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Uvod

V Sloveniji se na področju predšolske vzgoje upora-
blja Kurikulum za vrtce, ki zajema šest področij dejav-
nosti. Eno od teh področij je narava, v okviru katere 
razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključeva-
nje v obdajajoče fizično in družbeno okolje. Z različni-
mi dejavnostmi, ki se izvajajo v sklopu tega področja, 
se pri otroku postopoma razvijajo naravoslovni pojmi, 
naravoslovno mišljenje, zmožnosti za uvidevanje in re-
ševanje problemov, klasificiranje, iskanje in povzema-
nje bistva ter oblikovanje konceptov. Vse to so osnovne 
znanstvene metode, ki potekajo na nezavedni ravni 
(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 37). 

Zgodnje učenje naravoslovja v vrtcu skuša iz zmede 
in navidezne nepovezanosti ustvariti red in smisel ter 
postavlja temelje kasnejšemu naravoslovju v šoli, kate-
rega cilj je naravoslovno pismen posameznik, s spozna-
vanjem naravnega in grajenega okolja pa tudi okoljsko 
pismen posameznik, ki bi poleg znanja o okolju posto-
poma razvil zavedanje o prepletenosti odnosov v njem, 
hkrati pa bi si ob razvijanju okoljske pismenosti obli-
koval tudi stališča in vrednote (Krnel, 2008, str. 159–
160). Na pomen zgodnjega učenja naravoslovja v vrtcu 
opozarjajo tudi angleški raziskovalci. Menijo, da bi 
zgodnje učenje pomagalo pri izpodbijanju intuitivnih 
predstav, ki si jih otroci ustvarijo še pred poučevanjem, 
hkrati pa opozarjajo tudi na vlogo pedagogov (Allen, 
2015, str. 25). Da je otrokova pot v naravo in družbo 
lažja in krajša, jim pomagamo odrasli, saj bi sicer brez 
pravočasne pomoči lahko ostali pri lastnih intuitivnih 
in napačnih pojmih, ki se lahko ohranijo tudi v odrasli 
dobi (Krnel, 1993, str. 10). V Kurikulumu za vrtce je 
predvideno, da otrok z naravoslovnimi dejavnostmi 
spoznava živali in rastline ter se zanima za njihove ži-

vljenjske pogoje, spoznava naravno okolje in se usmer-
ja v aktivno delovanje za njegovo ohranitev. 

Vse več vrtcev se vključuje v različne projekte, kot sta 
Ekovrtec in Gozdna pedagogika. S tem se po eni strani 
kaže zavest o pomenu zgodnjega učenja naravoslovja, 
čeprav je po naših opažanjih vse bolj usmerjeno k ne-
kemu splošnemu podajanju znanja, k temu, kako 
ohranjati čisto okolje (projekt Ekovrtec), in kako bi vse 
pedagoške vsebine skušali izpeljati izven igralnic (pro-
jekt Gozdna pedagogika) – v gozdu, ki naj bi bil doda-
tni motivator, s tem pa se pozablja na dejanski oziroma 
globlji pomen zgodnjega učenja naravoslovja v vrtcu – 
na raziskovanje in poglabljanje ter povezovanje naravo-
slovnega znanja. Da vključenost v projekt Ekovrtec/
Ekošola ne prinaša vedno želenih rezultatov – okoljsko 
pismenega posameznika – sta v svoji raziskavi ugotovi-
la tudi Krnel in Naglič (2009). Na podlagi zbranih re-
zultatov sta namreč ugotovila, da okoljsko znanje ne 
vpliva na večjo ozaveščenost in odgovornejše ravnanje 
do okolja, saj so dejavnosti organizirane od zgoraj nav-
zdol in tako pri otrocih ne razvijajo kritičnega razmi-
šljanje in delovanja (prav tam, str. 16). 

Empirična raziskava 

V raziskavi, ki je bila del magistrskega dela (Repovž, 
2018), smo s pomočjo delno strukturiranega intervjuja 
raziskovali, kakšno je védenje oziroma znanje predšol-
skih otrok o ekologiji gozdnih živali (medved, jazbec, 
lisica, jež, močerad, sova, jelen, veverica, zajec in volk), 
kakšne so njihove predstave o prehranjevalnih navadah 
omenjenih gozdnih živali in odnosih med posamezni-
mi gozdnimi organizmi. Postavili smo si naslednje raz-
iskovalne cilje:
1.  Ugotoviti, kako dobro otroci poznajo gozdne živali.
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Kaj vedo predšolski otroci o ekologiji 
gozdnih živali
Poznavanje ekologije gozdnih živali in njihovih prehranjevalnih navad je bistvenega 
pomena za razumevanje širših ekoloških vprašanj. To vodi do razvoja ekološko pismenega 
posameznika, ki se zaveda pomena trajnostnega razvoja in skuša s svojimi dejanji skrbeti za 
dobrobit naše generacije in prihodnjih generacij.
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2.  Ugotoviti, ali imajo otroci že izoblikovano predsta-
vo o medvrstnem odnosu plen – plenilec.

3.  Ugotoviti, ali imajo otroci že izoblikovano predsta-
vo o prehranjevalnih navadah gozdnih živali.

V raziskavi je sodelovalo 50 otrok, starih 4 in 5 let iz 
okolice Ljubljane. Intervjuje smo izvajali v vrtčevski 
knjižnici in zbornici, s čimer smo zagotovili, da je 
otrok brez motečih dejavnikov odgovarjal na postavlje-
na vprašanja. Intervjuji so potekali tako, da smo pred 
otroke postavili plastične igrače, ki so realistično upo-
dabljale gozdne živali (medved, jazbec, lisica, jež, mo-
čerad, sova, jelen, veverica, zajec in volk). Otrokom 

smo nato postavili vprašanja, ki so se nanašala na ome-
njene živali (metodologija prirejena po Allen, 2015, 
2017). Njihove odgovore smo posneli s snemalnikom 
zvoka na osebnem mobilnem telefonu. 

Dobljene odgovore smo kodirali v različne kategorije 
in jih kvantitativno obdelali. Izračunali smo absolutne 
frekvence in strukturne odstotke. Pridobljene podatke 
smo predstavili opisno, tabelarično in/ali grafično. V 
nadaljevanju so predstavljeni nekateri zanimivi izsled-
ki, ki so v celoti objavljeni v magistrskem delu.

V uvodni nalogi smo želeli preveriti, koliko prikaza-
nih gozdnih živali poznajo otroci oziroma koliko jih 
znajo pravilno poimenovati. To smo preverili tako, da 

smo pred vsakega posameznega 
otroka postavili vseh deset plastič-
nih igrač (slika 1), ki zelo realistič-
no upodabljajo gozdne živali, in ga 
prosili, naj jih poimenuje. Graf 1 
prikazuje število pravilnih in na-
pačnih poimenovanj gozdnih živa-
li. Ugotovimo lahko, da so imeli 
otroci največ težav s poimenova-
njem jazbeca in močerada.

V tabeli 1 so za vsako napačno 
poimenovano gozdno žival prika-
zana poimenovanja, ki so jih poda-
li otroci. Pri analizi napačnih poi-
menovanj za močerada je zelo 
presenetljiv podatek, da je kar 54 
% otrok močerada poimenovalo 
kuščar. Pri analizi napačnih poime-
novanj za jazbeca lahko ugotovi-
mo, da kar 34 % otrok ni imelo 
predstave o tem, katera žival je to. 
Ostalih 30 % otrok je podalo raz-
lična poimenovanja: dihur, krt, bo-
ber, pes itn. Pri ostalih živalih so 
bili odstotki napačnih poimeno-
vanj bistveno manjši.

V raziskavi smo želeli tudi izve-
deti, ali imajo 4–5-letni otroci že 
izoblikovano predstavo o prehra-
njevalnih navadah gozdnih živali 

Slika 1: Igrače, ki realistično predstavljajo gozdne živali

Graf 1: Pravilno poimenovanje gozdnih živali

Tabela 1: Poimenovanja napačno poimenovanih gozdnih živali

Močerad % Jazbec % Jelen % sova % veverica %

Kuščar 50 Ne vem 34 Srna 6 Žaba 2 Lisica 4
Strupeni 
kuščar 2 Dihur 6 Ne vem 6 Vrana 2

Ognjeni 
kuščar 2 Krt 6 Kamela 2 Orel 2

Ne vem 18 Pes 4 Ne vem 2

Kača 2 Bober 4

Močerin 2 Hrček 2

Plazilec 2 Medved 2

Čemerak 2 Muca 2

Martinček 2 Lisica 2

Piton 2 Rakun 2
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in kakšna je njihova predstava o medvrstnem odnosu 
plen – plenilec. To smo izvedli tako, da smo otrokom 
zastavila različna vprašanja, oni pa so odgovorili tako, 
da so izbrali eno izmed dveh ponujenih živali (igrač). 

Da bi spoznali, ali imajo otroci izoblikovano predstavo 
o medvrstnem odnosu plen – plenilec, smo pred otroke 
postavili različne pare živali: lisico in zajca, veverico in 
sovo ter medveda in jelena. Vsakega posameznega otroka 
smo prosili, da pri vsakem paru izberejo tisto žival, ki bi 
lovila (plenila) in pojedla drugo žival (vprašanje se je gla-
silo: »Kdo bo koga lovil in pojedel?«). Graf 2 prikazujejo 
primer uspešnosti otrok pri njihovi predstavi o medvr-
stnem odnosu med medvedom in jelenom. Kot lahko 
ugotovimo, je večina otrok pravilno odgovorila (88 %). 
Podobno uspešni so bili tudi pri ostalih dveh primerih.

Da bi spoznali, ali imajo otroci že izobli-
kovano predstavo o prehranjevalnih nava-
dah gozdnih živali, smo pred otroke postavi-
li pet parov živali: jelena in ježa, veverico in 
lisico, zajca in sovo, močerada in volka ter 
jazbeca in jelena. Vsakega posameznega 
otroka smo prosili, da pri vsakem paru izbe-
re tisto žival, ki se prehranjuje z neko dolo-
čeno hrano (primer zastavljenega vprašanja: 
»Kdo izmed njiju se prehranjuje z listi grmi-
čevja?«). Raziskava je pokazala, da otroci raz-
lično dobro poznajo prehrano gozdnih živa-
li; zelo dobro poznajo prehrano sove in 
zajca, slabše pa prehrano ježa, jelena in mo-
čerada. Rezultati za par jelen in jež ter jazbec 
in jelen so prikazani v grafih 3 in 4.

Iz predstavljenih rezultatov lahko zaključi-
mo, da imajo otroci že nekaj znanja o ekolo-
giji gozdnih živali. Poznavanje gozdnih živa-
li oziroma živih organizmov nasploh je 
predpogoj za nadaljnje učenje o evoluciji, 
ekosistemih in drugih naravoslovnih vsebi-
nah (Allen, 2015, 2017), poznavanje teh 
vsebin pa je nujno za razvoj posameznika, ki 
bo ekološko ozaveščen in se bo zavzemal za 
trajnosten način življenja. Z izsledki raziska-
ve želimo prispevati k temu, da se bodo tako 
pedagoški delavci kot tudi starši začeli bolj 
zavedati pomena zgodnjega naravoslovja, saj 
je poznavanje osnovnih ekoloških vsebin bi-
stveno za razumevanje širših ekoloških vpra-
šanj. Le zavedanje pomena tega znanja bi v 
prihodnje omogočilo večjo naravoslovno in 
ekološko pismenost otrok in omogočilo, da 
se bodo otroci razvili v odrasle zagovornike 
varstva narave in okolja.
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Graf 2: Medvrstni odnos med lisico in zajcem

Graf 3: Izbira živali, ki se prehranjuje z listi grmičevja

Graf 4: Izbira živali, ki se prehranjuje s hrošči


