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Življenje ni lahko za nikogar, 

a kaj potem? 

Ohraniti moramo vztrajnost in zaupanje vase, 

verjeti moramo, da smo za nekaj nadarjeni 

in to uresničiti za vsako ceno. 

 

(Marie Curie) 
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POVZETEK 

 
 V prvem teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila globalne cilje v 

kurikulumu za vrtce in cilje, katere bi moral vsak vzgojitelj vključiti v svoj letni načrt ter jih 

poskusiti izpolniti. Opisala sem tudi živali, ki sem jih kasneje zajela v empiričnem delu.  

Vsak človek ima predsodke, gnus, strah pred nekaterimi živalmi, velikokrat ne iz 

lastnih izkušenj, temveč iz pripovedovanj drugih. V diplomski nalogi sem tudi opisala, kaj so 

predsodki, kaj je gnus, odpor, strah, kateri so najpogostejši strahovi in kako se soočiti z njimi.  

V prvem delu empirične naloge sem s pomočjo anketnega vprašalnika želela 

ugotoviti, do katerih živali otroci čutijo strah ali gnus ter do katerih gojijo prijetnejša čustva. 

Iz analize podatkov so najmanj priljubljene živali polž, prašič, tiger, volk, kača, dihur in pajek. 

Največkrat jim niso všeč zaradi njihovega videza, ker se bojijo, da bi jim živali kaj naredile ali 

pa se jim zdijo sluzaste ter neprijetne. Najbolj všeč so jim pes, hrček, zajec, mačka in 

paličnjak. Rezultati so pokazali, da se je večina otrok odločila za te živali, ker jih imajo doma 

ali pa si jih želijo imeti za hišnega ljubljenčka. Anketa je bila narejena z osemdesetimi otroki, 

odgovore pa sem predstavila s pomočjo grafov ter tabel.  

V drugem delu empirične naloge smo si skupaj s skupino sedemnajstih otrok ogledali 

živali še v živo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Otroci so imeli možnost dobiti lastno 

izkušnjo z živalmi in tako izoblikovati lastno mnenje. Otroci so spoznali močerada, navadno 

krastačo, polža ahatnika, ameriškega goža ter madagaskarskega ježka – tenreka.  

Po ogledu živali na Pedagoški fakulteti v Ljubljani sem otroke ponovno anketirala, saj 

me je zanimalo, ali se je priljubljenost do teh živali po stiku z njimi kaj spremenila ali ne. 

Pozitivne spremembe so se pokazale pri vseh živalih, na kar sem zelo ponosna. V zadnjem 

delu sledi razprava o rezultatih, v katerih sem potrdila oziroma ovrgla zastavljene hipoteze.  

KLJUČNE BESEDE: 

 odnos predšolskih otrok do živali; 

 predsodki predšolskih otrok do živali; 

 strah, gnus do živali; 



 živali (močerad, polž ahatnik, madagaskarski jež – tenrek, navadna krastača, ameriški 

gož); 

 stik z živimi živalmi. 



ABSTRACT 

 The first, theoretical, part of my diploma paper presenters the global goals of the 

Slovene curriculum for kindergartens and the goals, which every educator should include in 

their annual work plan and should do his/her bests to achieve them. There are also some 

descriptions on animals described and later on included in the empirical part of the diploma. 

Everyone has some prejudices against, feels disgust or has some fear of animals. That 

is often due to some stories told by people they know rather to their own experience. The 

diploma also defines what are attitudes, disgust, aversion and fears mentioned, which are 

the most frequency states the most frequent fears and gives an explanation about how to 

deal with them. 

The first section of the empirical part includes a questionnaire used to find out which 

animals makes children feel fear or disgust and which animals make them feel good. The 

analysis of the data has shown that the least popular animals proved to be snails, pigs, tigers, 

wolfs, snakes, ferrets and spiders. The reason for the dislike of these animals is mostly in 

their appearance, because children think that animals they hurt them or because they seem 

mucilaginous and unpleasant to them. The animals that they like the most are dogs, 

hamsters, rabbits, cats and the giant prickly stick insect. The results have shown that the 

majority of the children have chosen these animals because they either have them at home 

or they would like to have them as their pets. The survey included 80 children and the 

answers are shown in graphs and tables. 

For the second section of the empirical part, a group of 17 children was taken to the 

Faculty of Education in Ljubljana to see the alive animals. The children had a chance to get 

an experience with the animals on their own and to form their opinion. They saw a 

salamander, common toad, snail ahatica, the corn snake, and tenrek. 

After seeing the animals at the faculty, the children were asked the same questions 

as before the visit the faculty in order to find out whether the children changed their ideas 

about the animals after they had the chance to see them alive. There were some positive 



changes about all animals and I am very proud it was so. The last part is a discussion about 

the results, which either confirms or invalidates my hypotheses. 

KEY WORDS: 

 a relationship between children and animals 

 attitudes of preschool children against animals 

 fear, disgust for animals 

 animals (salamander, common toad, snail ahatica, the corn snake, and tenrek) 

 contacts with live animals 
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1. UVOD 

»Neposreden, globok in prijeten stik z živalmi zbližuje človeka z naravo in ga polni z ljubeznijo. 

Človek z ljubeznijo pa je prava prihodnost za naš planet« (Zvone Kolenc).  

Začela sem z mislijo, katera se mi je usedla v srce in mi je nekakšno vodilo, ki me 

spremlja skozi življenje. Za diplomsko nalogo z naslovom Predsodki predšolskih otrok do živali 

sem se odločila, ker imam zelo rada živali ter si praktično ne prestavljam življenja brez njih. 

Že v otroštvu sem imela možnost, da sem bila ves čas v stiku z njimi, saj je babica imela 

kmetijo in smo večino časa preživeli zunaj, na travnikih ali v gozdu. Tudi starši so mi 

omogočili imeti kar nekaj različnih hišnih ljubljenčkov, kot so hrček, laboratorijska podgana, 

muca, nimfa, kanarček, paličnjaki, zlata ribica, želve ter pes. Hvaležna sem jim, saj sem tako 

svojo ljubezen do živali le še poglobila.  

Z ustrezno vzgojo lahko otroku privzgojimo prijazen odnos do živali, le-ta pa bo 

podlaga za pozitiven odnos do narave in ljudi v njegovem zrelem obdobju. Vedno več 

prebivalcev živi v mestih, kjer je možnost za pristen stik z naravo vse manjši. Zaposlenost 

staršev od jutra do noči preprečuje pogostejše stike med starši ter otroki, zato lahko 

precejšen del vzgoje prevzame vzgojitelj v vrtcu oziroma učitelj v šoli, ki želi svoje delo dobro 

opravljati. Hišna žival lahko doma pomaga premagovati samoto, saj s svojo prisotnostjo 

bogati otrokovo okolje in s tem pozitivno vpliva na njegov razvoj (Štuhec, 1998).  

Ljudje imajo pogosto neutemeljen strah oziroma odpor do nekaterih živali, kar 

prenesejo tudi na svoje otroke. Menim, da bi morali tako starši kot vzgojitelji že v zgodnjem 

otroštvu razvijati in oblikovati primeren odnos do živali ter okolja, v katerem živijo. Otroke 

moramo poučiti o njih, da vedo, katere in kdaj so lahko nevarne ter kako moramo ravnati z 

njimi. Živali so živa bitja, ki s svojim pozitivnim vplivom zagotovo ne zaslužijo človeškega 

prezira. Z njihovo pomočjo se otroci učijo odgovornosti, uporabljamo pa jih tudi v 

terapevtske namene, pomagajo slepim in slabovidnim, starejše spremljajo na sprehodih ter 

jim krajšajo čas. Zavedati se moramo, da ima vsaka žival na Zemlji posebno vlogo, zato se 

moramo do njih obnašati tako, kot bi si želeli, da se nekdo obnaša do nas.  
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V diplomski nalogi sem skušala otrokom približati živali, ki pri ljudeh vzbujajo strah, 

gnus, odpor, predvsem pa nek predsodek oziroma občutek manjvrednega. Otrokom sem 

želela predstaviti pozitiven odnos do teh bitij in jim dati možnost, da se srečajo ter doživijo 

pozitivno izkušnjo z njimi. Želela sem, da otroci premagajo odpor, gnus ali strah pred živaljo. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. NARAVA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

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

dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje, ustvarjanje zdravega ter 

varnega življenjskega okolja in navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, 

naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju oziroma odkrivanju. Področje postopno razvija 

naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in 

reševanje problemov, postavljanje hipotez, klasificiranja, iskanja oziroma povzemanja bistva 

ter pomena in oblikovanja konceptov. Ti procesi pri otroku potekajo nezavedno, vendar so 

hkrati osnovne znanstvene metode v naravoslovju (Kurikulum, 1999). 

Otrok spoznava živali, rastline, predmete ter pojave okoli sebe. Spoznava in spoštuje 

živa bitja, uživa z njimi ter se zanima za njihove življenjske pogoje. Spoznava naravno okolje 

in se usmerja v aktivno delovanje za njegovo ohranitev. Ima rad oziroma neguje rastline in 

živali v svojem okolju, se veseli srečanja z njimi ter je do njih obziren. Ob opazovanju pojavov 

okoli sebe, razmišljanju o njih in rokovanju z živimi bitji, predmeti razvija čut za naravo ter 

spoznava lastnosti snovi in teles (Kurikulum, 1999). 

2.1.1. GLOBALNI CILJI 

 Doživljanje in spoznavanje žive ter nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih. 

 Razvijanje naklonjenega, spoštljivega ter odgovornega odnosa do žive in nežive 

narave. 

 Spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka ter svetlobe. 

 Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave (Kurikulum, 1999).  

 

2.1.2. CILJI 

 Otrok odkriva, spoznava in primerja živo ter neživo naravo. 
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 Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja ter sebe kot enega 

izmed njih. 

 Otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo. 

 Otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in 

krepitev zdravja. 

 Otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo ter v okolje nekaj oddajajo. 

 Otrok odkriva, spoznava in primerja spremembe v življenju pri sebi, pri drugih živih 

bitjih ter v neživi naravi. 

 Otrok spozna, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo. 

Otrok odkriva oziroma spoznava, da je življenje živih bitji odvisno od drugih bitij ter od 

nežive narave (Kurikulum, 1999). 
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2.2. PREDSODKI  

"Ne trudi se, da bi človeku izbil predsodke iz glave z razumnostjo. Razumnost jih ni vbila in 

jih tudi izbiti ne more" (Sydney Smith). 

Predsodki so stališča, ki nimajo racionalne utemeljitve, odražajo navadno negativen 

odnos do nekoga ali nečesa, lahko pa tudi pretirano pozitiven odnos do nekoga ali nečesa. 

Predsodke pogosto spremljajo zelo močna čustva (Praprotnik, 2003). 

Ljudje se rodimo brez predsodkov, pridobimo jih kasneje s sprejemanjem stališč svoje 

okolice, pri tem odločilno vlogo igrajo starši. Strah, ki ga imamo ljudje, navadno ne izhaja 

samo iz nas, temveč ga prevzamemo od svojih staršev. Predsodki do živali lahko 

predstavljajo veliko oviro v življenju, saj taki ljudje pogosto preganjajo in ubijajo živali, da 

ohranijo svoj duševni mir. To lahko ogrozi živalsko vrsto ali deloma podira ekosistem, v 

katerem živi (elektronski vir, Genspot).  

Predsodki so zelo veliko čustveno breme v našem življenju. S predsodki se nagibamo 

k temu, da prinesemo sodbo o nečem v naše življenje, čeprav tega zares ne poznamo. 

Seveda je najlažje, da nekaj ali nekoga vnaprej označimo ter si tako prihranimo kar nekaj 

truda, ki bi ga porabili za spoznavanje nekoga ali nečesa. Ljudje imajo tako velike predsodke 

do živali, bodisi je to kača ali pajek bodisi katera od žuželk. Ljudje si velikokrat ustvarijo sliko 

kače le preko pripovedovanj, ne prizadevajo pa si, da bi si žival ogledali v resnici in preverili, 

kakšna bo njihova izkušnja.  

Sama imam izkušnjo, ko je moja mami imela predsodek pred kačami. V njeni glavi je 

bilo, da je kača nekaj sluzastega, neprijetnega oziroma nekaj, kar si ne želi prijeti v roke. Tako 

sem imela željo, da bi se tega predsodka znebila. Vedela sem, da ne bo dovolj zgolj moje 

pripovedovanje o občutkih, saj malokdo spremeni mnenje, dokler tega sam ne občuti. 

Ponudila se je priložnost in moja mami je imela priliko, da se dotakne kraljevega pitona ter 

doživi izkušnjo ob stiku s kačo. Sprva je imela manjši odpor in ni vedela, ali bi se jo dotaknila 

ali ne, na kar je premagala tako rekoč sebe in svoj predsodek ter se le dotaknila kače. Sedaj 

je popolnoma drugega mnenja, kača se ji zdi na otip prijetna, lepa in kar je najbolj 

pomembno, ustvarila si je svoje mnenje ter izgubila predsodek pred kačami. Menim, da bi vsi 
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ljudje morali dati možnost tako sebi kot tudi živalim, da bi se prepričali o svojem predsodku, 

ali imajo prav ali ne.  

2.3. STRAH 

»Ničesar v življenju se ni potrebno bati, le razumeti je potrebno« (Marie Curie). 

2.3.1. KAJ JE STRAH? 

V SSKJ je zapisano: »Strah je neprijetno stanje vznemirjenosti zaradi neposredne 

ogroženosti, (domnevno) sovražnih, nevarnih okoliščin.« 

Vsi smo že kdaj v svojem življenju doživeli strah. To je čustvo, ki seveda ni prijetno in 

ga občutimo, kadar se soočamo z nevarno situacijo ali smo v nevarnosti. Vse vrste strahu pa 

lahko povzročijo telesne spremembe, ko ljudje obstanemo na mestu tiho, ne govorimo ter se 

ne premikamo, lahko se odzovemo, tako da zbežimo ali pa se borimo proti nastalemu strahu 

(Sheehan, 1988). Strah nam je prirojen in se z njim srečujemo že v otroštvu. Je normalno 

čustvo, eno izmed 8 glavnih, ki je v obliki spomina shranjeno v možganih, zato se pogosto 

bojimo nečesa, kar nas je plašilo že v preteklosti. Naše telo se na to odzove tako kot takrat, 

ko smo se ustrašili prvič. Ko se zgodi nekaj neprijetnega (ugriz psa, pik kače), se kasneje tega 

bojimo. Ravno tako večjih/manjših živali ter tudi kraja dogodka, kjer se nam je to pripetilo. 

Strah se pojavi, ko se nam zdi, da nekaj ogroža nas same, naše življenje, zdravje, najbližje ... 

Zaradi tega postanemo previdni, skušamo se izogniti grožnji, pripravljeni smo na aktivnost, 

boj ali beg.  Vendar je ta ogroženost lahko samo navidezna, marsikdo se tako samo počuti, 

čeprav ni v nevarnosti. Ko je človek prestrašen, se v telesu sprosti adrenalin (poveča se 

aktivnost možganov, pospeši se delovanje srca, kar povzroči tudi boljšo prekrvitev mišic). 

Pomaga nam ubežati, se izogniti nevarnosti, pripravi nas na samozaščitno vedenje. Pomaga 

nam pri prilagoditvi na trenutno situacijo (učenci Srednje šole Veno Pilon Ajdovšč ina, 2006). 

2.3.2. STRAH PRED ŽIVALMI 

Strah pred živalmi je zelo pogost pojav v predšolski dobi, vendar nikakor ni prirojen, 

kakor to mislijo nekateri starši. Otroci v resnici zelo malo poznajo resnične nevarnosti, ki jih 

obdajajo, in so sposobni vtakniti tudi glavo v levje žrelo, ne da bi se zavedali nevarnosti 
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(Bergant, Humar, 1966). Otrok se začne bati živali, ko se začne učiti obvladovanja lastnih 

nagonov, med drugim tudi grizenje v stiski (Brazelton, 1999). Največkrat povzročijo strah 

pred živalmi nekatere neugodne življenjske izkušnje, npr. otroka je pičila osa, mravlja, 

prevrnil ga je pes, mačka ga je opraskala, otrok se je prestrašil ob lajanju itd. Pred živalmi jih 

svarijo tudi starši, posebno pred večjimi, ki bi lahko otroka poškodovale. Strah je zelo 

nalezljiv ter ga odrasli pred otroki zelo težko prikrijejo. Odraslega navadno izdajo glas, izraz 

obraza in vedenje, otroci pa vse to radi posnemajo. Iz okoliščin, ki jih je otrok doživel ter 

videl, se potem razvije, predvsem pri predšolskih otrocih, strah pred živalmi (Bergant, 

Humar, 1966). 

 Velikokrat se zgodi, da odrasli v želji po zaščiti otroka, le-tega oddaljujejo od živali in 

mu s tem ne naredijo popolnoma nič dobrega. Preprečijo mu, da bi spoznaval raznolikost 

živih bitji ter pri tem tudi raziskoval. S tem ko bi otroka spodbujali k spoznavanju oziroma 

raziskovanju, bi mu preko njegovih lastnih izkušenj pomagali premagati strah pred živalmi 

(Zlotowicz, 1981). V splošnem tako strahovi hitro minejo, ko si otrok razširja izkušnje, ko bolj 

spoznava različne živali, prihaja z njimi v neposreden stik in mu odrasli svetujejo oziroma 

pomagajo, kako ravnati z njimi ter kako se izogniti neprijetnim ali celo nevarnim doživetjem z 

živalmi (Bergant, Humar, 1966). 

2.3.3. NAJBOLJ POGOSTI STRAHOVI DO ŽIVALI 

2.3.3.1. STRAH PRED KAČAMI (ofidiofobija) 

 Strah pred kačami je eden najbolj pogostih strahov, pa vendar še vedno ni enostavno 

pojasniti, zakaj do strahu sploh pride. Sklepam, da se večina ljudi boji kač zgolj zaradi 

njihovega videza in različnih zgodb, ki se prenašajo že iz roda v rod. V Sloveniji imamo samo 

dve vrsti kač, ki sta strupeni, ostale so nestrupene, zato človeku niso nevarne. Veliko ljudi že 

samo ob pogledu na slepca (ki sploh ni kača, temveč kuščar z zakrnelimi nogami), ki ga 

vsakodnevno srečujemo na vrtu ali travniku, zastane dih. Slepec tako nesrečno konča pod 

kakšno lopato ali motiko, čeprav je zelo koristen za našo okolico.   
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2.3.3.2. STRAH PRED PAJKI (arahnofobija) 

 Naj priznam, meni osebno so pajki zelo strašljivi in sem prepričana, da tudi 

marsikomu drugemu (slika 9). Seveda pri meni ne gre za panično arahnofobijo, temveč čutim 

preprost strah pred pajki. Zakaj je temu tako? Pajki so zame po eni strani nekaj znanega, po 

drugi pa popolnoma neznan svet. Srečujemo jih v vsakdanjem življenju ter vsepovsod, 

priplazijo se izpod preproge ali izza omare. Na nek način so vredni občudovanja, saj se jim 

vedno in povsod uspe povzpeti v še tako visok kot sobe.  

 Vedno znova se sprašujem, zakaj takšen strah, ko pa so tako majhni, da jih včasih 

komaj vidimo. Meni osebno je zelo neprijetno, ko vidim, kako se pajek premika s svojimi 

dolgimi nogami, njegovega gibanja pa pravzaprav ne moremo nadzorovati in se kaj kmalu 

lahko znajdejo na nepravem mestu v moji bližini. 

 Seveda pa vsi ne sovražijo pajkov ter se jih ne bojijo, preprosto jih imajo celo za hišne 

ljubljenčke. Zavedam se, da imajo pajki zelo pomembno vlogo v našem življenju in so vezni 

člen v verigi prehranjevanja, tako da lahko rečemo, da so na nek način naši zaupniki.  

 Prepričana sem, da lahko strah premagamo ali pridemo do tiste točke, ko svoj strah 

nadzorujemo. Veliko stvari je samo v naših glavah, zato je potrebno najprej sebe prepričati v 

to, da bomo dali možnost tako sebi kot pajku. Prepustiti se moramo raziskovanju in 

spoznavanju neznanih stvari okoli sebe, saj bomo le tako lahko odkrili vse svoje občutke ter 

spoznali, da velikokrat zaradi predsodkov zamudimo marsikatero priložnost za spoznavanje 

novega. Sama sem poskusila premagati strah in moram reči, da se že opogumim, primem 

pajka ter ga vržem skozi okno. Pajki mi kljub temu še vedno niso pri srcu, saj do njih čutim 

nek gnus oziroma odpor. Prepričana sem, da se bo moja ljubezen do pajkov tukaj ustavila in 

je zame že to velik uspeh, kar lahko storim sedaj, glede na to da včasih pajku nisem upala 

priti niti v bližino.  
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Slika 9: Strah pred pajki 

 (http://os-polzela.net/casopis/?nav=1b&id=217) 

2.3.4. KAKO POMAGATI OTROKU, DA OBVLADA STRAH?  

Otroka je potrebno najprej pozorno poslušati in upoštevati vse, kar vam pove o svojih 

strahovih. Brazelton svetuje, da se je z otrokom potrebno truditi, da bo našel pravi način, 

kako bo obvladal strah. Vzgojitelji ter starši pa moramo otrokom pomagati, da bodo dojeli 

zakaj jih je strah. Potrebno jih je tudi opozoriti, da se bodo iz tega naučili tudi kaj novega in 

bodo obvladali za njih še neznane okoliščine, ki v njih vzbujajo strah (Brazelton, 1999). 

2.4. GNUS 

2.4.1. KAJ JE GNUS? 

V SSKJ je zapisano: »Gnus je občutek, ki ga povzroči kaj izredno grdega, odvratnega; gnus do 

mrčesa.« 

 Kakor strah je tudi gnus močno odbijajoča emocija. Teorija gnusa se pričenja z 

Darwinom, ki mu gnus pomeni »tisto, kar žali okus« (Miller, 2006). Darwin umesti gnus v 

zavračanje hrane in v čut okusa, velik poudarek pa nameni negativnim čutnim zaznavam. 

Tako se mu zdi, da je madež juhe na človekovi bradi gnusen, medtem ko sama juha ni 

gnusna. Gnus vključuje okus ter vid, nedvoumno pa tudi voh, dotik in včasih celo sluh (Stare, 

P. 2010). 

 Med odgovori »Katera žival se ti najbolj gnusi?« so otroci največkrat omenjali žabo, 

polža, kačo, deževnika in pujsa. Otroke potem vprašamo, zakaj pa se ti ta žival gnusi? In oni 

file:///D:/DOWNLOAD/Temp/9
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odgovorijo, ker so sluzasti, mokri ter umazani. Torej, lahko sklepamo, da se nam gnusijo 

živali, ki so umazane in mogoče malce nenavadne.   

2.5. ODPOR 

2.5.1. KAJ JE ODPOR? 
V SSKJ je zapisano: »Odpor je občutek zoprnosti, mržnje, nenaklonjenosti.« 

 Vsak človek tako odrasel kot otrok ima odpor do določene stvari, ker pa je to zelo 

neprijetno, se ga želi znebiti.  Kot odpor do nečesa lahko pripomoreta tudi strah in gnus. Da 

čutimo nek odpor do človeka, živali ali stvari, se kaže v tem, da do tega držimo neko distanco 

in si ne želimo njegove bližine.  Zaradi odpora do neke živali imamo ob stiku z njo povišan 

srčni utrip, začnemo se potiti, zelo nam je neprijetno. Zaradi vseh teh znakov si želimo, da bi 

se tega znebili, kar pa je seveda zelo težko (Šinkovec, 1985). Sama lahko priznam, da imam 

velik odpor do pajkov, saj me moti njihovo premikanje, barva in sam videz, ob vsem tem pa 

mi je zelo neprijetno ter se tega nekako ne morem znebiti. 

2.6. RAZVOJNE ZNAČILNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK 

2.6.1. RAZVOJ ČUTENJA IN ZAZNAVANJA 

 V začetku svojega življenja otrok šele spoznava svet okoli sebe in vzpostavlja nek stik, 

ki je v glavnem z očmi, nosom, jezikom, ušesi ter prsti. Sposobnosti občutenja in zaznavanja 

so zelo pomembne tudi pri odraslih, ki pa imamo razvite še nekatere druge sposobnosti. Le-

te nam pomagajo, da se vsakodnevno spoprijemamo z okoljem. Odrasli smo sposobni, da si 

neko stvar lahko prestavljamo in v mislih tudi primerjamo, da razmišljamo o problemih itd. 

Otrok na začetku svojega življenja vsega tega še ne zmore, zato je pomembno, da vemo, kaj 

lahko v določenem obdobju občuti oziroma zazna ter česa vse se mora še naučiti (Horvat in 

Magajna, 1987). 

2.6.2. ČUSTVENI RAZVOJ V OTROŠTVU 

  Med opazovanjem dojenčka vidimo, kako se nam zadovoljno nasmehne, ko ga 

pobožamo ali mu povemo kaj lepega. Med previjanjem se nakremži in začne jezno mahati z 
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rokami ter nogami, ko ga poskušamo poviti v pleničke. Veliko ljudi misli, da otrok že od 

začetka odraža veselje, jezo, žalost in ljubosumje, pa vendar ni tako. V prvih nekaj dneh 

življenja lahko pri otroku z zanesljivostjo razločimo le stanje umirjenosti ali neaktivnosti ter 

stanje povečane aktivnosti. Iz neugodnih odzivov, ki smo jih opazili pri enomesečnemu 

dojenčku, lahko pri šestih mesecih razločimo jezo, gnus in strah, medtem ko se ljubosumje 

pokaže šele v osemnajstem mesecu starosti (Horvat in Magajna, 1987).  

 Strah je negativno čustvo, ki ima različne funkcije,  največkrat pa je vezan na določen 

predmet ali situacijo. Posameznika varuje pred soočanjem s situacijami, ki jih ne obvlada, v 

katerih bi se lahko tudi poškodoval, zato pravimo, da deluje kot varovalni dejavnik. V 

življenju pa je lahko strah tudi dejavnik, ki posameznika po nepotrebnem sili, da se izogiba 

določenim situacijam, kar mu preprečuje, da bi dobil nove izkušnje ter tudi spretnosti. 

Strahove lahko otrok prevzame od svojih staršev – zanje pravimo, da so naučeni. Strahovom, 

ki jih otrok čuti do predmetov, s katerimi ni imel nobenih negativnih izkušenj, pravimo, da so 

prirojeni (Horvat in Magajna, 1987).  
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2.7. MEDNARODNE RAZISKAVE 

V svojo diplomsko nalogo sem želela vključiti tudi nekaj mednarodnih raziskav. Raziskave 

temeljijo na odnosih otrok do živali in njihovih strahov.  

2.7.1. PRVA RAZISKAVA 

 Prvo raziskavo sem našla na spletni strani, ki jo je leta 2010 opravljala agencija 

Women in Science Office v Združenih državah Amerike. Raziskava je bila opravljena skoraj po 

celem svetu (Francija, Nemčija, Nigerija, Urugvaj, Združene države Amerike, Indonezija, 

Južna Afrika, Wales, Singapur…), vanjo pa je bilo vključenih 419 otrok, starih med 6 in 23 let. 

Zajetih je bilo veliko različnih držav, saj ljudje živimo zelo različno ter imamo zato različne 

izkušnje in tudi različne strahove (elektronski vir, Smartgirl.org).  

 Odgovarjali so na različna vprašanja, česa jih je strah. Sama sem se opredelila 

predvsem na odgovore, vezane na živali.  Med vsemi odgovori na vprašanje, katere živali te 

je najbolj strah, prevladujeta dve živali, in sicer kača ter pajek (graf 1). Sledijo jima še čebela, 

ščurek in gosenica, ostali odgovori so zanemarljivi (elektronski vir, Smartgirl.org). 

Rezultati prikazani še grafično: 

 

Graf 1: Odgovori otrok na vprašanje:"Katerih živali se najbolj bojijo po svetu?" 
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2.7.2. DRUGA RAZISKAVA 

 Druga raziskava je bila narejena v Ameriki, v njej pa je sodelovalo 66 otrok in 47 

staršev. Povprečna starost otrok je bila 10,7 let. Otrokom so dali seznam strahov ter jih 

vprašali, česa se bojijo, nato so vprašali še starše, kaj oni mislijo, česa se otroci bojijo. Med 

naštetimi strahovi je bil tudi »da me žival lahko poškoduje«, za katerega se ni odločilo veliko 

otrok. Rezultati otrok in staršev pa so si bili pri tem strahu zelo podobni. Pri otrocih se jih je 

za ta odgovor odločilo 1,27, pri starših pa 1,38. Otroci se bojijo predvsem resnih stvari, kot so 

vojna, smrt, bolezen. Starši se niso zavedali, da se njihovi otroci bojijo takšnih stvari, zato so 

bili presenečeni nad izidom raziskave (Jones, Borgers,1988).  

REZULTATI: 

Ugotovljeno je bilo:  

 da se deklice bojijo več stvari kot dečki, to pa verjetno izhaja iz vzgoje, ter da si 

posledično dečki ne upajo izražati čustev, tako kot to počnejo deklice; 

 da bi morala biti komunikacija med starši in otroki boljša, saj bi si bili tako rezultati 

lahko bolj podobni (Jones, Borgers,1988).  

2.7.3. TRETJA RAZISKAVA 

 Tretja raziskava pa ni bila opravljena z otroki, temveč z učitelji. Sodelovalo je 78 

učiteljev, raziskava pa je bila opravljena na George Mason University in Fairfax, Virginia. 

Učitelji so dobili seznam, na katerem je bilo 88 živali, oni pa so morali od 1 do 5 oceniti, 

koliko so pri določeni živali prestrašeni (Perkes Cordell,1982).  

REZULTATI:  

 niso se bali: mačke, psa, ptic in konjev; 

 bali so se: kače, pajka, podgane, jegulje, črva, morskega psa, netopirja, čebele ter 

aligatorja; 

 kljub temu da so vedeli, da jih žival ne mora poškodovati, so se jih bali, to pa se 

dogaja zaradi predsodkov, stereotipov ter samega videza živali; 

 ženske so se bolj bale živali kot moški. 
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Ugotovili so, da kljub temu da se nekateri učitelji bojijo določenih živali, tega strahu ne smejo 

pokazati pred otroci, da tega ne bi prenesli še na njih (Perkes Cordell,1982).  

2.7.4. ČETRTA RAZISKAVA 

  V četrti raziskavi je sodelovalo 121 otrok, ki so bili stari od 8 do 10 let (njihova 

povprečna starost je 8,5 let). Raziskava je bila opravljena na Rural Alabama Elementary 

School, zanimali pa so jih strahovi otrok v osnovni šoli. 

 Otrokom so dali seznam, ki je bil razdeljen na različne kategorije (živali, prihodnost, 

nadnaravni fenomeni, naravni pojavi, osebni stiki, šola, doma, varnost, politika ter osebni 

videz). Na seznamu pa je bilo potrebno označiti vse stvari, ki se jih bojijo (Moracco, 

Camilleri,1988).  

REZULTATI: 

 deklice so se veliko bolj bale naravnih pojavov, žuželk ter kač; 

 glede strahov prihodnosti in šole pa ni velike razlike med spoloma (Moracco, 

Camilleri,1988). 

2.7.5. PETA RAZISKAVA 

¸ V peti raziskavi je sodelovalo 385 otrok, ki so bili stari od 0 do 16 let. Otroci so morali 

povedati mnenja o različnih živalsko povezanih temah oziroma problemih. Podati so morali 

natančno število hišnih ljubljenčkov, ki so jih imeli doma v otroštvu (in katere vrste), ter ločiti 

med tistimi, ki so jih imeli v družini, in tistimi, kateri so bili za njih zelo pomembni ne glede na 

to, kdo je lastnik (Manning, Serpell, 1922-1992). 

REZULTATI: 

 tisti, ki so imeli hišnega ljubljenčka v otroštvu, so zelo močno povezani s skrbjo za 

živali, z vegetarijanstvom, veganstvom ali kakršnim koli izogibanjem živalskih 

produktov; 

 otroci, ki so imeli doma hišnega ljubljenčka, so veliko bolj povezani tudi s članstvom v 

živalskih dobrodelnih organizacijah; 
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 pokazal se je močen vpliv staršev, saj če imajo starši radi živali, pri tem vzpodbudijo 

tudi otroke in so tudi otroci bolj nagnjeni k temu, da vzljubijo živali (Manning, 

Serpell, 1922-1992). 

2.7.6. ŠESTA RAZISKAVA 

V Sloveniji je bilo narejenih bolj malo raziskav na temo predsodki in živali, zato sem se 

odločila, da vključim tudi eno izmed teh.   

V šesti raziskavi je sodelovalo 108 študentov prvega letnika študijske smeri razredni 

pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Njihova povprečna starost pa je bila 19,3 let. Namen 

raziskave je bilo ugotoviti, kakšna so stališča študentov razrednega pouka (bodočih učiteljev) 

do različnih vrst živali ter kateri so pomembni dejavniki, ki vplivajo na njihova stališča 

(Torkar, Praprotnik, Bajd, 2007).   

REZULTATI: 

 štiri najbolj priljubljene živali so pes, mačka, konj in delfin; 

 med živali, ki se jih najbolj bojijo, sodijo kača, škorpijon, medved in pajek, poleg teh 

pa so izpostavljene še žuželke, podgana, pes, kokoš, kuščar, ptič, morski pes in 

čebela; 

 med najbolj gnusne živali so uvrstili ščurka, podgano, krastačo, pajka, kačo, ličinko 

mokarja, žuželke, ptice, deževnika, močerada, kuščarja, žabo, polža, psa, paličnjaka in 

črva; 

 dejavniki, ki vplivajo na priljubljenost živali so navezanost, inteligentnost, in videz 

(Torkar, Praprotnik, Bajd, 2007).   
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2.8. ŽIVALI, KI SMO JIH SPOZNALI 

V začetku junija 2011 smo s skupino »Zobkov« obiskali Pedagoško fakulteto v 

Ljubljani, kjer smo spoznali nekatere živali.  

2.8.1. NAVADNA KRASTAČA (Bufo bufo) 

Navadna krastača je naša največja dvoživka. Samice so večje od samcev, njihova koža 

pa je nagubana, z velikimi in izrazitimi bradavičastimi žlezami (slika 1). Barvo kože lahko 

prilagaja barvi okolice, hrbet je navadno temno rjave do rumeno rjave ali rdečkasto rjave 

barve. Trebuh je svetel, pogosto z marmoriranim vzorcem temnejših lis. Na glavi so takoj za 

očmi izrazite zaušesne žleze, na katerih so s prostim očesom vidne pore, skozi katere izloča 

strupen izloček. Gobec je top ter zaokrožen, oči pa so izbuljene. Samci imajo bolj krepke 

sprednje noge kakor samice, saj jih potrebujejo v obdobju parjenja, da se lahko oprimejo 

samice. Zadnje okončine so krajše kot pri pravih žabah, zato krastače niso dobri skakalci. 

Njihovo gibanje je nekje med hojo in skakanjem – navadno hojo stopnjujejo z nizom vmesnih 

majhnih poskokov. Je pogosta ter splošno razširjena po vsej Sloveniji. 

Za samozaščito poleg varovalne barve in napihovanja uporabljajo tudi strup, 

imenovan bufagin, ki ga v nevarnosti izločijo iz obušesne žleze. Strupeni mlečnat izloček 

lahko manjšim živalim povzroči pekoče vnetje, celo mišične krče, srčne ter dihalne težave. 

Strup ni nevaren za človeka, če ne pride v stik s sluznico (oči, usta, odprta rana), v tem 

primeru lahko povzroči lažje vnetje ali pekoč občutek. Človeka krastača ne bo kar poškropila 

v oči in tudi bradavice na rokah ne bodo nastale – to so stereotipi, ki jih nevedni starši povejo 

svojim otrokom, le-ti se potem določenih živali bojijo, kar pa ni v redu. 

Krastača živi v grmiščih ter gozdovih, v katerih prezimuje. Poleti se pogosto zadržuje 

tudi v bližini človekovih bivališč – na vrtovih. Mresti večinoma v stalnih globljih in velikih 

vodah z obilico vodnega rastlinja, tudi v tistih, v katerih živijo ribe. Navadne krastače večino 

leta preživijo na kopnem. Spomladi, kmalu za rjavimi žabami, se v vlažnih ter toplih nočeh 

množično selijo k mrestiščem. Samci, ki na mrestišča prispejo prvi, s tihim in nežnim 

oglašanjem privabljajo samice. Odrasle navadne krastače se takoj po odlaganju mrestov 

razpršijo po okoliških kopenskih habitatih, kjer se prehranjujejo z različnimi nevretenčarji pa 
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tudi vretenčarji. Plena ne lovijo, ampak sedijo in čakajo, da ta pride mimo – požrejo vse, kar 

se premika ter jim pride pred oči. So dolgožive, saj v naravi dočakajo tudi 20 let. 

Kljub temu da so navadne krastače velike, počasne in okorne, se med vsemi 

dvoživkami selijo najdlje od mrestišč, tudi do 5 km. Pri tem jih na tisoče povozijo avtomobili, 

saj morajo med selitvijo pogosto prečkati ceste (elektronski vri, iz Bodi eko). 

Navadna krastača je splošno razširjena po vsej Sloveniji. Ima dve podvrsti, ki imata 

vmesne znake obeh, zato je njuno ločevanje zelo zapleteno (Veenvliet, 2003).  

 

Slika 1: Navadna krastača  

(http://www.ckff.si/projekti/interreg/dvozivke_bufo_bufo.php) 

2.8.2. MORSKI PRAŠIČEK (Cavia porcellus) 

Morski prašiček je majhna žival, ki ga uvrščamo v razred sesalcev. Ima čokato telo in 

relativno kratke noge (slika 2). Glede na telo ima dokaj veliko glavo s sploščenim nosom, na 

njej pa majhna, slabo odlakana ušesa. Temne oči so ob strani glave, kar mu daje širok zorni 

kot. Na sprednjih tačkah ima po štiri prste, na zadnjih po tri, ki se končajo z ostrimi 

krempeljci. Rep je kratek ter povlečen v zadek.  

Morski prašički običajno živijo pet do šest let, nekateri lahko v ugodnih razmerah 

doživijo tudi do deset ali celo dvanajst let. Ena izmed bolj znanih posebnosti morskega 

prašička je, da tako kot človek tudi prašiček ne more tvoriti svojega lastnega vitamina C, kar 

pomeni, da mora uživati hrano bogato z vitaminom C, sicer zboli za skorbutom.   

http://www.ckff.si/projekti/interreg/dvozivke_bufo_bufo.php
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Morski prašički so izjemno plašne živali, ki pogosto ob nenadnih zvokih ali premikih 

zbežijo v zavetje ali »zamrznejo« na mestu. Ko so veseli, poskakujejo na poseben način (npr. 

skočijo v zrak, obrnejo glavo, skočijo v drugo smer, brcnejo z zadnjimi nogami). V splošnem 

so, ko ne spijo, zelo aktivne in radovedne živali (elektronski vir, iz Wikipedije, proste 

enciklopedije). 

 

Slika 2: Morski prašiček  

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Morski_pra%C5%A1i%C4%8Dek) 

2.8.3. KAČA – AMERIŠKI GOŽ (Elaphe guttata) 

Kače so zelo čudovite ter skrivnostne živali. Niso tako zelo nevarne, kot si večina ljudi 

pogosto misli. Uvrščamo jih med plazilce, sorodne so kuščarjem, krokodilom ter želvam. 

Njihovo telo je dolgo in vitko; nimajo nog, vek ter zunanjih ušes. Telo je pokrito z čvrstimi 

luskami, ki ne prepuščajo vode. Imajo razcepljen jezik, ki šviga iz ust in nazaj, ko kača z njim 

okuša zrak ter tako zaznava, kaj je v bližini. Kača z jezikom ne piči, temveč le na svoj način 

ovohava. Večina ljudi misli, če se jih bo kača dotaknila z jezikom, da jih bo pičila in tako 

spustila strup v njihovo telo, kar pa je seveda zmotno, saj kača ugrizne ter skozi strupnike 

spusti strup v naše telo (Taylor, 2002).  

Otroci so imeli možnost spoznati in imeti pristen stik z ameriškim gožem, ki je 

nestrupena kača, izvira pa iz Severne Amerike (slika 3). Ameriški goži jedo predvsem 

glodavce; navadno miši ter podgane. Dobro plezajo, zato včasih pojedo tudi kakšnega ptiča 

ali netopirja. Kot hišni ljubljenčki so najpogosteje hranjeni z različnimi glodavci, v glavnem z 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Morski_pra%C5%A1i%C4%8Dek
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mišmi. Ameriški gož je bila ena prvih kač v ujetništvu ljudi. Število rejcev je dokaj veliko, zato 

odvzem iz narave ni več potreben (elektronski vir, iz Wikipedije, proste enciklopedije). 

 

Slika 3: ameriški gož  

(http://www.zootic.si/index.php?option=com_content&view=article&id=375&Itemid=389) 

 

2.8.4. PALIČNJAK (Medauroidea extradentata) 

Njihova najbolj znana lastnost je telesna oblika, ki posnema obliko listov ali posušenih 

vejic (slika 4). Vse noge so enake oblike, večinoma s po petimi tarzalnimi členi. Evropske 

vrste nimajo kril, so pa krila prisotna pri mnogih tropskih vrstah. Prehranjujejo se z zelenimi 

deli rastlin. Njihova oblika posnema dele rastline, na katerih stojijo, bodisi liste bodisi vejice. 

Kadar mimikrija ne zaleže pri obrambi, uporabljajo tudi svarilno držo in izločke posebnih žlez, 

ki dražijo sluznico, v skrajnem primeru pa padejo z rastline na tla ter hlinijo smrt (elektronski 

vir, iz Wikipedije, proste enciklopedije). Telo paličnjaka je trdo, saj je zgrajeno iz hitina, ki 

prekriva kožo kot oklep. Oklep imenujemo hitinjača in paličnjaka varuje ter daje oporo 

njegovemu telesu (Vrščaj, 2000).  

GOJILNICA ZA PALIČNJAKE: 

Paličnjake imamo lahko doma kot hišne ljubljenčke, vendar jim moramo pripraviti 

prav posebno gojilnico. Za gojilnico lahko uporabimo akvarijsko ali katero drugo večjo 

http://www.zootic.si/index.php?option=com_content&view=article&id=375&Itemid=389
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stekleno posodo, ki mora imeti pokrov z mrežo ali luknjicami, da bodo paličnjaki imeli dovolj 

zraka in da ne bodo mogli uiti. V njej mora biti tudi vlažna zemlja in sveža robida, s katero se 

paličnjaki prehranjujejo. Robido lahko damo v vodo, saj bomo le tako lahko zagotovili, da bo 

dalj časa ostala sveža. Gojilnica pa mora biti v toplem in svetlem prostoru (Vrščaj, 2000). 

 

 

Slika 4: Paličnjak  

(http://teraristika.mojforum.si/teraristika-post-74.html) 

2.8.5. POLŽ AHATNIK  (Achatina fulica) 

 Domovina polža ahatnika je vzhodna Afrika, živi pa tudi v številnih predelih južne 

Azije (slika 5). Ahatnik je pretežno nočna žival, aktiven pa je tudi podnevi. V odrasli dobi pri 

iztegnjenem telesu lahko meri tudi do 30 cm (Burnie, 2003).  

 Pri gojenju polža ahatnika moramo urediti terarij velikosti 30 x 30 cm z mrežastim 

pokrovom. Na dno terarija damo približno 7 cm debelo plast vrtne zemlje ali šote. Živi pri 

temperaturi med 17 in 24 °C ter ne potrebuje dodatnega ogrevanja, paziti pa moramo, da ni 

izpostavljen direktnim sončnim žarkom. Skrbeti moramo, da je terarij vedno vlažen, zato ga 

moramo vsak dan poškropiti z vodo (Burnie, 2003).  

 Polža ahatnika hranimo s sadjem in zelenjavo, predvsem ima rad solato, kumare ter 

paradižnik, ki morajo biti narezani na tanke rezine. Ostanke sadja in zelenjave moramo 

dnevno odstranjevati iz terarija, da ne začnejo gniti ali plesneti. Dobro je, da vsake toliko 

časa v terarij dodamo tudi sipino kost, s katero polž dobi kalcij, ki ga potrebuje za hišico 

(Burnie, 2003).  

http://teraristika.mojforum.si/teraristika-post-74.html
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Slika 5: Polž ahatnik  

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Ahatnik) 

2.8.6. MOČERAD (Salamandra salamandra) 

Navadni močerad ali pisani močerad je repata dvoživka (slika 6). Njegov hrbet in boki 

imajo rumene lise na črni podlagi, zaušesne žleze pa imajo za razliko od planinskega 

močerada številne pore. Vzorec je osebno značilen, tako da lahko prepoznavamo posamezne 

osebke. Zadržuje se v bližini izvirov ali manjših gozdnih potokov, saj ima rad mokra tla. Pari 

se spomladi. Ličinke se razvijejo v telesu samice (slika 7). Ob rojstvu imajo že razvite 

okončine. Nato živijo nekaj mesecev v vodi. Ne razlikujejo se veliko od odraslih močeradov, 

razen da imajo škrge in so veliko manjše. Njegova življenjska doba je do dvajset let 

(elektronski vir, iz Wikipedije, proste enciklopedije). Močerad je strupen, na kar opozarja tudi 

črno-rumena barva; koža je prepojena z zelo strupeno snovjo, ki jo izločajo žleze za očmi. 

Potrebno je opozoriti, da snov, ki jo izloča, ni nevarna za človeka, temveč samo za majhne 

živali. Zaradi strupenih žlez še ne pomeni, da močerada ne smemo prijeti v roke, ampak da si 

vedno po stiku z njim temeljito umijemo svoje roke (Debevec, 2006).   

 

Slika 6: Močerad  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ahatnik
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(http://www.ajo.si/blog/2009/03/27/mocerad/) 

 

Slika 7: Ličinka močerada  

(http://www.herpetolosko-drustvo.si/Index_Files/2x2_Files/Novice/Smarna_Gora/jpg_Smargor5.htm) 

2.8.7. MADAGASKARSKI JEŽ – TENREK (Tenrec ecaudatus) 

Tenrek je zanimiv žužkojed, ki spominja na ježa. Poznamo okrog 20 vrst te družine in 

vse živijo le na Madagaskarju ter Komorskih otokih (slika 8). Njihovi habitati so zelo široko 

razprostranjeni, od polsuhih do tropskih deževnih predelov, naseljujejo se tudi v planine, 

reke in človeška bivališča (Mcdonald, 1996). Navadni tenrek je sesalec, ki povrže največ 

mladičev v enem leglu, lahko do petnajst. Kmalu po skotitvi mladiči že tečejo ter po štirih 

tednih lahko že skrbijo sami zase. Navadni tenrek ima najraje topla območja s suhimi in 

peščenimi tlemi, v katerih z lahkoto koplje rove. Pogosto živi v gozdovih ali goščavju. Je 

krepkega telesa ter ima tako kot jež v kožuhu igle, vendar se v nasprotju z ježem ne more 

zviti v klopčič. Dejaven je predvsem ponoči, čez dan pa počiva v drevesnih duplih ali med 

koreninami. Izkoplje si od 1 do 2 m dolg rov, v katerega se umakne na začetku zime. V brlogu 

zimo prespi, tako da zniža telesno temperaturo in hitrost dihanja. Še pred spanjem pa se 

obilno hrani, da si nabere velike zaloge maščobe. Ko spet nastopi lepo vreme, nadaljuje z 

običajnim nočnim lovom na mehkužce, razne nevretenčarje ali majhne plazilce (Debevec, 

2006). Tenreki so pretežno nočne živali in slabo vidijo, imajo pa dobro razviti voh, sluh ter 

občutljivost tipalnih brčic. Le-te so na gobčku krožno nameščene in jim pomagajo pri iskanju 

plena. Oglašajo se, tako da sikajo ali krulijo ali pa cvilijo ter klikajo (Mcdonald, 1996).  

Tenrek je otrokom zelo zanimiv zaradi njegovih bodic, ki pa so na otip zelo prijetne. 

Primeren je za hišnega ljubljenčka, saj ga otroci lahko brez težav primejo v roke. Za razliko od 

http://www.ajo.si/blog/2009/03/27/mocerad/
http://www.herpetolosko-drustvo.si/Index_Files/2x2_Files/Novice/Smarna_Gora/jpg_Smargor5.htm
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pravega gozdnega ježa je tenrek veliko manjši in se ne more zviti v klobčič, tako da ga lahko 

otroci opazujejo.  

 

Slika 8: Madagaskarski jež – tenrek  

(http://tkomalnaokrog.blogspot.com/2009/10/mali-madagaskarski-tenrek.html) 

  

http://tkomalnaokrog.blogspot.com/2009/10/mali-madagaskarski-tenrek.html
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. OPREDELITEV PROBLEMA 

V sodobnem življenju se tako ljudje kot otroci vsakodnevno srečujemo z različnimi strahovi, 

npr. do stvari, predmetov, pojavov, prostorov in pa tudi živali. V obdobju otroštva fobijo 

prepoznavamo, ko traja najmanj šest mesecev ter vpliva na otrokovo vsakdanjost. Otroci se 

za razliko od odraslih ne zavedajo, da so njihovi strahovi neutemeljeni in pretirani, zato 

velikokrat o njih sploh ne želijo spregovoriti. 

 

Namen moje diplomske naloge je bil, da bi ugotovila, do katerih živali otroci čutijo strah ali 

gnus ter do katerih gojijo prijetnejša čustva. Želela sem, da bi jim približala živali, do katerih 

večina ljudi čuti nek gnus ali strah, da bi z mojo pomočjo ta strah oziroma gnus premagali ter 

bi se ob stiku z živaljo počutili varne in sproščene.  

 

3.2. CILJI RAZISKOVANJA 

V diplomski nalogi sem želela: 

 na osnovi vprašalnika ugotoviti, do katerih živali imajo otroci predsodke (gnus, 

nevšečnost, strah ipd.); 

 ugotoviti, ali bo moj zgled pripomogel k odpravljanju gnusa, strahu; 

 ugotoviti, ali bodo otroci ob stiku z živaljo izgubili strah, gnus ipd. ter ali jim bo mogoče 

postala všeč; 

 ugotoviti, koliko časa nekdo potrebuje za premagovanje strahu, gnusa; 

 otrokom omogočiti direkten stik z živalmi;  

 s ponovnim anketiranjem ugotoviti spremembe glede na stanje pred ogledom in 

dejanskim stikom z živaljo. 

 



Tjaša Rozina 
Predsodki predšolskih otrok do živali. – diplomsko delo 

 

 

 
25 

 
 

3.3. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Pred prvim anketiranjem sem predvidevala: 

 da se jim gnusijo žaba, polž in pajek; 

 da se bojijo velikih ter nenavadnih živali, s katerimi še niso imeli stika (volk, lev, tiger, 

kača); 

 da se otroci ne bojijo madagaskarskega ježka – tenreka ter se ga bodo dotaknili; 

 da bo polža, kačo, žabo in močerada prijelo le malo otrok; 

 da večina otrok nima hišnega ljubljenčka; 

 da bo večina otrok z mojo pomočjo premagala strah, gnus, odpor. 

3.4. RAZISKOVALNA METODA 

Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja, in sicer anketni vprašalnik za predšolske     

otroke. 

3.5. VZOREC 

V vzorec je bilo zajetih 80 otrok, ki so vključeni v vrtec Jelka v Ljubljani. Otroci so bili vključeni 

v različne enote vrtca in so bili stari 5–6 let. 

Pri ponovnem anketiranju sem uporabila sedemnajst otrok iz skupine »Zobkov«, s katerimi 

smo imeli predhodno voden ogled na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

3.6. INSTRUMENTARIJ 

Kot tehniko zbiranja podatkov sem izbrala anketni vprašalnik. Sestavila sem ga s pomočjo 

mentorice. Zajemal je odprta vprašanja, tako da otroci niso bili omejeni ter so imeli ob 

podajanju odgovorov prosto pot.  

V prvem delu anketnega vprašalnika me je zanimalo, ali imajo otroci doma kakšnega hišnega 

ljubljenčka, katera žival jim je najbolj všeč, katere ne marajo, katera se jim gnusi in katera je 

tista, ki se jo bojijo. 
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V drugem delu vprašalnika pa me je zanimalo, ali otroci prepoznavajo živali na sliki, jih 

pravilno poimenujejo ter povedo, ali jim je všeč oziroma zakaj. 

3.7. NAČIN IZVEDBE 

Anketo sem izvedla v vrtcu Jelka v Ljubljani, in sicer v dveh različnih enotah vrtca v skupinah 

otrok, starih 5–6 let. Anketo sem izvajala od začetka maja pa do sredine junija 2011. 

Izpolnjevala sem jo tako, da sem otrokom prebrala vprašanje, oni so mi nanj odgovorili, sama 

pa sem si njihove odgovore beležila. Na anketni vprašalnik so otroci odgovarjali posamezno, 

in sicer v prostoru, kjer jih drugi dejavniki okolja niso motili. Otroke sem spraševala 

posamezno ter se tudi z njimi dogovorila, da o tem sošolcem ne govorijo, saj sem s tem 

želela preprečiti ponavljanje odgovorov.  

Otroci so prvič odgovarjali na vprašanja brez predhodnega stika z živaljo, kasneje pa smo si s 

skupino »Zobkov« živali tudi ogledali in anketiranje ponovili. Anketo sem ponovila, ker me je 

zanimalo, ali bodo otroci spremenili mnenje, potem ko bodo imeli priliko doživetja pristnega 

stika z živaljo.  

3.8. OBDELAVA PODATKOV 

Podobne odgovore iz ankete sem umestila v iste skupine in jih prikazala z grafi ter analizirala.  
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

 

Graf 2: Koliko otrok je sodelovalo v anketi? 

Graf prikazuje, da je bilo v raziskavo vključenih 80 otrok (100 %), od tega je bilo 42 dečkov in 

38 deklic (graf 2). 

 

Graf 3: Ali imaš doma kakšnega hišnega ljubljenčka? 

Na vprašanje, ali imajo doma kakšnega hišnega ljubljenčka, je odgovarjalo 80 otrok (graf 3). 

Štiriinpetdeset otrok (68 %) je odgovorilo, da doma nima nobene domače živali, 

šestindvajset otrok (32 %) pa je odgovorilo, da imajo domačo žival. Rezultat, ki sem ga 

dobila, me je presenetil, saj sem predvidevala, da večina otrok ne bo imela hišnih 

ljubljenčkov. Otroke sem vprašala, zakaj nimajo nobenega hišnega ljubljenčka, odgovorili so, 
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ker nimajo prostora, jim očka in mamica ne dovolita, ker še niso dovolj stari, da bi sami 

skrbeli za njih ali pa preprosto nimajo želje po živali.  Žival je živo bitje, za katerega je 

potrebno skrbeti ter imeti čas, zato starše na nek način razumem, po drugi strani pa menim, 

da bi otroci vseeno morali imeti nek stik z živaljo, saj se le tako lahko naučijo odgovornosti in 

skrbi. 

 

Graf 4: Katerega hišnega ljubljenčka imaš doma? 

Od šestindvajsetih otrok, ki imajo hišnega ljubljenčka, je pet otrok takšnih, ki imajo doma več 

kot eno žival (graf 4). Največ jih je odgovorilo, da imajo doma mucka, in sicer deset otrok 

(39 %), na drugem mestu je paličnjak, saj ga ima doma kar osem otrok (31 %). Sledi kuža, saj 

ga ima doma šest otrok (23 %), takoj za njim je na četrtem mestu ribica, ki jo imajo trije 

otroci (11 %). Samo po en otrok pa je odgovoril, da ima doma zajčka (4 %), hrčka (4 %), želvo 

(4 %) ali papigo (4 %). Pričakovala sem, da bo velik odstotek ravno pri paličnjaku, saj imamo 

paličnjake v vrtcu ter je veliko otrok, ki so paličnjake odnesli tudi domov. Muca in kuža sta 

najbolj pogosta hišna ljubljenčka v mnogih družinah, zato sem pričakovala takšen rezultat.  
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Graf 5: Katera žival ti je najbolj všeč? 

Največ jih je menilo, da jim je najbolj všeč pes, saj se je zanj odločilo kar 19 otrok od 

osemdesetih (graf 5). Takoj za psom je na drugem mestu hrček, za katerega se je odločilo 14 

otrok. Psu sledita zajček in mačka, za katera se je odločilo 10 otrok od vseh vprašanih. Na 

petem mestu je paličnjak, ki je všeč 8 otrokom, sledi mu gepard, zanj se je odločilo 6 otrok, 

nato pa želva, za katero se je odločilo pet otrok. Med živalmi, ki so všeč samo enemu ali 

dvema otokoma, so: riba, konj, delfin, slon, srna in kenguru (skupno 8 otrok). V odgovorih je 

bilo razvidno, da je otrokom najbolj všeč žival, ki jo imajo doma za hišnega ljubljenčka ali pa 

si želijo, da bi jo imeli.  
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Graf 6: Katere živali ne maraš, ti ni všeč? 

Na vprašanje, katere živali ne maraš, je največ otrok odgovorilo, da sta to pajek in prašič, 

ki nista všeč kar 12 od osemdesetih vprašanih (graf 6). Sledita tiger ter volk, ki nista všeč 10 

otrokom. Na petem mestu je pes, za katerega se je odločilo 9 otrok, na šestem mestu pa mu 

sledi kača, ki ni všeč 6 otrokom. Na zastavljeno vprašanje jih je 5 odgovorilo, da so jim všeč 

vse živali oziroma ni nobene, ki jim ne bi bila všeč. Osmo mesto si delita mačka in polž, za 

katera so se odločili 4 otroci, sledi pa jima žaba, za katero so se odločili trije otroci. Na koncu 

sledijo živali, ki imajo vsaka po en glas otrok, to pa so dihur, žirafa, papiga, slon ter mravlja 

(skupno 10 otrok). Otroci so na vprašanje, zakaj ne marajo določene živali, odgovarjali zelo 

različno. Pajek večini otrok ni všeč, ker ima toliko nog in se bojijo, da bi jim kaj naredil. Prašič 

otrokom ni všeč, ker je umazan ter se valja po blatu. Pri tigru in volku jih je strah, da bi jim 

kaj naredila, zato ju ne marajo. Strah verjetno izhaja tudi iz pravljic, ki jih otroci poslušajo 

(Rdeča kapica, Volk in sedem kozličkov, Dogodivščine iz knjige o džungli …), saj sta tam 

velikokrat volk ter tiger lika, ki sta hudobna in neprijazna. Pri vseh ostalih živalih pa imajo 

otroci po mojem mnenju nek strah, ki izhaja bolj iz stereotipov oziroma iz neprijetnih 

izkušenj življenja.   
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Graf 7: Katera žival se ti gnusi, je fuj? 

Na vprašanje, katera žival se ti gnusi, je fuj, je kar 22 otrok odgovorilo, da se jim ne gnusi 

nobena (graf 7). Najbolj se jim gnusi polž (18 otrokom), takoj za njim pa sledi prašič, ki se 

gnusi 17 vprašanim. Na četrtem mestu je dihur, za katerega se je odločilo 12 otrok. Od 

petega do osmega mesta so si živali po številu otrok dokaj blizu, saj so se za črva odločili 4, za 

žabo 3 otroci, za raka in želvo pa sta se odločila po dva otroka. Zelo me je zanimalo, zakaj so 

se odločili za dihurja, ali ga sploh poznajo. Najprej sem jih vprašala, kakšen je dihur. V veliki 

večini so ga prepoznali, po čemer sklepam, da so že slišali zanj. Ko pa so odgovarjali, zakaj se 

jim gnusi, mi je postalo jasno, da njihova predstava dihurja izhaja iz stereotipov, ki pravijo, da 

dihur smrdi, »prdi«. Otroci si o tem niso ustvarili lastnega mnenja preko lastne izkušnje. 

 

ZAKAJ SE TI POLŽ GNUSI, JE FUJ? 

KER JE SLUZAST IN LEPLJIV 5 (št. otrok) 

KER JE UMAZAN OD BLATA 2 (št. otrok) 

KER JE SLINAST 11 (št. otrok) 

Tabela 1: Zakaj se ti polž gnusi, je fuj? 

Na vprašanje, zakaj se ti polž gnusi, je odgovarjalo 18 otrok, in sicer tisti, ki so na 

vprašanje odgovorili, da se jim gnusi. Petim otrokom se polž gnusi, ker je sluzast in lepljiv, 
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dvema otrokoma se polž gnusi, ker je umazan od blata, kar 11 otrok pa se polž gnusi, ker je 

slinast (tabela 1).  

ZAKAJ SE TI PRAŠIČ GNUSI, JE FUJ? 

KER SE VALJA PO BLATU 9 (št. otrok) 

KER JE UMAZAN 5 (št. otrok) 

KER SMRDI 3 (št. otrok) 

Tabela 2: Zakaj se ti prašič gnusi, je fuj? 

Na to vprašanje so prav tako odgovarjali otroci, ki so rekli, da se jim prašič gnusi, le-teh je 

bilo 17 (tabela 2). Največ otrokom se prašič gnusi, ker je umazan, saj je tako odgovorilo kar 9 

otrok. Pet otrok je na vprašanje odgovorilo, ker se valja po blatu, trije pa so se odločili,  ker 

smrdi. 

ZAKAJ SE TI DIHUR GNUSI, JE FUJ? 

KER PRDI IN POTEM SMRDI 9 (št. otrok) 

KER SMRDI 3 (št. otrok) 

Tabela 3: Zakaj se ti dihur gnusi, je fuj? 

Devetim otrokom se dihur gnusi, ker prdi in potem smrdi (tabela 3). Samo trije otroci 

(25 %) od dvanajstih pa so svojo odločitev utemeljili, ker smrdi. Vse to se mi zdi zanimivo, saj 

otroci verjetno dihurja še nikoli niso videli ter so odgovore podali zgolj iz pripovedovanj 

njihovih bližnjih.  

ZAKAJ SE TI ČRV GNUSI, JE FUJ? 

KER JE SLUZAST 3 (št. otrok) 

KER SE ZVIJA 1 (št. otrok) 

Tabela 4: Zakaj se ti črv gnusi, je fuj? 

Na vprašanje, zakaj se ti črv gnusi, so trije otroci odgovorili, ker je sluzast, enemu otroku 

pa se gnusi, ker se zvija (tabela 4). 
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ZAKAJ SE TI ŽABA GNUSI, JE FUJ? 

KER KVAKA 1 (št. otrok) 

KER JE SLUZASTA 2 (št. otrok) 

Tabela 5: Zakaj se ti žaba gnusi, je fuj? 

Pri žabi so odgovarjali tako: dva otroka pravita, da se jima gnusi, ker je sluzasta, en otrok 

pa pravi, ker kvaka (tabela 5). 

ZAKAJ SE TI RAK GNUSI, JE FUJ? 

KER ŠČIPA 1 (št. otrok) 

KER JE LEPLJIV 1 (št. otrok) 

Tabela 6: Zakaj se ti rak gnusi, je fuj? 

Rak se gnusi dvema otrokoma od 80 vprašanih (tabela 6). Odgovora, ki sem ju dobila, sta 

si podobna, saj je en otrok rekel, da se mu rak gnusi, ker ščipa, drugi pa je rekel, da se mu 

gnusi, ker je lepljiv. 

ZAKAJ SE TI ŽELVA GNUSI, JE FUJ? 

KER JE V VODI 1 (št. otrok) 

KER JE SLUZASTA 1 (št. otrok) 

Tabela 7: Zakaj se ti polž gnusi, je fuj? 

Dva otroka sta odgovorila, da se jima gnusi želva (tabela 7). Prvi pravi, da se mu želva 

gnusi, ker je v vodi, drugi pa, ker je sluzasta. 
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Graf 8: Katere živali se bojiš? 

Na vprašanje, katere živali se bojiš, je odgovarjalo 80 otrok (100 %). Dvanajst (15 %) jih je 

reklo, da se ne bojijo nobene živali (graf 8). Najbolj se bojijo leva, za katerega se je odločilo 

15 otrok (19 %). Na drugem mestu sta tiger in volk, ki se ju boji kar 14 otrok (17 %). Na tretje 

mesto se je uvrstil medved, katerega se boji 9 otrok (11 %). Zelo podobno so odgovarjali za 

krokodila, za katerega se je odločilo 7 (9 %), za kačo pa 6 otrok (7 %). Za dinozavra sta se 

odločila 2 otroka (3 %), za morskega psa pa en sam (2 %). Živali, ki so jih omenjali otroci, da 

se jih bojijo, so takšne, ki jih v naravi zagotovo še niso srečali. Predvidevam, da se jih bojijo že 

zaradi njihove velikosti, ker v raznih pravljicah, filmih in pripovedovanjih te živali vedno koga 

ranijo oziroma so za človeka nevarne. Otroci so si tako ustvarili neko sliko polno predsodkov 

in strahu, vendar ne po lastnih izkušnjah, temveč zgolj po pripovedovanjih.  
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Graf 9: Zakaj se bojiš leva? 

Na to vprašanje je odgovarjalo 15 otrok od 80 vprašanih, ki so rekli, da se leva bojijo (graf 

9). Velika večina, 9 otrok, se leva boji, ker te lahko poje. Na drugem mestu sta bila dva 

razloga: ker je glasen in ker ima ostre zobe. Za oba sta se odločila dva otroka. Na zadnjem 

mestu sta prav tako dva razloga: ker grize in je nevaren, ker je velik. Za vsak razlog se je 

odločil en otrok. 

 

Graf 10: Zakaj se bojiš tigra? 

Pet otrok se tigra boji, ker te lahko poje (graf 10). Štirje otroci se tigra bojijo, ker ima 

ostre zobe. Na tretjem mestu je razlog, da se ga bojijo, ker je velik, zanj so se odločili 3 

otroci. Dva otroka pa se ga bojita, ker je napadalen. 
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Graf 11: Zakaj se bojiš volka? 

Na vprašanje, zakaj se bojiš volka, je odgovarjalo 14 otrok od vseh 80 vprašanih (graf 11). 

Na prvo mesto se je uvrstil razlog, ker je hudoben, in sicer se je zanj odločilo 8 otrok. Na 

drugem mestu je razlog, ker te lahko poje, zanj so se odločili 3 otroci. Na tretjem mestu je 

razlog, ker ima ostre zobe, zanj sta se odločila 2 otroka, na zadnjem mestu je razlog, ker 

grize, za katerega pa se je odločil en otrok. Veliko se jih je odločilo, da se volka boji, ker je 

hudoben ter menim, da to zagotovo izvira iz pravljic, kot so Rdeča kapica, Volk in sedem 

kozličkov … 

 

ZAKAJ SE BOJIŠ MEDVEDA? 

KER JE VELIK 7 (št. otrok) 

KER JE DEBEL 2 (št. otrok) 

Tabela 8: Zakaj se bojiš medveda? 

Medveda se otroci bojijo iz dveh razlogov, in sicer ker je velik, za kar se je odločilo 7 

otrok, ter ker je debel, za to možnost pa sta se odločila 2 otroka (tabela 8). 
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ZAKAJ SE BOJIŠ KROKODILA? 

KER IMA OSTRE ZOBE 4 (št. otrok) 

KER ČUDNO HODI 2 (št. otrok) 

KER IMA LUSKE 1 (št. otrok)  

Tabela 9: Zakaj se bojiš krokodila? 

Otroci se krokodila na prvem mestu bojijo, ker ima ostre zobe, za to so se odločili kar 4 

otroci (tabela 9). Na drugem mestu je razlog, ker čudno hodi, za kar sta se odločila 2 otroka. 

Na zadnjem mestu pa je razlog, ker ima luske, za to se je odločil 1 otrok. Tudi krokodila 

večina od njih še ni srečala, mogoče so ga videli med obiskom živalskega vrta. Sliko krokodila 

so si tako ustvarili preko opazovanja v živalskem vrtu ali pa so na televiziji videli kakšno 

dokumentarno oddajo o krokodilih.  

 

 

ZAKAJ SE BOJIŠ KAČE? 

KER TE LAHKO PIČI 5 (št. otrok) 

KER SE ZVIJA 1 (št. otrok) 

Tabela 10: Zakaj se bojiš kače? 

Največ otrok se kače boji, ker ga lahko piči in za to možnost se je odločilo kar 5 otrok 

(tabela 10). Samo eden od vseh vprašanih pa je rekel, da se kače boji, ker se zvija. Večina 

otrok se kače boji, ker mislijo, da te kače pičijo oziroma so strupene. 
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ZAKAJ SE BOJIŠ DINOZAVRA? 

KER JE VELIK 1 (št. otrok) 

KER IMA OSTRE ZOBE 1 (št. otrok) 

Tabela 11: Zakaj se bojiš dinozavra? 

Dinozavra se bojita samo dva otrok od vseh 80 vprašanih (tabela 11). Prvi odgovor je, ker 

je velik, drugi pa, ker ima ostre zobe.  

 

ZAKAJ SE BOJIŠ MORSKEGA PSA? 

KER NAS LAHKO POŽRE IN IMA OSTRE ZOBE 1 (št. otrok) 

Tabela 12: Zakaj se bojiš morskega psa? 

Morskega psa se boji samo en otrok, katerega razlog je, ker nas lahko požre in ima ostre 

zobe (tabela 12). Morskega psa otrok zagotovo še ni srečal v življenju, zato je svoje mnenje 

ter ugotovitev povzel bodisi iz pripovedovanj bodisi filmov. 
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4.1. PRED OPAZOVANJEM ŽIVALI 

 V drugem delu sem otrokom pokazala sliko, na kateri je bila fotografija živali. S tem 

sem se želela prepričati, katere živali otroci poznajo. 

ALI PREPOZNAŠ ŽIVAL NA SLIKI? 

ŽABA 80 (št. otrok) 

Tabela 13: Ali prepoznaš žival na sliki? 

Po pričakovanjih je vseh 80 otrok (100 %) prepoznalo žival na sliki (tabela 13). 

 

KAKO TI JE VŠEČ ŽABA? 

ZELO 7 (št. otrok) 

SREDNJE 55 (št. otrok) 

NI VŠEČ 18 (št. otrok) 

Tabela 14: Kako ti je všeč žaba? 

Samo 7 otrokom je žaba zelo všeč (tabela 14). Srednje všeč je 55 otrokom od vseh 

vprašanih, 18 od vseh pa žaba ni všeč. Otroci, katerim je bila žaba zelo ali srednje všeč, so 

navedli razlog, ker je lepe barve, ima lepe vzorčke, je zabavna, ker skače. Tisti otroci, ki pa 

jim žaba ni bila všeč, pa so kot razlog navedli, da je sluzasta in umazana.  

 

ALI PREPOZNAŠ ŽIVAL NA SLIKI? 

HRČEK 52 (št. otrok) 

MORSKI PRAŠIČEK 28 (št. otrok) 

Tabela 15: Ali prepoznaš žival na sliki? 
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Žival na sliki ni prepoznalo kar 52 otrok od vseh 80 vprašanih (tabela 15).  Preostalih 28 

otrok pa je menilo, da je žival na sliki morski prašiček. 

 

KAKO TI JE VŠEČ MORSKI PRAŠIČEK? 

ZELO 65 (št. otrok) 

SREDNJE 15 (št. otrok) 

NI VŠEČ 0 (št. otrok) 

Tabela 16: Kako ti je všeč morski prašiček? 

Morski prašiček je všeč kar 65 otrokom, kar je 82 % vseh vprašanih (tabela 16). Srednje 

všeč je 15 (18 %), za odgovor ni všeč pa se ni odločil noben otrok. Morski prašiček je bil zelo 

priljubljen, otrokom je bila všeč njegova barva, to da ima mehko dlako in da je lep.  

 

ALI PREPOZNAŠ ŽIVAL NA SLIKI? 

KAČA 80 (št. otrok) 

Tabela 17: Ali prepoznaš žival na sliki? 

Po pričakovanjih je kačo prepoznalo vseh 80 otrok (100 %); tabela 17. 

 

KAKO TI JE VŠEČ KAČA? 

ZELO 12 (št. otrok) 

SREDNJE 15 (št. otrok) 

NI VŠEČ 53 (št. otrok) 

Tabela 18: Kako ti je všeč kača? 

Kača ni všeč kar 53 otrokom od 80 vprašanih (tabela 18). Srednje všeč je 15, zelo všeč pa 

je le 12 otrokom od vseh vprašanih. Kača je bila med manj priljubljenimi, saj se jo otroci 
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bojijo. Mislijo, da jih bo s svojim jezikom pičila. Tisti otroci, ki pa jim je bila kača všeč, pravijo, 

da jim je všeč zaradi vzorčkov, barve ter se tako lepo premika.  

 

ALI PREPOZNAŠ ŽIVAL NA SLIKI? 

PALIČNJAK 49 (št. otrok) 

KOBILICA 22 (št. otrok) 

NE POZNAM 9 (št. otrok) 

Tabela 19: Ali prepoznaš žival na sliki? 

Paličnjaka je prepoznalo 49 otrok od 80 vprašanih (tabela 19). Dvaindvajset jih je menilo, 

da je na sliki kobilica, 9 otrok pa je odgovorilo, da živali ne pozna. Otroci so po večini 

paličnjaka prepoznali, ker jih imamo v vrtcu in tudi skrbimo zanje. 

 

KAKO TI JE VŠEČ PALIČNJAK? 

ZELO 38 (št. otrok) 

SREDNJE 27 (št. otrok) 

NI VŠEČ 15 (št. otrok) 

Tabela 20: Kako ti je všeč paličnjak? 

Paličnjak je bil zelo všeč 38 otrokom, srednje všeč je bil 27, 15 otrokom pa ni bil všeč 

(tabela 20). Veliki večini je bil paličnjak všeč, ker jim je poznan, saj jih imamo v vrtcu ter 

nekateri tudi doma. Tista manjšina otrok, ki jim ni všeč, pa so otroci iz druge enote vrtca, kjer 

paličnjakov nimajo in jih ne poznajo.  
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ALI PREPOZNAŠ ŽIVAL NA SLIKI? 

POLŽ 80 (št. otrok) 

Tabela 21: Ali prepoznaš žival na sliki? 

Vsi vprašani otroci so prepoznali, da je na sliki polž (tabela 21). Odgovor me ni presenetil, 

saj smo polža velikokrat videli v naravi ter jim je bil dobro poznan.  

 

KAKO TI JE VŠEČ POLŽ? 

ZELO 15 (št. otrok) 

SREDNJE 22 (št. otrok) 

NI VŠEČ 43 (št. otrok) 

Tabela 22: Kako ti je všeč polž? 

Polž je zelo všeč 15 otrokom, srednje všeč je 22 ter večini vprašanih, torej 43 otrokom 

polž ni všeč (tabela 22). Za polža velja, da se zelo slini in pušča sled sline za seboj. Menim, da 

je otroke odvrnila ravno njegova slina, saj se je večina odločila, da jim polž ni všeč.  

 

ALI PREPOZNAŠ ŽIVAL NA SLIKI? 

MOČERAD 10 (št. otrok) 

KUŠČAR 8 (št. otrok) 

NE POZNA 62 (št. otrok) 

Tabela 23: Ali prepoznaš žival na sliki? 

Na veliko presenečenje močerada ni poznalo kar 62 otrok (tabela 23). Osem jih je menilo, 

da je na sliki kuščar, le 10 otrok je žival prav poimenovalo. 
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KAKO TI JE VŠEČ MOČERAD? 

ZELO 18 (št. Otrok) 

SREDNJE 39 (št. Otrok) 

NI VŠEČ 23 (št. Otrok) 

Tabela 24: Kako ti je všeč močerad? 

Močerad je bil zelo všeč 18 otrokom, srednje všeč je bil 39, 23 otrokom pa ni bil všeč 

(tabela 24). V veliki večini močerada niso prepoznali na sliki, vendar jim je bil všeč. Otroci so 

po večini opazili njegovo barvo in zelo so jim bile všeč njegove rumene lise po telesu, kar je 

najverjetneje vplivalo na rezultat. 

 

ALI PREPOZNAŠ ŽIVAL NA SLIKI? 

JEŽ 80 (št. otrok) 

Tabela 25: Ali prepoznaš žival na sliki? 

Ježa so po pričakovanjih prepoznali vsi otroci (tabela 25). 

 

KAKO TI JE VŠEČ JEŽ? 

ZELO 62 (št. otrok) 

SREDNJE 11 (št. otrok) 

NI VŠEČ 7 (št. otrok) 

Tabela 26: Kako ti je všeč jež? 

Jež je bil zelo všeč 62 otrokom, srednje všeč je bil 11, 7 pa ni bil všeč (tabela 26). Otroci 

skozi poimenovanja živali preko slik niso nikjer pokazali takšnega navdušenja, kot so ga pri 

ježu. Navdušile so jih njegove bodice in majhne noge, predvsem dekleta so kar poskakovale 

od navdušenja ter vzklikale, kako je lep in simpatičen.  

  



Tjaša Rozina 
Predsodki predšolskih otrok do živali. – diplomsko delo 

 

 

 
44 

 
 

4.2. VODEN OGLED ŽIVALI NA PEDAGOŠKI FAKULTETI 

Skupino 17 otrok smo pripeljali na Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Najprej smo se 

pogovorili o tem, kaj otroci pričakujejo od obiska na fakulteti, kaj mislijo, da bomo počeli in 

katere živali bomo videli (slika 10). Pogovorili smo se o tem, kako se moramo obnašati ob 

stiku z živaljo, da se nas ne ustraši, da smo nežni ter tihi ipd.  

 

Slika 9: Pogovor o živalih pred ogledom 
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1. DAN   

Za prvi dan sem si po pogovoru s profesorico izbrala dve živali, in sicer madagaskarskega 

ježa – tenreka ter močerada. Predvidevala sem, da bosta tako tenrek kot tudi močerad zelo 

zanimiva, saj otroci večinoma nimajo priložnosti, da bi doživeli pristen stik s katerim od njiju. 

Močerad je bil predvsem zanimiv, ker ga je večina otrok videla prvič in ga pred tem niti ni 

poznala.  

 MADAGASKARSKI JEŽ – TENREK: 

Začela sem z tenrekom, saj se mi je zdelo, da bo otrokom bolj domač ter se bodo tako 

veliko bolj sprostili in bomo imeli kasneje pri močeradu manj težav (slika 10). Na začetku sem 

jim ga predstavila, povedala nekaj njegovih značilnosti ter zanimivosti.  

 

Slika 10: Predstavitev madagaskarskega ježa – tenreka 
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Med predstavitvijo smo si tudi ogledali, kako se tenrek premika, vendar smo imeli 

nekaj težav, saj mu je zelo drselo, ker je bila površina tal gladka (slika 11).  

 

Slika 11: Opazovanje tenreka 

 

Pri navezovanju stika s tenrekom otroci po pričakovanjih niso imeli težav. Vsi otroci z 

izjemo enega so tenreka brez težav prijeli v roke in ga spoznali od blizu (slika 12). 

 

 

Slika 12: Prvi stik s tenrekom 



Tjaša Rozina 
Predsodki predšolskih otrok do živali. – diplomsko delo 

 

 

 
47 

 
 

Otroke je močno zanimalo, kakšne so tenrekove bodice, zato smo se jih tudi dotaknili 

ter s tem pridobili še dodatno izkušnjo (slika 13). 

 

Slika 13: Tipanje tenrekovih bodic 

Skupaj smo si ogledali tudi tenrekov »dom« (slika 14). Pogledali smo si, kje ima hrano 

in vodo, kakšna je njegova stelja ter kje spi. 

 

 

Slika 14: Spoznavanje tenrekovega doma 
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Zelo težko si je predstavljati, kakšna je pravzaprav razlika med tenrekom in našim 

ježem, ki ga srečamo v gozdu. Za lažjo predstavo nam je prof. Bajd posodila nagačenega ježa, 

da smo si lahko skupaj od blizu ogledali ter dobili predstavo o njuni razliki v velikosti (slika 

15).  

 

Slika 15: Primerjava z navadnim gozdnim ježem 

 

 MOČERAD: 

Druga žival tega dne je bil močerad. Le-ta je znan po tem, da se ga drži nek stereotip, 

da je »strupen«, zato imajo ljudje veliko predsodkov pred njim. Ne želijo ga prijeti ali stopiti v 

bližnji kontakt z njim. Nek deček mi je dejal: »Tjaša, veš moja mami je rekla, da če ga bom 

pohodil, se mi bodo noge posušile, če pa se ga dotakneš, se ti posuši roka.« Pripoved me ni 

presenetila, saj sem bila navajena, da se o njem širijo zgodbice, ki niso resnične (slika 16). Z 

otroci smo si močerada najprej samo ogledali ter se o njem pogovorili.  
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Slika 16: Spoznavanje močerada 

Skupaj smo prebili led in se počasi pripravili na stik z njim. Otrokom sem razložila, 

kako je potrebno močerada prijeti ter jih poučila o tem, zakaj je potrebno roke zmočiti, da 

živali ne poškodujemo (slika 17). Naše roke so zelo suhe, močeradovo telo pa je vlažno in bi 

ga lahko poškodovali. 

 

Slika 17: Priprava na prvi stik z močeradom 

Močerad je začutil vlažno dlan, zato je z velikim veseljem stopil nanjo. Izjemno 

zanimivo je bilo, kako je močerad čutil, če je bil otrok nervozen. Ob nervozi se je obrnil proti 

meni ter ni hotel stopiti na otrokovo dlan, šele ko sem otroka preko pogovora umirila, se je 

močerad dotaknil otrokove dlani (slika 18).  
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Slika 18: Prvi stik z močeradom 

Ob stiku z močeradom smo doživljali različne občutke, nekateri otroci so otrpnili in 

čakali, kaj se bo zgodilo, spet drugi so se smejali (slika 18). Zelo sem se nasmejala deklici, ki je 

ob stiku z močeradom rekla: » Močerad je pa mehek kot žele bombon.« Zanimivo je, kako 

različno so  ga otroci občutili, vendar menim, da smo ob tem v otrokovih glavah spremenili 

marsikateri stereotip ter premagali tudi kakšen predsodek do njegove svarilne barve (slika 

19). Večina otrok je močerada prijela, nekaj posameznikov pa se ga ni želelo dotakniti, 

vendar menim, da bi se ob ponovnem srečanju z njim opogumili tudi oni.  

 

Slika 19: Doživljanje zanimivih občutkov ob stiku z močeradom  
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2. DAN 

Za drugi dan sem si izbrala, da predstavim polža, krastačo in kačo. Izbrane živali so 

velikokrat pri ljudeh nepriljubljene, do njih imajo veliko predsodkov, otrokom pa sem želela 

dokazati, da so prav prijetne.  

 POLŽ AHATNIK: 

Polž je žival, katere ne moreš božati, stiskati ali se igrati z njo. Zelo primeren je za 

opazovanje, če pa ga le spraviš iz hišice, ugotoviš, da je zelo zanimiv. Z otroki smo mu 

nastavili koščke kumarice in smo ga tako zvabili iz njegove hišice, da smo ga lahko opazovali 

(slika 20).  

 

 

Slika 20: Pogovor o polžu 
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Z otroki smo se dotaknili polžje hišice ter polža, vendar le na rahlo, saj bi se nam sicer 

skril v hišico (slika 21).  

 

Slika 21: Prvi stik s polžem 

Polžje hišice so seveda zelo zanimive pri otrocih, zato smo si podrobno ogledali 

prazne hišice in jih med seboj tudi primerjali (slika 22).  

 

 

Slika 22: Ogledovanje in primerjanje polžjih hišic 

Polžje hišice smo tudi povonjali ter tako preverili, ali imajo kakšen vonj (slika 23). 
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Slika 23: Polžjo hišico smo tudi povonjali 

Uporabili smo še drug zelo pomemben čut, in to je sluh. Že kot majhni otroci, ko smo 

se igrali na obali ob morju, smo radi nabirali školjke ter polžje hišice, nato pa jih prislonili k 

ušesu in prisluhnili morju. Tudi z otroki smo poslušali, kako se sliši šumenje morja, čeprav 

vemo, da takšen  zvok ustvarja le kroženje zraka (slika 24).  

 

Slika 24: S pomočjo polžje hišice smo poslušali tudi "šumenje morja" 
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 KRASTAČA: 

Krastača je tudi ena od živali, katere se držijo stereotipi. Za njo velikokrat starši rečejo 

svojim otrokom, da jih bo poškropila v oči in bodo oslepeli ali dobili bradavice, kar pa seveda 

ni res. V skupino sem prinesla samčka ter samičko, ki smo si jih skupaj ogledali (slika 25).  

 

Slika 25: Opazovanje krastače 

Pogledali smo si, kako dobre plavalke so krastače, s tem pa smo krastačo pripravili, da 

se je popolnoma raztegnila in smo videli sprednje ter zadnje krake (slika 26). Ugotovili smo, 

da so sprednji kraki krajši in zadnji daljši ter si pogledali plavalno kožico med prsti, katero 

potrebujejo, da lahko plavajo.  

 

Slika 26: Ogledali smo si, kako krastača plava 

Plavalno kožico smo si ogledali še od blizu (slika 27). 
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Slika 27: Podroben ogled krakov od krastače 

 

Naša krastača je bila tudi že malce lačna, zato smo si pogledali še njeno hranjenje. Na 

tla v učilnici smo dali ličinko mokarja in čakali, da se je krastača opogumila ter pokazala svoj 

jezik (slika 28). Otrokom je bilo to najbolj všeč in so se ob tem zelo zabavali.  

 

Slika 28:Hranjenje krastače 
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Na koncu je sledil seveda še stik s krastačo, pri čemer so se opogumili vsi razen enega 

dečka. Preden smo krastačo prijeli v roke, smo si jih ravno tako zmočili z vodo, kot smo se to 

naučili že pri močeradu (slika 29). 

 

Slika 29: Pristen stik s krastačo 

 KAČA – AMERIŠKI GOŽ: 

Kača?! Strah in trepet mnogih ljudi, vendar popolnoma prijetna ter nenevarna žival. 

Kača je otrokom zelo zanimiva že zaradi njenega gibanja in nenavadne oblike (slika 30).  

 

Slika 30: Predstavitev kače 
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Kačo smo lahko prijeli s suhimi rokami, saj ne potrebuje dodatne vlage (slika 31). 

Večina ljudi misli, da je kača mokra, lepljiva in na otip zelo neprijetna, pa seveda to ni res. 

Kača je zelo nežna, popolnoma suha ter na otip zelo prijetna. Otroci niso imeli težav pri stiku 

z njo, razen enega dečka, ki si do sedaj ni upal prijeti nobene živali.  

 

Slika 31: Prvi stik s kačo 

 

Deček, ki ni želel prijeti nobene živali do sedaj, se je tudi ob tem, da bi lahko pobožal 

kačo, umaknil, saj mu je kača predstavljala nekaj neprijetnega (slika 32). 

 

Slika 32: Dečku je kača neprijetna 
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Dečka je premagala radovednost, saj je bila kača nekaj novega in otroci so kar žareli 

od navdušenja. Okolica ter družba sta ga prevzeli, da se je tudi sam opogumil. Iz slike je 

razvidno, da sem bila sama zelo presenečena, ko je prišel zraven in se jo dotaknil ter jo 

kasneje celo prijel v roke (slika 33).  

 

Slika 33: Deček premaga strah 

 

Otroci so spoznali, da je kača nekaj prijetnega, zanimivega, zato so želeli biti ves čas v 

stiku z njo (slika 34).  

 

Slika 34: Ugotovitev, da je kača nekaj prijetnega 
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Za konec pa še dokaz, da je kača otrokom res zlezla pod kožo in so bili brez vsakega 

strahu. Prijeli so jo v roke, se z njo igrali, jo božali ter bili ponosni, da so jo lahko imeli okoli 

vratu (slika 35).  

 

Slika 35: Popolno vživetje s kačo 

 

Po vodenem ogledu sem otroke še enkrat vprašala, kako so jim všeč živali. Zanimalo 

me je predvsem, ali so se njihovi predsodki spremenili ter ali jim je katera od živali sedaj bolj 

všeč ali ne.  
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4.3. REZULTATI PRED IN PO OPAZOVANJU ŽIVALI PRI SKUPINI 

ZOBKI 

V skupini je bilo 17 otrok, katere sem vprašala pred in po opazovanju. 

4.3.1. KRASTAČA 

 

Graf 12: Kako ti je všeč krastača (pred in potem)? 

 

Pred opazovanjem je bila krastača zelo všeč 5 otrokom od 17 vprašanih iz skupine 

»Zobkov«. Srednje všeč je bila prav tako 5 otrokom, 7 pa ni bila všeč. 

Po opazovanju so se rezultati malce spremenili, saj jih je kar nekaj spremenilo svoje 

mnenje. Zelo všeč je bila sedaj 12 otrokom, kar je 7 več kot pred opazovanjem. Srednje všeč 

je sedaj 3 otrokom, še vedno pa ni všeč 2 otrokoma.  

V odgovorih, zakaj krastača ni bila všeč otrokom pred opazovanjem, je bil tudi odgovor 

»ker je sluzasta«. Potem ko so dobili pristen stik s krastačo, so ugotovili, da sploh ni sluzasta 

in neprijetna, temveč da je njena koža samo mokra, ker živi v vlažnem okolju. Všeč jim je bilo 

tudi skakanje, ki je še dodatno pritegnilo njihovo zanimanje.  

ZELO SREDNJE NI VŠEČ
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4.3.2. KAČA 

 

Graf 13: Kako ti je všeč kača (pred in potem)? 

Pred ogledom je bila kača všeč 4 ter srednje všeč prav tako 4 otrokom. Kača pa ni bila 

všeč 9 otrokom, kar je večina.  

Po ogledu je večina vprašanih spremenila svoje mnenje, saj so odgovori pokazali, da je 

kača zelo všeč 10 otrokom, kar je večina. Srednje všeč je 4 otrokom, 3 pa še vedno ni všeč. 

Otroci so spoznali, da vse kače niso strupene, da imamo nestrupene lahko tudi doma za 

hišnega ljubljenčka. Menim, da večini otrok kača pred ogledom ni bila všeč, ker so mislili, da 

so vse kače strupene in jih lahko ugriznejo, zato so imeli nek strah. Pred samim ogledom smo 

se z otroki tudi pogovorili, katere kače so strupene in katere ne. Ko so videli kačo v mojih 

rokah, so mi začeli zaupati. Videli so, da je kača v mojih rokah popolnoma mirna ter mi ni nič 

naredila. Tudi sami so se opogumili in kačo prijeli. Po ogledu smo se pogovarjali o živalih, 

zaupali so mi, da kača pravzaprav ni sluzasta ali neprijetna, temveč da je suha ter zelo 

mehka, ko se jo dotaknemo.  
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4.3.3. POLŽ 

 

Graf 14: Kako ti je všeč polž (pred in potem)? 

Pred opazovanjem je bil polž zelo všeč 6 otrokom, srednje všeč je bil 2 otrokoma, kar 9 ni 

bil všeč. 

Otroci so po pristnem stiku s polžem dokaj spremenili mnenje, in sicer je sedaj polž zelo 

všeč še vedno 6 otrokom, srednje všeč je 8, 3 otrokom pa še vedno ni všeč. 

Otroke je pritegnila hišica, saj jim je bila zelo všeč. Njegove sline pravzaprav sploh niso 

opazili in ravno zato menim, da so nekateri spremenili svoje mnenje ter jim je polž sedaj bolj 

všeč.  
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4.3.4 MOČERAD 

 

Graf 15: Kako ti je všeč močerad (pred in potem)? 

Močerad je imel pred opazovanjem kar veliko priljubljenost, saj je bil zelo všeč 6 ter 

srednje všeč kar 8 otrokom. Ni pa bil všeč 3 otrokom od 17 vprašanih.  

Po opazovanju se je močeradu priljubljenost le še povečala, in sicer je sedaj zelo všeč 12, 

srednje všeč 4 otrokom, le 1 otroku pa ni všeč. 

Otroci so močerada pričakovali z velikim navdušenjem, saj so veliko zanimanje zanj 

pokazali že pri ogledu fotografije. Čeprav močerada niso poznali, je bil kar velik odstotek pri 

odgovoru, da jim je všeč. Všeč jim je bil zaradi svoje barve, katera jih je zelo pritegnila, saj sta 

črna in rumena barva v zelo močnem kontrastu. Po ogledu so opazili tudi njegovo gibanje, na 

otip pa je bil mehak ter prijeten. Eden izmed otrok je ugotovil, da je močerad na otip kot 

»žele bombon«, kar nam da neko dodatno potrditev, da je bil močerad otrokom na otip zelo 

prijeten oziroma so ga polno doživeli.   
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4.3.5. MADAGASKARSKI JEŽ – TENREK 

 

Graf 16: Kako ti je všeč tenrek (pred in potem)? 

Na sliki pred opazovanjem sem otrokom pokazala sliko našega rjavega gozdnega ježa, ki 

je bil zelo všeč 10, srednje všeč 4 otrokom ter le 3 otrokom ni bil všeč. 

Po opazovanju pa sem jih spraševala, kako jim je všeč madagaskarski jež ali drugače 

rečeno tenrek, ki so ga videli na vodenem ogledu. Tenrek je presegel mejo priljubljenosti, saj 

je bil zelo všeč kar 15 otrokom, srednje všeč pa 2 otrokoma. Ni bilo otroka, ki mu 

madagaskarski jež ne bi bil všeč. Otroci so me opozorili tudi, da jim je bil tenrek všeč, ker je 

bil majhen in njegove bodice niso bile ostre. Menim, da bi bila priljubljenost v vsakem 

primeru večja po ogledu – ne glede na to, ali bi jim pokazala gozdnega ježa ali tenreka. Pri 

obeh bi bili navdušeni, saj sta oba nekaj posebnega,verjetno pa je, da jim je bil tenrek bolj 

všeč, ker je bil majhen.  
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 4.4. UGOTOVITVE 

 

Pred začetkom zbiranja podatkov sem postavila hipoteze, ki sem jih po obdelavi in analizi 

podatkov potrdila ali zavrgla. 

 

1. hipoteza: Predvidevam, da se jim gnusijo žaba, polž in pajek.  

Pri postavitvi prve hipoteze sem deloma predvidevala pravilno, saj se kar osemnajstim 

otrokom gnusi polž, trem otrokom od osemdesetih vprašanih pa žaba. Predvidevala sem, 

da se jim gnusi tudi pajek, za katerega se ni odločil noben otrok. Moram reči, da sem bila 

rahlo presenečena nad rezultatom.  

 

2. hipoteza: Predvidevam, da se bojijo velikih in nenavadnih živali, s katerimi še niso 

imeli stika (volk, lev, tiger, kača). 

To hipotezo lahko brez težav potrdim, saj so bile te živali v samem vrhu naštevanja otrok. 

Za leva se je odločilo kar 19 % otrok, sledila sta tiger ter volk, ki sta vsak prejela po 17 % 

glasov. Za kačo pa se je odločilo 7 % vprašanih otrok. Otroci se omenjenih živali ne bojijo 

zaradi velikosti, ampak zaradi strahu, da jih bodo poškodovale, napadle, ugriznile ali 

pičile.  

 

3. hipoteza: Predvidevam, da se otroci ne bojijo madagaskarskega ježa – tenreka ter se 

ga bo večina otrok dotaknila. 

Tudi to hipotezo lahko potrdim, saj so vsi otroci tenreka prijeli v roke in se ga niso bali, 

izjema je bil en fantek, ki se ni dotaknil nobene živali, le na koncu ga je radovednost 

premagala pri stiku s kačo, da se jo je po dolgem premisleku le dotaknil. 

 

4. hipoteza: Predvidevam, da bo polža, kačo, žabo in močerada prijelo le malo otrok. 

Deloma lahko to hipotezo potrdim, deloma pa ne. Polža se je res dotaknila le manjšina 

otrok, ostale živali pa so bile med bolj priljubljenimi. Zasluge lahko pravzaprav pripišem 

na nek način sebi, saj sem jim živali dobro predstavila, na nek način pa so pomagali drug 

drugemu, s tem ko so prijeli žival ter dokazali, da je vse v redu.  
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5. hipoteza: Predvidevam, da večina otrok nima hišnega ljubljenčka. 

Hipotezo moram zavreči, saj ima velika večina (68 %) doma hišnega ljubljenčka. Takšnega 

rezultata nisem pričakovala, saj so bili to otroci iz mesta, kjer po večini živijo v stolpnicah, 

starši so zelo zaposleni in preprosto nimajo časa za živali.  

 

6. hipoteza: Predvidevam, da bo večina otrok z mojo pomočjo premagala strah, gnus, 

odpor. 

Pohvalim se lahko z zelo odličnim rezultatom na koncu našega srečanja z živalmi. Otroci v 

glavnem niso imeli strahu, gnusa, odpora ali predsodka. Tisti, ki pa so imeli strah, gnus ali 

odpor, pa so to uspeli premagati. Za rezultat so zaslužni predvsem otroci, ker so mi 

dovolili, da jim predstavim živali in jim tako pomagam premagati vse stereotipe. Najbolj 

od vseh pa sem ponosna na dečka, ki je imel strah ter odpor do vseh živali. Med 

predstavitvijo živali se je vedno umaknil in gledal nekje izza ozadja, vendar je na koncu 

vendarle zbral pogum, mi zaupal ter tako premagal svoj strah. Lahko rečem, da si štejem 

v veliko čast, da sem imela priložnost otroke seznaniti z živalmi oziroma so mi oni 

dopustili, da v njihovo bližino vnesem nekaj nenavadnega in neznanega. Predvsem pa 

sem ponosna, da lahko potrdim to hipotezo, ker mi je res uspelo, da so se vsi otroci 

znebili tega neprijetnega občutka. 
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4.5. RISBE OTROK PRED IN PO OGLEDU ŽIVALI 

Otroke sem pred predstavitvijo živali prosila, da narišejo močerada in ježa, ki smo jih 

kasneje tudi srečali. Po srečanju z živalmi, sem otroke ponovno prosila za risbe, da sem jih 

kasneje primerjala med seboj. Zbirala sem glede na zanimivost risb, saj sem želela, da bi bile 

razlike vidne vsakomur.  

4.5.1. OTROK 1 

 MOČERAD: 

  

PRED:  

Pri tej risbi je opaziti, da otrok ni 

popolnoma prepričan v to, kako zgleda 

močerad, saj ga je narisal z rjavo barvo, 

glavo mu je pustil popolnoma belo ter 

narisal štiri pare nog. Lise po telesu je 

narisal pravilno in v pravi barvi. 

POTEM: 

Videti je veliko spremembo. Otrok je uporabil 

prave barve in tudi narisal dva para nog. Glava 

ni več bela. Vidi se, da je otrok res dobro 

opazoval ter spoznal močerada. 
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 MADAGASKARSKI JEŽ – TENREK 

 
 

PRED:  

Tenrek je bil narisan v napačnih barvah. 

Glava je bila narisana, kot da je posebej, saj 

izstopa od telesa. Pobarvana je bila z 

vijolično barvo, na njej pa ni opaziti bodic. 

Otrok je imel predstavo o tenreku, ki pa 

seveda ni bila popolna. 

POTEM: 

Po opazovanju je otrok tenreka narisal 

bistveno bolj podrobno. Glava ni več zase, 

vendar je del trupa in je enake barve kot trup. 

Opazil je, da je trebuh tenreka drugačne 

barve, kar je ponazoril z barvami.  
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4.5.2. OTROK 2 

 MOČERAD: 

  

PRED: 

Na tej risbi je opaziti lep primer, kako 

po risbi ugotoviti, da otrok ne ve, 

kakšna žival je močerad. V tem primeru 

si je otrok močerada predstavljal kot 

neko vrsto kače, kar lahko sklepamo po 

narisanem jeziku pri glavi. 

POTEM: 

Po opazovanju pa je nastala risba, kjer so očitno 

vidne spremembe. Otrok je narisal močerada v 

pravih barvah, z dvema paroma nog in repom. 

Lepo se vidijo tudi lise po telesu ter lahko rečem, 

da je otrok dobro opazoval in zelo izboljšal svojo 

risbo od predhodne. S to risbo nam je dal vedeti, 

da je močerada res spoznal šele sedaj. 
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 MADAGASKARSKI JEŽ – TENREK: 

  

PRED: 

Tenreka si je otrok predstavljal malce bolje, saj 

lahko rečemo, da je bila oblika dokaj pravilna. 

Narisal ga je v napačnih barvah, saj modra in 

rumena barva nista barvi tenreka. Narisanih je 

tudi kar nekaj nog, čeprav ima samo dva para.  

POTEM: 

Zopet je po ogledu živali ter stiku z njo risbo 

izboljšal in tudi tokrat uporabil prave barve. 

Tudi število nog se je bistveno zmanjšalo, 

vendar je tokrat narisal samo en par nog. 

Bodice so bile tako kot na prejšnji sliki 

narisane enako.  
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4.5.3. OTROK 3 

 MOČERAD: 

  

PRED: 

Tudi pri tej risbi otroka lahko vidimo, da 

otrok ne ve, kaj je to močerad in se verjetno 

še nikoli ni srečal z njim. Močerada je narisal 

v raznolikih barvah. Edino pravilno je narisal 

noge, in sicer dva para.  

POTEM: 

Nad nastalo risbo sem bila navdušena, saj na 

podlagi prejšnje nikakor nisem pričakovala, 

da bo nastala tako dobra risba. Otrok je 

narisal močerada v pravih barvah, torej telo 

je črno, na njem pa se vidijo rumene lise. 

Potrudil se je tudi pri obliki glave in pri 

risanju nog, saj je narisal dva para. Če 

posebej pozorno pogledamo noge močerada 

ter njegove prste, lahko vidimo, kako 

pozorno so narisane konice. Po ogledu te 

risbe sem se lahko prepričala, da je otrok 

zelo dobro opazoval in da je bil namen 

predstavitve živali dosežen. 
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 MADAGASKARSKI JEŽ – TENREK: 

  

PRED: 

Ob pogledu na to risbo sem najprej 

pomislila na paramecija, le da je paramecij 

brez velikih oči. Risba nam zopet pove, da 

otrok nima predstave, kako naj bi bil videti 

tenrek. Uporabljal je napačne barve, in če 

dobro pogledam risbo, tudi okončin ni 

narisal, kot bi jih moral.  

POTEM: 

Risba je že malce boljša od prejšnje, saj iz nje 

lahko sklepam, da je otrok želel narisati 

primerjavo v velikosti tenreka ter navadnega 

gozdnega ježa, ki sem ga pokazala otrokom na 

predstavitvi. Narisal je dokaj pravilno obliko, le 

da še vedno ni nog, čeprav so pri tenreku na 

levi risbi rahlo označene. Risal je tokrat z eno 

barvico in še ta je bila napačne barve, saj ne 

tenrek ne gozdni jež nista vijolične barve.  
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4.5.4. OTROK 4 

 MOČERAD: 

  

PRED: 

Tokrat nisem popolnoma prepričana, kaj 

natančno je želel otrok narisati. Spominja me 

na nekega morskega psa s polžjo hišico. 

Predvidevam, da otrok ni vedel, kaj je 

močerad. Ker ni želel pustiti praznega lista 

papirja, je narisal nekaj, kar pozna. Tudi pri 

tem otroku je opaziti neznanje o močeradu.  

POTEM: 

Po opazovanju se je tako kot pri večini otrok 

do sedaj risba bistveno popravila in je otrok 

narisal močerada v pravih barvah, z dvema 

paroma nog ter repom. Zmotila me je edino 

glava, ki ni bila pobarvana. 
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 MADAGASKARSKI JEŽ – TENREK 

  

PRED: 

Risba nam sporoča, da otrok dobro ve, kako 

zgleda jež in uporablja pravilne barve. 

Narisana sta dva para nog, bodice, glava v 

sklopu trupa, tako kot je videti tenrek.  

 

POTEM: 

Ob pogledu na to risbo sem bila presenečena 

nad vsem narisanim ter nad tem, kaj vse 

otrok opazi in si zapomni. Tenrek je bil 

narisan popolnoma takšen, kakršen je bil, 

dodani sta bili posodici za vodo ter hrano, kar 

je tudi poudarjeno. Narisal je celo hiško od 

tenreka, ki je v sorazmerju s tenrekom, na 

njej pa so bile narisane rožice, ki jih lahko 

opazimo tudi na risbi. Otrok je s to risbo res 

presenetil in še enkrat dal misliti nam 

odraslim, koliko si lahko otroci zapomnijo, če 

le želijo ter jim je stvar zanimivo 

predstavljena.  
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5. ZAKLJUČEK 

Za temo diplomske naloge Predsodki predšolskih otrok do živali sem se odločila, ker 

sem že od nekdaj velika ljubiteljica živali in si ne znam predstavljati življenja brez njih. Kot 

sem omenila že v uvodu, imamo doma pravi mali živalski vrt, vsaka žival pa je nekaj 

posebnega. Prepričana sem, da moramo živeti v okolju, kjer so živali, saj kot pravijo, kdor 

nima rad živali, tudi ljudi ne more imeti. Menim, da je potrebno otroke navajati na živali in jih 

učiti, kako ravnati z njimi že od njihovega otroštva, saj tako razvijejo primeren odnos do njih. 

Sama sem hvaležna svojim staršem, da so mi omogočili imeti toliko različnih živali ter me 

podpirali pri tem, saj sem le tako lahko pridobila izkušnje, ki so me zaznamovale za celo 

življenje.  

 S pomočjo ankete sem ugotovila, da ima doma hišnega ljubljenčka več kot polovica 

otrok, kar je zelo pohvalno, saj v današnjem času starši velikokrat otrokom tega ne 

omogočijo. Pravijo, da zanj nimajo časa, ob tem pa ne pomislijo, da bi otroka tako naučili 

odgovornosti ter mu omogočili, da se bo zavedal, da so živali prav tako živa bitja, ki čutijo 

tako kot mi. Velikokrat se zgodi, da imajo ljudje, ki v otroštvu niso imeli možnosti stika s 

pravimi živalmi, kasneje do njih nek odpor, gnus ali predsodek, katerega so pridobili od 

pripovedovanj drugih. Iz tega se razvije, da si ljudje, ki nikoli niso imeli stika z živalmi, niti ne 

želijo, da bi živali vzljubili oziroma spoznali, kako čudovita bitja so.  

 Tisti starši, ki so imeli v otroštvu hišnega ljubljenčka, bodo to zagotovo prenesli na 

svoje otroke, jim razložili, kako se z njimi ravna, saj bodo želeli, da bi tudi oni imeli pozitivno 

izkušnjo z njimi. Tisti starši, ki pa niso imeli te možnosti, pa svojim otrokom ne bodo mogli 

razložiti, kako se z živalmi ravna, saj sami nimajo te izkušnje, zato takšni otroci v vrtcu 

pohodijo polža, raztrgajo deževnika, pokončajo mravlje, saj ne vedo, da tega ne smejo 

narediti in se ne zavedajo, da živali čutijo tako kot mi. Tukaj pa lahko pripomoremo 

vzgojitelji, ki otrokom pomagamo spoznati živali ter jih navajamo na spoštljiv odnos do 

narave. 

 Menim, da bi morali vzgojitelji pogosteje otrokom omogočati, da spoznavajo svet 

okoli sebe, predvsem pa živa bitja, ki živijo okoli nas. Sama sem ravno zato želela preizkusiti, 
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kakšni bodo rezultati pri diplomski nalogi in ali se bodo po ogledu sploh kaj razlikovali od 

začetnih. Veliko vzgojiteljic ima nek odpor, gnus ali predsodek do živali, kar sem ugotovila, ko 

sem v vrtec prinesla močerada, saj nobena ni hotela priti v bližino moje igralnice, kljub temu 

da sem jim zagotovila, da je strah popolnoma nepotreben. Med samim izobraževanjem bi 

moralo biti veliko več spodbud oziroma poudarka na živalih, saj imajo po večini ljudje na tem 

področju zelo malo izkušenj. Sama v raziskavo nisem želela vključiti pajka, ker do njega čutim 

nek gnus, odpor, pa čeprav sem že velikokrat poskušala, da bi to premagala. Menim, da če bi 

otrokom v skupini predstavila pajka, bi kljub vsemu začutili moje nelagodje in bi s tem 

naredila več škode kot koristi, saj bi lahko svoje občutke prenesla na otroke. 

 Zastavljene cilje sem dosegla, zato sem ponosna tako nase kot na otroke, ki so bili 

pogumni ter pripravljeni sodelovati. Sedaj ko vprašam otroke, katera žival jim je najbolj všeč, 

so med njimi kača, žaba, močerad ali tenrek. Razlogi, zakaj so sedaj takšnega mnenja, so 

seveda v tem, ker so dobili neko pozitivno izkušnjo in so spoznali, da so tudi takšne živali 

lahko prijetne, čeprav večina misli, da so sluzaste, mrzle, neprijetne ali lepljive.  

 Med predstavitvijo živali sem uspela otrokom pokazati vse živali, za katere sem se 

odločila, da jih predstavim. Otroci so med predstavitvijo pridno poslušali ter sodelovali, tako 

da so me vprašali, kar jih je zanimalo. Ugotovila sem, da je bilo potrebno kar nekaj časa in 

vzpodbud, da so se otroci opogumili ter pobožali žival. Vsi otroci so prijeli vse živali, še deček, 

za katerega sem bila prepričana, da mi ne bo uspelo, se je na koncu le opogumil, pristopil ter 

se dotaknil živali. Menim, da je potrebno kar nekaj časa, predvsem pa veliko strpnosti do 

otrok in končni rezultati so potem takšni, kot si jih želimo, torej da otroci premagajo strah, 

gnus, odpor oziroma predsodke, ki so jih imeli pred tem. Pri tem ko sem otrokom 

predstavljala živali, sem jih ves čas opozarjala ter na nek način navajala, da so bili z živalmi 

nežni, da so z njimi ravnali zelo pazljivo, predvsem pa strpno.  

 Otroci so navajeni, da spoznavajo živali v vrtcu samo preko slikanic in knjig, sedaj pa 

so imeli možnost, da so dobili pristen stik z živalmi ter pri tem zelo uživali. Prepričana sem, 

da knjige in slikanice ne bi naredile takšnega vtisa na otroke, kot so ga naredile prave živali.  
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 Zaključim lahko, da sem se imela skozi celotno diplomsko nalogo zelo lepo in sem 

uživala vsako minuto, ki sem jo preživela z otroki ter živalmi. Vesela sem, da sem se odločila 

za to temo, saj sem tako ugotovila, koliko lahko daš otrokom oziroma koliko se oni ob vsem 

tem naučijo. Želela bi si, da bi vsaka izmed vzgojiteljic izkusila, kakšen je občutek, ko lahko 

otroku pomagaš, da premaga strah, gnus, odpor ali predsodek in ti je na koncu še hvaležen. 

 Želim si, da bi vsi enkrat imeli hišnega ljubljenčka, ki človeku poleg svoje pozornosti 

nudi še prijateljstvo, družbo, ljubezen, zvestobo … Sama imam to možnost, zato sem vsak 

dan deležna ljubezni in zvestobe majhnega živega bitja, svoje psičke Stie (slika 36), brez 

katere si ne znam več predstavljati življenja.  

 

Slika 36: Jaz in moja psička Stia 
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PRILOGA 1 – anketni vprašalnik 

IME IN PRIIMEK: 

STAROST: 

SKUPINA OTROK: 

1. Ali imaš doma domačo žival? 

2. Katera žival ti je najbolj všeč? 

3. Katere živali ne maraš, ti ni všeč? 

4. Katera žival se ti gnusi? Zakaj? 

5. Katere živali se bojiš? Zakaj? 

6. Ali prepoznaš žival na sliki? Ali ti je všeč žaba?  

a) Zelo mi je všeč. 

b) Všeč mi je. 

c) Ni mi všeč. 
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7. Ali prepoznaš žival na sliki? Ali ti je všeč morski prašiček? 

a) Zelo mi je všeč. 

b) Všeč mi je. 

c) Ni mi všeč. 

 

 

8. Ali prepoznaš žival na sliki? Ali ti je všeč kača? 

a) Zelo mi je všeč. 

b) Všeč mi je. 

c) Ni mi všeč. 
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9. Ali prepoznaš žival na sliki? Ali ti je všeč paličnjak? 

a) Zelo mi je všeč. 

b) Všeč mi je. 

c) Ni mi všeč. 

 

 

10. Ali prepoznaš žival na sliki? Ali ti je všeč  polž? 

a) Zelo mi je všeč. 

b) Všeč mi je. 

c) Ni mi všeč. 
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11. Ali prepoznaš žival na sliki? Ali ti je všeč močerad? 

a) Zelo mi je všeč. 

b) Všeč mi je. 

c) Ni mi všeč. 

  

 

12. Ali prepoznaš žival na sliki? Ali ti je všeč jež? 

a) Zelo mi je všeč. 

b) Všeč mi je. 

c) Ni mi všeč. 
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PRILOGA 2 – potrdilo o dovoljenju objave fotografij otrok 

 

 


