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POVZETEK
Otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvojem lastnih miselnih
sposobnosti in osebnostnim razvojem. Dejavnosti v okolju vodijo k oblikovanju miselnih
operacij, hkrati pa tudi k oblikovanju temeljnih pojmov, kot sta prostor in čas. Gibanje in
sile, predmet in snov, pojem živega, vse to vodi k spoznavanju odnosov med predmeti in
odnosov med bitji ter okoljem, v katerem živijo. V naravi sta v ospredju pridobivanje
izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi ter veselje do odkrivanja in raziskovanja novih
stvari v njihovem okolju. Otrok v naravi spoznava živali, rastline, predmete in pojave okoli
sebe, hkrati pa se uči in spoznava svoje odzive na živa bitja ter okolje, v katerem se določeno
živo bitje giblje. Da otroke primerno približamo živalim in okolju, jih je treba uvesti v
življenje živali, jih poučiti o njihovem življenju ter jih seznaniti tudi z njihovim načinom
bivanja v naravi.
V diplomskem delu smo raziskovali, kakšne predstave imajo otroci v starostnem obdobju od
3 do 4 let o polžih ter kakšen odnos imajo do njih. Ob tem smo ugotavljali tudi, koliko znanja
povzamejo ob sami dejavnosti ter ali se na podlagi tega spreminja mnenje otrok o polžih in
njihovem razvoju v okolju.
Z otroki eksperimentalne skupine smo izvedli projekt spoznavanja polžev, v katerem so
otroci z aktivnim učenjem in ob igri doživljali in spoznavali različne polže in njihove
bistvene značilnosti. Dejavnosti smo pripravili in izvajali s skupino 17 otrok, starih 3–4 leta.
V projektu, ki je zajemal 8 dni dejavnosti, smo v vrtcu gojili polže, jih opazovali, tipali,
doživljali, ponazarjali gibanje, spoznavali telesno zgradbo in njihov življenjski prostor,
razvrščali polžje hišice, se spoznavali z njimi in z različnimi vrstami polžev. Odgovore
individualnih intervjujev eksperimentalne skupine pred projektom in po njem smo primerjali
z odgovori kontrolne skupine, v kateri sta bila udeležena 2 otroka manj, bili pa so enake
starosti. Tako smo lahko ugotovili, ali projekt spoznavanja polža vpliva na otrokov odnos in
znanje o živali. Rezultate intervjujev smo obdelali kvantitativno ter jih prikazali v obliki
grafov in tabel.
Otroci, ki so sodelovali v dejavnosti, so bili pri končnih intervjujih uspešnejši od otrok
kontrolne skupine. Boljši so bili pri poznavanju telesne zgradbe, poznali so več različnih vrst
polžev, tudi njihov odnos do polžev je bil bolj pozitiven, z manj strahov in stereotipov.
Rezultati kažejo, da lahko aktivno učenje o polžih ponuja veliko možnosti za pridobivanje
izkušenj z živimi bitji ter veselja do raziskovanja in odkrivanja. To je spodbudno učno okolje

za učenje naravoslovja. Ugotavljamo, da z vključevanjem otrok v dejavnosti, v katerih
doživljajo ter spoznavajo živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti in stalnem
spreminjanju, pozitivno vplivamo tudi na odnos otrok do živali, ki je pogosto (negativno)
stereotipno naravnan. Rezultati tega diplomskega dela pa bi lahko bili spodbuda
vzgojiteljem, da mogoče tudi sami premagajo strah pred živim in ponudijo otrokom tako
spodbudno učno okolje, kot smo jim ga ponudili mi, ter ga pogosteje vključujejo v svoje
pedagoško delo.

Ključne besede: predšolski otroci, aktivno učenje, narava, polži, okolje

ABSTRACT
Children start discovering, experiencing and learning about their environment at the same
time as they start developing their own cognitive abilities and personality. Environmentbased activities lead to the formation of cognitive operations as well as formation of basic
concepts, i.e. time and space. Movement and forces, object and matter, the concept of being,
all that leads to the discovery of the relations between objects and the relations between
beings and the environment they live in. In regard to nature, the focus is on gaining
experience with beings and natural phenomena, as well as on the eagerness to discover and
explore new findings in their surroundings. In nature, children learn about animals, plants,
objects and phenomena all around, but at the same time they learn and discover their own
reactions to different beings and the environment that each being inhabits. If children are to
be appropriately acquainted with animals and the environment, they should be included in
the life of animals, taught about it and informed about their way of living in nature.
This thesis presents the 3- to 4-year-olds’ perception of snails. At the same time, it is
established how much knowledge they gain during the activity itself and whether it has any
influence on the children's opinion on snails and snails’ natural development.
Children in the experimental group were lead through the project of discovering snails,
where they were actively learning about snails and their key features as well as experiencing
them through play. The activities were performed with a group of 17 children aged 3–4. The
project consisted of 8 days of activities, including keeping snails, observing them,
discovering how they feel, experiencing them, mimicking their movement, learning about
their constitution and living environment, classifying snail shells as well as learning about
them and different snail species. The answers from the survey in the experimental group
before and after these activities were compared to the answers from the control group,
consisting of only 15 children but within the same age group. It was thus established whether
the project of learning about snails affects the child’s perception of the animal and their
knowledge about it. The survey results were analyzed quantitatively and presented via charts
and spreadsheets.
Those children who were included in the activities were answering more successfully than
the children from the control group. They were more familiar with the physical constitution
of snails, they knew a greater number of snail species, their perception of snails was more
positive, too, as they expressed less fear and fewer stereotypes. The results show that the

active learning process offers numerous possibilities for gaining experience with animals
and sprouting enthusiasm for exploring and discovering. In regard to science, this is a
stimulating learning environment. By including children in various activities where they can
experience and learn about nature in all its diversity, complexity and constant changes, we
can produce a positive effect on the child’s perception of animals, which is often
stereotypically negative. The results of this paper could encourage preschool teachers to
overcome their own fearfulness, to create such a stimulating learning environment for the
children as we did and to implement it into their work more often.
Key words: preschool children, active learning, nature, snail, environment
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OPREDELITEV

PROBLEMA,

RAZISKOVALNI

CILJI,

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA, RAZISKOVALNA METODA

1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

Kurikulum za vrtce (1999) navaja naravo kot posebno področje, ki daje poudarek
pridobivanju izkušenj z živimi bitji. Otrok spoznava in spoštuje živa bitja ter njihove
življenjske značilnosti. Tudi Vrščaj (2000) meni, da je najpomembnejša neposredna
izkušnja, prek katere otrok dobi realne predstave o živih bitjih in si oblikuje ustrezen odnos
do njih. V obdobju zgodnjega otroštva so ravno naravoslovne teme tiste, ki otroke vodijo v
raziskovanje, saj so predmeti in pojavi konkretni in lahko aktivno sodelujejo. Otroci imajo
takšne aktivnosti radi, saj so vodene prek igre in tako spoznavajo različne pojme (Novak in
sodelavci, 2003).

Če otrok v naravnem okolju ne bo doživljal pozitivnih izkušenj, se lahko zgodi, da bo imel
neutemeljene strahove in predsodke do narave, kar lahko vodi do poznejših ovir (Kos in
Jerman, 2012). Pomembno vlogo pri prenašanju predsodkov pa imamo tudi odrasli, kajti že
s samim zgledom in obnašanjem otrokom pokažemo, kaj čutimo, in otroci to ponotranjijo.
In kako premagati predsodke pri otrocih? Sami še niso sposobni ozavestiti svojih logično
neutemeljenih strahov, zato mora odrasli z ustrezno avtoriteto vzpostaviti z otrokom zaupljiv
odnos (Ocepek, 2012).

Stik z živaljo ugodno vpliva na otrokovo samospoštovanje. Poleg tega pa ugodno vpliva tudi
na sposobnost vživljanja oziroma empatije. Otrok se lahko nauči razumeti čustva in potrebe
drugih, kar mu pomaga pri vživljanju v soljudi. Žival pri otroku spodbudi tudi razvoj čutenja,
zaznavanja in razumevanja okolice (Ocepek, 2012).

Ker sem projekt izvajala z otroki, starimi 34 let, so bili polži s hišico dober primer živali,
ker so se ob morebitnem pregrobem rokovanju lahko skrili v hišico, poleg tega pa se, kot
omenja tudi Vrščaj (2000), otrok s polži srečuje skoraj v vseh okoljih, gojenje pa mu poveča
1

interes zanje. Otroci so tako pripravili gojilnico, ugotavljali, kaj polž jé, spoznali, da
potrebuje vlažno okolje, in za to tudi skrbeli. Dobro je, da otrok ureja gojilnico, pri tem pa
ga vodimo tako, da sam pride do ustrezne ugotovitve. Tako si bo otrok pridobil znanje o
polžih in o njihovem pomenu v naravi. S pozitivno motivacijo se lahko otroci znebijo tudi
predsodkov, ki jih imajo do te živali. Tako bodo znali že sami bolje opazovati polže in druge
živali ter iskati informacije o njih (Vrščaj, 2000).

1.2
–

CILJI
S pomočjo intervjuja v kontrolni in eksperimentalni skupini ugotoviti, kakšne predstave
imajo otroci o polžih in kakšen je njihov odnos do te živali.

–

Zasnovati dejavnosti, prek katerih bodo otroci s pomočjo aktivnega in izkustvenega
učenja doživljali in spoznavali polže ter oblikovali pozitiven odnos do te živali.

–

S ponovnim intervjujem po zaključku dejavnosti ugotoviti, koliko znanja bodo otroci
pridobili in ali se bo spremenil njihov odnos do polžev.

1.3

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

–

Kakšne so predstave o polžih in kakšen je odnos do polžev pri otrocih, starih 3–4 let?

–

Koliko znanja lahko 3–4 leta stari otroci pridobijo prek aktivnega učenja o polžih?

–

Koliko se je spremenil odnos do polžev in v čem se je spremenil?

1.4

RAZISKOVALNE HIPOTEZE

 Predvidevamo, da so otroci, stari 3–4 let, že bili v stiku s polžem, vendar ne poznajo
podrobnosti o njem.
 Predvidevamo, da otroci nimajo predsodkov do polžev.
 Predvidevamo, da lahko otroci z aktivnim učenjem o polžih pridobijo veliko informacij
iz okolja ter jih preoblikujejo in prilagajajo svojemu načinu razmišljanja.
 Predvidevamo, da otroci s sprejemanjem informacij o polžu razvijajo nova spoznanja
ter aktivno razmišljajo o njegovi prisotnosti v naravi.
2

1.5

RAZISKOVALNA METODA

Uporabila sem kvazieksperiment s kontrolno in eksperimentalno skupino.
Vzorec
Vzorec je bil priložnostni. V projekt je bilo vključenih 32 otrok, starih 34 leta. Izvajali smo
ga v Vrtcu Mavrica Trebnje, enota Mavrica. Eksperimentalna skupina je zajemala 17 otrok,
tj. 10 dečkov in 7 deklic, starih 3–4 let. Kontrolna skupina je zajemala 15 otrok, in sicer 2
dečka in 13 deklic, starih 3–4 let.
Postopek zbiranja in obdelave podatkov
Izvedla sem kvazieksperiment z eksperimentalno in kontrolno skupino. Z otroki
eksperimentalne in kontrolne skupine sem dvakrat opravila delno strukturirane individualne
intervjuje, in sicer pred začetkom projekta (maja 2017) in po končanem projektu (junija
2017). Cilj intervjuja je bil z vprašanji ugotoviti, kakšen je odnos do polža in koliko znanja
imajo otroci, stari 3–4 let, o njem. Odnos do polža sem ugotavljala s pomočjo ocenjevalne
lestvice negativnih občutij do polža. Z otroki eksperimentalne skupine sem izvedla projekt
spoznavanja polžev. Odgovore eksperimentalne skupine pred projektom in po njem sem
primerjala z odgovori kontrolne skupine, v kateri dejavnosti nisem izvajala. Tako sem
ugotovila, ali projekt spoznavanja polža vpliva na otrokov odnos in znanje o živali. Rezultate
intervjujev sem kvantitativno obdelala ter jih prikazala v obliki grafov in tabel. Ob
dejavnostih sem otroke opazovala. Rezultate opažanj sem obdelala kvalitativno.
Tabela 1: Ocenjevalna lestvica negativnih občutij do polža
STOPNJA NEGATIVNIH OBČUTIJ ODZIV OTROKA
DO POLŽA
1 ni negativnih občutij do polža

otrok sprejme polža v dlan brez dodatne
spodbude

2 nizka stopnja negativnih občutij do otrok sprejme polža v dlan z dodatno
polža

spodbudo

3 srednja stopnja negativnih občutij do otrok se je sposoben polža dotakniti, ne želi pa
polža

ga sprejeti v dlan

3

4 visoka stopnja negativnih občutij do otrok se polža ne želi dotakniti, lahko ga samo
polža
5 zelo

opazuje
visoka

stopnja

negativnih otrok se polža ne želi dotakniti niti ga ne želi

občutij do polža

opazovati
Vir: Kos in Jerman, 2012.
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2.1

TEORETIČNA IZHODIŠČA

UČENJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Ker se ravno v predšolskem obdobju razvoj sposobnosti čutil šele razvija in ostri, je treba
otrokom omogočiti oziroma ponuditi različne opazovalne vaje ter sprotno ubesedenje občutij
in spoznanj. Naloga vzgojitelja je, da poskuša otrokom izzvati občutke zadovoljstva ob
zaznavanju pestrosti in raznolikosti neživega in živega dela narave (Papotnik in sodelavci,
2005). Če želimo v otrocih vzbuditi smisel za skrb, varovanje in odgovornost za naravo, je
naša naloga, da jim omogočimo pogoste pozitivne izkušnje v naravnem okolju (Kos in
Jerman, 2012).

Tudi Kurikulum za vrtce (1999) navaja naravo kot posebno področje, ki daje poudarek
pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in
odkrivanju. Področje postopno razvija naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje,
sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in reševanje problemov, postavljanje hipotez,
klasificiranja, iskanja ter povzemanja bistva in pomena ter oblikovanja konceptov. Ti procesi
pri otroku potekajo nezavedno, vendar so hkrati osnovne znanstvene metode v naravoslovju.

Vse, kar otroci vidijo, želijo potipati, povohati ali okusiti. Zato moramo, da bi otrokom
omogočili ta spontana nagnjenja, okolje razširiti in ga narediti še različnejšega. Seveda pa ni
dovolj, da otroci zgolj opazujejo, ampak naj bodo po dejavnosti čim aktivnejši, kajti
večkratno »prepisovanje« iz ene oblike v drugo vodi k usvajanju novih pojmov in
diferenciranju že usvojenih pojmov (Krnel, 2001).
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2.2

AKTIVNO UČENJE

Načelo aktivnega učenja temelji na spoznavanju kognitivnih psiholoških teorij, da je otrok
aktiven v procesu pridobivanja in konstruiranja znanja. Najdemo ga že v teoriji M.
Montessori, pa tudi Piagetova razlaga razvoja mišljenja in razlaga Vigotskega temeljita na
prepričanju, da pri sprejemanju informacij iz okolja ne gre za »polnjenje prazne posode«,
temveč da otrok informacije iz okolja preoblikuje in prilagaja svojemu načinu razmišljanja,
hkrati pa se pod njihovim vplivom tudi spreminja oz. razvija njegov način razmišljanja
(Batistič Zorec in Krnel, 2009).

Bruner v eni izmed svojih raziskav trdi, da je učenje najuspešnejše, če je otrok aktiven,
soudeležen, sodeluje pri ustvarjanju skupnih ciljev in ima možnost graditi smisel učenja,
namesto da zgolj usvaja znanje (Batistič Zorec, 2010).

Tudi Kurikulum za vrtce (1999) zagovarja način aktivnega učenja, kar je opisano kot
zagotavljanje za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega
načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja kakor tudi iz otrokovih lastnih pobud. Otroci so
aktivni zaradi prirojene želje po raziskovanju, zastavljajo vprašanja in iščejo odgovore nanje.
Rešujejo probleme na poti do ciljev in oblikujejo nove strategije poskušanja (Kos in Jerman,
2012).

2.2.1 Vloga odraslih pri aktivnem učenju

Vzgojitelj naj otroke usmerja, vodi, spodbuja in motivira, jim pripoveduje in razlaga. Otroku
je treba omogočiti dovolj priložnosti in časa, da z lastnim preizkušanjem začuti lastnosti
narave z vsemi čutili. Otroku odrasli ponudijo možnosti, da sprašuje o tem, kar vidi, in se
uči iskati odgovor tako, da opazuje, raziskuje, eksperimentira, opisuje, razlaga. Spoštujejo
njegov način razmišljanja in metode dela ter ga navajajo, da izkušnje opisuje. Ugotovitev
otrok ne označujejo za napačne ali pravilne (Kurikulum za vrtce, 1999).
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V pristopu Reggio Emilia je glavni cilj izvajanja dejavnosti v oddelku vrtca zagotavljanje
primernih razmer za učenje oz. kot Jaruszewitz citira Malaguzzija: »Učitelji se morajo
naučiti, da otrok nič ne učijo, ampak da se ti učijo sami …« To pomeni, da odrasli otroku ne
olajšujejo dejavnosti, temveč je pomembno, da pripravijo takšne dejavnosti, da bodo otroci
čim bolj izzvani. Pedagoško delo torej temelji na spodbujanju samostojnega raziskovanja
otrok in ne na načrtno vodenem poučevanju (Polak, 2009).

Naravoslovje v vrtcu temelji tudi na postavljanju vprašanj, zato je naloga odraslega, da
zahtevna vprašanja poenostavi, jih razčleni in razdrobi na več vprašanj, na katera bi lažje
našli odgovore, ki bi bili otrokom razumljivi in bi jih lahko vgradili v svoj pojmovni svet.
Pozorni pa moramo biti na to, kakšna vprašanja zastavljamo. Pogosto se zgodi, da
postavljamo vprašanja, ki zahtevajo le besedno znanje, oziroma vprašanja zaprtega tipa.
Večjo mero imajo t. i. produktivna vprašanja, ki najprej zahtevajo neko dejavnost, šele nato
na vprašanja lahko odgovorimo (Krnel, 2001).

2.3

ZAČETNO NARAVOSLOVJE

Otrok v najzgodnejšem obdobju spoznava svoje okolje le s čutili. Zanj pomeni naravoslovje
prvo vodeno spoznavanje narave oziroma sveta, ki ga obkroža (Novak in sodelavci, 2003).
Vse, kar otroci vidijo in slišijo, želijo tudi sami narediti oziroma želijo posnemati okolje, ker
jim je to vzornik (Papotnik in sodelavci, 2005). Otrok se nauči oblikovati stališča, temelječa
na kritičnosti in objektivnosti, ki sta značilni sestavini znanstvenega raziskovanja. Če otrok
sam odkriva svet, gre za neznanstveno dojemanje sveta. To pomeni, da abstraktnih
naravoslovnih tem, otrok ne bo znal povezovati s svojimi laičnimi pojmovanji. To lahko
vodi do zavračanja naravoslovja, zato je pomembno, da že zgodaj začnemo vodeno
poučevanje o okolju, saj bo otrok tako navajen na metode znanstvenega dela in bo to ublažilo
prehod iz naivnega v razumsko dojemanje sveta (Novak in sodelavci, 2003).

Opazovanje je v naravoslovju zelo pomembno in obsega:
–

načrtno usmerjeno dejavnost;

–

zbiranje novih podatkov;
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– širjenje vedenja o snoveh, bitjih in pojavih ter
– izbiro opazovalnih ciljev.
Pri opazovanju je pomembno, da pozornost usmerimo v spodbujanje opazovanja z
ustreznimi vprašanji. Ta imajo velik pomen za razvoj govora, sklepanja in logičnega
mišljenja (Papotnik in sodelavci, 2005). Tudi Novak in sodelavci (2003) menijo, da otroke
skozi dejavnosti in raziskovanje vodimo z zastavljanjem vprašanj, ki pa morajo biti
produktivna in odprta. Med produktivna sodijo:
– vprašanja za usmerjanje pozornosti,
– vprašanja o štetju in merjenju,
– primerjalna vprašanja,
– akcijska vprašanja,
– problemska vprašanja,
– miselna vprašanja.

Odprta vprašanja pa so pomembna zato, ker je nanje možnih več odgovorov.

Ker se otroci učijo predvsem z neposredno izkušnjo, je dobro, da jim omogočimo čim več
kakovostne izkušnje z živim. To jim lahko v vrtcu ponudimo tako, da imajo čim več igre in
učenja v naravnem okolju, ter z gojenjem rastlin in živali. Na področju dejavnosti narave pri
otroku razvijamo tudi okoljsko pismenost, saj neposreden stik z okoljem omogoča zavedanje
o njegovi vrednosti in ranljivosti, spoštovanje in občudovanje ter željo po ohranjanju. Če
otroku ne omogočimo dovolj neposredne izkušnje, se lahko razvijejo neutemeljeni strahovi
in predsodki do narave (Kos in Jerman, 2012).

Neposredna izkušnja je tudi nujen temelj za abstraktno nadgradnjo. Otroku lahko na primer
opišemo, da nekaj diši podobno kot vijolica, le če je že izkusil vonj vijolice, sicer mu ta opis
nič ne pomeni in ima lahko napačno predstavo (Vrščaj, 2000).
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2.4 ODNOS DO ŽIVALI
2.4.1 Predsodki in strahovi
Strah je eno od pomembnih čustev, ki vplivajo na naše ravnanje. V Slovarju slovenskega
knjižnega jezika (b. d.) je strah opredeljen kot »neprijetno stanje vznemirjenosti zaradi
neposredne ogroženosti, (domnevno) sovražnih, nevarnih okoliščin«. Varuje nas, da se ne
izpostavljamo pretirani nevarnosti, hkrati pa je tudi odlično motivacijsko sredstvo in izziv
za nov zagon in novo dejavnost. Telo se na strah odzove tako, da aktivira simpatični živčni
sistem, ki ga zaznamo v povišanem bitju srca in intenziteti dihanja, poveča pa se tudi
napetost mišic. Lahko pa imamo tudi namišljene in pretirane strahove, ki jih pridobimo, ne
da bi preverili njihovo smiselnost, zato jih imenujemo predsodki (Ocepek, 2012).

Predsodki so logično neutemeljena stališča, ki jih spremljajo močna negativna ali pozitivna
čustva in jih je zato težko spreminjati (Ocepek, 2012). Veliko predsodkov ima svoj izvor v
zgodnjem otroštvu, ko pod vplivom staršev in drugih avtoritet sprejemamo prve močno
posplošene sodbe o socialnem svetu okrog sebe (Bobnar, 2016). Tudi Ocepek (2012) meni,
da predsodkov ob rojstvu še nimamo, temveč jih pridobimo kasneje, s sprejemanjem stališč
okolice, najpomembnejšo vlogo pri pridobivanju predsodkov pa imajo starši. V otroštvu
nastanejo primarne kategorizacije in z njimi povezana vrednotenja ter čustvene naravnanosti,
ki so podlaga za nastanek in obstoj predsodkov, zlasti za njihovo trajnost in nezavedno
delovanje. Preprečevanje predsodkov se mora začeti pri konkretnih in vsakdanjih primerih,
saj otroci še niso dovolj kognitivno zreli, da bi jim lahko to prikazali le prek zgodb (Ule,
2013).

2.4.2 Strah pred živalmi
Zelo pogosti so predsodki do živali. Gre za neupravičene in neutemeljene posplošitve, ki so
povezane z načinom življenja in razmišljanja v določeni skupnosti. Pripisujemo jim
negativne lastnosti, ki jih v resnici nimajo, zato pred njimi bežimo, jih preganjamo in tudi
pobijamo (Ocepek, 2012).
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Strah pred živalmi se začne izražati pri šestih letih, lahko pa tudi že med drugim in tretjim
letom starosti, ko začne otrok raziskovati zunanji svet. Pojavi se lahko zgolj zaradi fizičnega
videza ali nepoznavanja živali, kar je zaradi napačne interpretacije povezano z oblikovanjem
predsodkov. Najpogostejši strahovi pred živalmi so usmerjeni proti plenilcem, ki hitreje
napadejo in poškodujejo človeka. Druga skupina živali so kuščarji, kače, podgane in
netopirji, tretja skupina pa nevretenčarji, kamor sodijo črvi, polži in pajki (Bobnar, 2016).

Kako premagati strah pred živalmi? Kot sem že omenila, je pomembno, da ima otrok
konkretno izkušnjo z živaljo, saj mu to omogoča, da si oblikuje mnenje o fizičnih
značilnostih in vedenju živali na podlagi lastnih izkušenj, zato je verjetneje, da bo ob
pozitivni neposredni izkušnji pridobil tudi pozitiven odnos do živali (prav tam, 2016). Lahko
se odločimo tudi za gojenje živali v vrtcu, vendar, kot omenja Novak s sodelavci (2003), so
tu zagovorniki in nasprotniki. Zagovorniki trdijo, da se otroci mnogo celoviteje razvijajo ob
prisotnosti drugih živih bitij, nasprotniki pa navajajo številne možnosti za okužbe in
poškodbe ter za mnoge živali stresno okolje vrtca. Najbolje se je odločiti za kratkotrajno
gojenje majhnih živali. Otrokom je treba omogočiti, da se neposredno seznanjajo z živimi
bitji, premagajo morebiten neupravičen strah pred nekaterimi živalmi, hkrati pa jih navajamo
tudi na ustrezno ravnanje z živimi bitji, pri čemer sta najpomembnejša higienski in etični
vidik (Novak in sodelavci, 2003).

2.5

GOJENJE ŽIVALI (POLŽA) V VRTCU

Opazovanje in gojenje živali otroku omogoča, da živali doživljajo zares kot živa bitja, ki
čutijo in se sporazumevajo, se hranijo in izločajo, dihajo, se razmnožujejo, rojevajo, rastejo,
se starajo in poginejo. Otroka praviloma motivirajo večje živali, saj na njih lažje opazuje
podrobnosti.

Živali, ki so primerne za starostno obdobje od dveh do sedmih let, so:
– mehkužci,
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–

členonožci,

–

ribe,

–

dvoživke,

–

plazilci in

–

sesalci (Novak in sodelavci, 2003).

Ko se odločimo za gojenje živali, moramo najprej zaščititi otroka in živali. Pomemben je
zgled odrasle osebe, saj s svojim ravnanjem pokaže, kako moramo pravilno ravnati z živaljo.
Čim manj govorimo, saj z zgledom povemo dovolj, kajti otroci so izvrstni opazovalci in
posnemovalci. Pogovorimo se, kako bomo ravnali, da se bo žival dobro počutila in se ne bo
bala. Pri izkušenjskem spoznavanju živali pustimo otroku dovolj časa za samostojno
opazovanje in doživljanje. Šele ko otroku upade zanimanje ali ko ga želimo pripeljati do
določenega spoznanja, ga pri opazovanju vodimo (Vrščaj, 2000).

Če se odločimo za gojenje polža, je vrt okolje, kjer otrok lahko odčitava lastnosti okolja, kjer
polž živi in se prehranjuje, in tu lahko svoje ugotovitve poveže z odnosom človeka do polža.
Vrtni polž je najprimernejši za prvo opazovanje v gojilnici, ker je velik, ima hišico, se malo
slini in otrok ga z lahkoto prime in opazuje (Vrščaj, 2000).

Polže s hišico naberemo na vrtu, travniku ali v gozdu in jih odnesemo v vrtec v posodi z
mrežastim pokrovom. V gojitveno posodo damo tudi nekaj rastlin, ki smo jih našli v bližini
nabranih živali. Polži se mednje skrijejo, jih jedo, hkrati pa rastline zadržujejo vlago v posodi
(Novak in sodelavci, 2003). Začasno gojilnico naj ureja otrok, pri tem pa ga vodimo tako,
da »sam« ugotavlja, najde rešitve in naredi najprimernejše okolje za polža ter skrbi zanj.
Uporabimo lahko trilitrski kozarec za vlaganje, v katerega damo dva do tri centimetre vlažne
prsti z vrta in list solate. Kozarec pokrijemo z gazo ali mrežo. Otrok naj vlaži prst v gojilnici,
odstranjuje gnijoče ostanke hrane in dodaja svežo hrano (Vrščaj, 2000). Da ostanke hrane
lažje odstranjujemo in dodajamo nove, je dobro, da jih nastavimo v posebno posodico
(Novak in sodelavci, 2003). Otrok naj dela različne poskuse, po nekaj dneh ali tednih
opazovanja in gojenja pa odnesemo živali na mesto, kjer smo jih nabrali, in jih izpustimo.
Otrok bi lahko izkušnjo z vrtnim polžem posplošil tudi na druge polže, ki pa so zelo različni,
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zato mu omogočimo in ga spodbujamo, da goji še kakšnega drugačnega polža (Vrščaj,
2000).

3
3.1

BIOLOGIJA POLŽA
MEHKUŽCI

Sem spadajo nečlenjene živali, katerih telo je deljeno na mišičasto nogo ter drobovnjak, ki
ga največkrat pokriva apnenčasta lupina. So ena obsežnejših skupin živali (Velkovrh, 2003).
Poznamo veliko vrst mehkužcev. Nekateri živijo na kopnem, večina pa v sladki vodi in
morju.

Slika 1: Velika hobotnica
(Vir:https://sl.wikipedia.org/wiki/Mehku%C5%BEci#/media/File:Octopus_vulgaris2.jpg)

3.1.1 Telesna zgradba
Razpon velikosti je pri mehkužcih zelo velik. Telo imajo v zasnovi dvobočno somerno in
mehko, ogrodja nimajo ne notranjega ne zunanjega. Telo sestoji iz noge, to je trebušni,
mišičasti del za premikanje, ki ima sprednji konec navadno izoblikovan v glavo, ter
vrečastega drobovnjaka (Velkovrh, 2003).
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Na glavi so običajno oči in usta, lahko tudi tipalnice. V ustih je za mehkužce značilna strgača
(radula), ki ima v prečnih vrstah zobce. Strgačo lahko žival potisne k ustom in z njo strga
kakšno koli hrano. Spredaj se strgača obrablja in zadaj raste (prav tam, 2003).

Slika 2: Anatomska zgradba hipotetičnega posplošenega mehkužca
(Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Mehku%C5%BEci#/media/File:Archimollusc-sl.svg)

V drobovnjaku so prebavila, splovila in drugo drobovje. Srce, včasih tudi visoko razvito,
potiska kri po nesklenjenem krvožilnem sistemu skozi telo. Krvno barvilo je pri večini nežno
modri hemocianin, redkeje rdeči hemoglobin, ki daje nekaterim polžem značilno rdečo
barvo. Vse skupine imajo čutila za tip in voh, večina tudi za vid (prav tam, 2003).

Koža na drobovnjaku oblikuje gubo, imenovano plašč. Plaščeva guba prekriva plaščev žep,
v katerem so navadno dihala. Pri večini izloča plašč tudi značilno lupino oziroma hišico.
Lupina je v osnovi troslojna. Zunanja plast je iz organskega konhiolina, ki je po sestavi
podoben hitinu. Stebričasta srednja plast je iz kalcijevega karbonata, ki je v obliki kalcita ali
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aragonita. Notranja plast, imenovana biserna matica, je iz ležečih in zelo tankih plasti
podobne sestave, ki se biserasto preliva (prav tam, 2003).

3.1.2 Ploditev
Mehkužci so dvospolniki ali ločenih spolov, kar je navadno vezano na večje sistematske
enote. Predvsem pri morskih poteka razvoj prek planktonske ličinke. Marsikje je oploditev
zunanja, a večinoma izlegajo oplojena jajčeca, ki imajo le malo rumenjaka. Izleže se ličinka,
ki se nato razvije navadno v stadij jadronosca. Velika jajčeca (do 1 cm) z več rumenjaka
imajo glavonožci, zato je predvsem pri njih razvoj lahko neposreden, tj. brez vmesne ličinke.
Podobno je tudi pri sladkovodnih in kopenskih polžih, kjer so nekateri celo živorodni
(Velkovrh, 2003).

3.2

POLŽI

Polži so mehkužci z eno mišičasto nogo, s katero lezejo, in imajo pogosto trebušasto ali
stožčasto hišico (Burnie, 2001). Zanje je značilen tudi drobovnjak, ki je običajno vijačnično
oziroma spiralasto zavit in skrit v hišici. Sprednji del noge nejasno prehaja v glavo s
tipalnicami. Predškrgarji imajo en par tipalnic, ki ju ne morejo uvihati, oči so nameščene na
osnovi tipalnic. Vodni pljučarji imajo tudi en par uvihljivih tipalnic in oči na njihovi bazi.
Kopenski pljučarji pa imajo dva para uvihljivih tipalnic. Na zgornjih, daljših so mehurjaste
oči (Mršić, 1997).

Slika 3: Zgradba polža
(Vir: data:image/jpeg;base66)
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Večina polžev ima dobro razvite, apnenčaste hišice ali pa so te bolj ali manj pokrnele.
Predstavniki iz družine steklenk imajo tako majhne hišice, da se ne morejo potegniti vanje.
Slinarji imajo pod plaščem samo še ostanke hišice v obliki ovalne apnenčaste ploščice,
lazarji pa le drobna apnenčasta zrna. Hišice so pri večini vrst zavite v desno, pretežno od 1,5
do 50 mm visoke (prav tam). Hišica je oblikovana po drobovnjaku, zato so polži nesomerni.
Sukanje drobovnjaka za 180° v desno naprej je pri polžih predškrgarjih povzročilo premik
plaščevega žepa od zadaj naprej; zato so škrge pred srcem, spredaj pa je tudi zadnjična
odprtina. V večini primerov sta drobovnjak in hišica zavita v desno, pri nekaterih pa tudi v
levo (Velkovrh, 2003). Pri živih mehkužcih je lupina pogosto pokrita s tanko, temnejšo
plastjo snovi, ki preprečuje, da bi jo poškodovali kislina in voda. Pri večini vrst je notranjost
hišice gladka in svetleča, narejena iz biserovine (Burnie, 2001).

Prebavilo se začne z usti. Na koncu žrela je strgača (radula), ki je elastična trdna ploska
tvorba iz pokožnice. Na njeni površini je v prečnih nizih do nekaj sto drobnih, različno
oblikovanih zobcev. S strgačo strgajo hrano (alge, glive, lišaje, rastline, odmrlo organsko
snov), v skrajnih primerih jedo tudi druge polže. Sestavni del prebavila je srednječrevesna
prebavna žleza, ki opravlja vlogo jeter in trebušne slinavke obenem. Kopenski predškrgarji
imajo zakrnele škržne veje in dihajo s površino plašča. Kopenski pljučarji pa dihajo z
notranjo površino plaščne votline, ki leži med plaščem in drobovnjakom (Mršič, 1997).

3.2.1 Pregled skupin
Velkovrh (2003) navaja 3 zastopane skupine polžev v Sloveniji:
–

predškrgarji,

–

zaškrgaji in

–

pljučarji.

Predškrgarji pretežno žive v morju, veliko jih je v sladkih vodah, delno pa so se poselili tudi
na kopno. Drobovnjak je zasukan za 180°. Na zadnjem delu noge imajo večinoma prirasel
stalni pokrovček, ki raste z njimi podobno kot hišica. Večinoma so ločenih spolov (prav tam,
2003).
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Sem spadajo latvice, morska ušesa, kotači, breženke, pelikanovo stopalce, volki …

Zaškrgarji imajo edino škrgo za srcem, ker je zaradi delnega odsukanja plaščev žep na desni
strani. Večina je brez hišice, plaščevega žepa in prvotnih škrg. So dvospolni, s tem da jajčeca
in semenčice ne dozorevajo istočasno (prav tam, 2003).

Pljučarji živijo predvsem na kopnem, veliko tudi v sladkih vodah, a le redki v morju.
Večinoma imajo hišico spiralno zavito. Hišica je pogosto zakrnela, lahko le toliko, da polž
ne more več vanjo, lahko pa tudi povsem. Pokrovčka pljučarji nimajo. Večina je
rastlinojedih. Obe škrgi sta zakrneli. Spolni aparat je dvospolen. Delimo jih na 3 redove:
– prapljučarji imajo oči na bazi edinega para tipalnic, kakor vodni pljučarji,
– vodni pljučarji živijo v počasi tekočih in stoječih vodah. To je povezano z dihanjem, ker
morajo nekatere živali zaradi pljuč v primernih časovnih razmakih po zrak na površino.
So dvospolniki, a spolni odprtini sta ločeni;
– kopenski pljučarji imajo večinoma spiralno hišico, ki je delno ali popolnoma pokrnela.
Na glavi imajo 2 para tipalnic, ki jih lahko uvihajo, oči imajo na daljšem paru. So
dvospolniki s skupnimi izvodili ženskih in moških žlez (prav tam, 2003).

V nadaljevanju bom na kratko predstavila polže, ki smo jih z otroki imeli v vrtcu.

3.3

VELIKI VRTNI POLŽ

Spada v red kopenskih pljučarjev. Hišico ima lahko veliko do 5 cm, zgrajena pa je iz
apnenca, tako da ga varuje pred zunanjimi dejavniki. Je rumenorjave barve in ima do 5
zavojev, ki niso gladki, ampak brazdasti. Oči ima na koncu tipalk, ki jih lahko potegne vase.
Je dvospolnik (Velkovrh, 2003).
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Slika 4: Veliki vrtni polž
(Vir: http://m.click.ro/sites/default/files/styles/mobile_article_main_big/public/medias/2015/04/22/animalemelc.jpg?itok=Gyh_zU1j.)

Pozimi se zarije približno 10 cm globoko v rahlo prst, tu prostor razširi, zgladi s sluzjo, vhod
zapre s prstjo in listjem, nato pa usmeri ustje navzgor in zapre s tanko kožico. Ko se kožica
strdi, izloči iz črevesja še kašasto snov, s katero opno odebeli, nastala epifragma pa se hitro
strdi. Znotraj jo nato prevleče še z rjavkasto lepljivo plastjo, ki jo zmehča šele pomladansko
deževje. Na pomlad izleže jajčeca v jamico v prsti. Odloži okoli 50 jajčec. Po nekaj tednih
se izležejo mali polži, ki imajo že hišice in so takoj samostojni (Velkovrh, 2003).

3.4

MALI VRTNI POLŽ

Ima skoraj kroglasto hišico s progami po zavojih. Barva in število prog sta odvisna od okolja,
v katerem živi. Tako ga varujeta pred plenilci.

16

Slika 5: Mali vrtni polž
(Vir: http://skala.pef.uni-lj.si/306/.)

3.5

ORJAŠKI AHATNIK

Je največji kopenski polž na svetu, ki prihaja iz Afrike. Tehta lahko več kot 800 gramov,
njegova hišica pa je včasih daljša od 20 cm (Velkovrh 2003). Njegova zgradba je enaka
vrtnemu polžu, le da je hišica stožčaste oblike. Prehranjujejo se z vsemi vrstami surovega
sadja in zelenjave.

Slika 6: Orjaški ahatnik
(Vir: https://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/orjaski-afriski-polzi-priljubljeni-hisni-ljubljencki-nahrvaskem/24547.)
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3.6

LAZARJI

Pri nas poznamo kar 9 vrst lazarjev. Večina je velikih 2–4 cm in so brez hišice. So edini, ki
imajo dihalno odprtino pred sredino ščita. Vrste lahko določimo le po drobovju. Portugalski
lazar je po barvi opečnato rjav, velik kot povprečen moški prst.
Najpogostejše vrste, ki živijo pri nas, so:
– veliki rdeči lazar,
– španski ali portugalski lazar,
– gozdni lazar,
– vrtni lazar,
– sivi lazar.

Slika 7: Lazar
(Vir: http://zelenisvet.com/polzi-na-vrtu/.)
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4 REZULTATI
4.1

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI Z ANALIZO

V obdobju od maja do junija smo izvedli projekt spoznavanja polžev pri otrocih, starih 3–4
let, v Vrtcu Mavrica Trebnje. Z otroki smo v oddelku gojili 4 polže, in sicer 2 velika vrtna
polža in 2 mala vrtna polža. Med projektom pa sem s Pedagoške fakultete v Ljubljani
prinesla tudi 3 polže ahatnike, ki smo jih gojili 1 teden. Izhajali smo iz otrokovega
predznanja, ki smo ga kasneje nadgradili z različnimi dejavnostmi, ki jih predstavljam v
nadaljevanju.

METODIČNA RAZČLENITEV

1. Globalni cilji:
– razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave;
– doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti,
stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih.
2. Medpodročne povezave:

3. Metode dela:

4. Oblike dela:

–

gibanje,

–

metoda pogovora,

–

skupna,

–

jezik,

–

metoda igre,

–

skupinska,

–

umetnost,

–

metoda opazovanja,

–

individualna.

–

družba,

–

metoda

–

matematika.

izkustvenega

učenja,
–

metoda raziskovanja.
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4.1.1 Priprava terarija za polža
Tabela 2: Priprava terarija za polža
DEJAVNOST
1. Preverjanje

CILJI
predznanja –

otrok: Kaj vem o polžih?

Otroci bodo spoznali, da so lahko dobri soustvarjalci

2. Kakšen mora biti terarij,
da bo ustrezal polžem?
3. Gibalna

ponazoritev

Spodbujanje participacije in soudeležbe otrok.

pri dejavnostih.
–

Otrok spozna življenjski prostor polža in podoživi
neposreden stik z njim.

gibanja polža

Na samem začetku projekta smo želeli preveriti predznanje otrok o polžih. Posedli smo se v
krog in tisti, ki je imel v roki polžjo hišico, je povedal, kaj ve o polžih. Trije otroci svojega
mnenja niso želeli izraziti, zato jih k temu nisem silila. Odgovori otrok so bili:
–

»Lahko je drugačnih barv.«

–

»Lahko tudi plavajo.«

–

»Lahko se skrijejo v polžjo hišico.«

–

»Lahko lezejo.«

–

»Poznam oranžnega polža.«

–

»Polža sem imel na roki in me je božal.«

–

»Videla sem rjavega polža s hišico.«

–

»Lahko so tudi v gozdu.«

–

»Počasi leze.«

–

»Jedo meso.«

–

»Ima hišico in leze.«

–

»Slinil me je. Telefon nam je pojedel. Črn polž je bil. Potem smo ga pa zalimali.«

–

»Da leta.«

–

»Jedel je rastlino.«
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Po uvodnem delu sem otrokom pokazala večjo prazno posodo, ki je bila pokrita z gazo, in
jih vprašala, kaj mislijo, da imam. Najprej so odgovarjali skopo, in sicer da je to posoda, da
je pokrita. Postavljala sem jim podvprašanja, in sicer zakaj mislijo, da sem to prinesla v
vrtec. Kmalu so ugotovili, da bomo noter dali polža. Niso pa vedeli, zakaj je ne smemo
pokriti s pokrovom, ampak z gazo, zato smo naredili preizkus. Otrokom sem rekla, naj si
zatisnejo nos in zaprejo usta ter poskušajo dihati. To jim je bilo zelo zabavno, ker jih je
spominjalo na potapljanje v vodi. Ugotovili so, da ne morejo dihati. Vprašala sem jih, zakaj
ne morejo dihati oziroma česa nam primanjkuje. Otroci so odgovarjali »pljuča«, ker so pred
projektom spoznavali svoje telo. Ena deklica je odgovorila, da nimamo zraka, in skupaj smo
prišli do ugotovitve, da tudi polž potrebuje zrak, da lahko preživi. Vprašala sem jih, kaj bi
dali v posodo, da bi se polž dobro počutil. Odgovori so bili, naj damo travo, zemljo. O tem,
kakšno okolje ustreza polžu, pa so otroci odgovarjali iz lastnih izkušenj o tem, kdaj
najpogosteje vidijo polža, in sicer ko pada dež.

Po izmenjavi ugotovitev smo se odpravili na opazovalni sprehod. Otroci so bili navdušeni
nad tem, da gremo nabirat material in opazovat polže, saj so v garderobi večkrat drug
drugemu govorili: »Po polžke gremo!« Šli smo na krajši sprehod v bližini vrtca. Otroci so
bili zelo dobri opazovalci, saj smo se ustavili na skoraj vsakem koraku, kajti bilo je zelo
veliko malih vrtnih polžev, ki so se zadrževali na škarpah. Otroci so se jih pogosto dotaknili,
ugotavljali, kakšnih barv so, jih kazali drug drugemu …Vsakega polža so želeli odnesti v
vrtec, zato smo se dogovorili, da lahko odnesemo največ tri. Tako so se odločili, da vzamejo
enega rjavega malega vrtnega polža in enega svetlo zelenega. Krajši del poti smo šli po
travnati poti ob gozdu. En deček je kmalu opazil velikega vrtnega polža, zato smo tudi tega
dali v kozarec. Tukaj so otroci tudi nabrali potrebni material za naš terarij. Natrgali so nekaj
trave, nabrali kamenje, mah, zemljo in nekaj rožic.
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Slika 8: Opazovanje malega vrtnega polža

Slika 9: Nabiranje materiala za terarij

Ko smo se vrnili v vrtec, sem otrokom dala posodo, kjer so sami uredili bivalnik. Na njihovih
obrazih se je videlo navdušenje nad tem, da bodo lahko imeli v igralnici žival, saj je bilo to
zanje prvič. Ko je bil bivalnik urejen, sem dala trem otrokom polže, ti pa so jih previdno dali
v posodo. Otroci so pokazali, kje bi imeli bivalnik. Še nekaj časa po tem so hodili opazovat
polže, ki so se skrili, in otroke je že skrbelo, da so nam pobegnili.
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Slika 10: Urejanje bivalnika

Na koncu pa smo skupaj gibalno ponazorili gibanje polža. Otrokom je to na začetku
povzročalo nekaj težav, saj niso vedeli, kako naj se gibajo. Potem so opazovali drug drugega
in kmalu ugotovili, da se morajo z rokami vleči naprej, da se bodo kam premaknili. En otrok
je komentiral: »Joj, kako lahko polžki tako lezejo, če je pa težko.«
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4.1.2 Spoznavanje velikega vrtnega polža
Tabela 3: Spoznavanje velikega vrtnega polža
DEJAVNOST

CILJI

1. Posredovanje pravil o ravnanju s –

Otrok spozna zgradbo, prehranjevanje in
življenjski prostor polža.

polžem
2. Doživljanje

in

spoznavanje –

velikega vrtnega polža

Otrok podoživi neposredni stik s polžem.

–

Otrok ob slikovnem navodilu prepozna

3. Igra počasi/hitro ob upoštevanju

pravilo in se po njem giba.

slikovnih navodil

Otrokom sem na začetku dejavnosti posredovala pravila, kako se ravnamo ob prisotnosti
žive živali in kakšne so posledice, če bodo pravila prekršili (umaknem žival, da se otroci
umirijo). Pomembno je, da otroci vedo, da ne smemo biti preglasni, se ne prerivamo in da
smo do njih nežni. Otroke pripravimo tudi na to, da je žival prijazna in da jim ne bo nič
naredila. Za lažje delo smo se z otroki razdelili v dve skupini. Prva skupina je z menoj
spoznavala polža, druga pa je izvajala dejavnost, ki jo je pripravila vzgojiteljica. Nato smo
se med seboj zamenjali.

Skupaj z otroki smo se umaknili v miren prostor. Ponovno smo obnovili pravila, nato pa si
je vsak zmočil roke. Spoznavali smo velikega vrtnega polža. Najprej sem jih spodbudila, naj
polža pobožajo. Dve deklici tega nista želeli, zato sem ju na koncu ponovno vprašala, ali
želita pobožati polža; ena deklica tega še vedno ni želela, zato je nisem silila, ampak sem ji
polža le od bliže pokazala, da si ga je ogledala. Nato sem jim ponudila, da polža lahko tudi
primejo. Pri tem sem jim pustila dovolj časa, da so polža v miru doživeli. Da otrokom ni
padla motivacija, sem imela s seboj tri polže. Otroci so pokazali navdušenje in bili že
nestrpni, ker so želeli čim prej prijeti polža. Največkrat se je slišalo: »Žgečka me!« ali
»Poslinil me je!«
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Slika 11: Opazovanje in tipanje vrtnega polža

Slika 12: Doživljanje vrtnega polža

Ko so v polnosti doživeli polže, sem dala enega na leseno površino, drugega na stekleno
površino, tretjega pa sem imela jaz, da smo ga lahko še bolje spoznali. Otrokom sem
zastavljala različna vprašanja, in sicer:
– Kakšna je njegova koža na otip in kakšne barve je?
– Iz katerih delov je zgrajen?
– Kako se polž giblje?
– S čim se polž prehranjuje?
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–

Kje lahko najdemo polža?

–

Kako se razmnožujejo?

Pri tem je bilo otrokom najzanimivejše opazovanje polža skozi stekleno površino, kjer so
opazovali, kako leze in kako se prehranjuje. Presenečeni so bili nad tem, kako velika usta
imajo in kako kar posrkajo hrano, saj so bili nekateri mnenja, da polži nimajo ust.

Slika 13: Opazovanje vrtnega polža skozi stekleno površino
Za konec smo se vsi združili. Vsak otrok si je poiskal svoj prostor, kjer se je udobno namestil
in zaprl oči. Otrokom sem prebrala krajšo zgodbo oziroma vodeno vizualizacijo:
Si na travniku, polnem cvetlic, in zagledaš čisto majhnega polža, kako počasi leze s svojo
hišico. Podaš mu roko in zleze nate. S svojo gladko, sluzasto nogo te prav prijetno boža.
Malo te žgečka, vendar je zelo zabavno. Malo ga pobožaš in za trenutek skrije svoje rožičke.
Kmalu mu ponovno pokukajo. S svojimi dolgimi rožički opazuje tebe, ki ga nežno držiš v
rokah, s kratkimi pa tipa tvojo roko. Prav prijetno se počuti. Položiš ga na vlažna tla in se
posloviš. Zagledaš nekaj rdečega. Najprej misliš, da je roža. Ampak se motiš. To je polž, ki
je brez hišice. Tudi njega malo pobožaš in se posloviš od njega in cvetočega travnika.
Pri zgodbi je bilo težko doseči, da bi imeli otroci zaprte oči, saj so ves čas opazovali mene,
ki sem jim pripovedovala zgodbo. Vmes, ko sem rekla, da jih polž žgečka, so se začeli
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hihitati, kar mi je dalo potrditev, da so se v zgodbo, kljub temu da niso imeli zaprtih oči,
vživeli.

4.1.3 Spoznavanje polža ahatnika
Tabela 4: Spoznavanje polža ahatnika
DEJAVNOST

CILJI

1. Posredovanje

pravil

o –
–

ravnanju s polžem
2. Doživljanje

in

Otrok spozna zgradbo, prehranjevanje in
življenjski prostor polža.

spoznavanje

polža ahatnika

Otrok se seznani s pravili in jih upošteva.

–

Otrok podoživi neposredni stik s polžem.

3. Vodena vizualizacija

V vrtec sem s fakultete prinesla tri polže ahatnike, ki smo jih gojili 1 teden, nato pa vrnili na
fakulteto.

Dejavnost je potekala enako kot prejšnja, le da so tu otroci spoznavali polža ahatnika. Čeprav
so ti polži veliko večji od velikega vrtnega polža, otroci niso pokazali strahu in so se ga vsi
dotaknili. V roke pa ga nista želela sprejeti dva dečka.

Z otroki smo ugotavljali tudi razlike med velikim vrtnim polžem in polžem ahatnikom.
Otroci so ugotovili, da je slednji zelo velik in ima »špičasto« hišico. Tudi tukaj jim je bilo
najzanimivejše opazovanje skozi stekleno površino. Ko so videli, kako velika usta imajo, se
je slišalo: »Ooo, poglej to! Ta me lahko še poje!« Naj povem še, da sta pri tej dejavnosti tudi
vzgojiteljica in pomočnica nekoliko premagali strah, ki je bil bolj povezan z gnusom do
polžev, in jih zaradi radovednosti, ker sta prvič videli tovrstne polže, sprejeli v roke.
Otrokom je bilo to zanimivo, saj sta bili v enakem položaju kot oni in so jim potem že oni
govorili: »A vidita, kakšna imajo usta?« »Tukaj ima oči!«
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Slika 14: Doživljanje polža ahatnika

Slika 15: Opazovanje polža ahatnika skozi stekleno površino
Na podlagi predhodnega opazovanja gibanja polža so morali otroci pri zadnji dejavnosti
slediti navodilom ob upoštevanju slik. Če sem jim pokazala miš, so tekali po igralnici, ko pa
sem pokazala polža, so se morali plaziti po tleh. Na začetku niso bili dovolj pozorni na slike,
saj so bili do zdaj bolj navajeni, da se jim je govorilo, kaj naj delajo, tako da so potrebovali
nekaj časa, da so doumeli, da morajo pogledati mene, katero sliko jim kažem. Ko so to
ugotovili, jim je bila igra zelo zabavna in so tudi čez dan večkrat želeli, da jo še izvajamo.
Pri igri se je pokazalo stereotipno oponašanje gibanja živali, saj so otroci, ker nisem dala
možnosti podoživljanja gibanja miši, tekali po igralnici po 2 nogah in po prstih, čeprav se
miš tako ne giba.
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Slika 16: Igra ob upoštevanju slikovnih navodil

4.1.3.1 Nenačrtovana dejavnost med projektom
Med projektom, ko smo gojili polže ahatnike, smo dobili v skupino kar nekaj obiskov iz
drugih skupin, saj so bili tako otrokom kot vzgojiteljicam zelo zanimivi. In nekega dne, ko
smo se z otroki igrali igre po želji otrok, so bili ravno na obisku otroci, stari 5–6 let. Kar
naenkrat deček reče: »Poglej, koliko jajc!« Jaz vsa začudena ponovno vprašam, kaj je rekel,
in deček ponovi ter mi pokaže s prstom. In res. Polži ahatniki so izlegli jajca. Še v
dopoldanskem času smo jih opazovali, vendar ni bilo ničesar, potem pa kar naenkrat polno
odlagališče jajc.

Informacijo sem takoj posredovala naprej eksperimentalni skupini. Otroci so takoj vedeli,
kaj je, saj sem jim pri podrobnejšem spoznavanju polžev ahatnikov pokazala posušena jajca.
Nekaj jajc smo nato dali posebej v posodo, nekaj pa smo jih pustili v gojilnici. Otroci so nato
skrbeli tudi za jajca, da so imela prav tako vlažno okolje. Zaželeli so si, da bi jih gledali pod
lupo, zato sem jim to tudi omogočila. Z veseljem so jih vsak dan opazovali, komentirali, da
se še vedno niso izlegli polžki, čeprav smo povedali, da traja nekaj tednov, da se to zgodi.
Gojili smo jih ves čas projekta, kljub temu pa nam jih ni uspelo obdržati, saj so se vsa jajca
posušila.
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4.1.4 Kamišibaj ter kopenski in morski polži

Tabela 5: Kamišibaj ter kopenski in morski polži
DEJAVNOST

CILJI

1. Kamišibaj: Polž Vladimir –
gre na štop (Mojca Osojnik)

sodeluje v pogovoru o prebranem.

2. Razvrščanje polžjih hišic po –

Otrok spoznava, da imajo živa bitja, predmeti in
snovi v domišljijskem svetu tudi lastnosti, ki jih v

obliki, velikosti in barvi
3. Igra poišči par
4. Igra kopno/morje

Otrok ob poslušanju pravljice doživlja ugodje in

naravi nimajo.
–

Otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in
opisuje stanje.

–

Otrok klasificira in razvršča po eni lastnosti.

–

Otrok, ki sodeluje v igri, razume in upošteva
pravila ter se ob tem zabava.

Kot uvodno dejavnost sem otrokom s pomočjo kamišibaja predstavila slikanico avtorice
Mojce Osojnik z naslovom Polž Vladimir gre na štop. Ker je bilo to zanje nekaj novega, so
poslušali z velikim zanimanjem. Na koncu smo zgodbo obnovili. Ker je pomembno, da otrok
razlikuje med domišljijskim svetom in realnim, je še toliko pomembneje, da poudarimo
lastnosti, ki so izpostavljene v pravljici in jih v realnosti ni mogoče videti. Ta slikanica ima
kar nekaj takšnih stvari, zato smo precej časa namenili pogovoru.

Nato smo se z otroki razdelili v dve skupini. Skupino z razvrščanjem polžjih hišic sem vodila
jaz, igro pare pa vzgojiteljica.

Najprej smo razvrščali po obliki, nato po barvi in na koncu še po velikosti. Otroci so imeli
na voljo 2 obroča. V vsakem obroču je bil slikovni prikaz, ki so ga morali otroci upoštevati.
Na voljo so imeli veliko različnih polžjih hišic; kopenskih in morskih. Ko smo razvrščali po
obliki, so bili otroci pozorni na to, katere hišice so okrogle in katere ne, pri barvi smo
razvrščali na temne in svetle, pri velikosti pa na majhne in velike polžje hišice. Ko so videli
latvico, so mi rekli, da je to školjka. Ta zmota se velikokrat pojavlja tudi pri odraslih.
Otrokom sem razložila, da imajo polži enodelno lupino, školjke pa dvodelno. S seboj sem
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imela tudi školjko, tako da sem otrokom to razložila še na konkretnem primeru. Pri
razvrščanju sem otroke opozorila, da smo s hišicami previdni, saj so nekatere zelo krhke in
se lahko poškodujejo.

Slika 17: Razvrščanje polžjih hišic po obliki

Slika 18: Razvrščanje polžjih hišic po velikosti
Večina otrok ni imela težav pri razvrščanju, le na začetku so potrebovali malo več časa, da
so razumeli navodila. Vmes je veliko otrok, preden so razvrstili v pravilen obroč, polže še
tipalo, vonjalo, jih opazovalo. Sami so ugotovili, da različno dišijo. Razliko pa so opazili
ravno med morskim in kopenskim polžem, čeprav nismo posebej poudarjali, kateri polž kam
sodi.

Pri iskanju parov pa so otroci imeli kar nekaj težav, saj so se tovrstno igro igrali zelo
malokrat. Potrebovali so konstantno vodenje. Igro sem usmerila še na razvrščanje po barvi,
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in sicer na zeleno in modro. Zelena barva je predstavljala kopenske polže, modra pa morske.
Ko je otrok našel par, je moral pogledati, katere barve je hrbtna stran, in razvrstiti v pravilen
lonček, ki je moral biti enake barve. Za to sem se odločila zato, da otroci spoznajo, da
poznamo tako morske kot kopenske polže, po drugi strani pa tudi zato, ker so v fazi
spoznavanja barv, da smo nekoliko utrjevali tudi to področje, čeprav le z dvema barvama.

Slika 19: Igra pari na temo Polžje hišice

Za zaključno dejavnost smo se šli igro kopno/morje. Ko sem otrokom rekla kopno, so morali
stopiti na kaj, kar je dvignjeno od tal, ko pa sem rekla morje, so se morali uleči na tla. Pri
tem niso imeli nobenih težav. Takoj so razumeli navodila, le pri kopnem so potrebovali nekaj
več časa, da so si poiskali primeren prostor, kamor bo varno stopiti, saj se jih pogosto
opozarja, da ne stojimo na stolih ipd., tokrat pa je bilo malo drugače.
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4.1.5 Spoznavanje polža brez hišice
Tabela 6: Spoznavanje polža brez hišice
DEJAVNOST

CILJI
–

1. Razvijanje koordinacije
2. Seznanitev s

polžem brez

skladnost gibanja.
–

hišice

Razvijanje koordinacije oziroma

Izvajanje naravnih oblik gibanja
(hoja, tek, plezanje, skoki).

–

Otrok klasificira in razvršča ter
prireja 1-1.

–

Otrok spoznava živa bitja in jih
primerja med seboj.

Za uvodni del sem načrtovala, da bodo otroci v parih iskali polžje hišice. Kasneje se je
izkazalo, da je otrokom preveč padla motivacija, ker morajo čakati drug na drugega, zato
sem pravila nekoliko spremenila, in sicer so vsi otroci zapustili igralnico, medtem pa sem
skrila polžjo hišico. Njihova naloga je bila, da ob poslušanju navodil, npr. hišica je ob omari
pri oknu, poiščejo polžjo hišico. To smo ponovili trikrat. Otroci so bili zelo pozorni na to,
kar sem jim govorila, in na koncu, ko je kakšen otrok našel hišico, so se skupaj veselili;
delovali so kot tim.

Glavni del pa je bil usmerjen h gibalni igri, in sicer sem otroke prek zgodbe vodila, da so mi
pomagali rešiti polžja jajčeca. Po vrtčevskem igrišču sem razmetala plastične zamaške
različnih barv. Predstavljali so polžja jajca, ki smo jih morali rešiti pred plenilci. To so otroci
storili tako, da so poiskali škatlo enake barve in razvrstili pokrovček oziroma jajce. Pri vsaki
škatli pa so jih čakali kosi sestavljanke, ki jih morali odnesti na podlago in pravilno nalepiti
(na spodnji strani sestavljanke je bila sličica, ki se je morala ujemati s sličico na podlagi).
Na koncu je nastala slika polžev brez hišic. Vsi otroci so pri igri sodelovali. Najprej jim je
bil cilj, da čim prej sestavijo sliko, čeprav bi morali najprej rešiti vsaj dve jajci, da bi sličico
lahko vzeli, vendar sem jim pustila veselje, saj so začeli vmes dejansko reševati tudi jajca.
Zanimivo mi jih je bilo opazovati, kako so se nekateri znašli, in sicer se je pri škatli, kjer so
morali splezati po mreži, da so jo dosegli, en deček postavil na vrh k škatli, drugi otroci so
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mu podajali zamaške, on pa jih je dajal v škatlo. Ker nekateri otroci ne razločijo barv, so se
med seboj začeli opozarjati, da tega ni prav razvrstil in da mora poiskat drugo škatlo. Bili so
zelo dovzetni za to, da bo res vse prav razvrščeno oziroma da bodo jajca res na pravem
mestu. Ko so bila vsa jajca rešena, smo si skupaj ogledali našo sliko. Otroke sem vprašala,
kaj je na sliki. Odgovorili so, da so rdeči polži. Še naprej sem jim postavljala vprašanja, in
sicer v čem se razlikujejo od polžev, ki jih gojimo v igralnici. Otroci so sami našteli razlike,
ki so jih opazili, in sicer:
–

»Rdeči so.«

–

»Imajo luknje.«

–

»Nimajo hišice.«

–

»Izgubili so jo (hišico).«

Slika 20: Kaj je na sliki?

Slika 21: Igra »Reševanje polžjih jajc«
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Vrnili smo se v igralnico, kjer sem imela polža brez hišice. Otroci so ga najprej podoživeli,
nato pa smo skupaj iskali razlike med vrtnim polžem in polžem brez hišice. Otroci so opazili,
da ima polž brez hišice dve luknji. Pri tem sem jim povedala, da sta to dihalni odprtini, skozi
kateri polž diha. Opazili so, da imata oba polža 4 rožičke in da ima polž brez hišice po vrhu
gladko in hrapavo povrhnjico. Vprašala sem jih, kaj mislijo, da je tisto, kar je gladko, vendar
nihče ni podal komentarja, zato sem jim povedala, da je to plašč, ki ga varuje. En deček je
vmes komentiral: »Polž je hišico izgubil.« Druge otroke sem vprašala, ali mislijo enako.
Nekaj jih je odgovorilo, da se strinjajo, nekaj pa jih je reklo, da taki so. Povedala sem jim,
da poznamo več vrst polžev, in sicer take s hišico in take, ki hišice nimajo, vendar da to ne
pomeni, da so jo izgubili.

4.1.6 Izdelovanje polžev ter preizkus o prehranjevanju
Tabela 7: Izdelovanje polžev ter preizkus o prehranjevanju
DEJAVNOST

CILJI
–

1. Usvajanje nove pesmi Kako se
polžeku mudi (ljudska)

Otrok doživlja, spoznava in uživa
ob pripevanju pesmi.

–

2. Izdelovanje polžev iz plastelina
3. Preizkus, kaj polži jedo in česa ne

Otroku se ponudi plastelin, ki ga
gnete in modelira, kar spodbuja
njegovo ustvarjalnost.

–

Otrok klasificira in razvršča ter išče
rešitev za določen problem.

(ljudska)
KAKO SE POLŽEKU MUDI
Kako se polžeku mudi,
le kam, le kam tako hiti?
Cigucigu migu, cigu migu, cigu migu, rom pom pom.
Pa srečal ga je petelin,

35

ki nesel je pšenico v mlin,
cigucigu migu, cigu migu, cigu migu, rom pom pom.
»Kam greš, grdoba slinasta,
kam greš, grdoba slinasta,«
cigucigu migu, cigu migu, cigu migu, rom pom pom.
»Se ženit grem, se mi mudi,
tja k mlinarjevi hčerkici,«
cigucigu migu, cigu migu, cigu migu, rom pom pom.

Skupaj z otroki smo se naučili pesmico po principu pripevanja: Kako se polžeku mudi
(ljudska). Otrokom je bila pesmica zelo všeč, saj so jo slišali prvič. Ko sem jim pesem
dvakrat zapela, so že začeli pripevati refren. Dodali smo še lastne instrumente, in sicer na
»rom pom pom« so otroci trikrat s prekrižanimi rokami udarili po kolenih. Pesem smo čez
dan večkrat zapeli in proti koncu je veliko otrok pripevalo že skoraj celo pesem.

Potem smo se z otroki posedli za mizo. Na voljo sem jim dala plastelin ter jim podala
navodilo, naj naredijo polža. Polža so si lahko med ustvarjanjem tudi ogledovali v
neposredni bližini. Otroci so bili pri tem zelo ustvarjalni. Izdelali so tako polže s hišico kot
brez. Večina se je osredinila na vso telesno zgradbo polža. Med izdelovanjem so tudi
opisovali, kaj delajo (npr. to je mišičasta noga, dolgi rožički in na njih oči …). To dejavnost
sem jim dala tudi čisto na začetku projekta, tako da sem opazila očitne razlike. Proti koncu
projekta so bili otroci veliko ustvarjalnejši, izdelki so bili bolj dodelani, kajti pred tem so
pogosto naredili ali le hišico ali pa le mišičasto nogo.

Slika 22: Izdelovanje polža iz plastelina na začetku projekta
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Slika 23: Izdelovanje polža iz plastelina na koncu projekta
Nato smo se skupaj posedli na tla. Na sredino kroga sem dala plastično in leseno zelenjavo
iz kotička kuhinja ter tri škatle. Vsak otrok si je izbral en kos hrane in ga pravilno razvrstil;
polž jé/ne jé/ne vem. Pri solati, zeleni papriki, kumari, paradižniku in jabolku so otroci že
poznali rešitve, saj smo s tem hranili naše polže. Dobro so si zapomnili, da vrtni polži
paradižnika niso pojedli, polž ahatnik pa ga je pojedel. To so večkrat omenjali tudi tekom
projekta. Izrazili pa so željo, da naredimo še preizkus s kruhom, jagodo in lubenico.
Naslednji dan so otroci, preden sem prišla v vrtec, že sami preverili, kaj se je zgodilo, tako
da so mi, takoj ko sem stopila v igralnico, povedali, da je polž pojedel malo jagode, kruh in
lubenico pa je pustil.

Slika 24: Razvrščanje hrane
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Slika 25: Preizkus s hrano
4.1.7 Ponovno podoživljanje vrtnega polža

Dejavnost je potekala enako kot druga dejavnost. Cilj je bil, da obnovimo njihovo usvojeno
znanje ter da preverim, koliko so si otroci zapomnili skozi celoten projekt. Razlika je bila,
da otrokom ni bilo treba postavljati podvprašanj, saj so dobro usvojili znanje. Potrebovali so
manj vodenja, saj so že sami vedeli, kaj sledi, npr. ko smo se dotikali polža, so vedeli, da si
morajo pred tem navlažiti roke. Težje so si zapomnili besedno zvezo mišičasta noga, saj je
bil njihov odgovor pogosto le noga. Ko smo se dotaknili prehranjevanja, pa se jim je zelo
dobro vtisnil v spomin preizkus s paradižnikom. Čeprav sem jih vprašala le za vrtne polže,
kaj jedo, so vedno zraven povedali še za polža ahatnika, da je on pojedel paradižnik, vrtni
polži pa ne.
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4.2 REZULTATI RAZISKAVE Z RAZPRAVO

4.2.1 Rezultati začetnih in končnih intervjujev z razpravo

V nadaljevanju bom predstavila rezultate začetnih in končnih intervjujev. Rezultate
eksperimentalne skupine bom primerjala z rezultati kontrolne skupine. V obeh skupinah smo
intervjuje začeli na začetku maja 2017, končali pa na koncu junija 2017.

Otrokom sem zastavila naslednja vprašanja:
1. Nariši žival polža.
a. Kaj je to?
b. Ali poznaš še kakšnega drugačnega polža? Nariši ga.
2. Ali imaš rad polža? Zakaj ja/ne?
3. Kakšen je polž?
a. Kje ima oči?
b. Kje ima usta?
c. Kaj ima v hišici?
d. S čim se premika?
e. Kakšne barve je?
4. Otrokom ponudimo prazno polžjo hišico. Zakaj je prazna?
5. Kaj polž jé?
6. Ali polž pušča sled?
a. Kakšna je?
b. Kaj misliš, zakaj polž pušča sled za seboj?
7. Če bi šel na sprehod, kje vse bi lahko opazil, našel polža?
8. Kakšen je odziv otrok, ko jim ponudim žival polža?

39

4.2.1.1 Odgovori otrok na vprašanje »Nariši žival polža. Kaj je to?«

Graf 1: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje »Nariši žival polža. Kaj je
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Graf 2: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Nariši žival polža.
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rožički

Po dejavnostih

S tem vprašanjem smo želeli od otrok predvsem to, da se pred intervjujem nekoliko sprostijo,
po drugi strani pa smo tako ugotovili, kakšne predstave imajo o polžih in kakšno je njihovo
predznanje.

Iz Grafa 1 razberemo, da so 4 otroci v kontrolni skupini povedali, da so narisali polža, 8 jih
je povedalo, da je na sliki hišica, 3 so opredelili oči, 2 ušesa, le en pa je opredelil rožičke. Po
izvedeni dejavnosti sta le dva povedala, da je to polž, medtem ko se jih je kar 10 opredelilo,
da slika prikazuje hiško, 2 sta opredelila rožičke, kar 5 jih je opredelilo oči, le en ušesa ter
kar 4 otroci so povedali, da ima usta.

Graf 2 prikazuje eksperimentalne skupino, kjer jim je bil polž že predstavljen. 9 otrok je že
pred dejavnostjo opredelilo, da ima polž hiško, štirje, da je polž lahko brez hiške, 1 je podal
komentar, da ima roke, in dva sta podala odgovor, da ima tudi oči. Po zaključeni dejavnosti
jih je kar 13 povedalo, da ima polž hiško, da je lahko tudi brez nje, nihče več pa ni povedal,
da ima roke. Po zaključeni dejavnosti je v eksperimentalni skupini večina opredelila, da ima
polž noge ter tipalke, nihče več pa ni opredelil, da ima polž oči ali glavo.

Primeri otroških risb s komentarji

Slika 26: Primer otroške risbe polža pred dejavnostmi
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Risba je bila ustvarjena pred začetkom dejavnosti. Otrok je narisal spiralasto zavito hišico.
Na sliki ni vidnih rožičkov in mišičaste noge. To je primer, kjer se vidi, da otrok še ni imel
stika s to živaljo drugače, kot da jo je kje opazil, in ni poznal njenih bistvenih telesnih
značilnosti, razen hiške, ki je pri polžu najopaznejša.

Slika 27: Primer otroške risbe polža po dejavnostih

Risba je bila ustvarjena po končanem projektu. Tu se opazi očitna razlika v primerjavi s
prejšnjo risbo. Polž je kompleksnejši. Se pravi: ima hišico, dolge in kratke rožičke ter
poudarjeno mišičasto nogo. Zanimivo je, da je mišičasta noga bolj poudarjena kot drugi deli.
To bi lahko pomenilo, da je otroku vzbujala ugoden občutek, ko je imel z njo neposreden
stik.
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4.2.1.2 Odgovori otrok na vprašanje »Ali poznaš še kakšnega drugačnega polža?«

Graf 3: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje »Ali poznaš še kakšnega
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Graf 4: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Ali poznaš še
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Po dejavnostih

Na podlagi Grafa 3 smo dobili vpogled pred dejavnostjo v kontroli skupni, ali otroci poznajo
še kakšnega drugačnega polža. Pri tem sta se dva opredelila samo z zaprtim odgovorom
»da«, 5 jih je odgovorilo »de«, 3 so povedali, da poznajo še polža s hišico, en otrok je dejal,
da pozna polža brez hišice, dva pa, da poznata rozastega polža. Pred izvedeno dejavnostjo
se je le en izmed sodelujočih otrok opredelil z odgovorom »ne vem«.

Po izvedeni dejavnosti je kar 7 otrok kontrolne skupine povedalo, da ne poznajo nobenega
drugega polža, do sprememb je prišlo pri poznavanju rjavega polža in lazarja.

Graf 4 nam prikazuje, da je v eksperimentalni skupini pred izvedeno dejavnostjo na
vprašanje »Ali poznaš še kakšnega drugačnega polža?« 10 otrok povedalo da ne poznajo
drugega polža, le en se je opredelil z odgovorom »da«, velikega, majhnega, rdečega in s
hiško, dva otroka pa sta povedala, da poznata polža brez hiške. Po zaključeni dejavnosti je
16 otrok v eksperimentalni skupini povedalo, da poznajo tudi polža brez hiške, kar je v
večini. Iz tega sledi, da so otroci prepoznali, da poleg polža s hišico obstaja tudi polž brez
hišice, kot je npr. lazar.

Primeri otroških risb s komentarji

Slika 28: Primer otroške risbe polža brez hišice
Na risbi je primer polža brez hišice. Risba je nastala na koncu projekta. Otrok je narisal
mišičasto nogo, dolge in kratke rožičke.
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Slika 29: Primer otroške risbe polža brez hišice
Ta risba je prav tako nastala po končanem projektu. Deklica je narisala polža brez hišice. Na
sliki so poudarjeni dolgi rožički, kratki pa so malo vidni v desnem spodnjem kotu. Polž ima
tudi mišičasto nogo ter vijuge pod njo. Ko sem deklico vprašala, kaj je to, mi je odgovorila:
»Tisto, ko leze!« Pri tem je mislila na temne proge, ki so opazne pri polžu, ko leze.
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4.2.1.3 Odgovori otrok na vprašanje »Ali imaš rad polža?«

Graf 5: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje »Ali imaš rad polža?«
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Graf 6: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Ali imaš rad polža?«
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Po dejavnostih

Iz Grafa 5 razberemo, da je od 15 otrok v kontrolni skupini na vprašanje »Ali imaš rad
polža?« kar 10 otrok odgovorilo pritrdilno, 5 jih je povedalo, da polžev ne marajo. Ob
končnih intervjujih se je število navdušenih nad polžem povečalo za enega otroka.

Glede na predhodno kontrolno skupino lahko iz Grafa 6, ki prikazuje eksperimentalno
skupino, opazimo, da so vsi otroci že pred izvedeno dejavnostjo imeli radi polža, zato se
delež po dejavnosti ni spreminjal.
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4.2.1.4 Odgovori otrok o telesnih značilnostih velikega vrtnega polža
Graf 7: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje »Kje ima polž oči?«
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Graf 8: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Kje ima polž oči?«
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Po dejavnostih

Ne vem

Otroci kontrolne skupine so v začetnih intervjujih vse tri odgovore podali v enakem številu.
Odgovorili niso besedno, ampak so s prstom konkretno pokazali na polžu, kje ima oči. Otroci
eksperimentalne skupine pa so pred začetkom intervjuvanja v večini odgovorili nepravilno.
Od tega je 8 otrok menilo, da ima oči na spodnjih rožičkih, trije pa so rekli, da jih nima.

V končnih intervjujih je večina otrok kontrolne skupine pravilno odgovorila na vprašanje.
Od tega so 3 otroci, ki so pred začetkom intervjuvanja odgovorili z »ne vem«, zdaj odgovorili
pravilno. Otroci eksperimentalne skupine pa so v večini odgovorili pravilno. Medtem ko so
otroci kontrolne skupine še vedno s prstom kazali, kje ima oči, so otroci eksperimentalne
skupine tokrat že besedno odgovarjali na vprašanje, in sicer »na dolgih rožičkih«.
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Število odgovorov od 15 vprašanih

Graf 9: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje »Kje ima polž usta?«
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Graf 10: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Kje ima polž usta?«
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Po dejavnostih

Ne vem

Graf 9 nam prikazuje odgovore otrok kontrolne skupine na vprašanje »Kje ima polž usta?«
Delež pravilnih in nepravilnih se pred izvedeno dejavnostjo in po njej ni spremenil, saj je 6
otrok pred dejavnostjo in po njej podalo pravilen odgovor, 4 otroci so podali nepravilen
odgovor, 5 otrok pa je povedalo, da ne vedo, kje ima polž usta.

Kot prikazuje Graf 10, je večina otrok eksperimentalne skupine na začetku intervjuvanja na
vprašanje odgovorila pravilno, čeprav je bil tudi delež nepravilnih odgovorov dokaj visok.
Ti otroci so menili, da polž ust nima, ali pa so pokazali na spodnje rožičke. Na koncu
intervjuvanja pa so vsi otroci odgovorili pravilno.
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Graf 11: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje »Kaj ima polž v hišici?«
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Graf 12: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Kaj ima polž v
hišici?«
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Ne vem

Na vprašanje »Kaj ima polž v hišici?« na začetku intervjuvanja tako v kontrolni kot
eksperimentalni skupini nihče ni vedel pravilnega odgovora. Njihovi odgovori so bili zelo
podobni, in sicer: »zemljo«, »igrače«, »za jest«, »polžka«.

Na koncu intervjuvanja pa so se pojavile precejšnje razlike med kontrolno in
eksperimentalno skupino. Otroci kontrolne skupine so podajali podobne odgovore kot na
začetku intervjuvanja, otroci eksperimentalne skupine pa so vsi podali pravilen odgovor, in
sicer: »Srce, pljuča, prebavila.« Na te tri organe smo se med samim projektom najbolj
osredinili, podrobneje pa nismo raziskovali, saj se mi je zdelo, da bo to za otroke, stare 3–4
leta, že dovolj kompleksno.
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Graf 13: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje »S čim se polž premika?«
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Graf 14: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »S čim se polž
premika?«
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Po dejavnostih

Ne vem

Na začetku intervjuvanja je tako v kontrolni kot eksperimentalni skupini prevladoval delež
nepravilnih odgovorov. V kontrolni skupini so na vprašanje pravilno odgovorili 4 otroci. Vsi
so podali odgovor: »Noga,« kar sem štela za pravilen odgovor, kljub temu da niso odgovorili
»z mišičasto nogo«. Enak odgovor sta podala tudi otroka eksperimentalne skupine, ki sta na
vprašanje odgovorila pravilno.

Na koncu intervjuvanja se v kontrolni skupini delež odgovorov ni kaj dosti spremenil,
medtem ko so v eksperimentalni skupini vsi otroci odgovorili pravilno. Od tega jih je 7
odgovorilo »z mišičasto nogo«, 10 otrok pa »z nogo«. Tako kot sem omenila že pri
dejavnostih, so si otroci težko zapomnili besedo »mišičasta«, kar se je kasneje izkazalo tudi
pri intervjuvanju. Čeprav smo temu namenili nekaj časa in otrokom želeli poenostaviti tako,
da si zapomnijo, da imajo tudi oni na rokah mišice, da so močni, nekateri tega še vedno niso
mogli usvojiti.
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Graf 15: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje »Kakšne barve je vrtni
polž?«
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Graf 16: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Kakšne barve je
vrtni polž?«
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Po dejavnostih

Ne vem

Pri tem se je vprašanje nanašalo na polža, ki je bil prisoten med intervjuvanjem. Pri obeh
skupinah, tako pri kontrolni kot pri eksperimentalni, je na začetku intervjuvanja prevladoval
delež pravilnih odgovorov, kjer sem upoštevala, če so otroci odgovorili z »rjava, bela, siva«.
Pri eksperimentalni skupini je kar nekaj otrok odgovorilo nepravilno. Razlog za to je
nepoznavanje barv, čemur se tako v vrtcu kot doma namenja še kar veliko časa. Otroci so
odgovorili s »pikast«, »moder«, »rumen«, »rdeč«, »zelen«.

Na koncu intervjuvanja se je delež pravilnih odgovorov pri kontrolni skupini zmanjšal, in
sicer sta 2 otroka, ki sta na začetku intervjuvanja odgovorila pravilno, zdaj podala odgovor
»ne vem«. Ta podatek je nekolik presenetljiv, kajti otroci so imeli na voljo enakega polža
kot na začetku intervjuvanja. Pri eksperimentalni skupini pa je delež pravilnih odgovorov
narasel. Najpogostejša odgovora, kakšne barve je polž, sta bila »rjave« in »sive«.
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4.2.1.5 Odgovori otrok na vprašanje »Zakaj je polžja hišica prazna?«

Otrokom sem v roke ponudila prazno polžjo hišico in jim zastavila vprašanje »Zakaj je
polžja hišica prazna?«
Graf 17: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje »Zakaj je polžja hišica
prazna?«
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Graf 18: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Zakaj je polžja
hišica prazna?«
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Po dejavnostih

Ne vem

Na začetku intervjuvanja je tako v kontrolni kot eksperimentalni skupini delež nepravilnih
odgovorov najvišji. Odgovori, ki so se pojavljali v kontrolni skupini, so:
– »Ker ni prava hišica.«
– »Ker nima blata. Tisti pravi polž ga pa ima.«
– »Ker je ušel.«
– »Ker je pobegnil, ker ni poslušal«
– »Ker ga je odnesla voda.«
– »Ker je šel polžek drugam.«
– »Ker ne more biti v tako majhni hišici.«

Odgovori otrok eksperimentalne skupine pa so bili:
– »Ker je izginil na travo.«
– »Ker polžka ni doma. Je šel v Črnomelj.«
– »Ker je izginil.«
– »Ker je šel na potep.«
– »Ker nima zemlje.«
– »Ker ni taka hiška, ki bi imela polžka.«
– »Ker je zlezel ven.«
– »Ker je pobegnil v travo.«

Odgovori obeh skupin se pogosto navezujejo na to, da polž lahko hišo zapusti, kar je pogosto
razmišljanje otrok pri tej starosti. Menim, da je razlog lahko tudi ta, da se odrasli poskušamo
izogibati temi o smrti in otroku olepšamo stvari, tako da mu povemo nerealne zadeve.

Po končnem intervjuvanju je delež nepravilnih odgovorov v kontrolni skupini še vedno
prevladoval, medtem ko so otroci v eksperimentalni skupini vsi odgovorili pravilno, in sicer
da je polž umrl. K temu so pripomogle tudi spontane dejavnosti tekom projekta. Pogosto,
kadar smo šli z otroki na sprehod in so našli prazne polžje hišice, smo poudarjali, da je polžek
umrl, da so njegovi deli odmrli in da je ostala le še hišica, ki je trdna in se ne razgradi.
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4.2.1.6 Odgovori otrok na vprašanje »Kaj polž jé?«

Graf 19: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje »Kaj polž je?«
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Število odgovorov od 17 vprašanih

Graf 20: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Kaj polž jé?«
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Na začetku intervjuvanja je v kontrolni skupini prevladoval delež odgovorov »ne vem«,
medtem ko so otroci eksperimentalne skupine najpogosteje odgovorili »travo«, »solato« in
»ne vem«. Menim, da je trava pogost odgovor zato, ker polža po navadi najdemo ravno v
njej in otroci sklepajo, da če se polž tu zadržuje, jo tudi jé.

Na koncu intervjuvanja je delež odgovora »ne vem« v kontrolni skupini nekoliko upadel,
naraslo pa je število odgovorov »solato«, »travo«. Pri otrocih eksperimentalne skupine pa je
močno narasel delež odgovorov »solato«, »paradižnik« in »papriko«. Menim, da je bil
odgovor »solato« najpogostejši zato, ker so otroci sami hodili na vrtčevsko gredo iskat
solato, pri čemer so se počutili zelo odgovorne, da morajo nahraniti polže. Število odgovorov
»paradižnik« in »paprika« pa je naraslo zato, ker so bili otrokom polži ahatniki
najzanimivejši od vseh in so si zapomnili preizkus, kjer smo primerjali prehranjevanje
vrtnega polža in polža ahatnika. Pri tem so tudi poudarili, da to jedo le »ogromni polži«, naši
»majhni« pa ne.
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4.2.1.7 Odgovori otrok na vprašanje »Ali polž pušča sled?«
Graf 21: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje »Ali polž pušča sled?«
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Graf 22: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Ali polž pušča
sled?«
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Otroci kontrolne skupine so pred izvedbo dejavnosti na temo, ali polž pušča sledi, podali 7
pritrdilnih odgovorov, 7 otrok kontrolne skupine je odgovorilo, da polž ne pušča sledi, le en
otrok se glede tega vprašanja ni opredelil. Po zaključeni dejavnosti se je delež pritrdilnih
odgovorov povečal za dva, 5 otrok je odgovorilo, da polž ne pušča sledi, enako kot pred
izvedeno dejavnostjo je en otrok ostal neopredeljen oziroma je odgovoril, da ne ve.

Vezano na vprašanje, ali polž pušča sledi, je 10 otrok v eksperimentalni skupini pred
izvedeno dejavnostjo odgovorilo pritrdilno, 6 jih je odgovorilo, da polž ne pušča sledi, 1
otrok pa je odgovoril, da ne ve, ali polž za seboj pušča sledi. Po zaključeni dejavnosti je kar
16 otrok od 17 vključenih v eksperimentalni skupini odgovorilo pravilno, in sicer da polž za
seboj pušča sledi, le še 1 otrok pa je na vprašanje odgovoril, da polži za seboj ne puščajo
sledi.
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4.2.1.8 Odgovori otrok na vprašanje o polžji sledi.
Graf 23: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje »Kakšna je sled?«
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Graf 24: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Kakšna je sled?«
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V nadaljevanju smo vprašanje povezali naprej ter otroke povprašali, kakšna je sled, ki jo za
seboj pušča polž. V kontrolni skupini pred izvedeno dejavnostjo 7 otrok ni podalo odgovora,
5 otrok je reklo, da ne ve, 1 otrok je odgovoril na vprašanje o barvi sledi, da je modra, 1
otrok je povedal, da je slina bleščeča, ter en otrok je odgovoril, da je sled, ki jo polž pušča
za seboj, ravna. Ko smo zaključili dejavnost, smo otroke ponovno intervjuvali ter jim
zastavili enako vprašanje. Brez odgovora je še vedno ostalo 6 od sodelujočih otrok, znižalo
se je število odgovorov »ne vem«. Pridobili pa smo tudi povsem nove opredelitve barve
sledi, saj sta dva otroka odgovorila, da je barva sledi kot led, en otrok je še vedno trdil, da
polž za seboj pušča modro sled, medtem ko je en od sodelujočih otrok v kontrolni skupini
povedal, da je sled bela. Kot pred izvedeno dejavnostjo se ni spremenil delež odgovorov, da
je sled, ki jo pušča za seboj polž, ravna.

Enako vprašanje kot v kontrolni skupini so dobili tudi otroci eksperimentalne skupine. Pred
izvedeno dejavnostjo so povedali, da je sled naslednjih barv:
– sluzasta;
– rumena;
– kot led;
– zelena;
– mehka;
– bela.

Po izvedeni dejavnosti je kar 10 otrok od 17 pravilno odgovorilo, in sicer da je sled, ki jo
polž pušča za seboj, sluzasta, 5 otrok pa je povedalo, da se sluz sveti, kar se tudi šteje med
pravilne odgovore. Iz pričujočih odgovorov vidimo, da je po izvedeni dejavnosti delež
pravilnih odgovorov v eksperimentalni skupini narasel.
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4.2.1.9 Odgovori otrok na vprašanje »Kaj misliš, zakaj polž pušča sled?«
Graf 25: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje »Kaj misliš, zakaj polž
pušča sled?«
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Graf 26: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Kaj misliš, zakaj
polž pušča sled?«
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Iz Grafa 25 pridobimo podatke o odgovorih kontrolne skupine na vprašanje »Kaj misliš,
zakaj polž pušča sledi?« Pri tem vprašanju ni nihče v kontrolni skupini podal pravilnega
odgovora ne pred izvedbo in tudi ne po izvedbi dejavnosti. Otroci kontrolne skupine so
podajali napačne odgovore. Veliko jih je odgovorilo »ne vem«.
Na enako vprašanje »Kaj misliš, zakaj polž pušča sled?« so odgovarjali tudi otroci
eksperimentalne skupine. Pred izvedbo dejavnosti je 8 otrok odgovorilo napačno, 7 otrok ni
podalo odgovora na vprašanje, 2 otroka eksperimentalne skupine se nista opredelila. Po
zaključeni dejavnosti so otroci dobili enako vprašanje in delež pravilnih odgovorov se je
bistveno izboljšal, saj ga je od 17 vključenih podalo kar 10 otrok, 4 otroci so ostali
neopredeljeni, le en pa je podal napačen odgovor.
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4.2.1.10 Odgovori otrok na vprašanje »Če bi šel na sprehod, kje vse bi lahko opazil,
našel polža?«

Graf 27: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje »Če bi šel na sprehod, kje
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Graf 28: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Če bi šel na
sprehod, kje vse bi lahko opazil, našel polža?«
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Graf 27 daje vpogled v odgovore, ki so jih podali otroci kontrolne skupine, in sicer »Če bi
šel na sprehod, kje vse bi lahko opazil, našel polža?« Otroci so podali naslednje odgovore:
– v gozdu;
– na travi;
– na kamnu;
– na reki;
– na zemlji;
– na pločniku;
– v hišici.
Seveda odgovori niso čisto napačni, vendar niso konkretni odgovori, ki so jih otroci
kontrolne skupine podali po izvedbi dejavnosti. Po zaključeni dejavnosti je od 15 otrok kar
8 sodelujočih otrok kontrolne skupine podalo specifičen odgovor, saj polža največkrat
najdemo v travi, en otrok je še enkrat povedal, da ga srečamo v gozdu, 2 otroka sta povedala,
da polža srečamo na zemlji. 2 otroka se po zaključeni dejavnosti nista opredelila do
vprašanja.
V eksperimentalni skupini je že pred izvedeno dejavnostjo kar 6 otrok povedalo, da polža
srečajo v travi, 3 otroci pa so povedali, da polža lahko srečajo v gozdu. Izmed 17 sodelujočih
v eksperimentalni skupini se do vprašanja pred izvedbo dejavnosti ni opredelilo 6 otrok. Po
zaključeni dejavnosti so vsi otroci eksperimentalne skupine podali odgovor, in sicer:
– v gozdu;
– na travi;
– na pločniku;
– v vodi in
– na vrtu.
Delež pravilnih odgovorov se je v eksperimentalni skupini bistveno izboljšal, saj so vsi
otroci podali pravilne odgovore, medtem ko je bilo v kontrolni skupini še vedno 6 otrok brez
odgovora.
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4.2.1.11 Odnos otrok do polža

Število odgovorov od 15 vprašanih

Graf 29: Odziv otrok kontrolne skupine, ko jim ponudim polža.
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Število odgovorov od 15 vprašanih

Graf 30: Odziv otrok eksperimentalne skupine, ko jim ponudim polža.
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V sklepnem delu smo otrokom pred dejavnostjo in po njej ponudili polža. Tukaj nas je
zanimal odziv otrok, kako ga bodo sprejeli. Ali bodo kazali pozitivne občutke, ali bodo ti
neprijetni in hkrati nezaželeni. Pred izvedeno dejavnostjo od 15 sodelujočih 5 otrok
kontrolne skupine ni kazalo negativnih občutij do polža, 9 otrok polža sicer ni zavračalo,
vendar je bilo vidno nelagodje, le en otrok je pokazal visoko stopnjo negativnih občutij do
polža, medtem ko so trije otroci imeli zelo visoko stopnjo negativnega občutja do polža. Po
izvedeni dejavnosti se pretekla občutja otrok niso bistveno spremenila.

Bistvena razlika pa se je po dejavnosti pojavila v eksperimentalni skupini. Pred dejavnostjo
le 5 otrok ni kazalo negativnih občutij do polža, 4 otroci so izkazovali srednjo stopnjo
negativnega občutja do polža ter v enakem številu tudi visoko stopnjo negativnih občutij. 3
otroci eksperimentalne skupine so pred dejavnostjo izkazali visoko stopnjo negativnih
občutij do polža. Po zaključeni dejavnosti je bilo v intervjujih moč opaziti, da nihče izmed
otrok eksperimentalne skupine ni več kazal negativnih občutij do polža ter da so ga lepo
sprejeli.
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4.2.2 Povzetek razprave

Kot smo že opisali pred samo izvedbo raziskave, sta v njej sodelovali eksperimentalna in
kontrolna skupina. Dejavnost je bila izvedena pri otrocih, starih 3–4 leta, ki so si pred
izvedbo dejavnosti polža predstavljali predvsem s hišico ter brez nje, po dejavnosti pa so
opisali, da ima polž tudi tipalke in usta ter da se giblje z mišico. Otroci v eksperimentalni
skupini so že pred izvedbo dejavnosti pokazali navdušenje ter naklonjenost do polžev, saj
nihče ni podal odgovora, da polža ne mara, medtem ko je v kontrolni skupini pred izvajanjem
dejavnosti 10 otrok od 15 odgovorilo, da imajo radi polže, delež priljubljenosti pa se je po
izvedbi dejavnosti povečal le za enega sodelujočega.

Otroci se lahko prek aktivnega učenja o polžih naučijo zelo veliko, saj je bil polž veš čas
tudi v njihovi prisotnosti. Otroci so bili udeleženi v ves postopek in so mu lahko pripravili
dom, skupaj smo razčlenili podrobnosti, s čim se prehranjuje, s postavljanjem vprašanj v
zvezi s polžem pa so tudi aktivno razmišljali, da so prišli do odgovorov. Otroci se tako ne le
naučijo, kako ravnati z njim, kakšno je njegovo življenje v naravi, temveč se skozi samo
dejavnost naučijo tudi razvijanja prijetnih čustev, ki so bila zaradi nepoznavanja te vrste
živali pred tem morda negativna. Spoznajo, da sam dotik živali odpravlja negotovost do nje
ter da so občutki pri ravnanju z živaljo lahko več kot prijetni.

Kot vemo, je polž ena tistih živali, ki lahko ob stiku vzbuja gnus oziroma nelagodnost, in to
ne le pri otrocih, temveč tudi pri odraslih. Vsi se zavedamo, da polž za sabo pušča slino, in
morda zato že ob misli nanj v nas prevlada občutek, ko si rečemo, ne, s to živaljo ne želim
imeti opravka. Tak odziv kot starši pogosto pokažemo otroku, ta pa že sam skozi svoje oči
čuti nelagodje, ko zagleda polža, in ga želi v določenih situacijah celo pohoditi, rekoč: »Saj
ga tudi moja mami in oči ne marata.«

In tu se je treba vprašati, zakaj pri otroku vzbujati predsodke, če morda še nikoli ni imel
stikov s polžem. Skozi celoten postopek je treba poudariti, da so bili otroci zelo pozorni,
pomagali so pri izvedbi naloge ter z veseljem sodelovali pri skrbi za polža. Menimo, da so
se otroci eksperimentalne skupine približali polžu ter da jim ob stiku z njim ni nelagodno.
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Zavedati pa se moramo tudi kompleksnosti same skupine, saj so v njej vendarle sodelovali
otroci med 3. in 4. letom starosti, katerih besedna raven izražanja je do določene mere še
okrnjena, saj smo dobili občutek, da bi morda povedali še kaj več, pa so bili pri tem besedno
omejeni.

Prvo hipotezo, ki trdi, da so otroci že bili v stiku s polžem, vendar o njem ne poznajo
podrobnosti, lahko potrdimo. Večina otrok, sodelujočih v dejavnosti, je v naravi že opazila
polža ter si o njem ustvarila svojo predstavo, ki temelji na njihovi prvi izkušnji z njim. Kot
je zapisano v Kurikulumu (1999), je pri otrocih bistvo v pridobivanju izkušenj z živimi bitji,
naravnimi pojavi, to pa se povezuje z otroškim veseljem do raziskovanja in odkrivanja.
Otrok postopno razvija naravoslovne pojme, pojave, sklepa, klasificira, išče ter povzema
bistva ter oblikuje lastne miselne procese, ki so v njegovi zmožnosti glede na njegovo starost.
Procesi razvijanja, klasificiranja in pojmovanja se pri otroku razvijajo nezavedno. Otroci, ki
so sodelovali v dejavnosti, so prek nje nezavedno aktivno črpali nova znanja, ob izkušnji s
polžem pa razvijali nove vzorce v zvezi s sprejemanjem te živali.

Kroflič in sodelujoči (2001) so zapisali, da otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati
okolje hkrati z razvojem lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem. Otroci s
spoznavanjem okolja razvijajo predstavo o svetu in o okolju, v katerem živijo. Ocepek
(2012) je predsodke opredelil kot logično neutemeljena stališča, ki jih spremljajo čustva, ta
pa so lahko pozitivna ali negativna. Zavedati se moramo, da otroci ob rojstvu nimajo
predsodkov, temveč da se ti razvijejo na podlagi sprejemanja stališč iz okolice.
Najpomembnejši vzorci sprejemanja stališč iz okolice ter hkrati tudi narave in živali v njem
so vzorci vedenja, ki jih sprejemajo na podlagi odzivov staršev. Če otroci doživijo neprijetna
čustva staršev ob stiku s polžem, povzamejo enaka čustva.
Hipoteza 2 trdi, da otroci nimajo predsodkov do polžev. Trditev potrdimo, saj med
izvajanjem aktivnosti noben od otrok ni kazal zavračanja te živali. Izvzeti moramo dejstvo,
da otroci le niso bili dovolj seznanjeni z njim, da se to na podlagi aktivnega preživljanja
dejavnosti spreminja ter da imajo otroci vse raje žival, s katero so v stiku.
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Tretja hipoteza pravi, da lahko otroci z aktivnim učenjem o polžih pridobijo veliko
informacij iz okolja, jih preoblikujejo in prilagajajo svojemu načinu razmišljanja.
Vzgojiteljice v vrtcu uporabljajo pristope, ki v otrocih vzpodbudijo kritično mišljenje v
skladu z njihovo individualno stopnjo razvoja. Otroke se prek različnih dejavnosti usmerja,
da ustvarjalno in aktivno uporabljajo naučeno v novih in obstoječih situacijah. V našem
primeru so otroci z aktivnim učenjem na podlagi dejavnosti hranili, med seboj primerjali
različne polže, opazovali polževo gibanje in na podlagi izkušenj povedali in povzemali
sprejemanje polža v njihovi okolici. Pri tem otrok ne le razvija raven znanja, temveč tudi v
sebi odkriva nove miselne vzorce.
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SKLEP

Ko razmišljam o svoji pripravi dejavnosti spoznavanja polžev v skupini otrok, starih 3–4
leta, se zavedam svojih pomislekov o njihovem odzivu na polža. Polž je za marsikoga tista
sluzasta žival, lepljiva in ne najlepša, zato so me prevevali mešani občutki, kako se bodo
otroci odzvali nanj. Hkrati pa sem se veselila, da bodo odkrili nov svet, novo življenje in
občutke, ki jih morda še niso izkusili.

Sama priprava in sodelovanje z otroki ob dejavnosti sta, moram priznati, v meni obudila tiste
stare občutke, ko sem tudi sama stopala po poteh novih spoznanj in znanj. Ob pripravi okolja
za polža, nabiranju hrane zanj in skrbi zanj so me otroci naučili, da se je treba prepustiti
trenutku, pozabiti na čas in uživati v vsaki še neodkriti malenkosti. Priznati moram, da me
je otroško veselje ob izvajanju dejavnosti navdušilo, hkrati pa sem med dejavnostjo
opazovala tudi izraze na otroških obrazih, saj sem videla, kako hitro se spreminjajo njihova
občutja. Ko sem pripravljala samo dejavnost, sem raziskala marsikatero knjigo, saj sem
želela biti čim bolj pripravljena na obseg in kakovost izvedene naloge. Morda sem imela ob
spoznavanju polža tudi sama malce nelagodne občutke, vendar sem med izvajanjem na ta
občutek popolnoma pozabila, saj so bili ves svet otroci in njihovo povezovanje novo odkritih
pojmov.

Med intervjuvanjem po zaključeni dejavnosti sem prišla do spoznanja, kako pomembno je
aktivno vključevanje otrok v dejavnost. Zelo pomemben je del, ko otroci sami nekaj naredijo
ali dosežejo, saj so ob tem zagotovo osvojili znanje, kar je bil tudi namen te dejavnosti. Prek
aktivnosti, ki se izvajajo v vrtcu pri predšolskih otrocih, se razvija ne le miselno področje,
temveč tudi področje občutkov, čustvovanja ter navezanosti na nekaj ali nekoga.

V diplomskem delu smo zajeli odgovore v intervjuju pred interakcijo s polžem in po njej.
Na podlagi odgovorov bi želela vzpodbuditi večje število vrtcev, da aktivnosti, ki se
navezujejo na živali, naravo ali domače okolje, večkrat vpeljejo v dnevne dogodke, saj s tem
krepijo miselnost in čustva svoje skupine v vrtcu. Morda ne bi bilo slabo spodbuditi otrok,
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da so vključeni v razvoj dejavnosti ter sami predlagajo, katero žival bi želeli podrobneje
spoznati.
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