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IZVLEČEK 

Cilj diplomske naloge je bil pojasniti, zakaj imajo določeni otroci tako veliko zanimanje za 

dinozavre. Želela sem preveriti, če jim lahko to znanje koristi tudi na drugih področjih 

naravoslovja, npr. pri poznavanju danes živečih plazilcev.  

V raziskavo je bilo vključenih 92 predšolskih otrok, 38 dečkov in 54 deklic iz najstarejše 

starostne skupine. Z anketnim vprašalnikom sem raziskovala, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike v interesu in znanju o dinozavrih, poznavanju plazilcev ter razlike v 

interesu in znanju med spoloma. Zanimalo me je tudi, kje dobijo otroci informacije o 

dinozavrih.  

Z raziskavo sem ugotovila, da je interes za dinozavre visok, obstaja statistično pomembna 

povezava med interesom in znanjem o dinozavrih ter interesom glede na spol. Raziskava ni 

pokazala statistično pomembnih razlik med interesom za dinozavre in poznavanjem plazilcev 

ter razlike v znanju med spoloma. Otroci, ki so bolje poznali dinozavre, so imeli tudi več 

znanja o plazilcih. Primarni informatorji so bili najpogosteje starši. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otroci, dinozavri, plazilci, intenzivni interes, 

začetno naravoslovje. 
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ABSTRACT 

The aim of the thesis was to explain why certain children have such an interest in dinosaurs. I 

wanted to find out if this knowledge could be of use to them in other areas of science 

education, such as knowledge of reptiles living today. 

The study included 92 preschoolers, 38 boys and 54 girls, from the oldest age group. Using a 

questionnaire, I examined whether there were statistically significant differences in interest 

and knowledge about dinosaurs, knowledge about reptiles, and differences in interest and 

knowledge between genders. I was also interested in where children get information about 

dinosaurs. 

In my research, I found that there was a high level of interest in dinosaurs, a statistically 

significant difference in interest and knowledge about dinosaurs, and differences in interest 

and gender. The study found no statistically significant differences between interest in 

dinosaurs and knowledge about reptiles, and differences in knowledge between genders. 

Children with better knowledge about dinosaurs also showed better knowledge about recent 

reptiles. The primary informants were mostly parents. 

 

KEY WORDS: preschool children, dinosaurs, reptiles, intense interest, early science. 
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1. UVOD 
 

Sama nikoli nisem bila ljubiteljica dinozavrov. Spomnim pa se, da so bili zelo všeč mojemu 

nečaku. Pri petih letih je znal našteti zelo veliko različnih vrst dinozavrov. Kasneje je njegovo 

zanimanje za dinozavre upadlo. Zdaj pa je nad njimi zelo navdušen njegov mlajši brat. Vem, 

da ju moja sestra nikoli ni posebej spodbujala za odkrivanje tega področja. Zakaj ju to 

področje tako močno navdušuje?  

 

Veliko zanimanja zanje sem opazila tudi, ko sem še kot študentka delala v skupini pri 

starejših predšolskih otrocih. Nekega dne smo skupaj risali dinozavre, naslednji dan so bili že 

vsi okoli mene z zelo konkretnimi željami: »Nariši mi triceratopsa, prosim«. Tema 

dinozavrov je pritegnila tudi otroke, ki sprva niso kazali velikega zanimanja zanje. Menim, da 

ima vrtec veliko vlogo pri spoznavanju otrok z dinozavri. V vrtcu imamo veliko knjig, igrač, 

in otrok poznavalcev, ki svoje sovrstnike zelo radi podučijo o izumrlih velikanih. Velikokrat s 

seboj prinesejo tudi svoje igrače dinozavre.  

 

V svoji diplomski nalogi sem raziskala, kako dobro otroci poznajo dinozavre in če jim to 

znanje lahko koristi tudi na drugih sorodnih področjih naravoslovja – konkretno pri 

poznavanju danes živečih plazilcev. V teoretičnem delu sem predstavila naravoslovno 

izobraževanje otrok, kurikulum za vrtce, plazilce in dinozavre. Opisala sem, kaj so intenzivni 

interesi in zakaj imajo lahko vpliv na zanimanje otrok za dinozavre ter otroško poznavanje 

dinozavrov in plazilcev nasploh. V empiričnem delu sem opisala interes otrok za dinozavre, 

kako dobro jih poznajo, kdo so primarni informatorji otrok, odgovorila na vprašanje, ali 

interes in nivo znanja o dinozavrih vplivata na poznavanje danes živečih plazilcev, ter interes 

in znanje primerjala med spoloma.  
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2. PREDMET IN PROBLEM 
 

2.1 Teoretična izhodišča 

 

2.1.1 Naravoslovno izobraževanje 

Razvojno gledano je učenje naravoslovja tesno povezano z miselnim razvojem. Če se otroci 

začnejo zgodaj znanstveno izobraževati, bodo kot odrasli v družbi lahko vplivali na znanost. 

Lažje bodo sprejemali dosežke znanosti in tehnologije, jih znali uporabljati in cenili v odnosu 

do narave. Po drugi strani pa oblikujejo tudi kritičen odnos do znanstvenih resnic. Osebna 

konstrukcija znanja se začne razvijati že zelo zgodaj. Otroci, ki so izpostavljeni izkušnjam, si 

poskušajo razložiti delovanje sveta. Vsi ljudje imamo težnjo, da si sami oblikujemo znanje, s 

katerim si pomagamo osmisliti svet. Na tej točki smo lahko odrasli otrokom v veliko pomoč, 

saj lahko z našimi napotki hitreje in lažje osvajajo znanje. Brez pomoči si lahko sami 

oblikujejo intuitivne in napačne pojme, ki jih težko spremenijo. Zaradi svoje unikatnosti so 

intuitivni pojmi dobra osnova za spreminjanje v znanstvene pojme, a le če otroka pravočasno 

in pravilno usmerjamo in popravimo. Če so si otroci oblikovali napačna pojmovanja, je 

potrebno za uspešen preskok zamajati osrednje pojme. Naravoslovno pismenost sestavljata 

raziskava in osvetlitev različnih pogledov na naravoslovne pojme in zgodnje srečevanje z 

naravoslovjem. Ustvarjalnost je naravni cilj učenja naravoslovnih ved. Z izvirnimi rešitvami 

lahko dosežemo enostavnost, ki je v znanosti zelo pomembna. Posledica učenja naravoslovja 

je tudi razvijanje kritičnega mišljenja. Naravoslovje pripomore k razvijanju vrednot, kot so 

resnica, svoboda, skepticizem, izvirnost, red in komunikativnost. Z naravoslovnimi metodami 

dela se pri otrocih razvijajo sposobnosti, ki so vezane na zbiranje podatkov (opazovanje) in 

obdelavo podatkov (razvijanje in preizkus zamisli). Zbiranje podatkov z opazovanjem zajema 

ugotavljanje enakosti oz. različnosti, opredelitev ter spreminjanje spremenljivk ter delo z več 

spremenljivkami. Obdelava podatkov z razvijanjem in preizkušanjem zajema postavljanje 

hipotez, načrtovanje, predikcijo izida in opravljanje preizkusa, razlago rezultata, posplošitev 

rezultata in sporočanje (Krnel, 1993). 

 

2.1.2 Kurikulum za vrtce 

Narava je eno izmed šestih področij v Kurikulumu za vrtce, v sklopu katere pri otroku 

razvijamo naravoslovne pojme, reševanje problemov, sklepanje hipotez in oblikovanje 

konceptov. Te osnovne znanstvene metode otrok osvaja nezavedno. Otrok si izoblikuje 
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sposobnost razumevanja in povezovanja dogajanja v prostoru in času. Spozna, da je narava 

raznolika in obsežna in kot taka del njegovega življenja. Ob raziskovanju pojavov, ki ga 

zanimajo, se zabava. Opazovanje okolice in sprememb ga z naravo zbližuje. Prvi globalni cilj 

se osredotoča na doživljanje in spoznavanje narave, njeno raznolikost, povezanost in 

konstantne spremembe.  

 

Cilji iz Kurikuluma za vrtce, ki so vezani na diplomsko nalogo:  

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

in krepitev zdravja. 

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

bitjih ter v neživi naravi. 

– Otrok spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo. 

– Otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in nežive 

narave. 

– Otrok si starosti primerno oblikuje predstavo o planetu Zemlja. 

– Otrok razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo, in o zaporedju dogodkov« 

(Kurikulum, 1999, str. 57). 

 

Vzgojitelj otroke motivira, da živali opazujejo in opisujejo, spodbuja, da bitja, predmete, 

snovi med seboj primerjajo in razvrščajo ter med njimi najdejo povezave (Kurikulum, 1999). 

Vzporedno z miselnim in osebnostnim razvojem začnejo otroci raziskovati okolje. Delovanje 

v okolju pa vpliva na oblikovanje miselnih operacij in osnovnih pojmov ter na razvijanje 

mišljenja. Otrok si prične oblikovati »zdravo pamet«, razvija t. i. naivno fiziko, biologijo, 

kemijo. Začetno naravoslovje v vrtcu naj temelji na preverjanju otroških domnev in zamisli. 

Ta procesna znanja imenujemo naravoslovni postopki (opazovanje, razvrščanje, urejanje, 

prirejanje, štetje, merjenje, postavljanje hipotez, načrtovanje in izvajanje poskusov, poročanje 

in povzemanje rezultatov, posploševanje itn.). Naravoslovje ustvarja povezavo med 

mišljenjem in dejavnostmi, poleg tega usvajajo naravoslovne postopke, razvijajo stališča in 

pojme. Razumevanje narave otroci razvijajo ob neposredni samostojni dejavnosti, od drugih 

otrok ali vzgojiteljev v vrtcu (Krnel, 2008). 
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2.1.3 Plazilci 

Ime plazilec izhaja iz latinske besede »repto« (»plaziti se«) (Mršić, 1997). Na Zemlji je 

trenutno znanih čez 6600 vrst plazilcev, npr. želve, kače, kuščarji, krokodili idr. Slovenija ima 

22 avtohtonih vrst (Sket idr., 2003). Plazilci so vretenčarji, ki so se dobro prilagodili 

kopenskem življenju, najdemo pa jih tudi v vodi. Plazilci so živalska skupina, ki pri človeku 

zbuja največ strahu. Ena izmed značilnosti plazilcev, razen pri želvah, je, da imajo podaljšano 

telo. Zaradi kopenskega življenja je njihovo telo zaščiteno s slojem poroženelih ali roženih 

celic. Proces obnavljanja zaščitnega sloja imenujemo levitev. Njihovo ogrodje je popolnoma 

okostenelo (razen pri gekonu in kuščarju, ki imata tudi hrustanec). Želve imajo namesto zob 

čeljust, ki je obložena z roževinastim slojem. Kače imajo zobe pritrjene na zgornji in spodnji 

čeljustnici. Kuščarjem so zobje prirasli na notranjo površino čeljustne kosti. Krokodili imajo, 

tako kot sesalci, vraščene zobe. Kače imajo močne trupne mišice, želve pa najmočnejše noge 

in mišice za iztegovanje glave. Najmočnejše mišice imajo kuščarji ob nogah. Pri teku jim 

pomaga tudi rep. Plazilci imajo dobro razvite oči. Gekoni in kače imajo veke zrasle v 

prozorno opno, ki jim prekriva oči. Gekoni imajo dober sluh, drugi kuščarji in želve slišijo 

slabo. Kače zaznavajo le tresljaje. Njihovo srce je razdeljeno na levo in desno polovico. 

Desna stran vsebuje kri z malo kisika, leva stran je bogata s kisikom. Dihajo s pljuči. Zvoke 

lahko proizvajajo samo gekoni. Za večino plazilcev je značilno odlaganje jajc, nekatere 

samice skotijo žive mladiče, ki se malo prej izležejo iz jajc v notranjosti samice (Mršić, 

1997). Lupina jajca je apnenčasta ali pergamentasta. Ko se mladiči izležejo, so popolnoma 

podobni odrasli živali (razen velikost in barva) (Sket idr., 2003). Telesna temperatura 

plazilcev niha glede na temperaturo okolja. Če se temperatura zniža pod določeno mejo, 

otrpnejo. Gibanje se v tem stanju preneha, dihanje in presnova se upočasnita. Plazilci so 

razširjeni po vsem svetu. Nekatere vrste so se prilagodile tudi življenju v morju in sladki vodi 

(Mršić, 1997). Ker jih večina potrebuje toploto, jih največ živi v tropih (Sket idr., 2003). 

Najmanjši plazilec je gekon (nekateri so veliki le 18 mm), največje pa anakonde in krokodili 

(do 10 m), najtežje so želve usnjače, ki tehtajo do 600 kg. V Sloveniji je najdaljši progasti 

gož, najmanjše pa so nekatere vrste kuščaric (Sket idr., 2003). 

 

2.1.4 Dinozavri 

»Dinozavri«, kar v prevodu pomeni »grozni kuščarji«, so na Zemlji živeli več kot 160 

milijonov let. Vse, kar vemo o njih, smo izvedeli iz preučevanja najdenih fosilov okostij. 

Obdobje, ko so se pojavili, imenujemo mezozoik. To obdobje delimo na geološke periode: 
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trias, juro in kredo (Dixon in Malam, 2004). Trias pomeni tretjina. V Nemčiji so v tem 

obdobju značilne tri plasti kamnin: kevper, školjčni apnenec in pisani peščenjak. Jura je 

poimenovana po usedlinah v švicarskem gorovju. Kreda je dobila ime po fosilih iz apnenca, 

marmorja in krede (Hoffmann, 2017). Začetek dobe dinozavrov je v triasu, ko so bili še vsi 

kontinenti združeni (Pangea), kar jim je omogočilo širjenje po vsem svetu (Dixon in Malam, 

2004). 

 

Dinozavri so skupina vretenčarjev, imenovanih plazilci (Reptilia). Plazilci imajo običajno 

nestalno telesno temperaturo in imajo luskasto kožo. Samice odložijo oplojena jajčeca, trda 

koža ali trde lupine pa preprečujejo, da bi se jajca ob odlaganju izsušila. Zgodnji plazilci so 

bili prva skupina vretenčarjev, ki se je razmnoževala na kopnem. Kuščarjem podobni plazilci 

so se razvili iz dvoživk pred vsaj 340 milijoni let. Dinozavri so se razvili pred približno 240 

milijoni let. 

 

Tako kot danes živeči plazilci so imeli luskasto kožo in rep. Za razliko od ostalih plazilcev so 

lahko hodili pokončno. Nekateri so bili inteligentnejši od danes živečih plazilcev. Majhni 

mesojedi dinozavri so se razvili v ptice. Znanstveniki so prepričani, da so bili dinozavri tako 

aktivni, pametni in toplokrvni, kot je večina sesalcev. Obstajali so ogromni štirinožni 

rastlinojedci, višji od petnadstropne stavbe, težki kot šest slonov in daljši od kolone 

avtobusov. Štirinožni rastlinojedi dinozavri so imeli koščen oklep iz plošč ali bodic. Poleg 

njih so bili tudi dvonožni rastlinojedci. Vsi so živeli v nevarnosti pred dvonožnimi 

mesojedimi dinozavri z zobmi in s kremplji. Največji plenilci so tehtali toliko kot slon in bi, 

če bi danes še živeli, brez težav pojedli celega človeka. Niso pa bili vsi dinozavri ogromni. 

Nekateri so bili komaj večji od piščanca. Dinozavri so bili v svojem času to, kar so danes 

rastlinojedi in mesojedi sesalci (Lampert, 1990). 

 

Medtem ko so dinozavri vladali na kopnem, je bil ocean domena številnih različnih družin 

morskih plazilcev, kot so notozavri, ihtiozavri, pliozavri, mozazavri in elasmozavri. Bili so 

mesojedci, plenili so druga morska bitja, pa tudi drug drugega. Čeprav so ti plazilci živeli v 

vodi, so morali odplavati na površje, da so si napolnili pljuča, preden so izginili nazaj v 

podvodni svet (Dixon in Malam, 2004). 

 

Dinozavri so izumrli pred približno 65 milijoni let. Obstaja veliko teorij, ki pojasnjujejo, kako 

se je to zgodilo. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bil najden meteoritni krater s 
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premerom 180 km na morskem dnu ob polotoku Jukatan v Mehiki. Skala, ki je naredila 

krater, je imela premer desetih kilometrov. Udar je lahko povzročil toliko prahu, da je zakril 

sončno svetlobo, kar je povzročilo spremembo podnebja in množično izumrtje dinozavrov. 

Fosile dinozavrov so ljudje zbirali že dolgo, preden so vedeli, katerim bitjem pripadajo. Na 

Kitajskem so včasih verjeli, da so kosti dinozavrov kosti mrtvih zmajev. Šele leta 1841 so 

znanstveniki ugotovili, da so ti ogromni plazilci obstajali v daljni preteklosti. Owen je izjavil, 

da je treba to izumrlo skupino imenovati dinozavri. Paleontologi včasih težko najdejo in 

prepoznajo fosile dinozavrov. Običajno so fosilizirani le trdi deli živali, pogosto kosti in 

zobje. Vedno znova pa se odkrijejo fosili popolnih okostij v njihovem naravnem položaju. 

Čeprav so te najdbe redke, jih je bilo v zadnjih dveh stoletjih dovolj, da so si znanstveniki 

lahko ustvarili dobro sliko o tem, kako so živeli dinozavri. Nekateri najzanimivejši fosili ne 

vsebujejo ničesar o samem dinozavru. To so sledi, ki jih je žival pustila za seboj, ko je hodila, 

odtisi kože ali celo iztrebkov. Ti fosili so lahko zelo koristni, saj dajejo znanstvenikom 

vpogled v to, kako so dinozavri živeli. Koristni dokazi iz življenja dinozavrov so tudi jajca in 

dinozavrova gnezda (Dixon in Malam, 2004).  

 

2.1.5 Interesi otrok 

Veliko otrok že zelo zgodaj razvije zelo intenzivne interese. Kriteriji, da lahko govorimo o 

intenzivnih interesih, so, kadar: 

– dolgo traja; 

– se pokaže v različnih okoljih, kjer je otrok; 

– ga opazijo različni ljudje; 

– interes vključuje veliko stvari v povezavi (knjige, igrače, filmi) (DeLoache idr., 2007). 

 

Primer intenzivnega interesa:  

Zanimanje štiriletnega dečka za dinozavre se je začelo, ko je bil star 18 mesecev. 

Nenehno je iskal po knjigah informacije o dinozavrih, jih identificiral in primerjal. 

Starše je spraševal o dinozavrih – kako živijo, kaj jedo, kako lovijo itd. Ure se je igral 

s stotinami plastičnih figuric dinozavrov, ki jih je organiziral v zapletene prizore. 

Narisal je tudi nešteto slik različnih vrst dinozavrov. Mati je podpirala njegovo 

zanimanje in se tudi sama veliko naučila o dinozavrih. Vsa družina je dvakrat 

prevozila 120 milj, da bi obiskala Naravoslovni muzej v Washingtonu, kjer je videla in 

izvedela več o dinozavrih. Kontinuiteta med zgodnjimi in poznejšimi interesi se lahko 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Sara Grosek: Diplomsko delo 

- 7 - 

 

kaže predvsem v splošni težnji po intenzivnih interesih ne glede na vsebino. Tako je 

bolj verjetno, da mlajši otroci z intenzivnimi interesi postanejo predani zbiratelji v 

odrasli dobi, čeprav se lahko poseben poudarek njihovega hobija ali zbirateljske 

dejavnosti razlikuje od tistega, kar jih je zanimalo v prvih letih življenja (DeLoache 

idr., 2007).  

 

Znanstveniki ne vedo, kaj točno otroke pritegne tako močno, da se intenzivni interes začne. 

Tudi starši težko povedo, kdaj točno se je zanimanje za otrokov intenzivni interes začelo. 

Ampak skoraj tretjina otrok v starosti od dveh do šestih let razvije vsaj en intenzivni interes. 

Najpogostejši interesi so: letala, vlaki in avtomobili, takoj za njimi pa že dinozavri. 

Paleontolog Kenneth Lacouara je bil mlad fant z intenzivnim interesom za dinozavre, ki ni 

nikoli zbledel. Pravi, da se otroci za dinozavre zanimajo, saj je to lahko prvo področje, kjer je 

otrok lahko strokovnjak in v znanju prekaša večino odraslih, ki jih pozna. Študija iz leta 2008 

je pokazala, da lahko trajna intenzivna zanimanja, zlasti na konceptualnem področju, 

pomagajo otrokom razvijati znanje in vztrajnost, pozornost in veščine obdelave informacij. 

Otroci z intenzivnimi interesi so ponavadi nadpovprečno inteligentni. Michael Brydges pravi, 

da so ga dinozavri očarali v prvem razredu. Potem ko je prebral vse knjige o dinozavrih v 

šolski knjižnici, je napisal in ilustriral svoje slikanice. V drugem razredu je odraslim govoril, 

da želi biti paleontolog. Težko je verjel, da so tako ogromne živali obstajale. Hotel jih je 

izkopati in si dokazati, da so resnične. Kot majhnemu otroku mu je bilo še bolj zastrašujoče 

razmišljati o dinozavru, ki je bil visok 30 metrov. Bili so nekaj najbolj osupljivega, kar si je 

lahko zamislil (Morgan, 2017).  

 

Marjanovič Umek je na vprašanje, zakaj otroke zanimajo dinozavri, odgovorila: "Gledano z 

razvojnopsihološkega vidika, štiri-, petletne otroke, ki imajo izredno bogato domišljijo, 

zanimajo dinozavri, ker so časovno oddaljeni. Podobno kot kraljeviči, princese in škratje v 

pravljicah so živeli 'nekoč' … Otrokom dajejo občutek moči in vsemogočnosti, v igri 

nakazujejo dinamiko, pogum, zmago. V njih je veliko skrivnostnega – kar manjka, otroci 

pridodajo z lastnimi, neverjetnimi in vsakdanjimi razlagami. Zanesljivo veliko naredijo še 

komercialni učniki: dinozavri v risankah, na majicah, sličicah – imajo jih že vsi." (H. Č., 

2011). Ta neverjetna bitja otroke učijo o tem, kako vrste nastanejo in izginejo ter kako se 

vmes prilagajajo in preživijo. Zanimanje za dinozavre otrokom pomaga, da se seznanijo z 

zemeljsko časovnico in cenijo, da so neverjetne, zanimive stvari obstajale že dolgo pred njimi 

(Lincolne, 2022).  
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Interesi so povezava s predmeti ali področji zanimanja, ki so otroku pomembni. Te lahko 

spodbudijo notranji ali zunanji dejavniki. Raziskovalci so izpostavili dve vrsti interesov, ki 

lahko okrepijo otrokovo motivacijo za novo področje zanimanja. Situacijski interesi lahko 

povzročijo, da dogodek ali predmet v otroku vzbudi zanimanje. Običajno takšni interesi ne 

trajajo dolgo, nimajo vedno pozitivnega učinka in največkrat ne vplivajo na bistveno 

pridobivanje znanja. Individualni interesi, za katere je značilna zavzetost, pa poglabljajo 

znanje za posamezna področja in imajo pozitivni učinek. 

Zunanji vplivi na individualne interese v otroštvu: 

– PROSTA IGRA (Predšolski otroci, ki imajo veliko časa za prosto igro, imajo veliko 

nadzora nad potekom igre.); 

– IZOBRAŽEVALNI POUDAREK (Odnos staršev do dosežkov in uspeha.); 

– DOSLEDNOST (Urejenost in doslednost pozitivno vplivata na razvoj nadarjenih 

posameznikov.); 

– PRIORITETE OTROKA (Za razvoj in ohranjanje interesov za igro je potrebno dati 

prednost otrokovim interesom in dejavnostim.); 

– KOMUNIKACIJA (Otroci, ki v zgodnjem otroštvu razvijejo intenzivne interese, so 

odvisni od drugih, da jim zagotovijo informacije za specifična področja.) (Johnson, 

Alexander, Spencer, Leibham in Neitzel, 2004).  

 

Raziskave v naravoslovnem izobraževanju se tradicionalno izvajajo na kognitivnem področju. 

Pogosto se sprašujejo, kako izboljšati akademski uspeh, vendar navadno zgolj s kognitivnega 

vidika. Nedavne študije pa poudarjajo tudi socialne, čustvene in motivacijske vidike in kažejo 

na pomembno vlogo v posameznih učnih procesih, pogosto s posebnim poudarkom na 

zanimanju in motivaciji. Pri tem naj bi pozitivna čustva močno vplivala na procese učenja in 

dosežkov (Randler in Bogner, 2007). 

 

V študiji Hidi in Renninger (2006) je poudarek na psihološkem konstruktu zanimanja, kjer 

avtorja opozarjata na vidike: Zanimanje vpliva na pozornost, cilje in raven učenja. 

Zanimanje je rezultat interakcije med osebo in določeno vsebino. Potencial zanimanja je v 

osebi, vsebina in okolje pa določata smer. Nadalje sta združila dve vrsti zanimanja 

(individualno in situacijsko) in uvedla štirifazni model razvoja zanimanja. Prva faza je 

sprožen situacijski interes, in če se ohrani, se razvije v drugo, vzdrževano situacijsko 

zanimanje. V tretji fazi se individualni interes pojavi, v četrti fazi pa dobro razviti individualni 
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interes vztraja. Težko je oceniti, ali poučevanje in učenje v šoli povečuje ali zmanjšuje 

posamezne interesne rezultate. Idealno bi bilo, če bi poučevanje in učenje v šoli vzbujalo 

situacijski interes (1. faza iz štirifaznega modela), ki se lahko kasneje razvije v ohranjeno 

situacijsko zanimanje med učno enoto in se idealno utrdi v interes posameznika. Hidi in 

Renninger sta v svoji raziskavi ugotovila, da lahko okolje podpira ali pa tudi ne podpira 

nagnjenosti k ponovnemu vključevanju zanimanja. To kaže na pomen izobraževanja. V študiji 

Randler in Bogner (2007) so v Nemčiji raziskovali zanimanje za ekologijo pred, med in po 

štirinajstih urah izobraževanja o ekologiji. V raziskavo je bilo vključenih 490 otrok, starih 13–

14 let, iz dveh stratifikacij (»Hochschule« in »Gymnasium«). Dosežki so bili ocenjeni v 

predhodnem testu, testu po izobraževanju in testu po obdobju 6–8 tednov po izobraževanju. 

Interes in stopnja zanimanja za ekologijo po izobraževanju sta bila odvisna od nivoja 

stratifikacije (bolj so bili zainteresirani učenci višje stratifikacije), ne pa tudi od spola. Kot je 

bilo pričakovano, so rezultati zanimanja pred izobraževanjem pokazali zelo pomemben vpliv 

na rezultate po izobraževanju. Situacijsko zanimanje, merjeno med učno enoto, je poleg 

zanimanja pred izobraževanjem pomembno vplivalo tudi na zanimanje po izobraževanju. 

Ugotovili so, da zanimanje pred izobraževanjem pomembno vpliva na zanimanje pozneje in 

da zanimanje med izobraževalno obravnavo pozitivno vpliva tudi na zanimanje po obravnavi. 

 

2.1.6 Znanje otrok o plazilcih 

Predstavila bom študijo, ki je preučevala alternativne predstave učencev o plazilcih in 

dvoživkah ter v kolikšni meri te predstave ostanejo nespremenjene skozi osnovno šolo do 

študijskih let. Rezultati so pokazali, da je večina učencev znala razvrstiti kače med plazilce, 

medtem ko je manj kot 30 % učencev morsko želvo uvrstilo med plazilce. Ostalih 70 % jo je 

označilo za dvoživko. Napačna razvrstitev je posledica njenih kopenskih in vodnih navad. 

Precejšen delež učencev je črička, polža in deževnika označilo za plazilca. Veliko število (nad 

50 %) učencev je krokodila uvrstilo pod dvoživko. Več kot 65 % učencev je kačo pravilno 

opredelilo kot plazilca. Učenci so imeli najmanj težav z uvrščanjem žabe, kuščarja in kače, 

ker so zelo značilni predstavniki svoje vrste. Odmik od prototipa, kot npr. želva in krokodil 

(plazilec, ki živi na kopnem in v vodi), povzroči težave pri uvrščanju v ustrezno kategorijo 

(Yen idr., 2004). 

 

V raziskavi, v kateri so preverjali, ali se učenci več naučijo od učne ure v živalskem vrtu ali 

šoli, so ugotovili, da so otroci, ki so imeli direktno izkušnjo s plazilci, pridobili več znanja. To 
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znanje je bilo tudi trajnejše. Izgubili so tudi predsodke pred »manj priljubljenimi živalmi« 

npr. kačami (Wünschmann idr., 2016).  

 

2.1.7 Znanje otrok o dinozavrih 

Pal (2011) je v diplomski nalogi z naslovom »Leposlovje kot motivacija naravoslovnih 

dejavnosti« izpostavila, da je že naslov knjige o dinozavrih v otrocih vzbudil zanimanje. Za 

potrebe diplomske naloge je opravila anketo z 22 vprašanji. Vključenih je bilo enajst 

vrtčevskih otrok, starih 5–6 let. Vsi otroci so bili zelo zainteresirani za odkrivanje informacij 

o dinozavrih. Prepoznali so T-rexa in trilobita. Sedem otrok je pravilno odgovorilo, da so 

dinozavri izumrli zaradi padca asteroida. Avtorica je ugotovila, da imajo otroci zelo visoko 

notranjo motivacijo za spoznavanje dinozavrov in igranje z njimi. Naloga »Kaj bo prišlo iz 

jajca« avtorice Repovž je obravnavala 22 otrok, starih 5–6 let. Šest otrok je vedelo, da se 

dinozavri izvalijo iz jajc. Tudi v diplomski nalogi »Predstave otrok o organizmih, ki se 

razvijejo iz jajc«, kjer je sodelovalo 19 otrok, starih 4–6 let, sta dva otroka odgovorila, da se iz 

jajca lahko izleže dinozaver (Boben, 2015). Kilar (2012) je v svoji diplomski nalogi z 

naslovom »Kaj vemo o dinozavrih« zapisala otroške domneve. V nalogi je sodelovalo 11 

otrok, starih 2–6 let. Otroci so jih opisali kot zelo velike, nekateri so prijazni in jedo samo 

rastline, od njih so ostale samo še kosti, imajo veliko srce in rep, imajo ostre zobe, so hitri in 

kosmati, izvalijo se iz jajc. Otroci so poznali dve vrsti dinozavrov: T-rex in triceratops. Vedeli 

so, da so mesojedci imeli velike, ostre zobe in dolge kremplje, da so različnih velikosti, eni 

letijo, rastlinojedi pa so imeli dolge vratove, da so lažje jedli liste z dreves. Otroci so bili zelo 

motivirani za sodelovanje pri izvajanju dejavnosti. Veliko staršev je poročalo, da so 

dejavnosti v vrtcu vplivale tudi na njihovo spontano igro doma, saj so pogosto izbrali igro z 

dinozavri in staršem pripovedovali o pridobljenih informacijah. Kljub velikemu starostnemu 

razponu v skupini so otroci med seboj sodelovali, se dogovarjali in se povezali. Na to je 

moralo vplivati tudi to, da so otroci sami izbrali temo raziskovanja. Avtorica izpostavlja, da je 

ključnega pomena pri vodenju dejavnosti in učenju izpeljava preko igre.  

 

Chi in Koeske (1983) sta prišla do ugotovitve, da je imela struktura dinozavrov pri pomnjenju 

podatkov o dinozavrih pomembno vlogo. V raziskavi Alexander, Johnson, Leibham in 

DeBauge (2004), v kateri so preučevali učenje specifičnega znanja v vrtcu in iskali razmerje 

med znanjem, inteligenco ter pridobljenim znanjem po tritedenskem učenju o dinozavrih, so 

ugotovili, da so vsi učenci napredovali v znanju. V raziskavo je bilo vključenih 30 vrtčevskih 
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otrok iz dveh skupin, starih pet in šest let. Prvi koraki so bili namenjeni prepoznavanju in 

povezovanju medsebojno podobnih dinozavrov. Otroci, ki so bili razdeljeni v več manjših 

skupin, so nato sestavili skupine podobnih dinozavrov. Sledila je razprava o podobnosti. 

Nazadnje jim je vzgojiteljica predstavila, da so glede podobnosti obravnavani dinozavri 

razporejeni v pet družin. Preostanek prvega tedna je bil namenjen učenju o podobnostih in 

lastnostih dinozavrov znotraj posamezne družine. V drugem in tretjem tednu je vzgojiteljica 

izvajala izobraževanje glede poimenovanja in lastnosti posameznih dinozavrov. Vsaka lekcija, 

ki je trajala od 30 do 60 minut, je vsebovala podajanje informacij in aktivno učenje z igro, ki 

je vsebovala lastnosti obravnavanih dinozavrov. Ker so bile podobne družine dinozavrov 

predstavljene že na začetku in pogosto obravnavane med potekom raziskave, so lahko otroci 

postavljali bolj usmerjena vprašanja. Da bi lahko natančno spremljali spreminjanje 

otrokovega znanja, je bila pred pričetkom raziskave izvedena anketa o poznavanju imen 

dinozavrov. Dodatno je bil poleg ankete izveden IQ-test. Prvi del je bil namenjen vzorcu 

pridobivanja znanja, ki je povezan z usmerjenim učnim načrtom. Nadalje so raziskovali 

učinke znanja in inteligence glede na vrste vprašanj, ki so jih otroci spraševali med igro. Na 

začetku raziskave so prepoznali 36 % predstavljenih dinozavrov, ob koncu se je ta delež 

povečal na 68 %. Otroci so s pomočjo učnega načrta izboljšali svoje znanje. Na začetku 

raziskave je bila ugotovljena povezava med višjim inteligenčnim kvocientom in poznavanjem 

ter poimenovanjem dinozavrov. Prav tako so inteligentnejši otroci bolje povezovali dinozavre 

glede na enake lastnosti. Med učnim procesom je bilo ugotovljenih več pozitivnih povezav 

med vsemi merili znanja, kar kaže, da se je znanje s časom povečalo. V študiji Salmi, 

Thuneberg in Vainikainen (2016) je 366 dvanajst let starih učencev obiskalo razstavo 

znanstvenega centra o dinozavrih na Finskem. Znanje učencev so v šestmesečnem obdobju 

preverjali s standardiziranimi testi. Ugotovitve kažejo, da so se učenci ob obisku 

znanstvenega centra veliko naučili in tudi zelo uživali. Med dečki in deklicami ni bilo razlik v 

splošnih kognitivnih kompetencah. Vidimo, da je zelo pomembna oblika poučevanja. Ko so 

otroci obiskali razstavo dinozavrov, so dobili trajnejše znanje. Alexander, Johnson in 

Schreiber (2002) so preučevali otroke z različnimi stopnjami znanja. Otroci, stari od štiri do 

devet let, z različnimi stopnjami znanja o dinozavrih so opravili nalogo navzkrižne 

primerjave, v kateri so raziskali pare znanih (dinozavri) in neznanih (morska bitja) modelov. 

Starejši otroci so izčrpneje raziskovali modele, našli več razlik in posledično naredili manj 

napak kot mlajši otroci. Visoko znanje je otrokom omogočilo pravilno identifikacijo modelov, 

povezano pa je bilo tudi z uporabo strategije testiranja hipotez, zaradi česar so otroci naredili 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022096502001005#!
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večje število napak pri nalogi navzkrižne primerjave. Uspešnost na kontrolnem področju je 

pokazala, da je bila strategija testiranja hipotez specifična za področje visokega znanja. 

 

2.2 Opredelitev problema 

Dinozavri veljajo za zelo zanimivo skupino živali. DeLoache idr. (2007) so raziskovali 

intenzivne interese pri mlajših otrocih, med katerimi izpostavljajo tudi interes za dinozavre. 

Intenzivni interesi so zelo koristni za razvoj inteligence otrok (Alexander, Johnson, Leibham 

in Kelley, 2007). Izvedenih je bilo že nekaj raziskav, ki se ukvarjajo s predstavami in interesi 

otrok za dinozavre. Chi in Koeske (1983) sta z dvema nalogama preučevala otrokovo znanje o 

štiridesetih vrstah dinozavrov. Ugotovila sta, da si otrok bolje zapomni in znanje obdrži pri 

bolj strukturiranem naboru dinozavrov kot pri manj strukturiranem naboru. V raziskavi Salmi, 

Thuneberg in Vainikainen (2016) preučujejo, kaj in koliko se otroci naučijo od obiska 

razstave dinozavrov in kako trajno je to znanje. Ugotavljata, da je taka oblika poučevanja zelo 

učinkovita. Alexander, Johnson in Schreiber (2002) so preučevali, kako dobro otroci, ki jih 

dinozavri zelo zanimajo, prepoznajo in razlikujejo vrste dinozavrov. Starejši otroci so se bolj 

poglobili v raziskovanje, ugotovili so več lastnosti, po katerih se dinozavri razlikujejo, in 

posledično naredili manj napak kot mlajši otroci. Tudi slovenski otroci imajo o dinozavrih 

pogosto že veliko znanja. V diplomski nalogi Pal (2011) navaja, da je sedem otrok od enajstih 

vedelo, da so dinozavri izumrli zaradi padca asteroida. V diplomski nalogi Repovž (2013) 

ugotavlja, da je slaba tretjina predšolskih otrok vedela, da se tudi dinozavri izvalijo iz jajca. V 

diplomski nalogi Kaj vemo o dinozavrih? (Kilar, 2012) je avtorica preučevala otroške 

domneve o dinozavrih. Otroci jih opisujejo, da so zelo veliki; nekateri so bili prijazni in jedli 

samo rastline; od njih so ostale le še kosti; imeli so veliko srce in rep, ostre zobe; nekateri 

dinozavri so jedli druge majhne dinozavre. Nekateri so bili zelo hitri in kosmati. Vedeli so, da 

so imeli mesojedci velike, ostre zobe in dolge kremplje, da so bili različnih velikosti, nekateri 

so leteli, rastlinojedi dinozavri pa so imeli dolge vratove, da so lažje jedli liste z dreves. Otroci 

so navedli tudi dve vrsti dinozavrov: T-rex in triceratops. Dinozavri so skupina izumrlih 

živali, ki je številnim otrokom zelo zanimiva. Zato bi lahko otroke s pomočjo njih veliko 

naučili o živalih in naravoslovju nasploh. To je tudi osrednji namen moje diplomske naloge, 

da ugotovim, kako si lahko vzgojitelji pomagamo z otrokovim znanjem in zanimanjem za 

dinozavre pri poučevanju o danes živečih plazilcih. 

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022096502001005#!
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3. CILJI RAZISKAVE 
 

Glede na predmet in vsebino raziskave smo postavili naslednje cilje: 

1. Raziskati otrokov interes za dinozavre v primerjavi z nekaterimi drugimi področji, 

igrami in igračami v predšolskem obdobju. 

2. Ugotoviti, kako dobro poznajo dinozavre. 

3. Ugotoviti, kje otroci pridobijo informacije o dinozavrih. 

4. Ugotoviti, ali interes in nivo znanja o dinozavrih vplivata na poznavanje danes živečih 

plazilcev (glavata kareta, kameleon, modras, legvan, krokodil). 

5. Ugotoviti, ali obstajajo razlike v interesu in znanju med spoloma. 
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4. HIPOTEZE 
 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

H 1 Predpostavljam, da bodo otroci, ki imajo večji interes za dinozavre, imeli tudi več 

znanja o njih. 

H 2 Predpostavljam, da bodo otroci, ki imajo večji interes za dinozavre, tudi bolje poznali 

danes živeče plazilce. 

H 3 Predpostavljam, da bodo otroci, ki imajo več znanja o dinozavrih, tudi bolje poznali 

danes živeče plazilce. 

H 4 Predpostavljam, da bodo dečki imeli večji interes in več znanja o dinozavrih kot 

deklice. 
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5. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Za namen raziskave sem uporabila vprašalnik in preizkus znanja.  

 

5.1 Vzorec 

Vzorec zajema 92 otrok iz Ljubljane in okolice, starih pet in šest let, od tega 54 deklic in 38 

dečkov.  

 

5.2 Spremenljivke 

Interes 

Interes otrok za dinozavre je razdeljen v tri kategorije glede na vprašanje 1. Otroci, ki so 

igranje z dinozavri postavili na: 

– na 1. mesto, so v 1. kategoriji,  

– na 2. in 3. mesto, so v 2. kategoriji, 

– ter na 4. in 5. mesto, so v 3. kategoriji. 

Spol 

Spol je opisna spremenljivka (dečki, deklice). 

 

Znanje 

Preverjali smo znanje otrok o: 

– dinozavrih, ki se je preverjalo z vprašanji od 2 do 10 (pri čemer je bilo vprašanje 2 

izločeno iz obravnave). Število vseh možnih točk je 17. 

– plazilcih, ki se je preverjalo z vprašanjem 12 in opisom krokodila. Število vseh 

možnih točk je 8. 

 

5.3 Zbiranje in obdelava podatkov 

Raziskava je bila opravljena v štirih enotah vrtca in šestih skupinah. Najprej sem od vodij 

vrtčevskih enot pridobila dovoljenje za izvajanje raziskave v oddelkih, nato sem za 

sodelovanje otrok v raziskavi od staršev predhodno pridobila podpis s privolitvijo. Ko sem 

pridobila vsa potrebna soglasja vrtca in staršev za izvajanje empiričnega dela naloge, sem se z 

vodjami enot in vzgojiteljicami dogovorila za izvajanje raziskave. Intervjuje s posameznimi 

otroki sem izvajala od 20. 10. 2021 do 14. 12. 2021.  
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Intervjuje z otroki sem izvajala v pedagoški sobi, prosti igralnici, na dvorišču (odvisno od 

razpoložljivih prostorov). Otroci so odgovarjali na vprašanja v vprašalniku in preizkusu 

znanja, jaz pa sem zapisovala njihove odgovore. Na koncu je sledilo risanje dinozavra in opis 

risbe.  

 

5.4 Vprašalnik in preizkus znanja 

Pri prvem vprašanju je imel otrok na voljo pet iger in je navedel po vrsti od 1 do 5, s katero 

igro bi se najraje igral. S temi rezultati sem lahko ocenila otrokov interes za dinozavre v 

primerjavi z drugimi igrami. 

 

Drugo vprašanje je preizkus otrokovega poznavanja dinozavrov. Otrok je moral med 

različnimi sličicami živali in dinozavrov obkrožiti vse, za katere je menil, da so dinozavri. 

Sledilo je šest zaprtih vprašanj o dinozavrih. S temi podatki sem ugotavljala njihovo znanje o 

dinozavrih. Temu so sledila tri odprta vprašanja. Otrok je lahko povedal vse informacije, ki 

jih ima o dinozavrih, narisal in opisal dinozavra ter povedal, kje je za dinozavre izvedel oz. 

kdo mu je zanje povedal. Ta vprašanja sem predstavila kvalitativno. 

 

Nazadnje sem jim pokazala pet slik plazilcev (glavate karete, kameleona, modrasa, legvana in 

krokodila) in jih prosila, da plazilce poimenujejo ter zadnjega (krokodila) tudi podrobneje 

opišejo (vse, kar vedo povedati o izgledu in življenju živali na fotografiji). 

 

 

Slika 1: Glavata kareta 

(https://www.pinterest.com/pin/985231159525626/) 
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Slika 2: Kameleon 

(https://reptilesmagazine.com/the-panther-chameleon-is-actually-11-distinct-species/) 

 

 

Slika 3: Legvan 

(https://www.180360.com/wp-content/uploads/2013/06/PuertoRico_Iguana.jpg) 

 

 

Slika 4: Modras 

(https://galerija.foto-narava.com/displayimage.php?pos=-28809) 
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Slika 5: Krokodil 

(https://www.boldsky.com/img/2015/11/09-1447070978-crocodiledungfacemask.jpg) 

 

Celoten vprašalnik in preizkus znanja sem priložila v prilogo.  

 

5.5 Obdelava podatkov 

Zabeležene podatke sem vnesla v Microsoft Office Word dokument. Vse risbe sem 

fotografirala in jih dodala v anketni vprašalnik posameznega otroka. Nato sem podatke 

prepisala v program Microsoft Office Excel, kjer sem jih zbrala, obdelala in iz njih oblikovala 

razpredelnice in grafe. Ker je bilo podatkov zelo veliko, sem oblikovala kode. Na tak način 

sem si pomagala kategorizirati informacije in jih združiti. 

 

V nadaljevanju sem uporabila naslednje statistične metode: 

– deskriptivno statistiko, 

– test analize variance (ANOVA) za ugotavljanje razlik med tremi neodvisnimi 

spremenljivkami (interes in znanje), 

– Pearsonov koeficient korelacije za povezavo med spremenljivkama, 

– hi-kvadrat za ugotavljanje zveze med neodvisnima spremenljivkama (spol in 

razvrstitev v kategorije), 

– T-test za ugotavljanje razlik med spoloma glede na znanje. 

 

Hipoteze sem preverjala s stopnjo tveganja 5 % (p = 0,05). 

 

V spodnji preglednici je razložena legenda simbolov, uporabljenih v nadaljevanju. 
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N = število otrok 

M = povprečno število točk 

SD = standardni odklon 

F = frekvenca 

F % = frekvenca v odstotkih 

df = stopinje prostosti 

Preglednica 1: Legenda simbolov 

 

Največje število možnih točk je bilo 25. Glede na delitev vprašalnika so bile točke razdeljene 

na dva dela – vprašanja o dinozavrih, pri katerih je bilo možno osvojiti 17 točk, ter vprašanja 

o plazilcih, pri katerih je bilo možno osvojiti 8 točk. Dinozavrom so bila namenjena vprašanja 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10, plazilcem pa vprašanje 12 in opis krokodila. Kriterij za točkovanje 

posameznega vprašanja je podan v spodnji preglednici. 

 

Vprašanje Št. točk Kriterij 

Vprašanje 2 0 točk Zaradi prevelikega števila pravilnih odgovorov izločen iz 

analize. 

Vprašanje 3 1 točka Pravilen odgovor 

Vprašanje 4 1 točka Pravilen odgovor 

Vprašanje 5 2 točki 2 točki – več kot en naštet dinozaver 

1 točka – en dinozaver 

Vprašanje 6 1 točka Pravilen odgovor 

Vprašanje 7 1 točka Pravilen odgovor 

Vprašanje 8 1 točka Pravilen odgovor 

Vprašanje 9 5 točk 5 točk – 4, 5 in 6 lastnosti 

3 točke – 3 in 2 lastnosti 

1 točka – 1 lastnost 

Vprašanje 10 5 točk 5 točk – 10, 11 in 12 lastnosti 

3 točke – 7, 8 in 9 lastnosti 

1 točka – 3, 4, 5 in 6 lastnosti 

Vprašanje 12 3 točke 3 točke – 5 pravilnih odgovorov 

2 točki – 4 pravilni odgovori 
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1 točka – 3 pravilni odgovori 

Opis krokodila 5 točk 5 točk – 7, 8, 9 in 10 lastnosti 

3 točke – 4, 5 in 6 lastnosti 

1 točka – 1, 2 in 3 lastnosti 

Preglednica 2: Točkovanje – znanje o dinozavrih in plazilcih 
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6. REZULTATI 
 

6.1 Interes predšolskih otrok za dinozavre 

Prvo vprašanje je bilo namenjeno oceni otrokovega interesa za igranje z dinozavri v 

primerjavi z drugimi igračami. Otroci so imeli na voljo pet igrač (punčke, dinozavri, 

avtomobili, žoge, vlak), ki so jih morali razporediti na mesta od 1 do 5, s katero igračo bi se 

najraje igrali. Graf 1 prikazuje razvrstitev dinozavrov na mesta od 1 do 5 glede na ostale 

igrače. Kot lahko vidimo iz grafa, je 39 % otrok postavilo igranje z dinozavri na prvo mesto, 

15 % na drugo, 12 % na tretje, 17 % na četrto in 16 % na peto mesto. 

 

 

Graf 1: Razvrstitev otrokovega interesa za igranje z dinozavri v primerjavi z drugimi igračami 

 

Graf 2 prikazuje razvrstitev interesa dečkov in deklic za igranje z dinozavri nasproti drugim 

igračam. Kot vidimo iz grafa, je večji delež dečkov (55 % vseh dečkov) postavil igranje z 

dinozavri na prvo mesto v primerjavi z deklicami (28 % vseh deklic). Nihče izmed dečkov ni 

postavil igranja z dinozavri na zadnje mesto. Iz odgovorov na vprašanje 1 je razvidno, da je 

med otroki zelo velik interes za igranje z dinozavri in da je interes višji pri dečkih kot pri 

deklicah. 

 

39 % 

15 % 

12 % 

17 % 

16 % 

1. mesto 2. mesto 3. mesto 4. mesto 5. mesto
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Graf 2: Razvrstitev otrokovega interesa za igranje z dinozavri – dečki in deklice 

 

6.2 Poznavanje dinozavrov 

Prvemu vprašanju je sledilo devet vprašanj, s katerimi sem preverjala znanje otrok o 

dinozavrih.  

Drugo vprašanje je bilo namenjeno preizkusu otrokovega poznavanje dinozavrov. Otrok je 

moral med različnimi sličicami živali in dinozavrov obkrožiti vse, za katere meni, da so 

dinozavri. V razpredelnici (Priloga 2) je prikazanih 10 različnih slik živali in dinozavrov, na 

katerih je moral otrok prepoznati/označiti dinozavre. Na sliki je bilo 5 dinozavrov in 5 ostalih 

živali (slon, lev, kit, netopir in žirafa). 

Graf 3 prikazuje delež prepoznanih dinozavrov na zgornjih slikah. 90 % vseh otrok je 

prepoznalo vseh 5 dinozavrov na sliki, 8 % je prepoznalo 4 in 2 % sta prepoznala 3 dinozavre. 
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Graf 3: Delež prepoznanih dinozavrov na sliki 

 

Vprašanje 3 se je glasilo, če dinozavri danes še živijo. Graf 4 prikazuje odgovore na vprašanje 

ali dinozavri danes še živijo. 92 % otrok je pravilno odgovorilo, da dinozavri danes ne živijo 

več, 8 % otrok je odgovorilo napačno. 

 

 

Graf 4: Odgovori na vprašanje, ali dinozavri danes še živijo 

 

Vprašanje 4 se je glasilo, ali so ljudje živeli takrat kot dinozavri. Graf 5 prikazuje odgovore na 

vprašanje, ali so ljudje živeli takrat kot dinozavri. 76 % otrok je pravilno odgovorilo, da ljudje 

niso živeli takrat kot dinozavri, 24 % otrok je odgovorilo napačno. 
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Graf 5: Odgovori na vprašanje, ali so ljudje živeli takrat kot dinozavri 

 

Vprašanje 5 se je nanašalo na poznavanje vrst dinozavrov. Otroci so našteli vse vrste 

dinozavrov, ki jih poznajo. Vrsta dinozavra, ki jo je otrok navedel, vendar ne obstaja, se je 

beležila kot napačen odgovor. Graf 6 prikazuje delež odgovorov poznavanja vrst dinozavrov. 

Iz levega grafikona vidimo, da kar 57 % otrok pozna vsaj eno vrsto dinozavrov, 43 % pa 

nobene. Eno vrsto dinozavra je poznalo 34 % otrok, dve vrsti 12 %, tri vrste 8 %, štiri vrste 2 

% in pet vrst 1 %. 

 

 

Graf 6: Poznavanje vrst dinozavrov 
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Zaradi velikega števila odgovorov v nadaljevanju podrobno opisujem poznavanje vrst 

dinozavrov. Graf 7 prikazuje, katere vrste dinozavrov so otroci poznali in kolikokrat so jih 

imenovali. Kar 43 otrok pozna T-rexa. 

 

 

Graf 7: Navedene vrste dinozavrov 

 

Pri vprašanju 6 sem preverjala, koliko otrok misli, da so dinozavri bruhali ogenj. Na 

spodnjem grafu vidimo, da je 74 % otrok pravilno odgovorilo, da dinozavri niso bruhali 

ognja. 

 

 

Graf 8: Poznavanje dinozavrov – bruhanje ognja 
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Poznavanje izgleda dinozavrov sem nadaljevala pri vprašanju 7 z vprašanjem, ali so bili 

dinozavri prekriti z luskami ali dlako. Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, je 53 % otrok 

odgovorilo, da so imeli luske, 47 % pa, da so imeli dlako. 

 

 

Graf 9: Poznavanje dinozavrov – luske ali dlaka 

 

Ali so bili največji dinozavri večji ali manjši od slona, sem preverjala pri vprašanju 9. Graf 10 

prikazuje, da je kar 89 % otrok pravilno odgovorilo, da so bili največji dinozavri večji od 

slona. 

 

 

Graf 10: Poznavanje dinozavrov – večji ali manjši od slona 
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Pri devetem vprašanju so otroci prosto pripovedovali o lastnem znanju o dinozavrih. 

Odgovore otrok sem razporedila v štiri kategorije glede na najpogostejše oz. ponavljajoče se 

skupine: fizični opis, prehranjevalne navade, razlog za izumrtje in lastnosti. Največ otrok je 

opisovalo prehranjevalne navade dinozavrov. 26 odgovorov se je nanašalo na to, da so 

dinozavri rastlinojedi, 21, da so mesojedi. 31 otrok je navedlo razlog za izumrtje, izmed teh 

otrok jih je 17 navedlo pravilen odgovor (meteor), 11 otrok je trdilo, da so dinozavri izumrli 

zaradi vulkanov, in trije otroci so odgovorili, da so izumrli zaradi ledene dobe. 12 otrok je 

pravilno odgovorilo, da se dinozavri izležejo iz jajca. Navedli so 13 lastnosti, vezanih na 

fizični opis, najpogosteje so izpostavili njihovo velikost. Štirikrat so navedli, da so bili 

nevarni. 

 

Kategorija f Kategorija f 

Fizični opis 13 Razlog za izumrtje 31 

Velik 7 Meteor 17 

Rep 1 Ledena doba 3 

Usta 1 Vulkan 11 

Kremplji 1 Druge lastnosti 31 

Zobje 2 Nevaren 4 

Noge 1 Mladiči se izvalijo iz jajca 12 

Prehranjevalne navade 47 Živeli dolgo časa nazaj 2 

Rastlinojed 26 

  Mesojed 21 

  Preglednica 3: Pripovedovanje otrok o dinozavrih 

 

Pri desetem vprašanju so otroci narisali dinozavra in opisali svojo risbo. Glede na vsebino risb 

sem oblikovala štiri kategorije: fizične lastnosti, položaj/gibanje, habitat in ostala 

bitja/predmeti. Pri risbah dinozavrov so kot fizične lastnosti otroci največkrat narisali oči, 

noge, trup, usta in vrat. 41 otrok je dinozavrom narisalo rep, 36 otrok je narisalo kremplje. 

Samo štirje dinozavri so imeli krila. Večina dinozavrov je bila narisana v stoječem položaju. 

Samo 13 otrok je narisalo tudi habitat okoli dinozavra. 12 otrok je narisalo več kot dva 

dinozavra.  

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Sara Grosek: Diplomsko delo 

- 28 - 

 

 

Kategorija f Kategorija f 

Fizične lastnosti 513 Položaj/gibanje 91 

Oči 87 Sedi 7 

Usta 76 Stoji 80 

Vrat 49 Leti 4 

Noge 86 Habitat 13 

Trup 84 Okolica (drevesa) 8 

Kremplji 36 Oblak/Sonce 5 

Rep 41 Ostalo 17 

Luske 13 Ljudje 2 

Bodice 37 Dva ali več dinozavra 12 

Krila 4 Jajca 3 

Preglednica 4: Opis risbe dinozavrov 

 

6.3 Primarni informatorji otrok 

Enajsto vprašanje je bilo vezano na izvor otrokovega znanja o dinozavrih. Otroke sem 

vprašala, kje so izvedeli za dinozavre oz. kdo jim je povedal zanje.  

Njihove odgovore sem kodirala v 6 kategorij: družina, mediji, knjige, sorodniki in znanci, 

vzgoja in izobraževanje ter drugo. Te kategorije sem nato razvrstila tudi v podkategorije. 

Preglednica 5 prikazuje razvrščene odgovore otrok na vprašanje: »Kje si izvedel za dinozavre 

oz. kdo ti je povedal zanje?«. Največ odgovorov otrok o izvoru znanja dinozavrov je vezano 

na družino. 18 % otrok je odgovorilo, da jim je za dinozavre povedala mama, 11 %, da jim je 

zanje povedal oče, 8 % otrok je odgovorilo: »Mama in oče.«  

20 % otrok je odgovorilo, da so za dinozavre izvedeli sami ali da ne vedo, kako so prvotno 

izvedeli zanje. 7 % otrok je zanje izvedelo v vrtcu, 13 % v prostočasni dejavnosti. Te 

odgovore sem uvrstila v kategorijo »vzgoja in izobraževanje«. Kot prostočasne dejavnosti so 

otroci večinoma odgovarjali: »Videl sem jih v Dinoparku na Bledu/v Arboretumu Volčji 

Potok/v muzeju.« 9 % otrok je dinozavre prvič videlo v knjigah. 10 % otrok so zanje povedali 

sorodniki oz. znanci, od tega 3 % babica ali dedek, 5 % brat ali sestra, enemu je zanje povedal 

prijatelj. 5 % otrok je za dinozavre izvedelo v risanki ali filmu. 
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Kategorija f f (%) Podkategorija f f (%) 

Družina 34 37 % Mama 17 18 % 

  

  

Oče 10 11 % 

  

  

Mama in oče 7 8 % 

Mediji 5 5 % Risanka 2 2 % 

  

  

Film 3 3 % 

Knjige 8 9 % Knjiga 8 9 % 

Sorodniki in znanci 9 10 % Dedek ali babica 3 3 % 

  

  

Brat ali sestra 5 5 % 

  

  

Prijatelji 1 1 % 

Vzgoja in izobraževanje 18 20 % Vrtec 6 7 % 

  

  

Prostočasna dejavnost 12 13 % 

Drugo 18 20 % Sam 13 14 % 

  

  

Ne vem 5 5 % 

Preglednica 5: Primarni informatorji otrok 

 

6.4 Poznavanje danes živečih plazilcev 

Vprašanje 12 je bilo sestavljeno iz dveh delov – najprej sem otrokom pokazala pet slik 

plazilcev (glavate karete, kameleona, legvana, modrasa in krokodila) in jih prosila, da plazilce 

poimenujejo ter zadnjega (krokodila) tudi opišejo – vse, kar vedo povedati o izgledu in 

življenju živali na fotografiji. 

 

Graf 11 prikazuje število pravilnih in napačno poimenovanih plazilcev. Iz grafa vidimo, da je 

kar 44 otrok oz. 48 % prepoznalo vseh 5 živali. Vsi so prepoznali vsaj 3 živali. Izmed vseh 

živali so imeli otroci večje težave s poznavanjem fotografij kameleona in legvana. Legvana so 

štirje otroci zamenjali z žabo, trije otroci z martinčkom. 
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Graf 11: Število pravilno in napačno poimenovanih živali 

 

Pri dvanajstem vprašanju so otroci opisovali krokodila. Največ otrok je opisovalo njegove 

fizične lastnosti. Otroci so najpogosteje opisovali krokodilova usta in zobe. Pogosto so 

omenjali tudi špice oz. bodice in rep. 27 otrok je povedalo, da je zelene barve. Nadalje so 

omenjali njegove noge, oči, luske, da je velik in ima kremplje. 29 otrok je dejalo, da je 

krokodil mesojed. 21 otrok je izpostavilo, da je krokodil nevaren. Kar 59 otrok je dejalo, da 

živi v vodi.  

 

Kategorija f Kategorija f 

Fizične lastnosti 240 Prehranjevalne navade 34 

Špice/bodice 27 Rastlinojed 5 

Luske 13 Mesojed 29 

Usta 38 Lastnosti 21 

Rep 27 Nevaren 21 

Oči 16 Habitat 66 

Noge 21 V vodi 59 

Zobje 38 Na kopnem 7 

Zelen 27 Položaj/gibanje 14 

Kremplji 8 Plava 7 

Velik 13 Hodi 2 

Nos 2 Plazi se 5 

Jezik 4 Ostalo 3 

Dolg 6 Diha pod vodo 3 

Preglednica 6: Pripovedovanje otrok o krokodilih 
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6.4.1 Interes za dinozavre v povezavi z znanjem o njih (H 1) 

Zanimalo me je, če so otroci, ki imajo večji interes za dinozavre, osvojili več točk pri 

vprašalniku (upoštevamo vprašanja od 3 do 10). Največje možno število točk je bilo 17. V 

spodnji preglednici lahko vidimo, da so otroci, ki so imeli večji interes za dinozavre (1. 

kategorija), v povprečju dosegali višje število točk. 

 

 N M SD 

1. kategorija 36 10,33 2,39 

2. kategorija 25 8,60 3,34 

3. kategorija 31 7,81 3,34 

Skupaj 92 9,01 2,97 

Preglednica 7: Znanje o dinozavrih glede na interes 

 

Statistična pomembnost enosmerne analize variance (ANOVA) znaša F (2, 89) = 7,18 , p = 

0,001, s čimer potrdimo, da obstaja statistično pomembna razlika med interesom za dinozavre 

in znanjem o dinozavrih. 

 

6.4.2 Interes za dinozavre v povezavi s poznavanjem plazilcev (H 2) 

Zanimalo me je, če so otroci, ki imajo večji interes za dinozavre, osvojili več točk pri 

vprašalniku (upoštevamo vprašanje 12 in opis krokodila). Največje možno število točk je bilo 

8. 

 

V spodnji preglednici vidimo, da otroci, ki so imeli večji interes za dinozavre (1. kategorija), 

v povprečju niso dosegali višjega števila točk kot otroci iz 2. kategorije. 

 

 N M SD 

1. kategorija 36 4,53 1,34 

2. kategorija 25 4,68 1,60 

3. kategorija 31 4,03 1,72 

Skupaj 92 4,40 1,55 

Preglednica 8: Znanje o plazilcih glede na interes za dinozavre 
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Statistična pomembnost enosmerne analize variance (ANOVA) znaša F (2, 89) = 1,41 , p = 

0,394, s čimer zavržemo, da obstaja statistično pomembna razlika med interesom za dinozavre 

in znanjem o plazilcih. 

 

6.4.3 Znanje o dinozavrih v povezavi s poznavanjem plazilcev (H 3) 

Povezanost znanja o dinozavrih in danes živečih plazilcih sem primerjala s pomočjo 

Pearsonovega testa za korelacijo. V primerjavo so bili vključeni rezultati vprašanj od 3 do 10 

ter 12 in opis krokodilov. Izračun pokaže, da je vrednost Pearsonovega koeficienta 0,23, kar 

pomeni šibko pozitivno povezanost med spremenljivkama. Otroci z več znanja o dinozavrih 

so pokazali tudi več znanja o plazilcih. 

 

6.4.4 Razlike v interesu in znanju med spoloma (H 4) 

Zanimalo me je, če imajo dečki večji interes in več znanja o dinozavrih kot deklice. 

V spodnji preglednici lahko vidimo, da so dečki v povprečju dosegali več točk kot deklice. 

 

  N M SD 

Spol Dečki 38 9,44 3,21 

 Deklice 54 8,70 2,79 

 Skupaj 92 9,01 2,97 

Preglednica 9: Primerjava med spoloma glede osvojenih točk 

 

S testom hi-kvadrat sem preverjala, ali imajo dečki večji interes za dinozavre kot deklice. 

Spodnja preglednica prikazuje empirične frekvence. 

 

 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija Skupaj 

Dečki 21 11 6 38 

Deklice 15 14 25 54 

Skupaj 36 25 31 92 

Preglednica 10: Empirične frekvence 
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Spodnja preglednica prikazuje vrednost statistike hi-kvadrat pri dveh prostostnih stopnjah, ki 

znaša 10,54, p = 0,01, zato hipotezo potrdim in sklepam, da v populaciji obstaja povezanost 

med interesom za dinozavre glede na spol. 

 

 Vrednost g ά 

Hi-kvadrat 10,54 2 0,01 

Preglednica 11: Hi-kvadrat test za povezavo med interesom dečkov in deklic 

 

S T-testom za neodvisne spremenljivke sem preverjala, ali imajo dečki več znanja o 

dinozavrih kot deklice. Vrednost rezultata testa t = 0,12 pokaže, da je p > 0,05, zaradi česar 

razlika v znanju med dečki in deklicami ni statistično pomembna.   
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7. DISKUSIJA 
 

Dinozavri so na Zemlji izumrli že pred 65 milijoni let. Pa vendar so še danes zelo prisotni v 

naših življenjih. Njihova okostja si lahko ogledamo v muzejih, njihove rekonstrukcije v 

parkih. Zelo veliko je tudi literature o dinozavrih, od leksikonov do otroških knjig. Vidimo jih 

natisnjene na otroških oblačilih, šolskih pripomočkih ipd. Kar je mene motiviralo, da sem se 

lotila pisanja diplome o poznavanju dinozavrov predšolskih otrok, so bili pogovori, ki sem jih 

imela z otroki. Zakaj so nekateri otroci tako notranje motivirani za preučevanje dinozavrov in 

učenje o njih? Kako je mogoče, da petletnik v znanju o dinozavrih prekaša večino odraslih 

ljudi?  

 

V diplomski nalogi me je zanimalo, kako dobro otroci poznajo dinozavre in ali je lahko to 

znanje uporabno tudi pri poznavanju danes živečih plazilcev. Ugotavljala sem, kakšen je 

interes za dinozavre, ali na slikah prepoznajo dinozavre, koliko znanja imajo o njihovih 

značilnostih in kje so izvedeli zanje. Nazadnje sem jim pokazala slike plazilcev, ki so jih 

poimenovali, krokodila pa so tudi opisali. Na ta način sem preverjala, če ima znanje o 

dinozavrih vpliv na poznavanje danes živečih plazilcev.  

 

Z raziskavo sem ugotovila, da je interes za dinozavre večji, kot sem pričakovala. Kar 39 % 

otrok je igro z dinozavri postavilo na prvo mesto. 55 % dečkov in 28 % deklic je igro z 

dinozavri postavilo na prvo mesto. Predvidevam, da bi bil odstotek nižji, če ne bi otrokom 

pred intervjujem govorili, da se »gremo pogovarjat o dinozavrih«. Lahko so bili dinozavri 

pogosteje na prvem mestu tudi zato, ker se je v otrocih sprožil situacijski interes. Otroci so 

bili radovedni, ko sva z vzgojiteljico omenili, da se bomo pogovarjali o dinozavrih. Ko so se 

po intervjuju vračali v igralnico, so veselo razlagali prijateljem, da so se »učili o dinozavrih«, 

čeprav sem jim ves čas le zastavljala vprašanja. Za sodelovanje so dobili tudi manjšo nagrado 

– 3D-nalepko dinozavra. Zaradi vsega tega bi bilo mogoče, da bi se v otrocih sprožil 

situacijski interes že pred samim intervjujem. Situacijski interes lahko namreč povzroči, da 

dogodek ali predmet v otroku vzbudi zanimanje (Johnson, Alexander, Spencer, Leibham in 

Neitzel, 2004).  

 

Lahko se je v otrocih sprožil situacijski interes zaradi otrok (vrstnikov), ki jih dinozavri zelo 

zanimajo – ko vrstnikom o njih pripovedujejo, opisujejo obisk Arboretuma, prinašajo v vrtec 

igrače in knjige. Prva faza je sprožen situacijski interes, ki se lahko razvije v vzdrževano 
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situacijsko zanimanje. V tretji fazi se pojavi individualni interes, kasneje pa dobro razviti 

individualni interes še naprej vztraja (Randler in Bogner, 2007). Nekaj otrok, ki so bili 

vključeni v raziskavo, ima skoraj zagotovo zelo intenziven interes za dinozavre. To sklepam 

po neformalnih pogovorih z njihovimi vzgojiteljicami. Za intenzivni interes je značilno, da 

dolgo traja, se pokaže v različnih obdobjih, ga opazijo različne osebe in vključuje veliko 

stvari (knjige, igrače …) (DeLoache, 2007). Skoraj tretjina otrok v starosti od dveh do šestih 

let razvije intenzivni interes (Morgan, 2017). 

 

Potrdila sem prvo hipotezo, da imajo otroci, ki imajo večji interes za dinozavre, tudi več 

znanja o njih. Individualni interesi, za katere se otroci zavzemajo, znanje poglabljajo in imajo 

nanj pozitivni učinek (Johnson, Alexander, Spencer, Leibham in Neitzel, 2004). Nedavne 

študije poudarjajo socialne, čustvene in motivacijske vidike in kažejo na pomembno vlogo 

zanimanja in motivacije. Pozitivna čustva močno vplivajo na procese učenja (Randler in 

Bogner, 2007). 

 

Pri drugem vprašanju so otroci na slikah, kjer so bili dinozavri in danes živeče živali, morali 

prepoznati dinozavre. 92 % otrok je vedelo, da dinozavri danes ne živijo več. Tudi avtorica 

diplomske naloge z naslovom »Spoznavanje dinozavrov v predšolskem obdobju« je zapisala, 

da so v njihovi skupini vsi že vedeli, da so dinozavri izumrli (Zupan, 2021).  

 

V moji raziskavi je 76 % otrok vedelo, da ljudje niso živeli v času dinozavrov. Kar nekaj 

otrok je na to vprašanje odgovorilo: »Ne, razen praljudje.« To, da dinozavri danes ne živijo 

več in niso živeli takrat kot ljudje, je lahko del razloga, zakaj so otrokom tako zanimivi. Tudi 

Marjanovič Umek meni, da otroke dinozavri zanimajo, ker so časovno oddaljeni. Kot 

pravljični junaki so živeli 'nekoč' … So zelo skrivnostni (H. Č., 2011). 

 

Najbolj me je presenetilo, da je kar 57 % otrok poznalo vsaj eno vrsto dinozavra. Poznavanje 

vrst je veliko boljše, kot sem pričakovala. V raziskavi Alexander, Johnson, Leibham in 

DeBauge (2004) navajajo, da so vrtčevski otroci na začetku raziskave prepoznali kar 36 % 

predstavljenih vrst dinozavrov. V diplomski nalogi Pal (2011) ugotavlja, da so otroci 

prepoznali T-rexa in trilobita, Kilar (2012) pa pravi, da so otroci poznali T-rexa in 

triceratopsa. Tudi v moji raziskavi je kar 43 otrok navedlo T-rexa.  
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V dveh sodelujočih enotah vrtca so bili odgovori izrazito boljši. Z vzgojiteljicami (pri katerih 

so zelo dobro poznali dinozavre) sem opravila neformalne intervjuje. Omenile so, da bi bili 

lahko tako dobri rezultati zaradi več razlogov. V eni skupini so skupaj obiskali knjižnico in si 

sposodili veliko knjig o dinozavrih, saj jih nameravajo podrobneje obravnavati. Skupaj so si 

ogledovali knjige in brali. Naložili so si tudi aplikacijo na pametni telefon, ki se je povezala s 

knjigo. Nato so prek aplikacije opazovali dinozavre, kot da hodijo po igralnici, ali ocenili 

njihovo realno velikost. V teh skupinah so otroci, ki vedo izrazito več o dinozavrih kot ostali 

otroci. Vzgojiteljice so se strinjale, da se otroci zelo veliko naučijo tudi od njih. S seboj lahko 

prav tako prinašajo igrače dinozavre, ki jih predstavijo prijateljem. V vrtcu imajo možnost 

igre s plastičnimi dinozavri. Sama tu ponovno vidim primer, kako intenzivni interes otroka 

ustvari situacije, v katerih se lahko začne situacijski interes za otroke v njegovi okolici.  

 

12 otrok je prav povedalo, da se dinozavri izvalijo iz jajca. Tudi Repovž (2013) je v svoji 

diplomski nalogi z naslovom »Kaj bo prišlo iz jajca« napisala, da je tretjina otrok vedela, da 

se dinozavri izvalijo iz jajc. Prav tako je Boben (2015) v svoji diplomski nalogi z naslovom 

»Predstave otrok o organizmih, ki se razvijejo iz jajc« zapisala, da sta dva otroka odgovorila, 

da se lahko razvije dinozaver.  

 

17 otrok je pravilno odgovorilo, da so dinozavri izumrli zaradi padca asteroida, ki so ga 

nekateri poimenovali tudi: komet, ognjena žoga, bomba, »en svet, ki je dvignil prah«. Pal 

(2011) je v svoji diplomski nalogi z naslovom »Leposlovje kot motivacija naravoslovnih 

dejavnosti« omenila, da je tudi pri njej sedem otrok odgovorilo, da so dinozavri izumrli, ker je 

na Zemljo padel asteroid. Veliko je bilo tudi zanimivih, a napačnih utemeljitev, zakaj so 

izumrli: ker niso imeli več hrane, ker so bili tako stari, ker so padli, ker niso imeli več 

življenja, ker so jih pojedli tigri. 

 

Veliko otrok je omenjalo njihovo velikost. En otrok je omenil, da so bili največji dinozavri 

veliki 100 m, drugi, da je bil stegozaver večji od največje stolpnice in da je bil brahiozaver 

velik do četrtega nadstropja. Njihova velikost jih zelo fascinira. Menim, da je prav ta lastnost 

tudi eden izmed razlogov, da so jim dinozavri tako zanimivi. Tudi Bullock (1994) navaja, da 

so otroci navdušeni nad medvedom, jelenom in losom zaradi njihove velikosti.  
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Prav tako so omenjali, da so dinozavri nevarni. Na primer, en otrok je menil, da je T-rex 

najhujši dinozaver. Öhman, Flykt in Esteves (2001, po Allen, 2017) menijo, da otroci 

namenjajo pozornost živalim, ki jim vzbujajo strah.  

 

En otrok je pri vprašanju, ali so dinozavri izumrli, odgovoril, da so, razen »en puhast, ki se je 

spremenil v kokoš«. Iz veje plazilcev so se razvile tudi ptice, na kar je opozoril ta otrok in s 

tem nakazal poznavanje razvoja vrst, kar pojasnjuje evolucijska teorija. 

 

Moj cilj je bil tudi ugotoviti, kje otroci pridobijo informacije o dinozavrih. Vprašanje se je 

glasilo, kje so izvedeli za dinozavre oz. kdo jim je povedal zanje. Največ otrok je odgovorilo, 

da sta jim zanje povedala mama in oče. Tudi Tunnicliffe in Reis (1999) sta v svoji raziskavi 

ugotovila, da so starši najpogosteje omenjeni kot vir informacij. 18 otrok je odgovorilo, da ne 

vedo, kako so izvedeli zanje, ali da so za dinozavre izvedeli sami. 18 otrok je zanje izvedelo v 

vrtcu ali na prostočasni dejavnosti (npr. Dinopark na Bledu, Arboretum Volčji Potok, muzej). 

Manj otrok je dinozavre prvič videlo v knjigah, ali so jim zanje povedali sorodniki, znanci, 

prijatelji, ali so dinozavre videli v risanki/filmu. 

 

Želela sem ugotoviti, ali interes in nivo znanja o dinozavrih vpliva na poznavanje danes 

živečih plazilcev. Hipotezo, da bodo otroci, ki imajo večji interes za dinozavre, tudi bolje 

poznali danes živeče plazilce, sem zavrnila. Medtem ko sem hipotezo, da bodo otroci, ki bolje 

poznajo dinozavre, bolje poznali tudi danes živeče plazilce, potrdila. S to trditvijo lahko 

upravičeno trdimo, da otroci s spoznavanjem dinozavrov in učenjem o njih napredujejo tudi 

na sorodnih področjih začetnega naravoslovja. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da razlike v interesu med spoloma obstajajo. Delno potrjujem 

hipotezo, saj imajo dečki večji interes za dinozavre. Da se za dinozavre bolj zanimajo dečki 

kot deklice, je ugotovil tudi Johnson (2004), ki pravi, da je bilo 71 % otrok, ki so se zanimali 

za ptice in dinozavre, v njegovi raziskavi dečkov (DeLoache idr., 2007). Zupan (2021) 

ugotavlja, da je tema dinozavrov v skupini enako pritegnila dečke in deklice. Dečki so 

prvotno imeli več znanja, deklice pa so po končanih dejavnostih bolj sodelovale in pokazale 

več novo pridobljenega znanja. Zavračam drugi del iste hipoteze, saj nisem dokazala 

statistično pomembne razlike v znanju med dečki in deklicami. Weinburgh (1995) je v svoji 

metaanalizi razkrila, da so bile pri šolskem predmetu biologije razlike med dekleti in dečki 

majhne. Dekleta bolj zanimajo teme, povezane s človeško biologijo, skrbjo za zdravje, fante 
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pa znanost in tehnologija (Randler in Bogner, 2007). Tudi v raziskavi Salmi in sodelavci 

(2016) ni bilo razlike med dečki in dekleti v splošnih kognitivnih kompetencah. 

 

Povzetek hipotez (H): 

 

Hipoteza Potrdimo/zavrnemo 

H 1 Predpostavljam, da bodo otroci, ki imajo večji interes za 

dinozavre, imeli tudi več znanja o njih. 

Potrdimo. 

H 2 Predpostavljam, da bodo otroci, ki imajo večji interes za 

dinozavre, tudi bolje poznali danes živeče plazilce. 

Zavrnemo. 

H 3 Predpostavljam, da bodo otroci, ki imajo več znanja o 

dinozavrih, tudi bolje poznali danes živeče plazilce. 

Potrdimo. 

H 4 Predpostavljam, da bodo dečki imeli večji interes in več 

znanja o dinozavrih kot deklice. 

Delno potrdimo. 

Preglednica 12: Povzetek hipotez 
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8. SKLEP 
 

V raziskavi sem želela ugotoviti, kakšen je interes predšolskih otrok za dinozavre v primerjavi 

z drugimi področji. Zanimalo me je, kako dobro poznajo dinozavre in kje pridobijo 

informacije o njih. Nadalje me je zanimala povezava med interesom in znanjem o dinozavrih 

ter danes živečih plazilcih. Nazadnje sem želela ugotoviti, ali obstajajo med spoloma razlike v 

zanimanju in znanju.  

 

Ugotovila sem, da je interes za dinozavre med predšolskimi otroki velik. Pri otrocih so 

dinozavri zelo priljubljeni. Skoraj vsi otroci so vedeli, da so dinozavri že izumrli in da takrat 

ljudje niso živeli. Več kot polovica otrok je poznala vsaj eno vrsto dinozavra. Večina otrok je 

vedela, da niso bruhali ognja. Dobra polovica otrok je pravilno odgovorila, da so bili prekriti z 

luskami. Dobro imajo tudi izoblikovano predstavo o njihovi velikosti. Ko so prosto 

pripovedovali o dinozavrih, se jih je največ osredotočalo na prehranjevalne navade. Veliko jih 

je vedelo, da so izumrli zaradi padca asteroida ter da se mladiči izvalijo iz jajc.  

 

Zelo zanimive so bile risbe dinozavrov. Na risbah so vidne oči, usta, vrat, noge, trup in 

kremplji. Največkrat so bili narisani v stoječem položaju. Večina otrok pravi, da je za 

dinozavre izvedela od staršev. Pomemben vpliv imajo tudi vrtec in prostočasne dejavnosti. Pri 

poznavanju danes živečih plazilcev so vsi otroci prepoznali krokodila, kačo in želvo. Nekaj 

več težav so imeli s poimenovanjem legvana in kameleona. Pri podrobnejšem opisu krokodila 

so se največ osredotočali na njegove fizične lastnosti (usta, zobje, trne na luskah …). Največ 

otrok je trdilo, da je mesojed in da živi v vodi.  

 

Možnost za izboljšavo raziskave vidim pri prvem vprašanju, ko ugotavljam, kakšen interes 

imajo otroci za dinozavre. Že prej sem v diplomski nalogi omenila, da bi bil odstotek otrok, ki 

so na prvo mesto postavili igro z dinozavri, nižji, če jim ne bi z vzgojiteljico pred pogovorom 

govorili, da se bomo pogovarjali o dinozavrih.  

 

Pri visokem odstotku odgovorov na vprašanje »Ali poznaš kakšno vrsto dinozavra?« moram 

izpostaviti, da je veliko otrok na prvotno vprašanje odgovorilo, da ne poznajo nobenega 

dinozavra, nato pa so pri nadaljnjem pogovoru v opisu dinozavrov spontano omenili njihova 

imena ali so določenega dinozavra prepoznali na sliki in rekli: »To pa je T-rex, ta, ki ima 

majhne rokice.« Pokazalo se je, da je pomembno, da otroka na različne načine vprašamo, da 
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spodbudimo dodaten priklic znanja, zato je zelo pomembno, da učno vsebino predstavimo 

večpredstavno. Ko iščemo znanje, je pomembno, da besede podkrepimo s slikami. To je 

ugotovitev, ki je nisem načrtno iskala.   
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10. PRILOGE 
 

Priloga 1: Strukturiran intervju o dinozavrih in danes živečih plazilcih  

Starost in spol: 

1. Razvrsti igre oz. igrače (od 1 do 5) po tem, s čimer bi se raje igral, se o njih učil.  

VOZILA 

VLAKI 

STROJI 

ŽOGE 

DINOZAVRI 

(Zabeleži si otrokovo 1., 2., 3., 4. in 5. izbiro.) 

2. Obkroži vse slike, na katerih so dinozavri. (Glej tabelo na naslednji strani.) 

(Zabeleži si število pravilnih izbir.) 

3. Ali dinozavri danes še živijo? (Ena možna točka.) 

(Zabeleži si odgovor.) 

4. Ali so ljudje živeli takrat kot dinozavri? (Ena možna točka.) 

(Zabeleži si odgovor, če otrok odgovori: »Ne, razen praljudje – je odgovor napačen.) 

5. Katere vrste dinozavrov poznaš? (Dve možni točki, ena točka – ena vrsta dinozavra, 

dve točki – več kot dve našteti vrsti dinozavrov.) 

(Zabeleži si naštete vrste dinozavra. Če otrok kasneje ali prej med intervjujem omeni še katero 

vrsto, odgovor zapiši pod to vprašanje. Beleži tudi napačne odgovore.) 

6. Ali so dinozavri bruhali ogenj? (Ena možna točka.) 

(Zabeleži si odgovor.) 

7. Ali so bili dinozavri prekriti z luskami ali dlako? (Ena možna točka.) 

(Zabeleži si odgovor.) 

8. Kako veliki so bili največji dinozavri? (Ena možna točka.) 

a) manjši kot slon, b) enako veliki kot slon, c) veliko večji kot slon 

(Obkroži odgovor.) 

9. Kaj še veš povedati o dinozavrih? (Pet možnih točk. Ena lastnost – ena točka, do tri 

lastnosti – tri točke, več kot tri lastnosti – pet točk.) 

(Zabeleži si odgovor, otroke spodbujaj, da dobro pomislijo, kaj vedo o njih.) 
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10. Nariši in mi opiši dinozavra. (Pet možnih točk. Do šest narisanih lastnosti – ena 

točka, do devet narisanih lastnosti – tri točke, več kot devet narisanih lastnosti – pet 

točk.) 

(Shrani sliko in otroka podpiši. Zabeleži si odgovor, spodbujaj otroke, da podrobno opišejo 

risbo.) 

11. Kje si izvedel za dinozavre/kdo ti je povedal zanje? 

(Zabeleži si odgovor.) 

12. Poimenuj živali in zadnjo (krokodila) tudi opiši – vse, kar veš povedati o izgledu 

in življenju živali. (Slike v prilogi) (Tri možne točke za poimenovanje živali. Trije 

pravilni odgovori – ena točka, štiri pravilni odgovori – dve točki, pet pravilnih 

odgovorov – tri točke. Za opis krokodila je možnih pet točk. Do tri opisane lastnosti – 

ena točka, do šest opisanih lastnosti – tri točke, nad šest opisanih lastnosti – pet točk.) 

(Otrokom pokaži slike živali: legvana, kameleona, kače, želve in krokodila. Otroci naj jih 

poimenujejo. Njihove odgovore si zabeleži. Nato naj krokodila podrobno opišejo. Zabeleži si 

opis.) 

 

Priloga 2: Razpredelnica s slikami dinozavrov in drugih živali 
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Slika 6: Tiranorex 

(https://www.mozaweb.com/sl/Extra-

3D_animacije-Tiranozaver_T_rex-170423) 

 
Slika 7: Slon 

(https://theconversation.com/new-bbc-

series-reveals-more-about-the-wise-old-

elephant-but-many-mysteries-remain-

33209) 

 
Slika 8: Leteči dinozaver 

(https://www.dailymail.co.uk/news/article-

7491475/Scientists-125million-year-old-

fossilised-remains-superpterosaur.html) 

 
Slika 9: Netopir 

(https://clad-

vocab.coe.arizona.edu/content/ecv-unit-

bats) 

 
Slika 10: Kit 

(https://bigwavelaw.com/civil-rights-and-

business-disputes/) 

 
Slika 11: Morski dinozaver 

(https://howtodiscuss.com/t/jurassic-world-

water-dinosaur/109980) 

https://theconversation.com/new-bbc-series-reveals-more-about-the-wise-old-elephant-but-many-mysteries-remain-33209
https://theconversation.com/new-bbc-series-reveals-more-about-the-wise-old-elephant-but-many-mysteries-remain-33209
https://theconversation.com/new-bbc-series-reveals-more-about-the-wise-old-elephant-but-many-mysteries-remain-33209
https://theconversation.com/new-bbc-series-reveals-more-about-the-wise-old-elephant-but-many-mysteries-remain-33209
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7491475/Scientists-125million-year-old-fossilised-remains-superpterosaur.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7491475/Scientists-125million-year-old-fossilised-remains-superpterosaur.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7491475/Scientists-125million-year-old-fossilised-remains-superpterosaur.html
https://clad-vocab.coe.arizona.edu/content/ecv-unit-bats
https://clad-vocab.coe.arizona.edu/content/ecv-unit-bats
https://clad-vocab.coe.arizona.edu/content/ecv-unit-bats
https://bigwavelaw.com/civil-rights-and-business-disputes/
https://bigwavelaw.com/civil-rights-and-business-disputes/
https://howtodiscuss.com/t/jurassic-world-water-dinosaur/109980
https://howtodiscuss.com/t/jurassic-world-water-dinosaur/109980
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Slika 12: Stegozaver 

(https://tootbuzz.com/dinosaurs-t-rex-

velociraptor-triceratops-spinosaurus-

stegosaurus/2/) 

 
Slika 13: Lev 

(https://www.pinterest.com/pin/3509289959

36709069/) 

 
Slika 14: Žirafa 

(https://www.pinterest.com.mx/pin/305963368

419440353/) 

 
Slika 15: Brahiozaver 

(https://jurassicworld-

evolution.fandom.com/wiki/Brachiosaurus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tootbuzz.com/dinosaurs-t-rex-velociraptor-triceratops-spinosaurus-stegosaurus/2/
https://tootbuzz.com/dinosaurs-t-rex-velociraptor-triceratops-spinosaurus-stegosaurus/2/
https://tootbuzz.com/dinosaurs-t-rex-velociraptor-triceratops-spinosaurus-stegosaurus/2/
https://www.pinterest.com/pin/350928995936709069/
https://www.pinterest.com/pin/350928995936709069/
https://www.pinterest.com.mx/pin/305963368419440353/
https://www.pinterest.com.mx/pin/305963368419440353/
https://jurassicworld-evolution.fandom.com/wiki/Brachiosaurus
https://jurassicworld-evolution.fandom.com/wiki/Brachiosaurus
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Priloga 3: Risbe dinozavrov 

 

Slika 16: Stegozaver na prostem (deček, 5 let).  

 

Slika 17: Dva kopenska dinozavra in dva dinozavra, ki letita (deklica, 5 let).  
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Slika 18: Nevarni T-rex (deček, 5 let). 

 

Slika 19: Dva brahiozavra in leteči dinozaver, obkroženi z drevesi (deklica, 5 let).  
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Slika 20: Diplodok, ki pazi na svojega mladiča v jajcu (deček, 5 let).  

 

Slika 21: Dinozaver z nevarnimi kremplji (deček, 5 let). 
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Slika 22: T-rex (deklica, 6 let). 

 

Slika 23: Brahiozaver z nasmeškom (deklica, 5 let).  
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Slika 24: Dinozaver, ki je izvalil štiri jajca (deček, 6 let).  

 

 

Slika 25: Dinozaver z velikimi nogami in dolgim vratom (deklica, 5 let).  
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Slika 26: Dinozaver z ostrimi špicami (deček, 5 let). 

 

 

 

Slika 27: Dinozavri v družbi ljudi in ptic (deklica, 5 let).  
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Slika 28: Dinozaver, ki z visokega drevesa je liste (deklica, 6 let).  

 

Slika 29: Dinozaver, ki stoji na dveh nogah (deklica, 5 let). 
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Slika 30: Dinozaver z velikimi nogami in ostrimi kremplji (deček, 6 let).  

 

Slika 31: Dinozaver z majhnimi nogami in velikimi »rokami« (deček, 5 let). 
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Slika 32: Dinozaver z nevarnimi in ostrimi špicami (deček, 5 let).  

 

 

 


