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POVZETEK 

Lastnosti ţivega se lahko otrok najbolj uspešno uči z vsakodnevnim gojenjem ţivali in rastlin. 

To je metoda, s katero otrok spoznava ţivljenjske potrebe ţivih bitij ter ţivljenjske procese, 

kot so razvoj, razmnoţevanje, rast, prehranjevanje. Hkrati s tem spoznava tudi številne druge 

naravoslovne pojme in postopke, gojenje ţivali pa spodbuja napredek tudi na drugih razvojnih 

področjih. Ţiva bitja otroka tudi čustveno spodbudijo in motivirajo za učenje. 

V diplomski nalogi sem raziskovala, koliko se lahko predšolski otroci naučijo o lastnostih 

ţivih bitij ob gojenju ţivali. Za gojitev nisem izbrala ljubljenčkov, ki se pogosto gojijo v 

vrtcih (ribe, ţelve, hrčki …), pač pa sem dala poudarek gojenju organizmov, ki smo jih v 

vrtec začasno prinesli iz narave. 

V igralnici smo gojili mrest in opazovali razvoj ţab, gojili smo gosenice in opazovali razvoj 

metulja in gojili mravlje. Za ţivali smo pripravili primerne gojilne posode, jih hranili, 

opazovali, beleţili spremembe v njihovem razvoju in jih po določenem času vrnili nazaj v 

naravno okolje.  

V času gojitve so otroci pridobili izkušnje z ţivimi bitji. Razvili so si naravoslovne pojme in 

naravoslovno mišljenje.  

Primerjava rezultatov ustnega anketiranja otrok pred in po gojitvah je pokazala, da so otroci 

skozi dejavnosti pridobili naravoslovno znanje. Ugotovila pa sem tudi, da so ob gojitvah 

otroci oblikovali primeren odnos do ţivih bitij, ki smo jih prinesli iz narave in jih tja tudi 

vrnili. 
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 začetno naravoslovje, 

 ţivali, 

 vivarij 
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SUMMARY 

A child can best learn the characteristics of the living with everyday breading of animals and 

growing plants. With this method the child gets to know the necessities for life of living 

beings and life processes like development, reproductions, eating. Along with these he also 

gets to know other terms and procedures of natural sciences, and animal breeding also 

encourages the improvement in other developing fields. Living beings also emotionally 

motivate the child for learning.  

In the thesis I researched, how much preschool children learn on the characteristics of living 

beings by animal breeding. For the breeding I did not choose pets, which are often bred in 

kindergartens (fish, turtles, hamsters), but emphasized breeding of organisms which we 

temporarily brought to the kindergarten from nature.  

In the playroom we bred a spawn and observed the development of frogs, we bred caterpillars 

and observed the development of the butterfly, and we bred ants. We prepared proper 

breeding containers for animals, fed them, observed them, made notes on changes in their 

development and returned them to the natural environment after some time.  

In the breeding time children gained experiences with living beings. They developed terms of 

natural science and scientific thinking.  

The comparison of the results of oral polling of children before and after the breeding showed 

that children gained knowledge in terms of natural sciences. I also acknowledged that children 

during the process of breeding animals formed a proper attitude towards living beings that we 

brought from nature and later returned. 
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1. UVOD 

 

1.1 ZAČETNO NARAVOSLOVJE 

 

Osebna konstrukcija znanja se začne zelo zgodaj. Izkušnjam izpostavljeni otroci si morajo za 

svoje uspešno delovanje svet razlagati. To izhaja iz človeške naravne teţnje, da sam oblikuje 

znanje, s katerim osmišlja svet seveda na najboljši mogoč način, odvisno od okoliščin. Če jim 

pri tem pomagamo, je njihova pot v naravo in druţbo krajša in laţja. Brez pravočasne pomoči 

ostajajo pri lastnih intuitivnih ali napačnih pojmih (Krnel, 1993, 10). 

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

konstruirali pojme. Ideje, nastale s slučajnim opazovanjem ali brez pošteno opravljenega 

poizkusa, ki temeljijo le na govoricah, so osnova za naivno, neznanstveno sprejemanje sveta 

in sestavljajo del neproduktivnih razlag in verovanj (Krnel, 1993, 10). 

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno 

vključevanje v obdajajoče fizično in druţbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega 

ţivljenjskega okolja in navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z ţivimi bitji, naravnimi 

pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. Področje postopno razvija naravoslovne 

pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmoţnosti za uvidevanje in reševanje problemov, 

postavljanje hipotez, klasificiranja, iskanja ter povzemanje bistva in pomena ter oblikovanja 

konceptov. Ti procesi pri otroku potekajo nezavedno, vendar so hkrati osnovne znanstvene 

metode v naravoslovju (Kurikulum za vrtce, 1999, 55). 

 

1.1.1 KAKO PREDŠOLSKI OTROK SPOZNAVA ŢIVO NARAVO 

 

Otrok dobiva različne informacije o ţivih bitjih, ki jih nekritično sprejema in vsem 

popolnoma verjame. Pomemben vir informacij, zlasti o ţivalih, je otroška literatura, kjer v 

slikanicah, pravljicah, povestih in pesmih otrok dobiva poleg nujnih in pomembnih sporočil 

za svoj razvoj pogosto tudi popačene ali popolnoma napačne informacije o ţivalih in rastlinah 

(Vrščaj, 2000, 13). 

Pri izkušenjskem spoznavanju ţivali pustimo otroku dovolj časa za samostojno opazovanje in 

doţivljanje. Pri samostojnem doţivljanju je spoznavanje zelo intenzivno, ker je popolnoma 

prilagojeno otrokovemu interesu, znanju, sposobnostim in razvojni stopnji, zato za otroka 

takšno učenje tudi ne more biti preteţko (Vrščaj, 2000, 13).  

Ko organiziramo izkušenjsko učenje z ţivalmi, moramo najprej zaščititi otroka in ţival. 

Zaradi neizkušenosti otrok so predvsem ogroţene ţivali, lahko pa tudi otrok, ko se zaradi 

neprimernega ravnanja ţival brani. Tu je najpomembnejši vzgled vzgojitelja, ki s svojim 

ravnanjem pokaţe, kako moramo pravilno in varno ravnati z ţivaljo. Delujemo predvsem z 
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zgledom in čim manj opisujemo, kako naj ravnamo, ker imajo besede tu majhen pomen, 

otroci pa so izvrstni opazovalci in posnemovalci (Vrščaj, 2000, 13). 

Opazovanje v naravoslovju je načrtna in usmerjena dejavnost. Novi podatki, ki jih zberemo z 

opazovanjem, širijo naše vedenje o snoveh, bitjih in pojavih. Opazovanje ni le uporaba vida, z 

njim dobimo le del podatkov, pogosto je treba uporabiti še druga čutila (Krnel, 2001, 159). 

 

1.1.2 ODNOS OTROK – ŢIVAL 

(povzeto po: Verčkovnik, 1995, 276). 

Biološka vzgoja in izobraţevanje ima osnovni cilj v spoznavanju in razumevanju narave ter 

oblikovanju pozitivnega odnosa do nje.  

Pri svojem delu se srečujemo tudi z odporom in strahom do ţivali. Odpor in strah sta lahko 

utemeljena, če ţival pomeni za človeka potencialno nevarnost, v večini primerov pa sta 

neutemeljena in ju tedaj označujemo kot predsodek. V najširšem pomenu s tem pojmom 

označujemo stališča brez predhodne razsodbe in logične osnove, ki jih spremljajo intenzivna 

(lahko pozitivna ali negativna ) čustva. Predsodki so zato tudi trajnejši in »trdovratnejši«od 

napačnih trditev. Vključujejo kognitivno, afektivno in konativno komponento. Prav zadnja pa 

zajema tendenco, da se v zvezi z objektom nekaj ukrene (objekt odstrani ali razvije). Če gre 

za predsodke do ţivali, lahko to rezultira tudi v preganjanju in ubijanju. 

Med vzroke, zakaj nekatere ţivali povzročajo toliko negativnih čustev, lahko štejemo 

pomanjkljivo znanje, napačne predstave in pomanjkanje izkušnje. Bistven vzrok pa je 

obremenitev okolja, ki otroke stalno opozarja pred potencialno nevarnostjo, ki je lahko realna 

ali pa povsem nerealna. Tako obremenjuje otroke z negativnimi odnosi in s predsodki. 

 

1.1.3 GOJENJE ORGANIZMOV V VRTCU 

 

Zakaj bi imeli ţivali v igralnici, ko pa jih lahko otroci spoznavajo neposredno v naravi? 

Opazovanje ţivali v naravi je pogosto teţavno ali skoraj nemogoče, ker so skrite ali pa 

pobegnejo. Nekatere biološke pojme otrok laţe razume in jih usvoji z gojenjem in trajnim 

opazovanjem ţivih bitij. Dogajanje v naravi je zelo celostno. Otrok v naravnem okolju teţko 

prepoznava, kaj neka ţival potrebuje za ţivljenje.  

Otrok, ki skrbi za ţival, se nanjo čustveno naveţe. To je pomemben dejavnik za oblikovanje 

odnosa do ţivali  in tudi za oblikovanje odnosa do okolja. Ob skrbi za ţival si razvija občutek 

odgovornosti za dobro počutje in ohranitev ţivljenja ţivali. Ko spusti »svojo« ţival v naravo, 

mu ne bo vseeno, v kakšno okolje gre in kaj se bo z njo zgodilo. Tako začne razumeti pomen 

ohranjanja naravnega okolja. Na primer, ko otrok vzgoji paglavce iz mresta in jih spusti nazaj 

v mlako, se čustveno naveţe tudi na mlako, v kateri ţivijo njegovi paglavci ali ţabe. Zaradi 

tega je pomembno, da otrok ţivali prinaša iz narave in jih vrača vanjo. Ţival najprej opazuje v 
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njenem naravnem okolju, nato jo prinese v igralnico, kjer jo nekaj časa opazuje in skrbi zanjo 

ter jo nato nepoškodovano vrne v njeno okolje.  

V gojilnih posodah otrok opazuje gibanje, prehranjevanje, razmnoţevanje, rast, vedenje in 

druge lastnosti ţivih bitij. Izkušnje z različnimi ţivalmi, za katere je skrbel sam ali njegovi 

vrstniki, mu omogočajo primerjanje in posploševanje.  

Opazovanje in skrb za ţivali v igralnici otroku omogočajo pridobivanje nekaterih izkušenj in 

spoznanj, ki jih ne more dobiti v naravi, zato učenje s pomočjo ţivali v igralnici 

nenadomestljivo dopolnjuje učenje neposredno v naravi. Nujen pogoj  za delo z ţivalmi v 

igralnici pa je varnost otroka in varnost ţivali. Za doseganje te varnosti pa je najpomembnejši 

vzgojiteljev zgled in vodenje (Vrščaj, 2000, 13).  

Za doseganje vzgojno-izobraţevalnih smotrov iz naravoslovnega področja je zelo pomembna 

moţnost vivarija, da v njem lahko otroku pribliţamo organizme iz bliţnje okolice. Otrok naj 

bi določen organizem spoznal v naravnem okolju in pri tem spoznal tudi značilnosti 

naravnega okolja, v katerem organizem ţivi. Ta spoznanja naj bi dopolnil z opazovanjem 

organizma v umetnem okolju. Umetno okolje vivarija omogoča z bliţino in trajanjem 

opazovanje nekaterih ţivljenjskih manifestacij organizma, ki bi jih v naravi zelo teţko 

opazovali. Ob vzdrţevanju ţivljenja prinesenega organizma v umetnem okolju otrok 

spoznava bistvene ţivljenjske potrebe organizma. 

Za vzgojo otrok je pomembno, da vzdrţujemo organizem v vivariju le, dokler mu lahko 

zagotavljamo bistvene ţivljenjske potrebe; ko to ni več moţno, ga skupaj z otroki vrnemo 

nazaj v naravo (Vrščaj, 1988, 24).  

 

1.2 AKTIVNO UČENJE 

 

Aktivno učenje je tisto učenje, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira, je zanj 

osebno pomembno in vpeto v resnične ţivljenjske okoliščine. Aktivno učenje je tudi 

transformacija – spreminjanje pojmovanj o svetu in spreminjanju osebnosti (Marentič 

Poţarnik, 2000, 12). 

 Načelo aktivnega učenja temelji na spoznanju kognitivnih psiholoških teorij, da je otrok 

aktiven v procesu pridobivanja in konstruiranja znanja. Najdemo ga ţe v teoriji M. 

Montessori, ki pravi, da otrok se ne uči, ampak gradi svoje znanje in svojo osebnost ob 

izkušnjah in v odnosu s prostorom, stvarmi in drugimi ljudmi. Tako razlaga razvoja mišljenja 

Piageta in Vigotskega temeljita na prepričanju, da pri sprejemanju informacij iz okolja ne gre 

za »polnjenje prazne posode, temveč da otrok informacije preoblikuje in prilagaja svojemu 

načinu razmišljanja, hkrati pa se pod njihovim vplivom tudi spreminja oz. razvija  njegov 

način razmišljanja (Batistič Zorec, 2002, 35). 

Aktivno učenje je usmerjeno in neposredno doţivljanje objektov, ljudi, zamisli in dogodkov – 

je nujen pogoj kognitivne preobrazbe in razvoja. Preprosto rečeno, otroci se učijo pojmov, 
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tvorijo zamisli in ustvarjajo svoje lastne simbole ali abstrakcije prek dejavnosti, ki jo sami 

spodbudijo – gibanja, poslušanja, iskanja, občutenja, razpolaganja in rokovanja. Taka 

dejavnost, ki se odvija v socialnem okviru, v katerem pozoren in občutljiv odrasli 

sodeluje/opazuje, omogoča otroku, da se vključuje v resnično zanimive izkušnje, ki bodo 

morda vodile v protislovne sklepe in posledično reorganizacijo otrokovega razumevanja 

sveta.  

Otroci so aktivni akterji, ki konstruirajo svoje lastno znanje o svetu, ko preoblikujejo svoje 

zamisli in interakcije v logična in intuitivna zaporedja misli in dejanj, se igrajo z različnimi 

materiali in tako ustvarjajo osebno smiselne izkušnje in rezultate ter s svojimi besedami 

pripovedujejo o izkušnjah (Hohmann in Weikart, 2005, 16). 

Aktivno učenje pomeni štiri temeljne prvine: 

 neposredno delovanje na predmete, 

 razmišljanje o delovanju, 

 notranja motivacija, domiselnost in posplošitev, 

 reševanje problemov. 

Pomembnost samostojnega reševanja problemov 

Izkušnje, v katerih predšolski otrok učinkuje na svet (v nasprotju denimo z gledanjem 

televizije), so bistvene za razvoj miselnih procesov, ker se otrokova logika razvija ob 

prizadevanju interpretirati informacije, pridobljene s takimi izkušnjami; interpretacija novih 

informacij pa spreminja same interpretacijske strukture, ko si otrok prizadeva ustvariti bolj 

logičen notranji model realnosti. Če hočemo, da bi otroci v predšolskih ali varstvenih 

programih inteligentno reševali probleme, je najbolje, da jim damo čim več priloţnosti za 

ukvarjanje s problemi, ki jih zanimajo – torej s problemi, ki izvirajo iz njihovih poskusov 

razumeti svet (Hohmann in Weikart, 2005, 17). 

Kakšna je vloga odraslih v okolju za aktivno učenje? 

V širšem pomenu besede odrasli podpirajo razvoj in tako je njihov prvi cilj spodbujanje 

aktivnega učenja. Odrasli so pozorni na to, kar se otroci naučijo in kako se naučijo, ter 

otrokom dajejo moč, da sami vodijo svoje učenje. Pri izpolnjevanju te vloge odrasli niso le 

aktivni, pač pa tudi opazujejo in razmišljajo: zavestno sodelujejo in opazujejo.  

Medtem ko otroci stopajo v interakcije z materiali, ljudmi, zamislimi in dogodki ter 

konstruirajo svoje razumevanje realnosti, odrasli opazujejo in stopajo v interakcijo z otroki, 

da bi odkrili kako vsak posamezni otrok razmišlja in sklepa. Odrasli si prizadevajo prepoznati 

posebne interese in sposobnosti posameznega otroka ter mu ponuditi primerno spodbudo. 

Taka vloga odraslega je kompleksna in se razvija postopoma. Odrasli podpirajo otroke tako, 

da: 
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 organizirajo okolje in rutine za aktivno učenje, 

 vzpostavljajo ozračje za pozitivne socialne interakcije, 

 spodbujajo otrokova namenska dejanja, reševanje problemov in verbalno razmišljanje, 

 načrtujejo izkušnje, ki gradijo na otrokovih dejanjih in interesih.  

(Hohmann in Weikart, 2005, 20). 

V Kurikulumu za vrtce je načelo aktivnega učenja opisano kot zagotavljanje za učenje 

spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljičinega načrtovanja in 

nenačrtovanega usmerjanja kakor tudi iz otrokovih lastnih pobud. V ospredju učenja je 

razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih, navajanje otroka na uporabo različnih strategij 

in pripomočkov pri iskanju odgovorov, omogočanje in spodbujanje otroka k verbalizaciji 

(rabi jezika v različnih funkcijah) in drugim načinom izraţanja. Predšolska vzgoja v vrtcih 

mora graditi na otrokovih zmoţnostih in ga voditi k pridobivanju novih doţivetij, izkušenj in 

spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oziroma probleme, ki vključujejo 

otrokovo aktivno učenje, mu omogočajo izraţanje, doţivljanje ter ga močno čustveno in 

socialno angaţira (Kurikulum za vrtce, 1999, 16-17). 

 

1.3 BIOLOGIJA OBRAVNAVANIH ORGANIZMOV 

 

1.3.1 ŢABA IN RAZVOJ ŢABJEGA MRESTA 

(povzeto po: Poboljšaj, 2002, 505). 

Predstavniki razreda dvoţivk so razvojno prvi kopenski vretenčarji, ki se nikoli niso prav 

ločili od vode. Del ţivljenja preţivijo v vodi in del na kopnem. Od tod tudi njihovo ime dvo-

ţivke, ki izhaja iz grške besede amphibium – dvojno ţivljenje. Večina ima tanko, vlaţno koţo 

in dva para okončin, vse pa imajo telesno temperaturo odvisno od okolja.  

Pri nas ţiveče dvoţivke so predstavnice 2 rodov, ki se ločita predvsem po telesni obliki: repati 

krkoni imajo podolgovat trup in rep, brezrepe dvoţivke pa  imajo tipično ţabjo obliko. 

Dvoţivke so prebivalke sladkovodnih in vlaţnih habitatov, le redke so prilagojene na sušne 

razmere. Naseljujejo tekoče in stoječe vode, zlasti tiste z obilico hrane. Ličinke dvoţivk so 

rastlinojede in se hranijo predvsem z algami in odmrlim organskim materialom;hrano strgajo 

z različnih podlag (rastlin, kamnov …). Odrasle so plenilke, ki jedo praktično vse, kar leze in 

gre: ţuţelke, polţe, pajke, črve in majhne ribe. Pouţijejo jih v enem kosu, saj z majhnimi, 

preprostimi zobmi, ki so le v zgornji čeljusti, ne morejo ţvečiti. Nekatere vrste ţab si pri lovu 

pomagajo z lepljivim jezikom. Pripet je spodaj v gobcu, tako da ga izproţijo od zadaj naprej, 

in to tako bliskovito, da je plen v manj kot sekundi v ustih. Pri tem refleksno zaprejo oči, zato 

morajo plen predhodno zelo dobro naciljati.  
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Slika 1: Navadna sekulja (vir:) http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1071 

 

Oči dvoţivk sodelujejo tudi pri poţiranju – ko se zaprejo, se skozi odprtine v lobanji 

pomaknejo navzdol in pomagajo potisniti hrano po grlu. Zato je videti, kot da med poţiranjem 

pomeţiknejo.  

Zlasti pomembne pa so  oči  pri lovu na hitro premikajoči se plen. Ţabe dobro vidijo ţe v 

šibki svetlobi, zaznavajo pa tudi širok spekter barv. In ker imajo oči vrh glave, lahko le z očmi 

in nosnicami nad vodo varno opazujejo naokoli.  

Spomladi se dvoţivke zberejo na mrestiščih (mlakah ali drugih primernih vodnih habitatih), 

kjer svatujejo. Pri tem ţabji samčki z glasnim regljanjem privabljajo samičke. Sledi 

mrestenje, ko samičke odlagajo jajčeca, samčki pa jih sproti oplajajo (zunanja oploditev). 

Razporeditev jajčec je značilna za posamezne vrste dvoţivk: lahko so posamič ali v večjih 

kupčkih – mrestih, ki so različne oblike in velikosti.  

Po mrestenju se ţivali odpravijo v letna bivališča, kjer se intenzivno prehranjujejo in nabirajo 

zaloge maščob za zimo. Iz mrestov se v tednu ali dveh izvalijo ličinke. V mesecu ali dveh se 

ličinke preobrazijo (metamorfoza) v odrasle ţivali, ki dihajo s pljuči in ţivijo na kopnem ali 

vsaj delno v vodi.  

V jesenskih razmerah, ko nastopijo nizke temperature, si dvoţivke zaradi nestalne telesne 

temperature poiščejo prezimovališča. Nekatere se zarijejo v blato na dnu mlak, druge si 

poiščejo zavetišča pod trhlimi štori ali v podzemnih skrivališčih, kjer zaščitene pred zmrzaljo 

v nedejavnem stanju prezimijo.  

Dvoţivke ogroţajo: podnebne spremembe, uničevanje ţivljenjskih prostorov, onesnaţene 

vode, vnos konkurenčnih vrst in plenilcev in tudi promet (Poboljšaj, 2002, 509). 
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Razvoj ţabjega mresta 

Jajčne celice ţab se razvijajo v votlih ovarijih samic. Ko se samec oprime samice, pride do 

ovulacije v celom in nato v ovidukt. Ko jajčne celice potujejo skozi ovidukt, dobijo 

ţelatinozne ovoje. Jajčeca potujejo nato v ovisak in skozi kloako iz telesa, kjer se oplode.  

 

Slika 2: Razmnoţenanje (vir: http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=526) 

Od temperature okolja je odvisno, kako hitro se razvije embrio. V embriju sprva lahko ločimo 

le zaprto nevralno cev, somite in poudarjen ventralni del. Kasneje postane razločna tudi glava 

z zasnovami oči in ušes, škrţni loki, iz katerih začno kasneje izraščati zunanje škrge ter rep 

(Kos in Bulog, 2005, 17). 

Pribliţno teden dni traja, da se iz jajčec razvijejo paglavci. Imajo zunanje škrge in rumenjak v 

trebušni votlini. Rumenjak jim je še nekaj dni vir hrane.  

Pribliţno mesec dni star paglavec diha s škrgami, ki pa jih ne moremo videti, ker jih prekriva 

koţna guba. Prehranjuje se tako, da s posebnimi zobci za strganje po vodnih rastlinah in tleh 

strga alge in druge drobne organizme.  

Pri sedmih tednih ima ţe šibke zadnje noge. V telesu se ţe razvijajo pljuča, zato prihaja na 

površje po zrak. Po velikosti mehurčka lahko vidimo, koliko zraka je v pljučih zamenjal. Še 

vedno diha tudi s škrgami. 

Ko je paglavec je star pribliţno 10 tednov, ima ţe vse 4 noge. 

http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=526
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Slika 3: Razvojni krog pri ţabah 

(vir:http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Metamorphosis_frog_Meyers.png) 

 

V naslednjih dneh se rep zmanjša in popolnoma zakrni. Mlada ţaba diha s pljuči. Ima velika 

usta in v njih lepljiv iztegljiv jezik (Vrščaj, 2000). 

 

1.3.2 METULJ IN PREOBRAZBA METULJA 

(povzeto po: Verovnik, 2003, 440–444). 

Metulji so ena izmed najštevilnejših, pa vendar zelo prepoznavnih skupin ţuţelk, ki nas 

vedno znova navdušujejo s svojo barvitostjo in skladnostjo. Najlaţje jih prepoznamo po dveh 

parih velikih redko oţiljenih kril prekritih z barvitimi luskicami in dlačicami, ki tvorijo za 

vrste značilne vzorce. Njihov razvoj poteka s popolno preobrazbo iz jajčec prek gosenic in 

bub do odraslih krilatih osebkov.  

Za metulje značilne luskice so zgrajene iz hitinastih ploščic, ki so s kratkim pecljem pritrjene 

na površino kril. Ravno obarvane luskice na krilih in trupu so posebnost metuljev. Na krilih 

so luskice zloţene podobno kot strešniki in se večinoma delno prekrivajo.  

Druga značilnost velike večine metuljev je sesalni rilček, ki ga tvorita močno podaljšana 

zlepljena zunanja roglja srednjih čeljusti. Kadar se metulj ne hrani, je rilček podobno kot 

urino pero zvit pod glavo. Rilček je lahko pri nekaterih veščecih kar precej daljši od telesa in 

meri v dolţino tudi do 20 cm. Poleg rilčka sta pri metuljih dobro razviti tudi večinoma 

tročlenski tipalčici spodnje ustne, ki sta na gosto posejani s čutnicami za voh in okus.  
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Glava je pri vseh metuljih dobro razvita in pogosto močno dlakasta. Na njej so ob strani 

nameščene velike polkroţne sestavljene oči. Z njimi vidijo barvne vzorce tudi v 

ultravijoličnem spektru. Poleg tega zaznavajo tudi polarizirano svetlobo,s pomočjo katere se 

verjetno tudi orientirajo. 

Tudi oprsje je večinoma gosto dlakavo, pri nekaterih metuljih so dlake različnih barv in 

tvorijo izrazite vzorce. Večji del trupa zapolnjujejo močne letalne mišice, ki so povezane z 

osnovo kril. Na trupu izraščajo 3 pari nog, ki so pri metuljih dokaj enotno oblikovani. Izjema 

je le 1. par, ki je pogosto delno pokrnel in v tem primeru sluţi le za čiščenje rilčka. Na 

stopalcih nog so podobno kot pri nekaterih drugih skupinah ţuţelk čutnice za okus. Pri 

nekaterih druţinah metuljev so na bazi kril ali na meji med oprsjem in zadkom tudi posebni 

bobničasti slušni organi. Večina notranjih organov in vse spolne strukture pa so v zadku, ki je 

prav tako dlakav. Zaradi tvorbe jajčec imajo samice vidno debelejši zadek od samcev. Poleg 

zadnjične odprtine  sta na zadku večinoma 2, redkeje 1 spolna odprtina. 

Razvoj 

Metulji se razvijajo s popolno preobrazbo. Iz jajčeca se izleţe gosenica, katere glavna naloga 

je prehranjevanje. Temu primerna je preprosta telesna zgradba gosenic, močne čeljusti in 

slabo razvita čutila. Na glavi imajo večinoma 6 očesc, s katerimi prepoznavajo zgolj obrise v 

svoji neposredni bliţini. Poleg 3 parov štrcljastih nog na sprednjem delu telesa imajo na 

zadnjih členih še 2-5 parov valjastih panoţic s kaveljci. Posebnost gosenic so predilne ţleze, 

ki izločajo svileno nit, s katero si gosenica označuje pot do hranilne rastline, ali pa jo uporabi 

pri spletanju kokona, v katerega se  zabubi. Buba je mirujoč stadij, v katerem se gosenica 

preobrazi v odraslega metulja.  

 

 

Slika 4: Razvojni krog pri metuljih 

(vir:http://www.enchantedlearning.com/subjects/butterfly/label/lifecycle/label.shtm) 



14 
 

Metulji so v vseh razvojnih stadijih večinoma vezani na rastlinsko prehrano. Odrasli metulji 

se v glavnem hranijo z nektarjem in so tudi pomembni opraševalci. Metuljčki z razvitimi 

grizali se prehranjujejo s cvetnim prahom. Gosenice večine vrst metuljev se prehranjujejo s 

čisto določenimi vrstami rastlin, pravimo da so monofagne ali oligofagne. Zaradi tega je 

njihova razširjenost pogojena z razširjenostjo hranilnih rastlin.  

Večina vrst ponoči dejavnih metuljev ima sprednja krila neopazno obarvana in lahko čez dan 

neopaţeno čepijo na drevesnih deblih ali listih. Na zadnjih krilih skriva večina nočnih 

metuljev vzorce v obliki očes, ki jih pokaţejo, kadar so napadeni. Tako prestrašijo in 

preţenejo plenilca. Prav nasprotno pa so podnevi dejavni metulji, ki imajo v telesnih 

tekočinah različne strupe, prav kričeče obarvani in s tem opozarjajo na svojo neuţitnost.  

V Sloveniji je bilo do sedaj opaţenih pribliţno 3200 vrst, le 182 od teh pa prištevamo med 

dnevne metulje. 

Pomembnejše skupine metuljev, ki imajo predstavnike tudi pri nas so: prametuljčki, rilčasti 

metulji, monotrisiji, ditrisiji, molji, veščice, pahljačarke, zapredkarji, vešče, peresičarji, 

steklokrilci, ovniči, lesovrti, zavijači, pedici, srpokrilci, prelci, veščeci, sovke, dnevni metulji. 

Naddruţina ZAPREDKARJEV je v Sloveniji zastopana z več druţinami z maloštevilnimi 

predstavniki. V igralnici smo gojili gosenice iz druţine zapredkarjev, katerih druţabne 

gosenice ţivijo v zapredkih na koncih vej. Glavna značilnost odraslih metuljev so ozka 

sprednja krila, ki so pogosto bela s črnimi pikami. 

 

 

Slika 5: Zapredkar 

(vir:http://agrozoo.net/jsp/Galery_one_image.jsp?id_galery_obfuscated=1b9784d40a1c4a0cbe536cf14016c886) 
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1.3.3 MRAVLJE 

(povzeto po: Gogala, 2005, 410–412) 

Mravlje so ţuţelke, ki izhajajo iz reda koţekrilcev, za katere sta značilna 2 para prozornih kril 

čeljusti in lizali ob ustih ter razvoj s popolno preobrazbo. Poznamo jih po njihovem oroţju, 

strupenem ţelu, ki ga uporabljajo za lov in obrambo.  

 

Slika 6: Črna mravlja 

(vir:http://agrozoo.net/jsp/Galery_one_image.jsp?id_galery_obfuscated=37a9a14733614e01b12c23d31cf04c21) 

Mravlje so izredno uspešna skupina, saj jih najdemo skoraj v vseh kopenskih ţivljenjskih 

okoljih in ponekod tvorijo velik deleţ skupne mase ţivih organizmov. Vzrok za njihovo 

uspešnost je druţbeno ţivljenje z delitvijo dela. Medtem ko matice, ki leţejo jajčeca, ostajajo 

v varnem zavetju gnezda, nekrilate delavke pretaknejo vsak kotiček v okolju, da bi skupnost 

preskrbele z zalogami hrane. Mravlje so tudi neverjetno dolgoţive, saj lahko matice mravelj 

dočakajo tudi 20 let ţivljenja in celo delavke ţivijo več let.  

Razmnoţevanje mravelj se običajno vrši ob določenem letnem času, ko v dobro razvitih, 

številčnih mravljiščih dorastejo spolni osebki, krilate mlade mamice in samci. Iz več mravljišč 

se navadno ob istem času dvignejo v zrak in med svatbenim letom ali na tleh samci oplodijo 

samice. Medtem ko samci nato hitro poginejo, si mlade matice odlomijo krila, ki jih odslej ne 

bodo več potrebovale, in si poiščejo skrivališče v tleh ali za drevesno skorjo, kjer izleţejo 

prva jajčeca. Ličinke hranijo s svojimi izločki ali neoplojenimi jajčeci, v katere predelajo 

svoje letalne mišice. Ko dorastejo prve, navadno zelo majhne delavke, te prevzamejo skrb za 

hranjenje in nego novih ličink ter večanje mravljišča.  
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Slika 7: Jajčeca mravelj (vir: http://baza.svarog.org/biologija/images/Image31.gif) 

Pri veliko vrstah mravelj se skupine delavk, ki jih imenujemo kaste, ločijo med seboj in 

opravljajo različna dela. Večje delavke navadno skrbijo za obrambo skupnosti, pri vrstah, ki 

se hranijo s semeni, pa trejo trda semena. 

Večina mravelj ima ţelo,  katerim lahko piči, pri drugih pa je to zakrnelo in so ga zamenjali 

drugi načini obrambe. Smrdeče mravlje imajo smradne ţleze, predstavnice poddruţine 

formicin pa lahko brizgajo mravljično kislino, proti plenilcu. Sploh so telesa mravelj prave 

male kemične tovarne različnih snovi, ki jih mravlje večinoma uporabljajo za 

sporazumevanje. Snovi, ki delujejo na druge osebke iste vrste, imenujemo feromoni. Mravlje 

jih uporabljajo za označevanje poti, ki vodijo do virov hrane, z njimi prikličejo druge delavke 

na pomoč pri lovu plena ali sproţijo preplah ob nevarnosti. Ko se srečata dve mravlji, se 

pretipata s tipalkami, kar je pravzaprav ovohavanje in okušanje. Mravljo, ki ne diši po 

njihovem gnezdu in torej ne pripada druţini, napadejo. Mravlji iz istega gnezda pa si 

izmenjata kapljici hrane in tudi tako razširjata feromone.  

Večina mravelj lovi ţivalski plen in predvsem gozdne mravlje uničijo velik deleţ rastlinojedih 

ţuţelk, ki bi sicer jedle drevesne liste. Mravlje hrestačke  pa se hranijo s semeni, predvsem s 

semeni trav. Nekatere druge mravlje zbirajo semena in jih spravljajo v mravljišča pod zemljo. 

Nekatera teh semen skalijo in ob mravljiščih zrastejo pravi mravlji vrtički. Travniške mravlje 

v svojih podzemnih gnezdih gojijo koreninske uši, ki sesajo rastlinske korenine. Ker imajo 

bogat vir hrane pod zemljo, le redko vidimo kakšno na površju. 

V naših krajih so se naselile nekatere tropske vrste mravelj, ki jim obstoj zagotavljajo stalno 

ogrevane stavbe. Najbolj znane so faraonske mravlje, ki so prava nadloga v stanovanjih, 

restavracijah in bolnišnicah. Človeku so lahko škodljive tudi vrste, ki gnezdijo v lesu, denimo 

velike črne lesne mravlje, ki se lahko naselijo v stavbah in uničujejo les. 
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2 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

IN METODE 

 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Poudarek spoznavanja narave v vrtcu je na pridobivanju izkušenj z ţivimi bitji, naravnimi 

pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. Otrok naj v vrtcu spoznava in spoštuje ţiva 

bitja, uţiva z njimi ter se zanima za njihove ţivljenjske pogoje. Skrbi za rastline in ţivali v 

svojem okolju, se veseli srečanja z njimi ter je do njih obziren (Kurikulum za vrtce). 

Lastnosti ţivega se lahko otrok najbolj uspešno uči z vsakodnevnim gojenjem ţivali in rastlin. 

To je metoda, s katero otrok spoznava ţivljenjske potrebe ţivih bitij ter ţivljenjske procese, 

kot so: razvoj, razmnoţevanje, rast, prehranjevanje. Hkrati s tem spoznava tudi številne druge 

naravoslovne pojme in postopke, gojenje ţivali pa spodbuja napredek tudi na drugih razvojnih 

področjih. Ţiva bitja otroka tudi čustveno spodbudijo in motivirajo za učenje. 

V diplomski nalogi sem raziskovala, koliko se lahko predšolski otroci naučijo o lastnostih 

ţivih bitij ob gojenju ţivali. Za gojitev nisem izbrala ljubljenčkov, ki se pogosto gojijo v 

vrtcih (ribe, ţelve, hrčki …), pač pa sem dala poudarek gojenju organizmov, ki smo jih v 

vrtec začasno prinesli iz narave. 

 

2.2 CILJI 

 

Z metodo začasnega gojenja ţivali, prinesenih iz narave, vzpostaviti situacije, v katerih bodo 

otroci z neposredno izkušnjo spoznavali lastnosti ţivega. 

Ugotoviti, koliko znanja lahko predšolski otroci s to metodo pridobijo. 

Raziskati, ali gojenje ţivali, začasno prinesenih iz narave, pozitivno vpliva na oblikovanje 

primernega odnosa predšolskih otrok do ţivih bitij. 

 

2.3  RAZISKOVALNI HIPOTEZI 

 

Z gojenjem ţivali, začasno prinesenih iz narave, predšolski otroci pridobivajo znanje o 

lastnostih ţivega ter ţivljenjskih potrebah organizmov. 

Gojenje ţivali, začasno prinesenih iz narave, pri predšolskih otrocih pozitivno vpliva na 

oblikovanje primernega odnosa do ţivih bitij.  
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2.4  RAZISKOVALNA METODA 

 

2.4.1  VZOREC 

 

Vzorec je predstavljala skupina 21 otrok, starih od 3 do 5 let (8 deklic in 13 dečkov) iz 

skupine MEDVEDKI v vrtcu MOJCA, enota MUCA v Ljubljani. 

 

2.4.2  POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Pred izvedbo dejavnosti gojitve sem predhodno znanje otrok ugotavljala s pomočjo ustnega 

vprašalnika. Vsakega otroka posebej sem ustno anketirala. Ob koncu izvedenih dejavnosti 

sem ustno anketiranje ponovila z istimi vprašanji. Tako sem lahko ugotovila, koliko znanja so 

otroci pridobili ob gojenju ţivali. 

Rezultate sem statistično obdelala in prikazala v obliki grafov in tabel. 

Opazovala sem tudi odzive otrok ob gojenju in si podatke zapisovala. Iz reakcij otrok sem 

skušala ugotoviti, kako gojitev vpliva na njihov odnos do ţivih bitij. Zapise opaţanj sem 

uporabila pri analizi dejavnosti. 

 

3 REZULTATI Z RAZPRAVO 

3.1 OPIS DEJAVNOSTI Z ANALIZO 

3.1.1 GOJENJE ŢABJEGA MRESTA IN OPAZOVANJE RAZVOJA ŢAB  

 

Cilji:  

 otrok odkriva in spoznava proces preobrazbe od mresta do ţabe, 

 otrok odkriva in spoznava pogoje za razvoj ţabe, 

 otrok spozna, da se ţiva bitja razmnoţujejo, ţivijo in umrejo, 

 otrok razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do vseh ţivih bitij. 

 

 

Potek dejavnosti: 

 intervju z otroki o poznavanju razvoja ţabe, 

 nabiranje ţabjega mresta, 
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 priprava prostora in posode, kjer se bo mrest razvijal, 

 vsakdanja skrb za ţivi kotiček, 

 opazovanje in beleţenje sprememb preobrazbe od mresta do ţabe, 

 razvijanje odnosa do ţivih bitij, 

 ţabice vrnemo v naravno okolje, 

 vzporedne dejavnosti. 

 

Analiza 

Intervju z otroki o poznavanju razvoja ţabe 

Otroke sem motivirala s steklenim kozarcem, v katerem je bil mrest. Pokazala sem jim ga 

individualno in jim zastavila vprašanja o mrestu. Večina otrok ni vedela, kaj je to, sem pa 

opazila njihovo radovednost. Intervju je potekal v garderobi, individualno, ločeno od ostalih 

otrok. 

Nabiranje ţabjega mresta 

Otrokom sem predlagala, da bi šli v naravo po mrest in bi spremljali njegov razvoj v igralnici. 

Ker so bili omenjeni škornji, voda in avtobus, so se takoj strinjali. Obvestila sem starše o naši 

nameri in ţe čez dva dni smo se odpravili proti Koseškemu bajerju. Tam smo se preobuli v 

škornje in zabredli v bliţnjo mlako, kjer smo našli mrest. Napolnili smo steklene kozarčke, ki 

smo jih imeli s seboj. Otroci so pri tem zelo uţivali, bili so ponosni, da lahko to delajo sami. 

Bili so pazljivi, tako da so ostali suhi in skoraj čisti. Ko smo odhajali, smo na obali bajerja 

opazili dve ţabi. Ker sta imeli varovalno rjavo barvo, kot je bilo rjavo blato, so ju nekateri le 

steţka opazili. 

 

Slika 8: Nabiranje ţabjega mresta 
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Ţivi kotiček. Priprava prostora in posode, kjer se bo mrest razvijal. 

Ob ideji, da bomo šli po mrest, smo morali pripraviti tudi kotiček, kamor bomo mrest odloţili. 

Ena od sodelavk nam je odstopila steklen akvarij. Umili smo ga in napolnili z vodo. Otrokom 

sem povedala, da je to potrebno storiti ţe prej, da se voda ogreje na sobno temperaturo. 

Akvarij smo dali na kotiček, ki je ravno prav dvignjen, da ga bodo otroci lahko opazovali, in 

ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi. Otroci so sami ugotovili, da se v akvarij ne sme 

metati igrač ali drugih snovi, saj bi to lahko škodovalo našemu mrestu in kasneje ţabicam.  

Vsakdanja skrb za ţivi kotiček 

Otroci so vsakodnevno prihajali do akvarija in opazovali naš mrest. V prvih dneh hrane ni 

bilo potrebno dodajati. Ko pa so se iz mresta razvili paglavci, smo začeli dodajati ribjo hrano 

v kosmičih. Sprva sem paglavce hranila sama in vedno poudarila, da je potrebno nasuti zelo 

malo hrane. Kmalu so to vlogo prevzeli otroci sami. Vsak dan po zajtrku je drug otrok vzel 

škatlico s hrano, jo odprl, ven vzel nekaj hrane in pri ostalih otrocih preveril, če je hrane 

dovolj. Ko smo se vsi strinjali s tem, da je hrane ravno prav, jo je stresel v akvarij, ostalo 

hrano pa pospravil na dogovorjeno mesto. Na začetku jih je skrbelo, da paglavci ne bi bili 

lačni. Vsakih nekaj dni smo zamenjali vodo, ki smo jo vedno nalili v manjše posode, da se je 

ogrela na sobno temperaturo. Ko so se bliţali prvomajski prazniki, je otroke skrbelo, kdo bo 

takrat skrbel za paglavce, saj bomo odsotni cel teden. Tako sem se odločila, da jih en del 

odnesem domov, kjer bodo deleţni vsakdanje oskrbe. Po enem tednu naše odsotnosti pa smo 

ugotovili, da so tudi paglavci, ki so bili en teden čisto sami in brez oskrbe, preţiveli. Seveda 

smo jih kar najhitreje nahranili in zamenjali vodo. Z otroki smo se pogovarjali o tem, da ko se 

paglavci preobrazijo v ţabice, se jim razvijejo pljuča, s katerimi ne morejo več dihati pod 

vodo, zato rabijo obalo, na katero lahko splezajo. 

 

Slika 9: Skrb za akvarij 
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Tako smo se z otroki odpravili na sprehod v bliţnjo okolico, kjer smo nabrali kamne, 

različnih velikosti. V vrtcu smo jih umili in zloţili v akvarij. To smo storili pred odhodom na 

tabor, kamor smo odšli za tri dni. Otroci so rekli »za vsak slučaj«, če bi se med tem razvile 

ţabice. Otrokom, ki niso šli z nami smo naročili, naj lepo skrbijo zanje. Posebno skrb je 

izrazil deček, ki sicer do svojih vrstnikov ni vedno najbolj prijazen. To so opazili tudi nekateri 

otroci in se mu pridruţili v razmišljanju, ko je opozarjal ostale otroke, kako naj poskrbijo za 

ţabice.  

Opazovanje in beleţenje sprememb preobrazbe od mresta do ţabe 

Naše opazovanje je potekalo zelo praktično, ob akvariju. Otroci so paglavce risali, jaz pa sem 

fotografirala. Risbice in fotografije smo nalepili na steno ob akvariju. Otroci so se 

vsakodnevno ustavljali v ţivem kotičku in komentirali.  

Kadar je imel kateri od otrok teţavo ob prihodu v igralnico, sem ga spomnila na ţabice in 

teţave so bile takoj pozabljene. 

4. 4. 2011  

V vrtec smo prinesli ţabja jajčeca, jih namestili v akvarij in začeli z opazovanjem. To so bile 

majhne črne pikice, obdane s sluzjo. V dneh, ko se je to dogajalo, je bilo zunaj zelo vroče, 

prav tako v igralnici, posledično pa je bila taka tudi voda v akvariju. Mrest se je začel zelo 

hitro razvijati. Ţe naslednji dan je iz okrogle pike nastala jajčasta pika, ki se je vsak dan 

daljšala. Na vprašanje, kakšen je mrest, so otroci odgovorili, da je masten. 

11. 4. 2011 

Iz ţelatinske ovojnice so se izlegli paglavci. Ugotovili smo, da je to naslednja faza v razvoju 

ţabe, da so to paglavci. Začeli so se premikati in plavati v vodi. Prve dneve so se hranili z 

mrestom, ki se ni razvil.  

 

Slika 10: Paglavci, 18. 4. 2011 
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V naslednjih dneh se je vreme spremenilo, postalo je hladneje. In tako se je tudi razvoj 

paglavcev nekoliko upočasnil.  

12. 5. 2011 

Da bi bilo opazovanje laţje, sem paglavce večkrat zajela v manjšo plastično posodo in jo dala 

na mizo. Spodbudila sem otroke k opazovanju. Da bi bolje videli, so si pomagali z lupami. 

Seveda so se ob tem učili pravilne uporabe le-te. Sprva so mislili, da bodo bolje videli, če si jo 

pribliţajo k očem. Sčasoma so ugotovili, da se bolje vidi, če jo pribliţajo posodici. 

 

 

Slika 11: Opazovanje paglavcev z lupo, 12. 5. 2011 

 

Otroci so ugotovili, da imajo paglavci oči, ki se sicer zelo slabo vidijo. Ob hranjenju pa so 

opazili, da imajo paglavci tudi usta, s katerimi spretno zajemajo ribjo hrano. Opazili so, da so 

velikokrat pri miru, ob najmanjšem tresljaju pa se zdrznejo in nemirno plavajo po vodi. 

23. 5. 2011  

Otroci so opazili, da so paglavcem začele rasti zadnje nogice. Le-te so med plavanjem spretno 

raztegovali. Bili so navdušeni, ker se je po dolgem času zopet videlo nekaj novega. Vneto so 

opazovali in spraševali, kdaj bodo ţe nastale ţabice. Povedala sem jim, da moramo biti 

potrpeţljivi, ker vsaka stvar, ravno tako tudi razvoj, potrebuje svoj čas. 
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Slika 12: Paglavcem so zrasle zadnje noge 

 

 Skupaj smo razmišljali, kaj vendar so tanke črtice, ki se pojavljajo na dnu akvarija. Zelo hitro 

so ugotovili, da so to verjetno iztrebki. Razloţila sem jim, da ti onesnaţujejo vodo in da jo 

moramo zato pogosto menjavati. In ker je bilo v akvariju zelo veliko paglavcev, se je voda 

toliko hitreje onesnaţila.  

1. 6. 2011  

Paglavcem so zrasle najprej zadnje noge, nato prve, začela se je spreminjati oblika teles, ki je 

bila vedno bolj podobna pravi ţabi. Ţabice so na začetku imele še repek, ki se je zmanjšal in 

na koncu popolnoma zakrnel. Za otroke je bilo to neverjetno odkritje. Navdušeno so 

opazovali, komentirali. Opazila sem, da so bili sedaj zraven tudi otroci, ki jih paglavci do 

sedaj niso prav zelo zanimali. Otrokom sem razloţila, da so ţabice sedaj prišle ven iz vode, 

ker nimajo več škrg, ampak imajo pljuča, s katerimi lahko dihajo le na zraku. Spomnila sem 

jih, da imamo tudi mi pljuča, zato ne moremo biti pod vodo daljši čas. Otroci so opazili, da se 

nekatere ţabe razvijajo hitreje kot druge. Ugotovili smo, da smo v akvarij prinesli mrest, dveh 

različnih ţab in zato mresta nista bila enako stara.  
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Slika 13: Naša prva ţabica 

17. 6. 2011 

Otroci so vsak dan znova prihajali do akvarija in šteli nove ţabice. Ugotavljali so, kako 

napredujejo manj razvite, na kateri stopnji razvoja so. Naučili so se, da morajo k ţabicam 

pristopiti zelo tiho, sicer se le-te prestrašijo in poskačejo v vodo ter se skrijejo za kamne. Na 

to so opozarjali tudi vse, ki so prišli k nam v igralnico, da so si ogledali ţabice. 

Razvijanje odnosa do ţivih bitij 

Ves čas, ko smo imeli v igralnici akvarij, v katerem je potekal razvoj ţab, sem bila zelo 

pozorna na odnos otrok do teh ţivih bitij. Na začetku tega odnosa ni bilo. Začel pa se je 

razvijati, čisto počasi, z mojo skrbjo za ta ţiva bitja. Ker sem si ţelela, da bi razvoj zares 

uspel, sem bila zelo pozorna na razvoj, skrbela za čisto vodo, hrano, fotografirala. Otroci so 

počasi spoznavali njihovo pomembnost, glede na to, kakšne skrbi so bila deleţna z moje 

strani in koliko dejavnosti se je nanašalo na to temo. Tako se je moj odnos prenesel na otroke. 

Je ţe res, da so otroci zelo pozorni opazovalci svojega okolja.  

Nekega dne je bil eden od otrok zelo razposajen. V svoji otroški razposajenosti je z roko segel 

v akvarij in z njo zajel paglavca. Otroci so to opazili in me takoj opozorili. Dečka sem samo 

pogledala in takoj je opustil svojo namero. V pogovoru o tem dogodku so si bili otroci edini, 

da to pač ni primeren način zabave. Kasneje se kaj podobnega ni več zgodilo.  

Ţabice vrnemo v naravno okolje 

Otroke sem vprašala, kaj bomo sedaj naredili z ţabicami. Hitro so se spomnili našega 

pogovora na začetku projekta in v en glas razlagali, da jih bomo odnesli nazaj v naravo. Tako 

smo se kar nekajkrat odpravili proti potoku, kjer smo ţabice spuščali in se od njih poslovili. 
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Otroke je malo skrbelo, kako se bodo ţabice znašle v novem okolju. Si bodo znale poiskati 

hrano, se skriti pred sovraţniki. Razloţila sem jim, da bo narava ţe poskrbela, da bo vse prav. 

Zadnjo ţabico smo spustili v naravo 17. 6. 2011. 

 

Slika 14: Ţabici zaţelimo srečno pot 

 

Slika 15: Ţabo smo vrnili v naravno okolje, v bliţini potoka 
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Vzporedne dejavnosti 

Akvarij s paglavci in kasneje z ţabicami je bil v naši igralnici tudi zelo močno motivacijsko 

sredstvo za dejavnosti iz vseh področij Kurikula za vrtce. Vsebino sem uporabila v povezavi z 

gibanjem, umetnostjo, dejavnostmi s področja jezika, druţbe in tudi matematike.  

Naravoslovna dejavnost v povezavi z matematiko 

Ob opazovanju paglavcev sem otroke večkrat vprašala, koliko paglavcev je v akvariju.  

 

Slika 9: Koliko paglavcev si narisal? 

Zavzeto so jih preštevali, nato pa vedno znova ugotavljali, da je to nemogoče, ker so v 

neprestanem gibanju. Po takem opazovanju so jih večkrat tudi narisali z navadnim 

svinčnikom. Po končanem risanju sem jim naročila, naj jih preštejejo. Tokrat jim je bilo laţje, 

ker se niso premikali. Pri tem so bili dobre volje in glasno komentirali svoje izdelke. 

Naravoslovna dejavnost v povezavi z jezikovno vzgojo  

Po zaključenem razvoju ţab sem otrokom dala pobarvanko, na kateri je bil narisan celotni 

razvojni krog. Dobili so tudi barvice. Otroke sem spodbudila k barvanju in jih usmerila k 

natančnemu opazovanju. Ob tem je pri posameznih omizjih nastala zelo ţivahna razprava o 

ţabah, njihovem razvoju in o ţabicah iz naše igralnice. 
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Slika 10: Ţivahen pogovor ob barvanju ţabic 

Naravoslovna dejavnost v povezavi z glasbeno umetnostjo 

Otroci naše skupine zelo radi in veliko pojejo. Tako so nam bile razvijajoče ţabice tudi 

spodbuda, da se naučimo pesem na to temo. Ravno pravšnja se mi je zdela pesmica: Skočna 

zelena ţabica Mire Voglar. Otroci so se jo naučili zelo hitro in jo zelo radi prepevali. Sama 

vsebina spodbuja otroke tudi k gibanju in oponašanju ţabjega regljanja. Eden od otrok je v 

tistem času prinesel več školjk, ki so nam prišle prav za glasbeno spremljavo. 
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3.1.2 GOJENJE GOSENIC IN OPAZOVANJE RAZVOJA METULJA 

 

Cilji: 

 otrok odkriva, spoznava in primerja ţivo in neţivo naravo, 

 otrok spoznava, kaj potrebujejo ţiva bitja za ţivljenje, 

 otrok razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do vseh ţivih bitij, 

  otrok odkriva in spoznava proces preobrazbe od gosenice do metulja. 

 

Potek dejavnosti: 

 intervju z otroki o poznavanju razvoja metulja, 

 priprava terarija za gosenice, 

 lov gosenic,  

 vsakdanja skrb za ţivi kotiček, 

 opazovanje in beleţenje sprememb v preobrazbi gosenice v metulja, 

 razvijanje odnosa do ţivih bitij, 

 metulje vrnemo v naravno okolje, 

 vzporedne dejavnosti. 

 

Analiza: 

Intervju z otroki o poznavanju razvoja metulja. 

Otrokom sem vsakemu posebej v ločenem prostoru pokazala gosenico in jim postavila nekaj 

vprašanj o njej in njenem razvoju. Vsi so vedeli, kaj to je, nekaj manj jih je vedelo, kaj se iz 

nje razvije, in skoraj nihče ni vedel, s čim se gosenica prehranjuje. Otrokom, ki so to ţeleli, 

sem jo dala na roko. Otroci so lahko opazovali njeno premikanje. 
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Slika 16: Intervju z otrokom: »Kaj je to?« 

Priprava prostora in posode za gosenice 

Za opazovanje gosenic smo si pripravili veliko plastično škatlo z luknjičastim pokrovom. Na 

dno smo dali zemljo, v kateri se bo zadrţevala vlaga, vodo in liste grma za gosenico.  

 

Lov gosenic 

Na popoldanskem sprehodu mi je pot prekriţala gosenica. Skrbno sem jo pobrala, utrgala vejo 

z bliţnjega grma in jo naslednji dan uporabila za prvi intervju z otroki. Gosenica, ki smo jo 

dali v posodo, ni preţivela. Na vprašanja otrok, zakaj se je to godilo, sem odgovorila, da so 

gosenice zelo občutljive. Zelo pomembno je, da dobijo hrano iz rastline, kjer so ţivele. Ker pa 

je bila ta gosenica najdena na cesti, ji verjetno hrana, ki jo je dobila, ni ustrezala, zato je 

poginila. Skupaj z otroki smo razmišljali, kaj naj storimo. Nekaj otrok je reklo, da bodo 

prinesli drugo. Ja ţe, ţe, vendar jo je potrebno prej najti. Na sprehodu v okolici vrtca smo 

oprezali za njimi, vendar ni bilo sreče. Naslednji dan smo se odpravili proti gozdičku in tam 

obrnili vse veje, ki smo jih dosegli, in vsa grmovja. A otroci so našli vse drugo, le gosenic ne. 

Tako je minil ţe cel teden, mi pa še vedno nismo imeli gosenic. Otrokom sem povedala, da se 

bom tokrat odpravila na lov kar sama. Po nekaj dneh vztrajnega iskanja se mi je nasmehnila 

sreča oziroma gosenice.  
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Slika 17: Grmovje, kjer sem našla gosenice 

 

Gosenice sem prinesla v vrtec in otroci so bili navdušeni. Od veselja so kar ploskali in me 

spraševali o podrobnostih. 

 

Vsakdanja skrb za ţivi kotiček 

Otroke sem vprašala, kam naj postavimo prozorno škatlo z gosenicami, in predlagali so 

kotiček, ki je ravno prav velik, da otroci lahko gledajo vanj in kjer jih ne bo ovirala pri igri.  

Vsak dan smo škatlo odkrili, preverili, če je v posodici, kjer so bile zataknjene veje, dovolj 

vode. Sicer pa smo posodico zaščitili, da se gosenice ne bi utopile. Vsakič smo tudi malo 

poškropili zelene veje z vodo.  

 

Opazovanje in beleţenje sprememb preobrazbe od gosenice do metulja 

13. 5. 2011 sem izvedla intervju in otrokom zastavila nekaj vprašanj o gosenici. 

22. 5. 2011 sem iz gozda v vrtec prinesla gosenice. »No, končno imamo gosenice« je bil 

komentar enega dečka.  

Otroke sem vprašala, če vedo, od kod so prišle gosenice na to vejo. Bili so si enotni, da 

verjetno z drugega drevesa, ki je bil v bliţini. Razloţila sem jim, da ni tako. Povedala sem jim 

zgodbico o metulju, ki je iskal pravo grmovje za svoja jajčeca. Ko ga je našel, je nanje spustil 

jajčeca in čez nekaj časa so iz jajčec zrasle gosenice, ki so bile na začetku zelo majhne, sedaj 

pa so ţe zrasle. 
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Naslednje vprašanje je bilo, zakaj so zavite v pajčevino. Otrokom sem razloţila, da to ni 

pajkova mreţa, ampak da imajo gosenice na vrhu glave ţlezo, iz katere spuščajo lepljivo 

tekočino, ki se na zraku strdi v nit. 

Ali so črne pikice kakci? Je bilo vprašanje enega od otrok. Nekaj časa so razglabljali, nato 

sem potrdila domnevo.  

 

Slika 18: Gosenice na grmu v zapredku 

 

26. 5. 2011 

Vsak dan smo hodili okoli posode in opazovali dogajanje. Ţe na prvi pogled smo opazili, da 

je listov vse manj, namesto njih pa je vedno več golih vejic. Ugotovili smo, da se gosenice 

večino časa prehranjujejo. Premikajo se od lista do lista in jih jedo. Ker je bilo listov na 

vejicah vse manj, sem se odpravila po nove. Da pa bi bilo zagotovo vse v redu, sem jih šla 

iskat kar v gozd, od koder sem gosenice prinesla.  

Tako smo opazovali gosenice iz dneva v dan. Postajale so vedno debelejše, hrane je bilo vsak 

dan manj. Vedno znova smo odprli pokrov in poškropili liste, zamenjali vodo, če je bilo 

potrebno.  

Otroci so opazili, da se gosenice ves čas drţijo skupaj. Če smo bili tiho in pri miru, smo jih 

lahko opazovali, kako z usti grizljajo liste. Kadar pa se je terarij stresel, so prenehale jest in 

otrpnile. 
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Slika 19: Gosenice so jedle liste 

6. 6. 2011  

Tako kot vedno, smo tudi ta dan pristopili z namenom, pogledat, kaj se dogaja z gosenicami. 

Otroci so bili zaskrbljeni. Zanimalo jih je, kje so gosenice. Ali so ušle? Razloţila sem jim, da 

so se zabubile in da moramo biti sedaj potrpeţljivi in čakati. 

 

Slika 20: Gosenice so se zabubile 
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17. 6. 2011  

V naslednjih dneh se v posodi z bubami ni dogajalo prav nič. Skoraj smo ţe pozabili nanje. 

Le od časa do časa se je kdo spomnil, pristopil in gledal, gledal … Otrokom sem razloţila, da 

se v bubi dogaja nekaj posebnega. Gosenica se spreminja v metulja. In natanko čez deset dni 

je bila preobrazba končana, v terariju so se pojavili prvi metuljčki. Ker so bili majhni in bele 

barve, so jih nekateri opazili prej, drugi kasneje. No, pa smo dočakali. Preobrazba se je 

zaključila.  

 

Slika 21: Iz bube je prilezel metuljček 

Razvijanje odnosa do ţivih bitij 

Otrokom sem dala moţnost, da z gosenico vzpostavijo kontakt ţe na prvem srečanju, ko smo 

imeli intervju. Nekateri so jo ţeleli dobiti na roko, drugi ne, ker so se je bali. Kasneje sem 

otrokom pokazala, da je ni potrebno prijeti s prsti, ampak preprosto pribliţamo roko in 

gosenica sama spleza nanjo. Kmalu so se opogumili tudi ostali otroci. Pripovedovali so, da je 

gosenica mehka, majhna, neţna in da je skoraj ne čutijo. Ko smo bili kasneje na taboru, so 

otroci našli gosenico in opazila sem, da so bili zelo neţni in pazljivi. Drug drugega so 

opominjali in največkrat je bilo slišati besedo »pazi«.  
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Slika 22:" Poglej  gosenico" 

Metulje vrnemo v naravno okolje 

»Metuljčki, metuljčki, metuljčki,« je veselo vzklikala deklica, ko je opazila metulje. Vse je 

zanimal veliki čudeţ, in radovedno so gledali, kje so. Bili so majhni, beli, posuti s črnimi 

pikicami, kot kakšni »dalmatinčki«. Otroke sem vprašala, kaj bomo z njimi. Nekateri so bili 

mnenja, da bi jih imeli kar v igralnici, drugi pa so se strinjali, da jih spustimo. Spomnila sem 

jih na naš dogovor, da bomo metulje spustili v naravo. Odnesli smo jih na naše igrišče. Prav 

počasi smo odprli pokrov. Mislili smo, da bodo kar odfrčali, a to se ni zgodilo. Zato smo si jih 

lahko še enkrat pobliţe pogledali, jih slikali. Šele ko smo jih malo podrezali, so drug za 

drugim razprli svoja majcena krila in poleteli v nebo. »Nasvidenje, metuljčki, pa srečno pot,« 

smo še zaklicali za njimi in ni jih bilo več.  
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Slika 23: Metulje smo odnesli v naravno okolje 

Vzporedne dejavnosti 

Terarij z gosenicami je bil zelo močno motivacijsko sredstvo. Tako smo to naravoslovno temo 

uporabili tudi na vseh ostalih področjih kurikula: jezik, gibanje, umetnost, druţba, 

matematika. 

Naravoslovna dejavnost v povezavi s tehnično vzgojo 

 

Slika 24: Izrezovanje krogcev za gosenico  
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Po pogovoru o gosenicah sem otroke spodbudila k izdelovanju le-teh. Najprej so iz zelenega 

papirja s škarjami izrezali krogce. Nato so jih prilepili na rumeno podlago in ţe je nastala 

gosenica. Izdelke smo v igralnici obesili na stensko vrvico in staršem popoldan pokazali 

razstavo.    

 

Slika 25: Lepljenje gosenice 

Med opazovanjem gosenic so otroci spraševali, kakšni metuljčki se bodo razvili iz njih. 

Povedala sem jim, da je to presenečenje, oni pa, da naj razmišljajo o tem, kakšni bi lahko bili. 

Seveda je vsak imel svojo idejo, kako bi lahko izgledali. S pomočjo čopičev in vodenih barvic 

so nastali ţivo pisani metulji, ki smo jih obesili na vrvico in tako okrasili našo igralnico.  

 

Slika 26: Izdelovanje metuljev 
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Naravoslovna dejavnost v povezavi z gibanjem 

Otroci so podoţiveli naravoslovno izkušnjo tudi skozi gibanje. Najprej smo opazovali gibanje 

prave gosenice, nato so otroci posnemali njeno gibanje. Skozi naravoslovno izkušnjo so prišli 

do gibanja, ki posnema realno dogajanje v naravi in ni stereotipno.  

 

 

Slika 27: Takole lezejo gosenice 

Naravoslovna dejavnost v povezavi z glasbeno umetnostjo 

Ţe lansko leto so otroci spoznali pesem Gosenica, ki jo poje Romana Kranjčan. Ob tej 

priloţnosti smo jo ponovili in opazila sem, da so jo peli sedaj veliko bolj doţiveto. Še posebej 

jim je bilo všeč, ker so ob petju z rokami uprizarjali besedilo pesmice. 

Gosenica je lezla, visoko na drevo, 

pomigala na dolgo, pomigala kratko. 

Pri migala je k meni, v lonček sem jo dal, 

nikar mi ne pobegni, zaţugal sem, dejal. 

Ko v lonček sem pogledal, je notri ni bilo,  

pred oknom pa je letal, metuljček prelepo. 
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Besedilo pesmi je zelo primerno, saj povzema preobrazbo gosenice v metulja, v nasprotju z 

mnogimi pesmimi o ţivalih ne predstavlja počlovečenih ali pravljičnih lastnosti ţivali, pač pa 

posreduje naravoslovno resnico. 

 

 

Slika 28: Prepevanje pesmic 
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3.1.3 GOJENJE MRAVELJ 

 

Cilji: 

 otrok odkriva, spoznava in primerja ţivo in neţivo naravo, 

 otrok spoznava, kaj potrebujejo ţiva bitja za ţivljenje, 

 otrok odkriva, spoznava in primerja ţiva bitja, njihova okolja in sebe kot enega 

izmed njih,  

 otrok razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do vseh ţivih bitij. 

 

Potek dejavnosti: 

 intervju z otroki o poznavanju mravelj, 

 izdelava mravljišča, 

 vsakdanja skrb za ţivi kotiček, 

 opazovanje mravelj, 

 razvijanje odnosa do ţivih bitij, 

 mravlje vrnemo v naravno okolje, 

 vzporedne dejavnosti. 

 

Analiza 

Intervju z otroki o poznavanju mravelj 

Vsakemu otroku posebej sem pokazala mravljo. Vsi so vedeli, kaj je to, niso pa vedeli nič o 

tem, kako se mravlja brani, ko je v nevarnosti.  

Naredimo mravljišče. 

Z otroki smo se pogovarjali o tem, da bi si v igralnici naredili mravljišče. Na začetku si niso 

znali predstavljati, kako naj bi to izgledalo. Skupaj smo razmišljali in ugotovili, da kar tako, 

na tleh, ne bi bilo v redu, ker bi potem mravlje lezle vsepovsod in bi nas motile. Otroci so 

predlagali, da bi jih dali v škatlo, v vrečo, na polico,v posodo. Po daljšem pogovoru smo 

ugotovili, da bo najbolje, da jih damo v stekleno posodo.  

Naslednje vprašanje je bilo, kje najti mravljišče. Otroci so vedeli, da mravlje ţivijo na 

travniku, na vrtu, v gozdu. Nekateri so povedali, da so v gozdu videli zelo velika mravljišča.  



40 
 

Tako smo vzeli stekleno posodo in se odpravili proti bliţnjemu gozdičku. V gozdu smo se 

ozrli proti tlom in začeli iskati. Videli smo zelo veliko in našli: storţke, liste, veje, lubje, gobe, 

praprot in najrazličnejše drobne ţivali, ki so lezle po strohnjenem deblu. Končno smo našli 

tudi mravlje in naposled tudi mravljišče. Napolnili smo našo stekleno posodo in jo zaprli z 

gazo, da nam mravlje ne bi pobegnile.  

Vsakdanja skrb za ţivi kotiček 

Posodo z mravljami smo odloţili na polico v igralnici. Iz črnega, neprosojnega papirja smo 

naredili tulec in ga poveznili čez kozarec. Mravlje bodo tako imele pravo mravljišče, saj so 

vajene, da je v mravljišču tema. Seveda smo poskrbeli tudi za hrano. V kozarec smo jim dali 

krhelj jabolka in malo sladkorja. Vsakih nekaj dni smo posodo odprli, navlaţili in nahranili 

mravlje.  

Kotiček smo opremili tudi z naravoslovno in ostalo literaturo o mravljah. Otroci so jo z 

veseljem prelistavali in komentirali slike in ilustracije.  

Opazovanje mravelj 

 

 

Slika 29: Opazovanje mravelj z lupo 

Kozarec z mravljami smo dali večkrat na mizo in ga opazovali. Ko smo z njega odstranili 

črno zaščito, so otroci opazili, da je v kozarcu nastalo zelo veliko »cest«, rovov, ki so bili 

razporejeni vse vprek po našem mravljišču. Ugotovili smo, da je to podobno kot v pravem 

mravljišču.  

Edina teţava je bila ta, da so bile tako mravlje kot zemlja temne, tako da je bilo potrebno 

pogledati zelo natančno in pozorno, da si kaj videl. Zgradbo telesa sem jim zato razloţila tudi 

ob slikah in fotografijah. 
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Razvijanje odnosa do ţivih bitij 

Otroci so imeli do mravelj zelo zaščitniški odnos. Kadar smo jih odprli, na primer pri 

hranjenju,se je vedno znova zgodilo, da je katera od njih zašla ven iz posode. Otroci so to 

takoj opazili, budno spremljali njeno gibanje in mi pomagali, da smo jo spravili nazaj v 

kozarec. Nobeni se ni smelo nič zgoditi.  

Mravlje so tudi ena od ţivali, ki so jih otroci zelo hitro našli med bivanjem na prostem. 

Opazovali so jih in glasno komentirali. Nikdar se ni zgodilo, da bi jih uničevali. 

Mravlje vrnemo v naravno okolje 

Po dveh tednih smo se odločili, da bomo mravlje odnesli nazaj v naravo, kjer smo jih tudi 

dobili. Otroci so do njih vzpostavili prav poseben odnos. V gozdu so skrbeli, da katere od njih 

ne bi pohodili in da katera ne bi kam zašla ali se izgubila.  

Razloţila sem jim, da bodo same najbolje vedele, kako in kam.  

Vzporedne dejavnosti 

Mravlje v igralnici so nam bile velika spodbuda tudi za dejavnosti iz drugih področij 

dejavnosti Kurikula za vrtce. Tako smo bili ustvarjalni tudi na likovnem, gibalnem, 

umetniškem, jezikovnem, druţbenem področju.  

Naravoslovje v povezavi s področjem jezika. 

Otrokom sem dala pobarvanke na katerih so bile narisane mravlje in barvice. Za mizami so 

nastale manjše skupine otrok. Med barvanjem so se otroci pogovarjali o mravljah. V 

pogovoru so uporabljali izraze, ki so jih spoznali ob gojenju mravelj. 

 

Slika 30: Barvanje mravljic 
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Naravoslovje v povezavi z matematiko 

Za učenje matematike sem izdelala didaktični pripomoček. Na papir sem natisnila mravlje 

različnih velikosti in barv. Iz tega sem naredila kartončke s posameznimi mravljami. Otroci so 

iz njih sestavljali zaporedje po velikosti ali jih razvrščali. 

 

Slika 31: Didaktična igra 



43 
 

3.2 REZULTATI UGOTAVLJANJA ZNANJA, KI SO GA OTROCI 

PRIDOBILI OB GOJENJU ŢIVALI 

 

3.2.1 PREDZNANJE IN PREDHODNE PREDSTAVE OTROK O ŢIVALIH, KI SMO 

JIH GOJILI – REZULTATI PRVEGA USTNEGA ANKETIRANJA 

 

Na začetku raziskovanja sem preverila predznanje otrok in njihove predstave o ţivalih. Pred 

obravnavanjem posamezne ţivali sem vsakemu otroku posebej zastavila tri vprašanja in 

odgovore zapisala. Nato sem izvedla dejavnosti, v katerih so otroci gojili in spoznavali ţivali. 

Po opravljenih dejavnostih sem otrokom na enak način zastavila ista vprašanja. 

 

3.2.1.1 RAZVOJ ŢABE 

 

1. vprašanje:  

Kaj je to? 

Vsakemu otroku sem pokazala steklen kozarec z mrestom in ga vprašala, kaj je to.  

 

Graf 1: Kaj je to? 

 

Iz odgovorov otrok pred izvedeno gojitvijo mresta je razvidno, da jih večina (15 od 21 otrok) 

ni vedelo, kaj je objekt, ki sem jim ga pokazala (mrest). Šest otrok je dalo napačen odgovor, 

nekateri so menili, da so to ţivali (ţuţelke, mravlje), drugi so menili, da je to nekaj neţivega 

(peške, kroglice, pikice). Skratka, nobeden od otrok ni vedel, kaj je v kozarčku. 
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2. vprašanje: 

 

Kaj se bo iz tega razvilo? 

 

Otroku sem nakazala, da se bo iz mresta nekaj razvilo, in ga vprašala, če ve, kaj. 

 

Graf 2: Kaj se bo iz tega razvilo? 

 

Na vprašanje, kaj se bo razvilo iz videnega (mresta), je 14 otrok od enaindvajsetih takoj 

odgovorilo, da ne vedo. Štirje otroci so povedali napačen odgovor. Menili so, da se bodo 

razvile ribice, mravljice, paličnjaki, kumare. Trije otroci so odgovorili, da se bodo iz videnega 

razvile ţabice. Torej, trije otroci so odgovorili pravilno. 
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3. vprašanje:  

 

Kako se razvije ţaba? 

 

Zadnje vprašanje je bilo, kako se razvije ţaba. 

 

Graf 3: Kako se razvije ţaba? 

 

Iz grafa je razvidno, da so bili odgovori otrok zelo različni. Deset otrok od enaindvajsetih je 

takoj odgovorilo, da ne vedo, kako se razvije ţaba. Trije otroci so odgovorili pravilno, da se 

ţaba razvije iz paglavcev. Trije otroci so vedeli, da se razvijejo ţabice iz mresta, vendar ga 

niso znali poimenovati (iz kroglic, iz takih majhnih pikic). Dva otroka sta vedela, da je razvoj 

ţabe proces (tako, najprej se raztegne, so majhne, potem postanejo večje). Drugi otrok pa je 

odgovoril še bolj natančno (najprej repek, noge, repek odpade, pa še noge zrastejo). Odgovori 

treh otrok so bili napačni (iz peške, iz mravlje, iz zajčka).  
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3.2.1.2 RAZVOJ METULJA 

 

1. vprašanje: 

Kaj je to? 

 

Vsakemu otroku posebej sem pokazala ţivo gosenico in ga vprašala, kaj je to. 

 

 

Graf 4: Kaj je to? 

 

Ob pogledu na gosenico je dobra polovica otrok (dvanajst od enaindvajsetih) takoj vedelo, da 

je to gosenica. Pet otrok ni vedelo, katera ţival je pred njimi, odgovorili so »ne vem«. 

Odgovori štirih otrok so bili napačni, čeprav so opazili, da je to ţivo bitje (morski konjiček, 

kača, deţevnik, črv). 
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2. vprašanje: 

 

Kaj gosenica jé? 

 

Drugo vprašanje se je nanašalo na prehranjevanje gosenice. 

 

 

Graf 5: Kaj gosenica jé? 

 

Iz grafa je razvidno, da je večina otrok vedela, kaj gosenica jé (petnajst od enaindvajsetih) in 

navedla pravilen odgovor (liste, liste ali solato, travo, travo ali liste, solato). Pet otrok je na 

vprašanje, kaj jé gosenica, dogovorilo, da ne vedo. Eden otrok je odgovoril povsem napačno 

(gliste).  
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3. vprašanje: 

 

Kaj se razvije iz gosenice? 

 

V zadnjem vprašanju sem otroku nakazala, da se iz gosenice nekaj razvije. 

 

Graf 6: Kaj se razvije iz gosenice? 

 

Ţe pred gojitvijo gosenic je več kot polovica otrok (šestnajst od enaindvajsetih) vedela, da se 

iz gosenice razvije metulj. Dva otroka nista vedela, kaj se razvije iz gosenice, trije pa so 

odgovorili napačno (mogoče ţaba, majhne kače, majhni mladički). Sklepam, da je preobrazba 

gosenic v metulja tema, o kateri se mnogo več govori z otroki kot o preobrazbi paglavcev v 

ţabe.  
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3.2.1.3 MRAVLJE 

 

1. vprašanje: 

 

Kaj je to? 

 

Vsakemu otroku posebej sem pokazala mravljo in ga vprašala, kaj je to. 

 

 

Graf 7: Kaj je to? 

 

Vseh enaindvajset otrok je odgovorilo pravilno. Vsi so prepoznali mravljo. 
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2. vprašanje: 

 

Kje ţivi? 

 

Naslednje vprašanje je bilo, kje mravlja ţivi. 

 

 

Graf 8: Kje ţivi mravlja? 

 

Iz grafa je razvidno, da je skoraj polovica otrok (deset od enaindvajsetih) na vprašanje, kje 

mravlja ţivi, odgovorila pravilno. Tudi ostali odgovori niso napačni, vendar niso tako 

natančni. Nanašajo se bolj na to, kje so otroci mravljo videli (v eni luknjici, na drevesu, pod 

zemljo, zunaj v hiši), ne pa na to, kje v resnici ţivi.  
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3.  vprašanje:  

Kako se brani, če jo kdo napade? 

 

Zadnje vprašanje je bilo, kako se mravlja brani, če jo kdo napade.  

 

 

Graf 9: Kako se mravlja brani, če jo kdo napade? 

Na vprašanje, kako se mravlja brani, če jo kdo napade, je sedem otrok od enaindvajsetih 

odgovorilo, da piči. To je pravilen odgovor, vendar ne popoln. Trije otroci so odgovorili, da 

ne vedo. Ostalih enajst je odgovorilo, da se mravlja prestraši in zbeţi (hitro zbeţi v luknjico, 

umre, se skrije v zemljo, zbeţi). 

 

3.2.2 KOLIKO ZNANJA SO OTROCI PRIDOBILI OB GOJENJU ŢIVALI - 

PRIMERJAVA USTNEGA ANKETIRANJA PRED IN PO DEJAVNOSTIH 

 

Po opravljenih gojitvah sem otrokom zastavila enaka vprašanja, kot na začetku. Z vprašanji 

sem ugotavljala znanje, ki so ga otroci pridobili z dejavnostmi. 

V nadaljevanju zgornji graf predstavlja rezultate anketiranja otrok pred izvedenimi 

dejavnostmi, spodnji graf pa po opravljenih dejavnostih.  
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3.2.2.1 RAZVOJ ŢABE 

 

1. Vprašanje: 

Kaj je to? 

Pred gojitvijo: 

 

Po gojitvi: 

 

Graf 10: Kaj je to? 

Iz primerjave med grafoma je razvidno, da pred gojitvijo ţabjega mresta nobeden od otrok ni 

znal odgovoriti pravilno na zastavljeno vprašanje, kaj je v kozarčku, medtem ko so po 

končani gojitvi vsi otroci odgovorili pravilno. Vseh enaindvajset otrok je vedelo, da je v 

kozarčku mrest. 
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2. vprašanje:  

Kaj se bo iz tega razvilo? 

Pred gojitvijo: 

 

Po gojitvi: 

 

Graf 10: Kaj je to? 

Iz prikazanih grafov je razvidno, da pred gojenjem ţabjega mresta in opazovanjem razvoja 

ţab večina otrok ni vedela, kaj se bo razvilo iz mresta (osemnajst od enaindvajsetih), po 

končani gojitvi pa je vseh enaindvajset otrok vedelo, da se bodo iz mresta razvile ţabe. 

Petnajst otrok je odgovorilo še bolj natančno (najprej paglavci, iz paglavcev pa ţabe). Ostalih 

šest otrok je odgovorilo z eno besedo (ţabe).  
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3. vprašanje:  

Kako se razvije ţaba? 

Pred gojitvijo: 

 

Po gojitvi: 

 

Graf 12: Kako se razvije ţaba? 

Pred gojitvijo ţabjega mresta in opazovanjem razvoja ţab je osem otrok od enaindvajsetih 

pribliţno vedelo, iz česa se razvije ţaba. Po končani gojitvi pa so vsi otroci (enaindvajset) 

vedeli, da se ţaba razvije iz paglavca.  

Štirinajst otrok je bilo še posebej natančnih in so omenili posamezne stopnje v razvoju 

(najprej je mrest, potem so paglavci, potem pa ţabe). Ostalih sedem otrok je odgovorilo bolj 

na kratko (iz paglavcev).  
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3.2.2.2 RAZVOJ GOSENICE 

 

1.  vprašanje:  

Kaj je to? 

Vsakemu otroku posebej sem pokazala ţivo gosenico in ga vprašala, kaj je to.  

Pred gojitvijo: 

   

Po gojitvi:  

 

Graf 13:Kaj je to? 

Pred gojitvijo gosenic in opazovanjem razvoja metulja je le dvanajst otrok od enaindvajsetih 

prepoznalo gosenico. Ostali odgovori so bili »ne vem« ali pa napačni. Po končani gojitvi so 

vsi otroci (enaindvajset) prepoznali gosenico. 
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2. vprašanje:  

Kaj gosenica jé? 

Drugo vprašanje se je nanašalo na prehranjevanje gosenice. 

Pred gojitvijo: 

 
 

Po gojitvi: 

  
Graf 14: Kaj gosenica jé? 

 

Iz grafov je razvidno, da pred gojitvijo gosenic pet otrok od enaindvajsetih ni vedelo, s čim se 

gosenica prehranjuje. Po opravljeni gojitvi je deset otrok odgovorilo, da gosenice jedo liste. 

Šest otrok je odgovorilo, da jedo liste dreves, in pet, da jedo liste, kjer se razvijejo. Skratka, 

vseh enaindvajset otrok je odgovorilo pravilno. 
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3. vprašanje:  

Kaj se razvije iz gosenice? 

V zadnjem vprašanju sem otroku nakazala, da se iz gosenice nekaj razvije. 

Pred gojitvijo: 

 

Po gojitvi: 

 

Graf 15: Kaj se razvije iz gosenice? 

Pred gojenjem gosenic je šestnajst otrok vedelo, kaj se razvije iz gosenice, po končanem 

opazovanju razvoja metuljev pa je vseh enaindvajset otrok odgovorilo pravilno, da se iz 

gosenice razvije metulj. 
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3.2.2.3 MRAVLJE 

 

1. vprašanje:  

Kaj je to? 

Vsakemu otroku posebej sem pokazala mravljo in ga vprašala, kaj je to. 

Pred gojitvijo: 

 

Po gojitvi: 

 

Graf 16: Kaj je to? 

Iz grafov je razvidno, da so vsi otroci (enaindvajset) ţe pred gojitvijo in tudi po njej mravljo 

prepoznali. Predvidevam da jim je mravlja znana zato, ker imajo z njo veliko vsakodnevnih 

izkušenj. 
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2. vprašanje: 

Kje ţivi mravlja? 

Naslednje vprašanje je bilo, kje mravlja ţivi. 

Pred gojitvijo: 

 

Po gojitvah: 

 

Graf 17: Kje ţivi mravlja? 

Iz grafov je razvidno, da je pred opazovanjem gojenja mravelj le deset otrok od enaindvajsetih 

vedelo, kako se imenuje mravlje bivališče, po končani gojitvi pa so to vedeli vsi otroci.  
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3. vprašanje: 

Kako se mravlja brani, če jo kdo napade? 

Pred gojitvijo: 

 

Po gojitvi: 

  

Graf 18: Kako se mravlja brani, če jo kdo napade? 

Iz grafov je razvidno, da je pred gojitvijo mravelj le sedem otrok od enaindvajsetih vedelo, da 

se mravlja brani tako, da piči, po končanem gojenju pa je enajst otrok odgovorilo, da se 

mravlja brani s kislino, ugrizom ali pikom, in deset otrok, da se mravlja brani pred napadom z 

ugrizom ali pikom.  



61 
 

3.3 REZULTATI IN RAZPRAVA O OPAŢANJIH RAZVOJA ODNOSA 

PREDŠOLSKI OTROK – ŢIVAL 

 

Opazila sem, da imajo otroci ţe v predšolskem obdobju zelo različen odnos do ţivali. 

Nekateri otroci nimajo nikakršnih zadrţkov do neposrednega stika z ţivalmi. Brez pomisleka 

ţival primejo, jo opazujejo in se čudijo. Drugi otroci so pazljivi in previdni. Sicer jih ţival 

zanima, se pribliţajo, a umaknejo roke. Pri nekaterih otrocih pa ţe lahko opazimo določene 

predsodke, ki so verjetno posledica zgleda in razmišljanja njihovih staršev. Ti otroci 

(ponavadi jih ni veliko), se drţijo ob strani in zdi se, kot da jih ţivali ne zanimajo.  

Na začetku, ko smo prinesli v igralnico ţabji mrest, so bili otroci zelo radovedni, vendar niso 

kazali posebnega odnosa do mresta, ker tudi ni bilo takoj videti, da je to nekaj ţivega. Ta 

odnos se je razvijal zelo počasi, vzporedno s preobrazbo. Otroci so sprva opazovali mojo skrb 

in prizadevanje, da bi pripravila najbolj primerne pogoje za razvoj mresta in nato paglavcev. 

To skrb sem prenašala na otroke, tako da sem jim razlagala, na kaj vse moramo biti pozorni. 

Pri svojem delu sem jih spodbujala, da so mi pomagali. In tako se je preko mojega odnosa 

začel oblikovati odnos otrok do teh ţivih bitij, ki je bil zelo pozoren in skrbeč. 

Ravno tako je bilo opaziti določeno zadrţanost pri stiku z gosenico in mravljo. Na začetku so 

si ţeleli stik, le najpogumnejši otroci. Spodbujala sem jih, naj govorijo o svojih občutkih. 

Razlagali so, da jih ţivali ţgečkajo, boţajo. Ostalim otrokom smo dali dovolj časa, da so 

oblikovali svoj odnos do teh ţivali. Skozi daljši čas, ko smo imeli v igralnici mravlje in 

gosenice, so tudi bolj boječi otroci vzpostavili primeren odnos do teh ţivali.  

V času gojenja ţivali v naši igralnici se je le enkrat zgodilo, da je eden od otrok dobil idejo, 

da bi se poigral s paglavcem tako, da bi ga vzel iz akvarija. To so opazili nekateri otroci in mi 

povedali, tako da sem še pravočasno preprečila njegovo namero. To nam je bilo izhodišče za 

pogovor o tem, da nam ţive ţivali ne morejo sluţiti kot sredstvo za igro. 
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4. ZAKLJUČEK 

 

V moji diplomski nalogi sem z metodo začasnega gojenja ţivali, ki smo jih prinesli iz narave, 

vzpostavila situacije, v katerih so otroci z neposredno izkušnjo spoznavali lastnosti ţivega. 

Ugotavljala sem, koliko znanja lahko predšolski otroci s to metodo pridobijo. Iz odgovorov na 

vprašanja pred raziskovanjem je razvidno, da so otroci vedeli malo ali nič o razvoju mresta, 

razvoju gosenic in o mravljah. Po končanem gojenju pa so na zastavljena vprašanja v veliki 

večini odgovorili pravilno.  

Raziskovala sem tudi, ali gojenje ţivali, ki smo jih začasno prinesli iz narave, pozitivno 

vpliva na oblikovanje primernega odnosa predšolskih otrok do ţivih bitij. Moje izkušnje 

govorijo o tem, da ţivali ţe same po sebi pritegnejo otrokovo pozornost. Mi odrasli smo 

otroku zgled v dejanjih in v odnosu do teh ţivali. Ko so otroci videli mojo skrb, da bi te ţivali 

bivale v čim boljših pogojih in moj način rokovanja z njimi, so to prevzeli tudi za svoj način 

razmišljanja.  

Otroci, ki so ţe imeli predsodke do teh ţivali, so jih postopno presegli ali vsaj zmanjšali.  

Ob gojenju ţivali v igralnici so se otroci zelo veliko naučili, pa ne le oni, tudi jaz sem zelo 

veliko pridobila. S svojim delom sem navdušila tudi nekaj sodelavk, ki jim bom lahko v 

oporo, ko se bodo same odločale za tak način dela.  

Tudi v prihodnje bom nadaljevala s takim načinom dela. V igralnico bom prinašala tudi druge 

ţivali iz narave (polţe, močerada …), ob katerih se bomo učili in gradili ter oblikovali odnos 

do narave.  
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