna oznaka za 

podobne živali, a nepravilna. En otrok je trdil, da je to kuščar. Po gojenju so vsi otroci 

pravilno znali poimenovati deževnika. V kontrolni skupini sta bila v začetnem in končnem 

intervjuju najpogostejša odgovora deževnik in črv. Obakrat pa ga je en otrok poimenoval 

glista. To je sicer hrvaška beseda za deževnika, a druga žival.  

 

5. Ali si že kdaj prej videl/-a to žival (preden sem vam jo jaz pokazala v vrtcu)? Kje? 

 

Graf 27: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Ali si že kdaj prej videl/-a to žival (preden 

sem vam jo jaz pokazala v vrtcu)? Kje? 

 

Graf 28: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Ali si že kdaj prej videl/-a to žival (preden sem 

vam jo jaz pokazala v vrtcu)? Kje? 

V eksperimentalni skupini je pred gojenjem videlo deževnika petnajst otrok. Najpogosteje so 

ga videli v zemlji, travi in peskovniku, ostalo pa na njivi ali v vodi. Štirje otroci so trdili, da ga 
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še niso videli. Po gojenju so vsi rekli, da so ga že videli in najpogosteje naštevali v zemlji, 

potem na vrtu, v travi, v peskovniku ali na cesti. Verjetno je na to vplivalo, da so deževnika 

takrat že zelo dobro poznali in bili nanje bolj pozorni. V kontrolni skupini pa je število otrok 

obakrat enako. Osemnajst otrok je v začetnem intervjuju že videlo deževnika najpogosteje v 

travi, potem v zemlji, na asfaltu ali na terasi. V končnem intervjuju pa v zemlji, travi, 

peskovniku ali na asfaltu.  

6. Kje živi oziroma kje jo lahko najdeš?  

Odgovore sem razvrstila v tri kategorije: ne vem, pravilen in nepravilen/pomanjkljiv odgovor. 

Pod nepravilne odgovore sem štela okolja, v katerih deževnika ni mogoče najti ali pa so bili 

odgovori otrok preveč splošni ali nenatančni.  

 

Graf 29: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Kje živi oziroma kje jo lahko najdeš? 
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Graf 30: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Kje živi oziroma kje jo lahko najdeš? 

 

V eksperimentalni skupini so dobro vidne razlike pred in po gojenju. Pred gojenjem šest otrok 

ni vedelo, kje živi deževnik, dvanajst pa jih je odgovorilo pravilno. Največ jih je reklo, da živi 

v zemlji, potem pa v travi. En otrok je odgovoril nepravilno, saj je rekel, da živi ob vodi. 

Pravilnih odgovorov pred gojenjem nasploh ni malo, ampak je opazna razlika po gojenju, saj 

so se pojavljali samo še pravilni odgovori. Večina otrok je rekla, da živi v zemlji, ostali pa, da 

ga lahko najdemo tudi pod ploščami. Verjetno so izhajali iz raziskovanja vrtčevskega vrta, ko 

so odkrivali plošče in lesene čoke, pod katerimi je bilo ogromno deževnikov. V kontrolni 

skupini so rezultati dobri, saj je trinajst pravilnih odgovorov v začetnem intervjuju in kar 

šestnajst v končnem. Obakrat so otroci najpogosteje naštevali, da deževnik živi v zemlji, 

potem v travi in pod ploščami. Očitno so otroci dobro poznali okolje deževnika in so imeli z 

njim izkušnje. Še vedno pa se je dogajalo, da otroci niso vedeli odgovora ali pa so odgovorili 

nepravilno, pri čemer se pozna, da se otroci niso seznanili s to informacijo. V začetnem 

intervjuju so nepravilno naštevali, da deževnik živi ob vodi ali v živalskem vrtu. V končnem 

intervjuju pa je en otrok menil, da ga lahko najdemo v džungli.  
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7. S čim se prehranjuje?  

Odgovore sem razvrstila v tri kategorije: ne vem, pravilen in nepravilen/pomanjkljiv odgovor. 

Pod pravilne odgovore sem upoštevala vso hrano, s katero se deževnik prehranjuje, za 

nepravilne pa tisto, s katero se ne prehranjuje ali pa so bili odgovori preveč splošni ali 

nenatančni.  

 

Graf 31: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: S čim se prehranjuje? 

 

Graf 32: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: S čim se prehranjuje? 
 

Iz grafa lahko vidimo, da v eksperimentalni skupini več kot polovica otrok (trinajst) pred 

gojenjem ni vedela, s čim se deževnik prehranjuje. Eden izmed otrok je odgovoril pravilno, 

saj je trdil, da se hrani z listi, medtem ko je pet otrok nepravilno naštelo mravlje, bolhe in 
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rožice. Po gojenju pa si je vsak otrok zapomnil nekaj, kar smo povedali ali dajali deževnikom 

v vivarij. Naštevali so zemljo, suhe liste, suho travo, ostanke hrane in krompirjeve olupke. 

Večina otrok si je zapomnila po dve stvari: zemljo in liste/travo. Otrok, ki je naštel 

krompirjeve olupke, je izhajal iz zgodbe o deževniku, kjer je glavni junak oboževal 

krompirjeve olupke. V kontrolni skupini je število otrok po vseh treh kategorijah v začetnem 

in končnem intervjuju precej podobno, kjer se zopet pokaže, da vpliv gojenja ni bil prisoten. 

Obakrat šest otrok ni vedelo, s čim se deževnik hrani. Tudi pravilni odgovori so bili številčno 

enaki, saj so otroci najpogosteje menili, da se hrani z listi in z zemljo. Pod nepravilne 

odgovore pa so otroci našteli hrošče, žuželke in majhne vejice.  

 

8. Ali je ta žival nevarna? Kako mu lahko škodi?  

 

Graf 33: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Ali je ta žival nevarna? Kako mu lahko 

škodi? 
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Graf 34: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Ali je ta žival nevarna? Kako mu lahko škodi? 

 

V eksperimentalni skupini je bilo vseh devetnajst otrok v začetnem in končnem intervjuju 

prepričanih, da deževnik človeku ni nevaren. V kontrolni skupini pa lahko opazimo, da se 

pojavljajo napačne predstave o tej živali. V začetnem intervjuju je osemnajst otrok menilo, da 

ni nevaren in en otrok je menil, da nas lahko ugrizne. V končnem intervjuju je napačnih 

predstav več, in sicer še o piku in ugrizu deževnika. 

 

9. Povej mi, če veš še kaj o tej živali.  

Preglednica 11: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Povej mi, če veš še kaj o tej živali 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

PRED GOJENJEM PO GOJENJU 

Odgovori: Št. odgovorov: Odgovori: Št. odgovorov: 

Nič ne vem 13 Nič ne vem 2 

Rad ima zemljo 1 Na soncu se posuši 2 

Počasen je 1 Naredi boljšo zemljo 5 

Rad ima dež 1 V zemlji dela rove in 

je koristen 

1 

Rahlja zemljo 1 Rahlja zemljo 1 

Rad ima vlago 1 Nima rad svetlobe, 

rad ima temo in 

vlago 

6 

Na soncu umre 1 Ima sedlo, da lahko 

nastanejo novi 

deževniki 

1 

  Nima oči 1 

Skupaj: 19 Skupaj: 19 
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Preglednica 12: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Povej mi, če veš še kaj o tej živali 

KONTROLNA SKUPINA 

ZAČETNI INTERVJU KONČNI INTERVJU 

Odgovori: Št. odgovorov: Odgovori: Št. odgovorov: 

Nič ne vem 15 Nič ne vem 15 

Rad ima vodo 1 Rabi vodo 1 

Vrta luknje 1 Naredi mehko zemljo 

in dela figice 

1 

Nima nog 1 Lahko mu teče kri 1 

Ne smemo je ubijati 1 Ptice ga jedo 1 

Skupaj: 19 Skupaj: 19 

 

Iz tabele je razvidno, da je pred gojenjem pet otrok eksperimentalne skupine znalo povedati o 

deževniku nekaj resničnih dejstev in nekatera od njih so dokaj težka, kot npr. rad ima vlago. 

En otrok pa je rekel, da je počasen in sklepam, da je ta odgovor posledica trenutnega 

neposrednega opazovanja. Najpogostejši odgovor je odgovorilo trinajst otrok, ki niso vedeli 

nič o deževniku. Po gojenju se število otrok po odgovorih zelo razkropi in tudi odgovori so 

veliko bolj natančni in specifični. Najpogostejši odgovor je, da deževnik nima rad svetlobe, 

rad ima temo in vlago. Verjetno so si to najbolj zapomnili iz poskusov na dan predstavitve in 

iz vsakdanjega opazovanja vivarija, ki je bil pokrit s kartonom in vedno potreben škropljenja z 

vodo. Drugi najpogostejši odgovor je, da naredi boljšo zemljo, kar smo zares velikokrat 

poudarjali, ker sem hotela, da spoznajo pomembno vlogo deževnika v naravi. Dva otroka sta 

odgovorila, da nič ne vesta in kot pri mokarju, sem zopet poskusila s konkretnimi vprašanji, 

na katere sta znala odgovoriti in še marsikaj dodatnega razložiti. Vendar jih vseeno nisem 

mogla upoštevati, saj je bilo pri tem vprašanju od otroka pričakovati, da se karkoli spomni 

samoiniciativno. V kontrolni skupini je bil obakrat najpogostejši odgovor, da nič ne vedo o 

deževniku, saj je nanj odgovorilo petnajst otrok. Za ostale odgovore lahko sklepamo, da 

kažejo na dokaj slabo poznavanje deževnika, saj so večinoma neka splošna dejstva. V 

končnem intervjuju pa eden izmed otrok pozna tudi deževnikovo pomembno vlogo rahljanja 

zemlje in izločanja glistin, ki jih poimenuje ''figice.'' 
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4.2.3 NAVADNA KRASTAČA 

2. Kaj bi naredil/-a, če bi srečal/-a to žival?  

 

Graf 35: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Kaj bi naredil/-a, če bi srečal/-a to žival? 

 

 

Graf 36: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Kaj bi naredil/-a, če bi srečal/-a to žival? 

 

V eksperimentalni skupini je bilo po gojenju osem otrok, ki bi tudi sami gojili krastačo doma. 

Večje število otrok po gojenju je bolj na levi polovici grafa, ki prikazuje, da bi se več otrok 

lažje približali krastači, jo pogledali, se je dotaknili ali jo prijeli. Lahko opazimo, da po 
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gojenju ne bi noben otrok več zbežal in s tem še lažje lahko prepoznamo, kako se je po 

gojenju odnos do krastače spremenil. Zanimiv je odgovor, kjer bi en otrok krastači pomagal, 

da bi se skrila in ji s tem zagotovil varnost, iz česar lahko sklepamo, da je razvil skrben odnos. 

V primerjavi s kontrolno skupino bi otroci v končnem intervjuju še vedno zbežali in nasploh 

so odgovori obakrat razkropljeni čez vse kategorije. Najpogostejši odgovor v končnem 

intervjuju je bil, da bi krastačo dali v vodo, kar pomeni, da so jo otroci še vedno najhitreje 

povezali z vodo. Menim, da so bili tega mišljenja zato, ker lahko v risankah in knjigah 

pogosto vidimo žabo v vodi.   

 

3. Kako ti je všeč ta žival? 

 

Graf 37: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Kako ti je všeč ta žival? 
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Graf 38: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Kako ti je všeč ta žival? 

 

Krastača je bila eksperimentalni skupini že pred gojenjem nasploh zelo všeč, kar malo 

preseneti, glede na rezultate v prvem vprašanju, saj je več kot polovica otrok (enajst) pokazala 

kar četrto stopnjo negativnih občutij. Menim, da je bil tukaj enak vpliv živali na otroke, ki jim 

je bila na pogled zelo atraktivna in fascinantna. Predvsem zato, ker je nekateri še niso videli, 

sploh pa ne tako od blizu. Vseeno pa so ob njej čutili predsodke zaradi strahu, da bo kaj 

naredila, nelagodja zaradi njene kože, umazanosti od mahu ipd. Štirim otrokom pred gojenjem 

ni bila všeč, tega odgovora pa po gojenju ni več, saj prevladuje odgovor zelo všeč. Ti rezultati 

se veliko bolj ujemajo tudi s prvim vprašanjem, kjer negativnih občutij otroci po gojenju niso 

več kazali. Otroci so bili pri tem vprašanju po gojenju veliko bolj suvereni in v trenutku 

odgovorili z zelo všeč. V kontrolni skupini pa so si rezultati po kategorijah dokaj podobni in 

se med začetnim in končnim intervjujem niso toliko spremenili. Še vedno kar nekaj otrokom 

krastača ni bila všeč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelo všeč Srednje všeč Ni všeč

ZAČETNI 5 6 8

KONČNI 5 8 6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Š
t.

 o
tr

o
k

KONTROLNA SKUPINA - ZAČETNI/KONČNI INTERVJU



92 

 

4. Katera žival je to? 

 

Graf 39: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Katera žival je to? 

 

 

Graf 40: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Katera žival je to? 

 

V eksperimentalni skupini pred gojenjem sta krastačo prepoznala dva otroka, medtem ko jo je 

ostalih sedemnajst poimenovalo žaba. Med gojenjem smo spoznali razlike med žabo in 

krastačo, tako da jo je potem vseh devetnajst poimenovalo krastača. V kontrolni skupini ji je 

osemnajst otrok v začetnem in končnem vprašalniku reklo žaba, kar se opazi, da se z 

razlikami niso seznanili. Eden od otrok pa jo je prepoznal in jo obakrat poimenoval krastača.  
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5. Ali si že kdaj prej videl to žival (preden sem vam jo jaz pokazala v vrtcu)? Kje? 

 

Graf 41: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Ali si že kdaj prej videl to žival (preden sem 

vam jo jaz pokazala v vrtcu)? Kje? 

 

 

Graf 42: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Ali si že kdaj prej videl to žival (preden sem vam 

jo jaz pokazala v vrtcu)? Kje? 

V eksperimentalni skupini je pred gojenjem devet otrok videlo krastačo in našteli so, da so jo 

videli doma, v morju, v ribniku ali v travi. Po gojenju pa sta le dva otroka trdila, da sta jo 

videla v travi, medtem ko je ostalih sedemnajst reklo, da je še niso videli. Taka razlika v 

številu otrok dokazuje, da so otroci točno vedeli, katero žival imajo pred seboj, in so se tako 

znali bolje opredeliti. V kontrolni skupini pa teh sprememb ni opaziti. Devet otrok v začetnem 

intervjuju je trdilo, da so krastačo že videli, odgovori pa so bili zelo različni in zanimivi. 

Videli so jo doma, v travi, na cesti, v trgovini z živalmi, v risanki, v knjigi ali v gozdu. V 
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končnem intervjuju je teh odgovorov manj, kjer je sedem otrok reklo, da so jo videli doma, v 

morju, v ribniku ali v travi.   

 

6. Kje živi oziroma kje jo lahko najdeš?  

Odgovore sem razvrstila v tri kategorije: ne vem, pravilen in nepravilen/pomanjkljiv odgovor. 

Pod pravilne odgovore sem upoštevala vsa okolja, kjer krastačo lahko najdemo, za nepravilne 

pa tista, v katerih je ni mogoče najti ali pa so bili odgovori otrok preveč splošni ali nenatančni.  

 

Graf 43: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Kje živi oziroma kje jo lahko najdeš? 

 

 

Graf 44: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Kje živi oziroma kje jo lahko najdeš? 
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V eksperimentalni skupini pred gojenjem dva otroka nista vedela, kje živi krastača, dva pa sta 

odgovorila pravilno: v gozdu. Ostalih petnajst otrok je odgovorilo nepravilno, saj je večina 

trdila, da živi v vodi, potem v morju ali v puščavi. Čeprav krastačo lahko najdemo tudi ob 

vodi, kadar izlega jajčeca, sem dala ta odgovor pod nepravilnega zato, ker so imeli otroci v 

mislih žabo, ki je večinoma v vodi. Za družino krastač to ne drži in velja za napačno 

predstavo. Po gojenju so otroci točno znali opredeliti, kje jo lahko najdemo in najpogosteje 

odgovarjali, da se rada skriva v travi ali pod listjem in v gozdu. V kontrolni skupini sta v 

začetnem in končnem intervjuju dva otroka pravilno odgovorila, ko sta rekla, da živi v gozdu 

ali v travi. Nepravilnih odgovorov pa je bilo obakrat kar nekaj. V začetnih intervjujih je 

sedemnajst otrok menilo, da živi v vodi, ostali pa v morju. V končnih intervjujih jih je 

šestnajst trdilo, da živi v vodi, medtem ko je eden izmed otrok menil, da jo lahko najdemo v 

vodnjaku.  

 

7. S čim se prehranjuje? 

 

Graf 45: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: S čim se prehranjuje? 
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Graf 46: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: S čim se prehranjuje? 

V eksperimentalni skupini pred gojenjem najpogosteje niso vedeli, s čim se hrani krastača, pet 

otrok pa je pravilno naštelo muhe, črve in hrošče. Pod nepravilnimi odgovori je šest otrok 

naštelo travo, vodne sesalce in makarone. Po gojenju so vsi otroci pravilno znali našteti 

različno hrano krastače, kjer je vsak otrok naštel od dve do štiri vrste hrane izmed ličink, 

deževnikov, polžev, črvov in muh. V kontrolni skupini ostajajo v začetnem in končnem 

intervjuju vse tri kategorije. V začetnem intervjuju je deset otrok naštelo pravilne odgovore, 

pod katerimi so se štele muhe, črvi, žuželke in hrošči. Pod nepravilno pa trava, ribe in morska 

trava. V končnem intervjuju je deset otrok pravilno naštelo muhe, žuželke, kačje pastirje in 

čričke, nepravilno pa travo, liste, ribe, morsko travo in posušen kruh. 
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8. Ali je ta žival nevarna človeku? Kako mu lahko škodi?  

 

Graf 47: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Ali je ta žival nevarna človeku? Kako mu 

lahko škodi? 

 

 

Graf 48: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Ali je ta žival nevarna človeku? Kako mu lahko 

škodi? 

V eksperimentalni skupini lahko vidimo, da je pred gojenjem šest otrok imelo napačne 

predstave o nevarnosti krastače zaradi ugriza, pika in zastrupitve. Po gojenju teh ni bilo več. 

Enajst otrok je le dodalo, če si damo roke v oči, nos ali usta, nas lahko pečejo, zato si jih 

moramo umiti. Menim, da je seznanitev otrok z njeno nevarnostjo oziroma strupenostjo, eden 

izmed ključnih dejavnikov, ki pripomore k spremembi odnosa do krastače. V kontrolni 

skupini se ravno tako pojavljajo napačne predstave o nevarnosti krastače pri sedmih otrocih, 

ki v končnem intervjuju še vedno ostanejo. Otroci menijo, da krastača lahko ugrizne, piči, 
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zastrupi, poliže in peče. Ostala dva odgovora pa sta zanimiva, ker je enak otrok kot pri 

mokarju znova razmišljal v drugačni smeri škodljivosti krastače kot pa o neposredni 

nevarnosti do človeka. Zanimivo je, da se med napačnimi predstavami ne pojavljajo kraste, ki 

naj bi se naredile po urinu krastače, saj je ta stereotip v družbi zelo pogost. 

9. Povej mi, če veš še kaj o tej živali.  

Preglednica 13: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje: Povej mi, če veš še kaj o tej živali 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

PRED GOJENJEM PO GOJENJU 

Odgovori: Št. odgovorov: Odgovori: Št. odgovorov: 

Nič ne vem 14 Nič ne vem 1 

Rada se kopa 1 Ima strup, ki za nas 

ni nevaren 

1 

Ima 4 noge 1 Ima strup, s katerim 

se brani pred tistimi, 

ki jo hočejo pojesti 

1 

Skače 1 Lahko nas pečejo 

oči, usta ali nos 

zaradi strupa 

5 

Naredi mrest 1 Nima plavalne 

kožice 

2 

Rodi se iz planktona 1 V mlaki je samo, ko 

izleže jajčeca 

4 

  Paglavci se razvijejo 

iz jajčec 

2 

  Cesto prečka na poti 

do mlake in takrat je 

nevarno, da umre 

2 

  Zimo preživi v 

luknji pod zemljo 

1 

Skupaj: 19 Skupaj: 19 
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Iz tabele lahko vidimo, da se v eksperimentalni skupini pred gojenjem pojavlja največ 

odgovorov (štirinajst), kjer otroci niso nič vedeli o krastači, ostali pa se nanašajo na neka 

splošna dejstva. Razen en odgovor, ki omenja mrest, je že bolj specifičen. Po gojenju pa so 

odgovori zelo raznoliki in veliko bolj specifični. Pet otrok si je zapomnilo glede krastačine 

strupenosti, štirje pa so omenili, da je krastača v mlaki samo, kadar izlega jajčeca, kar smo 

veliko poudarjali. V kontrolni skupini v obeh intervjujih največ otrok ni nič vedelo o krastači, 

drugi odgovori pa so neka splošna dejstva, ki se pojavljajo tudi v končnem intervjuju za 

razliko od eksperimentalne skupine. S tem se pokaže, da vpliv gojenja in dodatno spoznavanje 

živali ni bilo prisotno. 

4.3 POVZETEK RAZPRAVE  

Z dobljenimi rezultati iz intervjujev, ki sem jih izvedla v obeh skupinah, je zdaj možno 

odgovoriti na moja raziskovalna vprašanja, ki sem jih postavila pred raziskavo.  

Rezultati začetnih intervjujev obeh skupin so mi dali vpogled, pri koliko otrocih so bila 

prisotna negativna občutja do mokarja, deževnika in navadne krastače ter v katerih stopnjah. 

V eksperimentalni skupini so bila pred gojenjem negativna občutja pri vseh živalih prisotna 

pri več kot polovici skupine, ki so se odražala večinoma kar s srednjo ali visoko stopnjo. 

Rezultati so si dokaj podobni s kontrolno skupino. Glede na to, da je bilo največ negativnih 

občutij pri deževniku in krastači, to lahko povežem z raziskavo, v kateri Davey (1992, v 

Davey idr. 1998) dokazuje, da naj bi bil pri teh dveh živalih prisoten stereotip sluzavosti. In to 

je pri intervjuju mislilo kar nekaj otrok. Arindel (2000) pravi, da se strah in predsodki do 

živali lahko pojavijo zgolj zaradi telesnega videza živali, zaradi česar je še večja možnost 

napačne predstave o tej živali. S tem bi se strinjala glede na to, da je iz obeh skupin največ 

Preglednica 14: Odgovori kontrolne skupine na vprašanje: Povej mi, če veš še kaj o tej živali 

KONTROLNA SKUPINA 

ZAČETNI INTERVJU KONČNI INTERVJU 

Odgovori: Št. odgovorov: Odgovori: Št. odgovorov: 

Nič ne vem 14 Nič ne vem 15 

Jajčeca izleže v vodi 1 Rodi mladičke 1 

Rada ima muhe 1 Ko je lačna, gre na 

lokvanj 

1 

Skače 1 Skače 1 

Nekatere so strupene 2 Ima dolg jezik 1 

Skupaj: 19 Skupaj: 19 
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otrok imelo negativna občutja prav do krastače. Menim, da je na to vplival telesni videz, 

predvsem bradavičasta koža, ki so jo nekateri otroci kaj hitro opazili. Poleg tega je bila izmed 

vseh treh živali največja. Rezultati ostalih dveh vprašanj se v obeh skupinah nekako niso 

ujemali s prvim vprašanjem. Posamezni otroci se živali pri tem vprašanju niso želeli niti 

dotakniti, pri drugem vprašanju, kjer so povedali, kaj bi naredili, če bi jo srečali, pa so trdili, 

da bi jo gojili, prijeli ali pobožali. Enako je pri tretjem vprašanju, pri katerem so se odločali, 

kako jim je žival všeč, saj je skoraj polovica otrok v obeh skupinah trdila, da jim je žival zelo 

ali srednje všeč. Čeprav pri prvem vprašanju niso z njo želeli vzpostaviti neposrednega stika. 

Menim, da je bila tem otrokom žival sama po sebi fascinantna in zanimiva, le da so bili v 

ozadju prisotni predsodki, ki so jim preprečevali neposreden stik. Vendar se ta neujemanja 

niso pojavljala v eksperimentalni skupini po gojenju, saj je večina otrok takrat žival sprejela v 

dlani ali pa se je vsaj dotaknila. Prav tako so pri drugem vprašanju pokazali, da bi se živali 

veliko lažje približali, jo gojili, prijeli ali pobožali.  

Iz začetnih intervjujev sem spoznala tudi, koliko znanja o teh živalih imajo otroci v obeh 

skupinah. Znanje otrok sem raziskovala zato, ker je močno povezano z odnosom do živali in 

je pomembna podlaga za oblikovanje pozitivnega odnosa (Yore in Boyer, 1997). Nasploh je 

bilo znanje o vseh treh živalih zelo pomanjkljivo s površnimi predstavami. Večinoma so 

otroci pri odgovorih ugibali in tako so prevladovali nepravilni odgovori v obeh skupinah. 

Večkrat so pokazali tudi napačne predstave o njihovi nevarnosti do človeka, s čimer si lahko 

pojasnimo negativna občutja do teh živali. To omenja tudi Ocepek (2012), ki navaja, da so 

napačne predstave in informacije o živalih vzrok neprimernega odnosa do njih. Zanimivo je, 

ko so otroci vedeli, da žival ni nevarna, saj so tako sami odgovorili pri možnosti neposrednega 

stika z njo, a se je kljub temu niso želeli niti dotakniti. To dokazuje, da so bila negativna 

občutja in predsodki do živali še vedno premočni, da bi z živaljo vzpostavili neposreden stik. 

Verjetno so bili predsodki vezani zgolj na telesni videz živali.  

Rezultati končnih intervjujev so mi dali vpogled v spremembo znanja pred in po gojenju. V 

eksperimentalni skupini se je znanje otrok po gojenju o vseh treh živalih občutno izboljšalo. 

Vsi odgovori so bili pravilni, poleg tega so otroci pri zadnjem vprašanju povedali še veliko 

dodatnega o živali. Rezultati dokazujejo, da gojenje vpliva na spremembo znanja otrok o 

živalih, saj so poleg življenjskih potreb živali, lahko spoznali tudi njeno prehranjevanje, rast 

in razvoj, razmnoževanje ter presnavljanje, kar so ugotovili tudi Kos in Jerman (2012) ter 

Vrščaj (2000c). Menim, da so na pridobitev znanja v veliki meri vplivale izkušenjsko 

zasnovane dejavnosti, saj so vključevale neposreden stik z živalmi. Kot poudarja tudi 
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Tomažič (2008), je neposredna izkušnja z živaljo pomembna, ker vključuje dejansko 

interakcijo z živaljo in ne le besednih informacij kot pri posredni izkušnji. V kontrolni skupini 

ni bistvenih razlik v znanju glede na začetni intervju. Tomažič (2001) navaja, da otroku 

neposreden stik z živaljo omogoča, da si lahko iz lastnih izkušenj in spoznanj oblikuje 

predstave o telesnih in vedenjskih značilnostih živali. Ker v kontrolni skupini niso imeli 

neposrednega stika z živalmi, si tudi nobenih predstav niso mogli oblikovati. Prav tako niso 

imeli dejavnosti, s katerimi bi spoznavali živali.   

Rezultati so potrdili, da je gojenje v eksperimentalni skupini zmanjšalo negativna občutja do 

živali. Večina otrok po gojenju ni imela več negativnih občutij do živali in so brez zadržkov 

sprejeli živali v dlani. Vrščaj (2000c) pravi, da se otroci med gojenjem čustveno navežejo na 

žival, kar lahko potrdim iz opazovanja otrok, saj so v veliki večini pokazali topel in ljubeč 

odnos do živali. Do njih so bili pozorni, skrbni in odgovorni. To je dokazala tudi statistična 

analiza z zelo statistično pomembnimi razlikami v spremembi stopenj negativnih občutij pri 

vseh treh živalih. Glede na to, da je bilo pred gojenjem največ negativnih občutij pri krastači, 

je bila po gojenju največja razlika ravno pri tej živali. Tomažič (2011) pravi, da je neposredna 

izkušnja z živaljo najpomembnejša izkušnja pri oblikovanju pozitivnega odnosa, kar lahko 

glede na rezultate moje raziskave potrdim. Menim, da je k boljšemu odnosu do živali 

pripomoglo tudi pridobljeno znanje, ki otrokom preprečuje napačne predstave o živali in njeni 

možni nevarnosti, saj so ravno te velikokrat vzrok za negativen odnos, kar omenja tudi 

Ocepek (2012). Pri drugem vprašanju, pri katerem so otroci povedali, kaj bi naredili, če bi 

srečali to žival, so razlike vidne v tem, da bi večina otrok veliko lažje pristopila do živali in se 

ji približala. Pri tretjem vprašanju pa se je otrok odločil, kako mu je všeč ta žival in večina 

otrok se je za posamezno žival odločila, da jim je zelo všeč. V kontrolni skupini razlik v 

negativnih občutjih ni bilo, saj je še vedno ostalo veliko otrok, ki so izkazali srednjo ali 

visoko stopnjo negativnih občutij do živali. Tomažič (2011) glede tega omenja, če otroci 

nimajo neposredne izkušnje z živalmi, se tudi stopnja negativnih občutij ne more spremeniti. 

Iz danih primerjanih rezultatov kontrolne in eksperimentalne skupine lahko povzamem, da je 

z gojenjem živali, ki je obogateno z neposrednimi pozitivnimi izkušnjami in pridobivanjem 

znanja o njih, mogoče vplivati na oblikovanje pozitivnega odnosa. Ta pozitiven odnos se kaže 

v večji pozornosti, skrbnosti in odgovornosti otrok do živali. Predvsem pa v manj negativnih 

občutjih.  
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5 SKLEP 

Eden od ciljev moje raziskave je bil z intervjujem ugotoviti, ali se pri otrocih pojavljajo 

negativna občutja do mokarja, deževnika in navadne krastače. Negativna občutja do teh živali 

so bila prisotna pri večini otrok obeh skupin. Dokaj pogoste so bile srednje in visoke stopnje 

negativnih občutij. Znanje o živalih, ki je povezano z otrokovim odnosom do njih, je bilo 

površno in pomanjkljivo, saj so imeli otroci pogosto napačne predstave o živalih. Končni 

rezultati so pokazali občutne spremembe v odnosu do živali in znanju o njih v korist 

eksperimentalne skupine. Po gojenju, obogatenem z neposrednimi pozitivnimi izkušnjami z 

živalmi in pridobivanjem znanja o njih, je bilo v eksperimentalni skupini nedvomno manj 

negativnih občutij in več skrbnega, odgovornega odnosa do mokarja, deževnika in navadne 

krastače. V primerjavi s kontrolno skupino ni bilo bistvenih razlik v odnosu do živali. Prav 

tako je eksperimentalna skupina pokazala veliko več znanja z realnimi predstavami o živalih 

kot kontrolna, kjer je raven znanja ostala skoraj enaka. Iz opazovanja otrok lahko potrdim, da 

je vsak otrok kot individuum napredoval in premagal določene predsodke. Moja zaključna 

ugotovitev je, da je z gojenjem živali mogoče vplivati na oblikovanje pozitivnega odnosa do 

njih.  

Menim, da gojenje živali v vrtcu lahko doseže svoj namen le, če je tudi vzgojiteljev odnos do 

narave in živih bitij pozitiven. Tudi jaz sem imela na začetku nekaj strahov do navadne 

krastače. A vedela sem, da ne morem otrokom pomagati odgnati predsodkov, če jih tudi jaz 

čutim. Ko sem jih sama premagala, mi je to uspelo doseči tudi pri otrocih.  

Če bi raziskavo ponovila, bi najprej vsakega otroka vprašala, katere živali ga je najbolj strah, 

in pri izbiri živali izhajala iz tega. Menim, da je za še boljše opazovanje sprememb 

otrokovega odnosa do živali ključnega pomena stalna vzgojiteljeva prisotnost ob gojenju, kar 

sem ugotovila na podlagi lastnih izkušenj, saj sama nisem mogla biti ves čas prisotna. Prav 

tako bi podaljšala čas gojenja, saj bi otroci pridobili še več izkušenj in poglobili svoje znanje.  

Glede na zaključke raziskave se bom gojenja živali v vrtcu tudi sama posluževala. Življenje 

brez predsodkov je lepše, predvsem lažje, zato sem prepričana, da so moji izsledki raziskave 

še večja spodbuda, da bi se za to odločalo več vzgojiteljev. Če želimo živeti v sožitju z naravo 

in biti del nje, lahko kot vzgojitelji pomembno pripomoremo s tem, da to prenesemo na naše 

otroke.  
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7 PRILOGE  

7.1 PRIMER INTERVJUJA 

Št. vprašalnika:  

Ime otroka:  

Vrtec:  

1. del 

1. ALI TI JO LAHKO POLOŽIM V DLANI?  

STOPNJA NEGATIVNIH OBČUTIJ DO 

ŽIVALI 

ODZIV OTROKA 

1 ni negativnih občutij do živali otrok sprejme žival v dlani brez dodatne 

spodbude 

2 nizka stopnja negativnih občutij do živali otrok sprejme žival v dlani z dodatno 

spodbudo 

3 srednja stopnja negativnih občutij do živali otrok se je sposoben živali dotakniti, ne 

želi pa je sprejeti v dlani 

4 visoka stopnja negativnih občutij do živali otrok se živali ne želi dotakniti, lahko jo 

samo opazuje 

5 zelo visoka stopnja negativnih občutij do 

živali 

otrok se živali ne želi dotakniti niti je ne 

želi opazovati 

 

2. KAJ BI NAREDIL/-A, ČE BI SREČAL/-A TO ŽIVAL? 

3. KAKO TI JE VŠEČ TA ŽIVAL? (ZELO VŠEČ – SREDNJE VŠEČ – NI VŠEČ)  

 

2. del 

4. KATERA ŽIVAL JE TO?  

5. ALI SI ŽE KDAJ PREJ VIDEL/-A TO ŽIVAL (PREDEN SEM VAM JO JAZ 

POKAZALA V VRTCU)?  

6. KJE ŽIVI OZIROMA KJE JO LAHKO NAJDEŠ? 

7. S ČIM SE PREHRANJUJE? 

8. ALI JE TA ŽIVAL NEVARNA ČLOVEKU? KAKO MU LAHKO ŠKODI?  

9. POVEJ MI, ČE VEŠ ŠE KAJ O TEJ ŽIVALI.  
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7.2 SOGLASJE STARŠEV  

Spoštovani starši, 

sem Anja Goričan, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  

V okviru diplomske naloge Vpliv gojenja živali na odnos do njih pri predšolskih otrocih bom 

za praktični del z vsakim otrokom izvedla polstrukturirani intervju, s katerim bom ugotavljala 

otrokov odnos do živali in njegovo znanje o njej. Pri tem bom potrebovala tudi fotografijo, da 

izvedbo le-tega lahko dokumentiram. Otrokovi odgovori, ki jih bom dobila z intervjujem in 

fotografijo, bodo brez kakršnihkoli osebnih podatkov uporabljeni izključno v moji diplomski 

nalogi.  

Zato Vas naprošam za dovoljenje in potrditev soglasja, za kar se Vam lepo zahvaljujem.  

Lep pozdrav,  

Anja Goričan 

Beričevo, 25. 2. 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

SOGLASJE STARŠEV 

Spodaj podpisani _______________________ dovoljujem in soglašam, da se odgovori 

intervjuja in fotografija mojega otroka _________________________  brez osebnih 

podatkov, lahko objavi v diplomski nalogi Anje Goričan.  

 

Kraj in datum: ___________, ___________                 Podpis: ____________ 
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