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POVZETEK 

Za celostno predstavo je potrebno objekt neposredno spoznati in doživeti. Predstave, ki se 

pridobijo in oblikujejo le na podlagi medijev, so lahko popačene; za realne predstave je 

potrebno neposredne izkušnje in informacije pridobiti s čim več čutili.  

Konkretno pri spoznavanju živali otroci z neposrednim opazovanjem in rokovanjem z živalmi 

veččutno spoznavajo njihove značilnosti in jih celostno doživijo. Pomembno je, da otrokom 

pokažemo in privzgajamo primeren, spoštljiv odnos do živali in jim pomagamo pri 

premagovanju morebitnih strahov in predsodkov.  

V diplomskem delu z naslovom »Pomen neposredne izkušnje na predstavo otrok – analiza 

otroških risb pred in po neposrednem stiku z žabo in kuncem« smo raziskovali vpliv 

neposredne izkušnje na predstavo otrok. Zanimalo nas je, kako otroci narišejo določeno žival 

pred in po tem, ko jo neposredno spoznajo in doživijo, ter ali na risbe vnesejo več vidnih 

značilnosti in čutnih zaznav po neposrednem stiku. S ponovnim risanjem po tednu dni od 

neposredne izkušnje smo želeli ugotoviti, ali so otroci na risbah ohranili določene vizualne 

značilnosti živali. Poleg tega nas je zanimalo, kakšen odnos imajo otroci do kosmatih živali in 

dvoživk ter ali se njihov odnos po neposrednem stiku s krastačo in kuncem spremeni.  

Otroške risbe smo analizirali po kriterijih v vsaki od kategorij, le te pa smo oblikovali v 

ocenjevalno lestvico. Analizirali smo tudi odgovore otrok na kratek vprašalnik o njihovem 

odnosu do krastače in kunca.  

Rezultati so pokazali, da je po neposredni izkušnji več otrok narisalo vidne značilnosti 

opazovanih živali (tj. telesna zgradba, anatomske značilnosti, podrobnosti … ), več otrok je v 

risbo vneslo tudi naravoslovna spoznanja, čutne zaznave in neshematsko risanje.  

Ugotovili smo tudi, da so imeli otroci pred neposredno izkušnjo bolj naklonjen odnos do 

kosmate živali. Po neposrednem stiku s krastačo se je odnos otrok do dvoživke spremenil, 

otroci so izražali naklonjenost tako kuncu kot tudi krastači. Po neposredni izkušnji so otroci 

podali le pozitivne razloge o odnosu do živali, večinoma vezane na doživeto izkušnjo.  

 

Ključne besede: predšolski otroci, neposredno spoznavanje živali, otroška risba 

 



ABSTRACT 

For a comprehensive perception, it is necessary to get to know the object directly and 

experience it. Perceptions acquired and formed only based on media can be distorted; it is 

required to gain direct experience and information with as many senses as possible for 

realistic perceptions.  

Specifically, when getting to know animals, children learn about their characteristics and 

holistically experience them by direct observation and handling. It is essential to show and 

impart a suitable, respectful attitude towards animals to children and help them overcome any 

fears and prejudices.  

In the graduation thesis entitled "The importance of direct experience with children's 

perception – analysis of children's drawings before and after direct contact with a frog and a 

rabbit," we investigated the impact of direct experience on children's perception. We were 

interested in how children draw a particular animal before and after they directly get to know 

and experience it and whether they incorporate more visible characteristics and sensory 

perceptions into the drawings after direct contact. By re-drawing after a week of direct 

experience, we investigated if the children retained specific visual features of the animals in 

the drawings. In addition, we were interested in children's attitude toward furry animals and 

amphibians and whether their attitude changes after direct contact with a toad and a rabbit.  

The children's drawings were analyzed according to criteria in each category and formulated 

into an assessment scale. We also examined the children's responses to a short questionnaire 

on their attitude towards toads and rabbits.  

The results showed that after the direct experience, several children drew the visible 

characteristics of the observed animals (i.e., body structure, anatomical characteristics, details, 

etc.), while several children also introduced scientific knowledge, sensory perceptions and 

non-graphic drawing. 

We also found that before the direct experience, the children had a more favorable attitude 

towards the furry animal. After the direct contact with the toad, the children's attitude towards 

the amphibian changed; they expressed affection for both the rabbit and the toad. After the 

direct experience, the children gave only positive reasons regarding their attitude towards 

animals, mostly related to the occasion.  



 

Keywords: preschool children, direct introduction to animals, children's drawing 
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1 UVOD 

 

»Otroška risba je simbolni zapis, ki se nanaša na neko otrokovo doživetje.« (Jontes, 2008, str. 

2) 

Otroci radi raziskujejo in spoznavajo svet okoli sebe. Vloga vzgojitelja je, da otrokom 

omogoči stik z naravo, da preko neposredne izkušnje raziskujejo, pridobivajo celovitejše 

predstave in znanje, s tem pa tudi oblikujejo pozitiven odnos do živega. Ni dovolj, da jim 

naravo predstavimo le preko knjig, fotografij, posnetkov … to je zaželeno kot dopolnitev, 

nadgradnja (Schmidt in Kos, 2010). 

Otrokom moramo dopuščati svobodo in svojstven način likovnega izražanja tudi pri 

upodabljanju neposrednega objekta. Otrok bo namreč bolj pozoren na tiste dele in podrobnosti 

objekta, ki ga najbolj pritegnejo in so mu zanimivi. Pri njihovi interpretaciji jih spodbujamo k 

individualnemu izražanju. Če zahtevamo, da otrok natančno in »pravilno« preriše opazovani 

objekt, lahko to vodi do pasivnega prerisovanja, kar ima negativni vpliv na razvoj 

ustvarjalnosti otrok (Podobnik, 2008). 

Otroci, ki čustveno zaznavajo svet okoli sebe, rišejo subjektivno. Z realno podobo 

opazovanega objekta niso obremenjeni, pomembno jim je, da lahko izrazijo svoje občutke, 

čustvene zaznave in razumevanje. Otroci, ki objekt čustveno doživijo, v risbi izrazijo lastno 

percepcijo te izkušnje. Izkušnjo si zapomnijo in se je spominjajo tudi kasneje, ko ponovno 

upodabljajo isti objekt. V izdelke vnesejo tudi svoje občutke in podrobnosti, ki so jih 

pritegnile (Podobnik, 2008). 

V diplomskem delu smo uporabljali izraza krastača in kunec, z otroki pa žaba in zajec. Za 

uporabo teh izrazov smo se odločili, ker ju otroci bolje poznajo. Želeli smo se izogniti 

morebitnim težavam z razumevanjem v predtestu. Pri neposrednem spoznavanju smo otrokom 

pojasnili, da gre za kunca in krastačo, kasneje pa smo zopet uporabljali njim bolj znana izraza. 

Tako smo se izognili morebitnim razlikam med KS in ES, saj smo želeli, da imata obe skupini 

enake možnosti za razumevanje in predstavo. Tako kunec kot zajec spadata med lagomorfe, 

imata podobno telesno zgradbo. Krastača in žaba spadata med brezrepe dvoživke, za katere je 

značilna podobna telesna zgradba. Raba izrazov po našem mnenju ni vplivala na kredibilnost 

raziskave, saj med kuncem in zajcem ter žabo in krastačo ni večjih vizualnih in čutnih razlik. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 MISELNI PROCESI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU  

2.1.1 Zaznavanje 

Čutila nam posredujejo informacije iz okolja, te pa se v duševnih in možganskih središčih 

predelajo v čutne vtise in zaznave. Občutke doživljamo s čutili, s tipom, vidom, vohom, 

okusom in sluhom. Zaznavanje, učenje in mišljenje so spoznavni procesi, ki se med seboj 

prepletajo. Zaznavanje sveta pomeni sprejemanje sporočil iz okolja, učenje pomeni 

shranjevanje in ohranjanje sporočil, mišljenje pa predelavo sporočil. Dražljaji iz okolja nam 

dajo informacije in aktivirajo organizem. Spoznavni procesi so mogoči le, če je organizem 

aktiven. Tako so na primer med spanjem in dolgočasenjem ti procesi neučinkoviti. Na 

organizacijo zaznave pomembno vplivajo tudi izkušnje, ki nam pomagajo pri ohranjanju in 

spreminjanju informacij. (Musek in Pečjak, 2001)  

2.1.2 Pozornost 

Pozornost je proces, pri katerem aktivno sprejemamo izbrane informacije iz okolja. Otrok 

stvari ne bo zaznal in si jih ne bo zapomnil, če nanje ne bo pozoren. Otroci imajo v zgodnjem 

otroštvu krajšo in manj usmerjeno pozornost v primerjavi s starejšimi otroki. V obdobju 

zgodnjega otroštva se kaže povečanje pozornosti pri 3- in 5-letnikih, ki so že sposobni dalj 

časa vztrajati pri igri in dejavnostih (Marjanovič Umek idr., 2004).  

Ljudje ne moremo hkrati zaznavati vseh stvari, ki nas obdajajo, zato se osredotočimo le na 

nekatere, čemur pravimo pozornost. Obseg pozornosti je omejen, naenkrat smo lahko pozorni 

le na določeno količino dražljajev. Pozornost je odvisna od starosti, počutja, intenzivnosti, 

velikosti dražljajev idr., najbolj pa sta pomembni posameznikova motivacija in interesi 

(Musek in Pečjak, 2001). 

2.1.3 Učenje 

Za učenje je nujno potrebna motivacija. Poznamo notranjo in zunanjo motivacijo. Zunanja 

motivacija je nagrada ali kazen; notranja pa je, ko se učimo zaradi interesov. Pomembno je, 

da vzgojitelj v otroku vzbudi zanimanje za neko dejavnost (Musek in Pečjak, 2001).  

Z učenjem pridobivamo nova spoznanja, razvijamo sposobnosti in spretnosti, oblikujemo in 

širimo interese, zaznave, stališča in vrednote ter svojo osebnost. Učenje je zmožnost, ki nam 

omogoča, da preko izkušenj spreminjamo svoja vedenja in obnašanje v različnih situacijah. 
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Pomembno je, da poznamo in uporabljamo učinkovite načine in oblike učenja. Učenje temelji 

na zaznavanju in ohranjanju informacij – na spominu (Musek in Pečjak, 2001). 

Učenje predšolskega otroka zajema vsa področja otrokove osebnosti ter poteka predvsem 

spontano, preko igre, opazovanja, posnemanja, raziskovanja, preizkušanja … Če želimo, da 

bo otrok spoznal nove vsebine, moramo pri organizaciji dejavnosti upoštevati aktivnost otrok, 

razvojne značilnosti in izhajati iz otrokove notranje motivacije. To pomeni, da otrokom 

pripravimo dejavnosti na tematiko, ki jim je zanimiva in pomembna (Batistič Zorec, 2002).  

Kurikulum za vrtce (1999) navaja, da si predšolski otrok pridobiva znanje s pomočjo 

neposrednih aktivnosti in konkretnih izkušenj. Otrok naj bo deležen različnih doživetij, 

izkušenj in spoznanj, na primer z manipulacijo objekta, pri katerem uporablja vsa čutila. 

Predšolski otrok dojema in spoznava svet celostno, zato ni potrebe po ločevanju učnih 

področij (kot v šoli), temveč je zaželeno, da se področja dejavnosti med seboj prepletajo in 

dopolnjujejo.   

Aktivno učenje omogoča, da otrok samostojno pride do določenih spoznanj. Predšolski otrok 

je radoveden, zato ga vsebine, ki so zanj pomembne, miselno in čustveno motivirajo k 

raziskovanju in učenju (Maretič Požarnik, 2000). 

2.1.4 Spomin 

Spomin je bistvenega pomena pri učenju, saj omogoča, da ohranjamo, obnavljamo, 

predelujemo in si prikličemo sprejete informacije ter vsebine. Pomnjenje je proces, ki ne 

deluje popolnoma, normalno je, da nepomembne informacije pozabimo in naredimo prostor 

za pomembne. Selektivno pomnjenje pomeni, da si zapomnimo pomembne informacije 

(Musek in Pečjak, 2001).  

Informacije ohranjamo v spominu v obliki predstav ali besed. Prednost besednega spomina je, 

da zajema le pomembne informacije, zato je tudi trajnejši. Spominske predstave so natančni 

posnetki zaznav, ki so manj jasne in natančne. Predstave delimo na vidne, tipne, slušne, 

gibalne ipd., največkrat pa se pojavljajo v kombinacijah. Večina ljudi pripada mešanemu 

predstavnemu tipu. Zanje je značilno, da imajo najbolj izrazite vidne predstave, sledijo slušne, 

gibalne in okusne (Musek in Pečjak, 2001).  

Ločimo tri vrste spomina, in sicer senzorni, kratkoročni in dolgoročni spomin. Senzorni ali 

trenutni spomin je neposredna sled dražljaja. Kratkoročni ali delovni spomin ima majhen 

obseg, v njem se odvijajo spoznavni procesi in predstavlja sedanjost. Za prehod informacij v 
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dolgoročni spomin je potrebno ponavljanje. Dolgoročni spomin ohranja celotno znanje in 

spretnosti, ki smo se jih naučili. Vsi trije spomini so med seboj povezani, najbolj pa je 

pomembna vez med kratkoročnim in dolgoročnim spominom, ki omogoča prehod informacij 

v obe smeri (Musek in Pečjak, 2001).  

V zgodnjem otroštvu imajo otroci boljši spomin od malčkov in slabšega od tistih v srednjem 

in poznem otroštvu (Marjanovič Umek idr., 2004).  

2.1.5 Mišljenje 

Mišljenje je proces, ki nam omogoča, da zastavljamo vprašanja in nanje odgovarjamo, pri tem 

povezujemo in predelujemo informacije. V duševnosti se pojavljajo naše predstave oz. 

miselne podobe, za katere uporabljamo pojme, ki jih povežemo v misli, te pa sporočamo z 

govorom oz. drugo predstavitvijo. Mišljenje in razmišljanje sta zelo pomembna v našem 

življenju, saj na tak način rešujemo probleme, se odločamo, pogovarjamo, izražamo svoje 

mnenje … Mišljenje se deli na realistično, pri katerem kombiniramo resnična dejstva in 

domišljijsko, pri katerem si v skladu s čustvi in interesi izmišljujemo. Obe obliki mišljenja pa 

sta med seboj povezani, tudi pri reševanju težav (Musek in Pečjak, 2001).  

Razmišljamo lahko le o stvareh, ki jih poznamo, ki so v našem spominu, torej je mišljenje 

odvisno od učenja in spomina. Obratno pa si stvari, o katerih razmišljamo, tudi bolje 

zapomnimo in se jih bolje naučimo. Mišljenje se spreminja s pridobivanjem in predelovanjem 

novih informacij (Musek in Pečjak, 2001).  

2.2 NARAVOSLOVJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU  

2.2.1 Zgodnje naravoslovje 

Otroci okolje spoznavajo spontano in ga pristno, brez predsodkov, opazujejo in raziskujejo s 

čutili. Dejavnosti naravoslovnega področja pomenijo za otroka prvo vodeno spoznavanje 

narave. Pri začetnem naravoslovju gre za naravoslovne teme, ki zajemajo konkretne predmete 

in pojave iz neposredne okolice. Otroci so za takšne dejavnosti izredno motivirani. 

Naravoslovne teme omogočajo tudi preskok iz konkretnega na abstrakten način dojemanja, 

kar pozitivno vpliva na otrokov razvoj. Otroci se ob raziskovalnih dejavnostih neprisiljeno 

seznanjajo z mnogimi dejstvi in usvajajo naravoslovne pojme (Novak idr., 2003). 

Najpomembnejša cilja področja naravoslovja sta, da si otrok oblikuje realne predstave o živih 

bitjih ter razvija primeren odnos do njih. Za doseganje teh ciljev mora otrok imeti možnost 

neposredne izkušnje in ustrezen zgled. Največ informacij o živalih otrok pridobiva iz otroške 
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literature, v katerih pa so poleg realnih tudi popačene in nepravilne informacije. Neposredna 

izkušnja je pomembna tudi kot temelj za abstraktno nadgradnjo. Otrok preko izkušenj 

spoznava, kakšne so živali na otip, kakšen je njihov vonj; teh spoznanj si ne more pridobiti iz 

fotografij in posnetkov (Vrščaj, 2000).  

Živali imajo ugoden vpliv na otroke, ob stiku z živaljo oblikujejo spoštljiv in ljubeč odnos, se 

umirijo, sprostijo in lažje premagujejo vsakodnevne frustracije. Prisotnost živali je še posebej 

priporočljiva za nemirne in osamljene otroke, saj ob njih razvijajo empatijo in kontrolirajo 

svoje vedenje. Živali jim nudijo čustveno oporo, saj jih sprejemajo takšne, kot so (Ocepek, 

2012). 

V zgodnjem naravoslovju je najpomembnejša izkušnja z naravo, otroci imajo veliko vprašanj, 

na katere ne znamo odgovoriti in to tudi ni vedno potrebno. Velik del narave je še neraziskan, 

zato na vsa vprašanja sploh ni mogoče odgovoriti. Najbolj pomemben je stik z naravo,  

raziskovanje in odkrivanje njenih razsežnosti (Ocepek, 2012). 

Otroci se že v prvih letih življenja učijo prepoznati živali, si o njih ustvarijo podobo preko 

lastnega opazovanja sveta in preko različnih avdio in video posnetkov (Tunnicliffe, 2011).  

Izkušnja otrokom omogoča, da pridobijo realne predstave, ki se nemalokrat razlikujejo od 

predhodnih, napačnih stališč in predstav. To imenujemo kognitivni konflikt, čustva, ki jih ob 

tem doživimo, navadno povečajo hitrost in kvaliteto učenja (Ocepek, 2012). 

Kos idr. (2021) so ugotovili, da na pozitiven odnos predšolskih otrok do živali pomembno 

vpliva izkustveno učenje. Izredno pomembno je, da ima otrok že v predšolskem obdobju 

možnost pozitivnega stika z živimi bitji, ob tem moramo skrbeti za varnost otrok in živali.  

Strah in gnus večina ljudi občuti ob živalih, ki imajo povezavo s širjenjem bolezni, so sluzaste 

ali navidezno sluzaste in ob tistih, ki se jih povezuje z umazanijo. Žabo oz. krastačo 

povezujemo s sluzasto kožo, zato velikokrat ljudje ob njej doživljajo negativne občutke 

(Ocepek, 2012).  

2.2.2 Vloga vzgojitelja pri spoznavanju živali 

Komunikacijski trikotnik v primeru spoznavanja živali v vrtcu tvorijo vzgojitelj, otrok in 

žival. Odnos je enakovredno vzpostavljen med vsemi tremi. Žival v procesu sodeluje kot 

subjekt, izraža svoja občutja, čustva in hotenja. S svojimi sporočili močno vpliva na kakovost 
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in količino znanja, ki ga otrok pridobi. Vzgojiteljeva vloga je, da vzpostavi zaupljiv, varen 

odnos ter da otroku pomaga pri vzpostavljanju primernega stika z živaljo (Ocepek, 2012). 

Vzgojitelj mora otrokom v vrtcu omogočiti dovolj časa za opazovanje, raziskovanje in 

razmišljanje (Batistič Zorec, 2002). 

Njegova naloga je tudi, da otroke ob naravoslovnih dejavnostih vodi s poenostavljeno, otroku 

razumljivo razlago, ki je hkrati strokovna. Najprimernejše so dejavnosti, pri katerih je otrok 

aktiven in z lastno izkušnjo sprejema in podkrepi nove informacije. Vzgojitelj otrokom med 

dejavnostjo zastavlja produktivna in odprta vprašanja, s katerimi jih vodi k usmerjenemu 

opazovanju … Ta vprašanja so: Si opazil?, Zakaj?, Kaj misliš? … (Novak idr., 2003). 

Pri spoznavanju živih bitij se moramo držati določenih ciljev. Otroci ob neposredni izkušnji z 

živimi bitji premagajo morebiten strah, navajajo se na primerno ravnanje, predvsem z vidika 

higiene in etike. Otroci naj zaznavajo živa bitja s čim več čuti (vid, tip, vonj, sluh). Ob 

prisotnosti odraslih se lahko otroci živali dotikajo in jih vzamejo v naročje (Novak idr., 2003). 

Na odnos in odziv otrok do živali vpliva njihov telesni in duševni razvoj ter vpliv okolja (npr. 

starši, mediji). Predsodki nastanejo zaradi neupravičenih posplošitev, živalim se po krivem 

pripisujejo negativne lastnosti. Premagovanje predsodkov je pomembno zato, da se soočimo s 

strahovi, da svobodno in odgovorno zaživimo (Ocepek, 2012). Odrasli smo zgled otrokom, 

pomembno je, da imamo do živali spoštljiv odnos, brez predsodkov, naši negativni občutki do 

živali (strah, gnus) se lahko prenašajo na otroke (Novak idr., 2003). Tudi za pedagoške 

delavce je priporočljivo, da premagajo predsodke do živali in tako bolj bogato vodijo 

naravoslovne dejavnosti (Ocepek, 2012). 

Živali največkrat na otroke delujejo pomirjujoče. Predšolski otroci predvsem radi opazujejo in 

rokujejo z dlakavimi živalmi. Ker vrtec živalim predstavlja stresno okolje, vzgojitelj poskrbi 

za sproščeno in umirjeno vzdušje (Novak idr., 2003). 

Pred izkušenjskim učenjem moramo zaščititi otroke in živali. Pri tem je najbolj pomemben 

zgled vzgojitelja, ki otrokom pokaže, kako se pravilno in varno ravna z živaljo. Poleg zgleda 

je pomembno, da se pogovarjamo o počutju živali in o realnih nevarnostih, ki se lahko zgodijo 

v primeru, da z živaljo ne ravnamo ustrezno. Pri izkušenjskem spoznavanju sprva otrokom 

omogočimo dovolj časa, da žival samostojno doživijo. Pri tem otrok, glede na njegovo 

zanimanje in stopnjo razvoja, intenzivno spoznava živo bitje. Kasneje otroke pri opazovanju 

vodimo, jim podajamo informacije in spodbudimo žival k aktivnostim (hranjenje ipd.). Tak 
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način učenja ni vedno mogoč, vzame veliko časa, je pa v nekaterih primerih nenadomestljiv 

za otrokovo realno predstavo in abstraktno nadgradnjo. Opazovanje živali otroku ne omogoča 

le, da spozna telesno zgradbo živali, ampak jo doživi celostno (Vrščaj, 2000). 

V primeru, ko se otrok zaradi strahu ali gnusa ne želi dotakniti živali, je bistvenega pomena 

zgled vzgojiteljice, ki ji zaupa. Otroka, ki kljub zgledu ne želi vzpostaviti stika z živaljo, ne 

silimo, pač pa spodbujamo in v primeru, da vseeno ne želi, upoštevamo njegovo odločitev. 

Preden otrokom pokažemo žival, jih motiviramo in jih umirimo, tudi pri rokovanju z živaljo 

je pomembno, da ostanejo mirni. Otrokom pojasnimo, da nas žival čuti, naša umirjenost 

vpliva na umirjenost živali. Nemirna oseba pozabi dihati, ima napete mišice, kar pa žival 

vznemiri. Ko se otrok dotika živali ali jo ima v naročju, mora biti ves čas prisotna odrasla 

oseba, ki otroka po potrebi usmerja. Izkušnje z živalmi nam pomagajo premagovati morebitne 

predsodke, zato je pomembno, da otroci pridobijo čim več tovrstnih izkušenj. Vzpostavljanje 

stika je postopno. Najprej si ogledajo žival in rokovanje odrasle osebe, nato jo potipajo z enim 

prstom, z dlanjo, kasneje pa jo vzamejo v naročje. Premagovanje strahu pred živaljo zahteva 

željo, zaupanje in dovolj časa za izkušnjo (Ocepek, 2012). 

2.3 VIDNO-PROSTORSKO MIŠLJENJE  

Vidno-prostorsko mišljenje omogoča, da pravilno zaznavamo predmete in prizore v okolju in 

poustvarjamo vidna doživetja. V prostorsko zmožnost se uvršča sposobnost upodobitve 

predmeta iz različnih zornih kotov, predstavljivost ter upodobitev gibanja, možnost 

ustvarjanja in preoblikovanja. Prostorsko mišljenje ima velik pomen pri likovni umetnosti, 

zaznavanje vidno-prostorskega sveta in poustvarjanje se kažeta v likovnem izdelku (Gardner, 

1995).  

S senzomotoričnim zaznavanjem sveta pridobimo informacije, vizualne in prostorske 

predstave, ki ostajajo v mislih. Te predstave omogočajo, da si zamislimo neki pojav ali 

predmet tudi, ko tega ni v naši neposredni bližini. Zelo pomembno vlogo pri zaznavanju sveta 

ima vid, vendar pa je za celovito predstavo potrebna izkušnja, ki zajema več čutov, ki se med 

seboj dopolnjujejo. S pomočjo vidne in prostorske predstave si lahko v spomin prikličemo 

podobe, ki smo jih spoznali, o njih lahko razmišljamo in si jih predstavljamo (Jontes, 2007).  

Prostorska inteligenca se povezuje s splošnim logičnim razvojem. Otrok v zgodnjem otroštvu 

v fazi senzomotoričnega razumevanja prostora sprva doživlja izkušnje, vidi objekte in jih 
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veččutno raziskuje, na koncu te faze pa je sposoben tvorjenja miselnih predstav o prizorih in 

predmetih, ne da bi ti bili prisotni (Gardner, 1995).  

V obdobju zgodnjega otroštva se otrok v prostoru ne orientira več zgolj glede na svoje telo, 

ampak s pomočjo prostorskih znamenj, zunanjih predmetov (Marjanovič Umek idr., 2004).  

Kako otrok neko vsebino nariše, je odvisno od njegovega dojemanja sveta, vizualnega in 

prostorskega mišljenja ter razvoja spoznavnih procesov. Otrok z risbo pripoveduje o svoji 

izkušnji, zato mora določen objekt najprej spoznati, nato ga lahko likovno upodobi, pri tem 

uporablja oblike, prostorske odnose – smer, velikost, tekstura površine … (Jontes, 2008) 

Ko se pri otrokovi risbi začnejo pojavljati simboli, so ti precej enoviti. Otrok sprva uporablja 

enak simbol za glavo (oči, nos in usta) tako pri človeškem kot živalskem obrazu. Prav tako 

najprej upodablja figure z vključevanjem maksimalnih kontrastov smeri, na primer navpično 

telo, roke vodoravno odročene. Kasneje, z razvojem prostorsko-vizualnega mišljenja in 

zavedanjem sebe, pa premike nakazuje s podaljšanimi udi, pregibi v pasu, kolenih in dlaneh. 

Za prostorske upodobitve so značilne razvojne faze. Pri prvi stopnji prostor ni nakazan, figura 

lebdi v prostoru. V naslednjih fazah pa otrok figure umešča na talno črto, proti koncu 

predšolskega obdobja pa že upodablja prostorske odnose (Vrlič, 2001). 

2.4 RISANJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

2.4.1 Razvoj risanja živalske figure 

Likovno izražanje je pomembno za celostni razvoj, saj otroka spodbuja k spoznavanju sveta, 

ki ga raziskuje z gibanjem in ostalimi čuti. Pomembno je, da ima možnost svobodnega in 

konstantnega likovnega izražanja (Vrlič, 2001). Otroška risba se spreminja in razvija 

vzporedno z razvojem otrokovega mišljenja, govora, socialnega in čustvenega razvoja 

(Marjanovič Umek idr., 2004).  

V nadaljevanju bomo predstavili razvoj otroške risbe v drugi polovici predšolskega obdobja, 

podrobneje med petim in šestim letom, saj je to starost, ki je bila predmet raziskovanja. 

Otroci okoli tretjega leta starosti rišejo »glavonožce«, iz krožne oblike »potegnejo« dve črti za 

nogi (včasih tudi dve črti za roki) in v krožno obliko narišejo obraz, ki vsebuje nekaj osnovnih 

obraznih atributov (Valdes, 2013). Upodobitev človeške in živalske figure se v tem obdobju 

bistveno ne razlikujeta, tako po obliki kot po obraznih atributih, včasih pa otroci živalski 
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figuri dodajo kakšen poseben dodatek (rep, brke, štrleča dlaka). Prav tako ima žival ponavadi 

nepravilno število okončin. 

V obdobju, ki sledi, otroci upodabljajo predmete, ki jih ločijo po njihovih zunanjih 

značilnostih. Rišejo sestavljene simbole, seznanjajo se s prostorskimi odnosi, z relacijami med 

barvami, oblikami in smermi. V tem obdobju so izkušnje otrok še razmeroma skope. Značilni 

so primanjkljaji na spoznavnem področju, hkrati pa ne poznajo enostavnih, priučenih shem, 

zato to obdobje velja za eno najbolj ustvarjalnih, otroci so pri likovnem izražanju samosvoji in 

iznajdljivi. Pri risanju iščejo rešitve, kako na dvodimenzionalni list papirja narisati 

tridimenzionalen svet (Vrlič, 2001).  

Večina otrok do petega leta usvoji shemo za risanje človeške figure, ki vsebuje večino 

ključnih atributov. Figuro še naprej izpopolnjuje in postopoma prehaja v obdobje risanja 

konvencionalne človeške figure. Upodabljati začne polne oblike, nogi kot dva podolgovata 

pravokotnika in ne več kot dve črti. To kaže na vse bolj osredotočeno opazovanje in 

razumevanje oblik. Začne se posvečati detajlom in podrobno risati obraz (poleg osnovnih 

atributov: oči, nos, usta, se na njihovih risbah pojavijo tudi druge podrobnosti: ušesa, 

trepalnice, obrvi, lička ipd.), roke (na koncu okončine se pojavijo prsti, ki včasih izraščajo iz 

dlani) in lase (lasje pogosto ponazarjajo spol narisane figure). Figura najprej še lebdi, ko to 

opazi, ji želi približati tla, zato nariše hrib ipd., kasneje pa figuro spušča proti dnu lista, ki ga 

pogosto še linearno poudari (talna linija) (Valdes, 2013) Živalska figura, ki se pojavlja v 

otrokovi risbi, je pogosto vezana zlasti na živali, ki jih otrok pozna iz svoje okolice (maček, 

pes). Otrok živalsko figuro začne upodabljati drugače od človeške. Opazne so razlike tako v 

obliki kot pri atributih. Oblika živalske figure je za razliko od vertikalne upodobitve človeške 

figure vse pogosteje pozicionirana vodoravno, z vzporednimi okončinami. Razlike se pojavijo 

tudi na atributih živalskega obraza.  

V obdobju, ki sledi, postaja otrok vse bolj kritičen do svojega izražanja, kar lahko privede do 

nezadovoljstva in nezmožnosti, da bi se izrazil na način, s katerim bi bil zadovoljen. Če otrok 

ni deležen ustreznih vzgojnih metod, se začne zanašati na šablone, ki so običajno 

poenostavljene in estetizirane, niso pa združljive z otrokovo percepcijo in razumevanjem 

objekta, zato negativno vplivajo na otrokovo mišljenje. V tem obdobju se otroci srečujejo s 

pobarvankami, ki jim vsiljujejo koncepte odraslih, silijo jih k posnemanju šablon in jih 

omejujejo pri ustvarjalnem izražanju. Vsak otrok lahko s svojim izražanjem najde pot, rešitev 

problema, dokler ga okolje ne prepriča o nasprotnem. V tem obdobju so med otroki izrazitejše 
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razlike v zaznavanju, dojemanju in izražanju (Vrlič, 2001). Razlike med otroki zasledimo tudi 

pri risanju živali.  

Predshematska stopnja simbolnega risanja je značilna za otroke od 3 do 6 let. Otroci rišejo 

grobe in enostavne sheme, eno shemo lahko uporabljajo za risanje različnih objektov. V tej 

fazi je risanje odvisno tudi od teme risanja. Če je tema risbe bolj zaprta in otrok riše le en 

objekt, bo narisal več podrobnosti, kot če riše tematiko, ki predstavlja dejavnost in nariše več 

objektov. Ti objekti praviloma nimajo veliko podrobnosti in niso prikazani v ustreznih 

odnosih in ustreznih velikostih. Otroci praviloma v svojo risbo vključujejo elemente, ki 

ponazarjajo njihovo vèdenje o objektu in ne zgolj tistega, kar pri njem vidijo. Posebna oblika, 

značilna za to obdobje, je rentgensko risanje, pri katerem se pojavijo lastnosti in značilnosti 

objekta, ki jih ni mogoče videti (Marjanovič Umek idr., 2004).  

Shematska stopnja risanja je značilna za otroke, stare od 6 do 9 let. Otrok na tej stopnji 

razlikuje in uporablja različne sheme za risanje ljudi, živali, predmetov. Iste objekte riše z 

identično shemo, med različnimi objekti pa se sheme razlikujejo. V tej fazi praviloma riše 

tisto, kar vidi, njegova risba je bolj realistična kot na predshematski stopnji. Otroške risbe so 

bolj celovite, prikazujejo dogajanje, figure so v gibanju. Figure na risbi umesti v prostor, ki ga 

pogosto razdeli na tri vodoravne dele (spodnji, srednji in zgornji), elemente umešča v te 

vodoravne prostore (na primer trava na dnu, človeška figura na sredini, sonce na vrhu 

formata), kar pojmujemo vertikalna perspektiva (oddaljeni objekti so narisani višje na 

formatu). Z razvojem risbe otrok prikaže človeško figuro v gibanju, s spremenjeno lego 

spodnjih in zgornjih okončin in telesa običajno v obliki ukrivljenih upodobitev (Marjanovič 

Umek idr., 2004). Podobne značilnosti zasledimo tudi pri upodobitvi živalske figure, vendar 

je to običajno prisotno le pri posameznih okončinah in ne pri vseh.  

Za razvoj risanja velja, da natančnih opredelitev ni mogoče (in smiselno) določati, saj lahko 

pri analiziranju zasledimo odstopanja. Te razlike so vidne na primer pri risanju človeške ali 

živalske figure. Večina 5- in 6-letnih otrok riše konvencionalno človeško figuro, ki pa jo 

lahko zasledimo tudi že pri nekaterih 4-letnikih. Prav tako lahko opazimo tudi, da nekateri 5- 

in 6-letniki še vedno rišejo »glavonožca« (Marjanovič Umek idr., 2004). 

2.4.2 Vloga vzgojitelja pri likovnih dejavnostih  

K otrokovemu razvoju likovnega izražanja lahko pripomore vzgojitelj z iskrenim zanimanjem 

za njegovo risbo, s spodbudnimi komentarji in s spoštovanjem otrokovega likovnega zapisa. 

Otroku ponuja premišljene izzive, tudi v obliki omejitev, ki ne posegajo v otrokovo izrazno 



11 
 

avtonomijo, pač pa s svojim delom priznava otrokov način razmišljanja in mu dopušča 

svobodo pri ustvarjanju. Velikokrat vzgojitelji otroške izdelke preurejajo, popravljajo, s tem 

jim sporočajo, da so njihovi izdelki neustrezni (Matthews, 1994). 

Pri likovnem izražanju si otrok na svoj način razlaga svet okoli sebe, ugotavlja vlogo in 

funkcijo objektov, risba je torej razvojno orodje in potreba. Vrednotenje otroške risbe ima dva 

pristopa, prvi se osredotoča na to, kaj je otrok narisal. Risba v tem primeru velja za 

diagnostično in terapevtsko sredstvo. Drug pristop pa se nanaša na to, kako in zakaj se otrok 

likovno izraža, torej z vidika razvojne psihologije. Za ta pristop je značilno raziskovanje in 

iskanje razlogov, zakaj in kako se risba spreminja. Ukvarja se s procesom prenosa videnega 

na risbo, torej kako otrok razume oz. si razlaga svet okoli sebe. Risba v tem primeru pomeni 

orodje za preučevanje spoznavnega razvoja otroka (Vrlič, 2001). 

Glavni cilj pri likovni vzgoji v predšolskem obdobju je v ospredje postaviti ustvarjalni proces, 

ki omogoča razvoj likovnih sposobnosti in celostnega razvoja. Žal prevečkrat velja mnenje, 

da je glavni cilj izdelek, risba, kip, slika. S tem se zavre otrokova ustvarjalnost, razvoj in 

veselje do likovnega izražanja, posledično pa tudi pozitivna samopodoba. Na likovni razvoj 

lahko pozitivno vplivamo tako, da otroka podpiramo in spodbujamo k likovnemu izražanju, 

mu omogočamo veččutne izkušnje s svetom in mu pogosto nudimo likovne dejavnosti 

(Jontes, 2008). Predvsem pa, da spoštujemo njegovo izrazno avtonomijo (Podobnik, Jerman, 

Selan, 2021). 

Najpomembnejša metoda pri likovni vzgoji je opazovanje, ki omogoča, da se otrok 

neposredno seznani s svetom. Ko otrok opazuje živali v njihovem okolju, jih veččutno spozna 

in začuti, dobi o njih celosten vtis. Kakovostne, realne fotografije in posnetki lahko sicer do 

določene mere nadomestijo dejansko izkušnjo, vendar ne omogočajo pridobivanja popolnih 

predstav o svetu. Najbolj neustrezne pa so pretirano estetizirane (kičaste) risbe in slike, na 

katerih so lažne in popačene podobe, ki zavirajo dojemanje resničnega sveta (Vrlič, 2001). 

Pred likovnim ustvarjanjem je smiselno otroku zagotoviti izkušnjo s konkretnim objektom, 

aktivnim vključevanjem in raziskovanjem. Otrok med likovno dejavnostjo ne popravljamo in 

ne dopolnjujemo njihovih risb. Ob spremljanju otrokovega izražanja upoštevamo stopnjo 

njegovega razvoja, njegove zmožnosti in individualna odstopanja (Jontes, 2008). 

Najprej otrok upodablja ekspresivno doživljanje sveta. Starejši, kot je, bolj je njegova risba 

realistična. V risbo poleg nevizualnih zaznav vnaša vse več vidnih značilnosti. Kombiniranje 
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nevizualnih in vizualnih zaznav prispeva k ustvarjanju svojstvenih likovnih rešitev. Pri tem je 

naloga vzgojitelja, da spodbuja ustvarjalnost, raziskovanje in svobodo pri likovnem izražanju 

(Jontes, 2008). 

Izdelki, v katere otroci vnašajo svoje ideje, originalnost, osebno noto in se od drugih 

razlikujejo, so ustvarjalni. Ustvarjalnost spodbujamo tako, da sprejemamo nenavadne, 

originalne otroške izdelke; otroških idej ne označujemo za napačne; usmerjamo otrokovo 

opazovanje na posebnosti; aktiviramo otrokov spomin in domišljijo (Vrlič, 2001). 

Otroci posnemajo, kar je značilno tudi za likovno področje. Risanju, ki ga otrok posnema, 

pravimo shematsko risanje. Če otrok pretirano podlega shemam risanja drugih, se ne more 

optimalno razvijati na miselnem in ustvarjalnem področju (Vrlič, 2001). Prerisovanje 

negativno vpliva na otrokovo zaznavanje in razumevanje. Ob tem je bolj pasiven, razvije se 

dvom v izrazne sposobnosti (Belamarič, 1986). 

Originalno likovno izražanje je izrazito predvsem pri najmlajših otrocih. Kasneje je vse 

prevečkrat prisotno usmerjanje odraslega, ki sicer običajno dobronamerno otroku pokaže, 

kako se stvari nariše. Tako na primer otroci razvijejo shemo objekta. Shema je 

poenostavljena, otrok jo nariše na določen način, ker je tako naučen, ne pa zato, ker bi 

izpostavljen objekt tako sam zaznaval in reprezentiral. Otroci posnemajo tudi risbe vrstnikov. 

Tudi na tak način se pojavijo sheme. Primer shem: risanje sonca v kotu risarskega formata, 

risanje dolgih trepalnic … Otrok ima težavo pri reprezentaciji živalskega obraza, saj ga shema 

človeškega obraza omejuje pri tem, da se ne domisli novega načina; tako na primer otrok 

mački ne nariše smrčka in brk, čeprav jih je opazil (Belamarič, 1986).  

Ko otrok natančno opazuje objekt, spoznava tudi njegove funkcije, smisel in karakteristike, 

kar mu je v pomoč pri interpretaciji. Šele ko otrok resnično doživi in spozna pojav, lahko 

likovno izrazi, kaj je videl, spoznal, si zapomnil, kar ga je navdušilo. Zaradi notranje 

motivacije, veččutne zaznave in čustvene vpetosti objekt upodobi skladno z lastno percepcijo. 

Pri tem gre za dva procesa − proces zaznavanja in proces izražanja. Otroci lahko rišejo po 

spominu, zamislijo si izkušnjo in jo likovno upodobijo. Pri tem jim pomagamo z vprašanji o 

takratni situaciji, kaj so zaznavali s čutili. Da bi lahko realno narisali neki objekt, potrebujejo 

izkušnjo (Belamarič, 1986). Vse našteto je pomembno z vidika spoznavanja, kaj otroku 

pomeni soočenje z določeno izkušnjo oz. objektom, kar poudarjajo tudi raziskovalci, ki 

otrokovo risbo razumejo kot pomembno metodološko sredstvo z izrazito avtentičnimi 

značilnostmi (Leavy, 2015, 2017; Theron idr. 2011).  
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2.5 BIOLOGIJA KRASTAČE IN KUNCA 

2.5.1 Značilnosti in telesna zgradba krastače  

Krastače spadajo v razred dvoživk, le-te del življenja preživijo v vodi in del na kopnem. V 

mladosti dihajo s škrgami, odrasle dvoživke pa s pljuči, s površino telesa in sluzasto 

membrano ustne votline (Zpěvák, 1998). Krastače natančneje spadajo med brezrepe dvoživke, 

ki imajo tipično žabjo obliko. Najbolj znane so navadne krastače, ki zrastejo do 15 cm, so 

čokate in bradavičaste »žabe« (Sket idr., 2003). 

Ker slabo prenašajo sušo, so vezane na vodo in vlažna bivališča. Najbolj so aktivne v vlažnem 

vremenu. Njihova telesna temperatura je odvisna od temperature okolja. Imajo vlažno kožo, 

saj posebne žleze izločajo sluz. Pred bakterijskimi okužbami in plenilci jih varujejo strupne 

žleze. Njihov strup je blag in za ljudi nenevaren. Le v primeru, da ga zanesemo v oči ali na 

rano, povzroča pekoče bolečine (Sket idr., 2003). 

Med ogrožene živali spadajo zaradi onesnaženosti vod, podnebnih sprememb in prometa, saj 

v času selitev nemalokrat prečkajo ceste. Najbolj opazne so spomladanske selitve k 

mrestiščem in jesenske k prezimovališčem. Pozimi se skrijejo pod listje ali v blato, kjer 

otrpnejo oziroma hibernirajo (Sket idr., 2003). 

Spomladi se zberejo na mrestiščih, kjer svatujejo. Samci z glasnim reganjem privabijo samice. 

Oploditev je zunanja, samci se med parjenjem oprimejo samic in sproti oplajajo jajčeca, ko jih 

te odlagajo v mrest, v značilnih trakovih. Ličinke se izvalijo v enem ali dveh tednih, v mesecu 

ali dveh pa se preobrazijo v odrasle živali (Sket idr., 2003). Najprej se razvijejo v paglavce, ki 

imajo dolg rep. Ta se jim krajša, medtem ko se razvijajo zadnje in sprednje noge ter pljuča, v 

odraslosti rep zakrni. Njihovo telo je kratko, zadnje noge so daljše od sprednjih. Samice so 

bistveno večje od samcev, po čemer jih najlažje ločimo (Zpěvák, 1998).  

Njihov sluh je dobro razvit, za spodnjimi čeljustmi imajo viden bobnič. Imajo velike, 

izbuljene oči in tri veke. Gornja je negibljiva, spodnja prozorna, tretja veka oz. žmurka pa je 

gibljiva in med mežikanjem prekrije oko. Zelo dobro vidijo, kar je še posebej pomembno pri 

lovu (Zpěvák, 1998) 

Ličinke so rastlinojede, prehranjujejo se predvsem z algami. Odrasle krastače so mesojede, 

plenijo žuželke, ličinke, pajke in polže, zaradi česar so izredno koristne na vrtu. Plen zaznajo, 

ko se ta premika, natančno ga opazujejo, se mu počasi približajo, nato sprožijo jezik, ki je 
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prekrit z gosto lepljivo snovjo. Pri požiranju sodelujejo tudi oči, ko se zaprejo, se pomaknejo 

skozi odprtini v lobanji, s čimer pa potisnejo hrano proti grlu (Sket idr., 2003) 

 

Slika 1: Telesna zgradba krastače, prirejeno iz http://syn.org.au/what-is-a-cane-toad/ 

 

2.5.2 Značilnosti in telesna zgradba kunca 

Kunci spadajo med samostojni red sesalcev, med lagomorfe. Vrste lagomorfov so si med 

seboj zelo podobne, na primer kunci in zajci. Zelo so podobni glodavcem, razlikujejo se po 

številu sekalcev, lagomorfi imajo namreč dva para dolgih sekalcev. Zobje jim rastejo ves čas, 

zato jih morajo brusiti s hrano, najbolj se obrabljajo z grizenjem sena (Glover in Glover, 

2006). 

Za razliko od zajcev, ki so samotarji, lahko kunce tudi udomačimo. Tudi divji kunci so 

družabne živali, živijo po skupinah, v brlogih, votlinah, večkrat kopljejo nove rove, ker se 

pogosto razmnožujejo. Kunčja samica povrže tudi petkrat na leto, brejost traja povprečno en 

mesec, pri vsaki kotitvi povrže od 5 do 8 mladičev. Kunčji mladiči se skotijo goli, slepi in 

gluhi (Roblek, 2012). 

Bočna postavitev oči kuncem omogoča vidno polje skoraj 360°. Tako lahko hitro opazijo 

nevarnost. Pred smrčkom imajo slepo točko, zato moramo do njih pristopati iz strani, da nas 

opazijo in ne ugriznejo. Kunci imajo manjša ušesa kot zajci, lahko jih premikajo na vse strani, 

zelo dobro slišijo. So popolnoma rastlinojede živali, prehranjujejo se s senom, sadjem in 

zelenjavo, briketi, zelo pomembno je, da popijejo dovolj vode (Glover in Glover, 2006). 

Določene iztrebke ponovno zaužijejo, saj so bogati z vitamini (Sket idr., 2003). 

http://syn.org.au/what-is-a-cane-toad/
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Levjegrivi kunci so dobili ime po svojem videzu, saj imajo daljšo dlako, ki spominja na levjo 

grivo. Kunci so družabna bitja, domači ljubljenčki se pogosto začnejo dolgočasiti, kar vodi k 

depresivnemu razpoloženju. Dolgčas preprečijo igrače, na primer: kartonske škatle, kartonski 

tulci ipd., napolnjeni s hrano, ki spodbujajo aktivnost in dobrovoljnost (Reinig, 2013). 

 

Slika 2: Telesna zgradba kunca, prirejeno iz 

https://www.pinterest.com/pin/1069464242733172050/ 

  

https://www.pinterest.com/pin/1069464242733172050/
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3 OPREDELITEV PROBLEMA, RAZISKOVALNI CILJI, 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA, RAZISKOVALNA METODA 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje naravo kot eno izmed področij predšolskega učenja. 

Cilj tega področja je doživljanje narave z izkustvenim raziskovanjem in odkrivanjem živih 

bitij in pojavov. Opazovanje in rokovanje z živalmi otroke spodbuja, da razvijajo spoštljiv in 

odgovoren odnos do narave. Pomemben del spoznavanja živih bitij je veččutno zaznavanje, 

pri katerem upoštevamo varnost otroka in živega bitja. Otrok naj se o zaznavah pogovarja in 

jih likovno upodablja.  

Problem učenja in spoznavanja novih vsebin v vrtcu je, da največkrat poteka preko slušnih in 

vidnih zaznav, veliko je razlage, premalo pa aktivnosti otrok. Za celovitejše učenje, 

razumevanje in pomnjenje so potrebne kinestetične zaznave (Schmidt in Kos, 2010).  

Namen diplomskega dela je raziskati pomen neposredne izkušnje z živim bitjem na predstavo 

otrok, starih 5−6 let. Ker vrsta študij potrjuje metodološke vrednosti risbe, smo uporabili risbo 

kot specifično metodološko sredstvo, s pomočjo katere smo presojali, če in kako se spreminja 

otrokovo poznavanje značilnosti živali po izkustvenem spoznavanju. S ponovnim testom smo 

ugotavljali, ali se omenjene spremembe v risbi ohranjajo. Ugotavljali smo tudi vpliv 

neposrednega doživljanja na odnos otrok do dvoživke in kosmate živali. 

3.2 CILJI 

Glavni cilj diplomske naloge je ugotoviti vpliv neposredne izkušnje na risbo otrok. 

− Z analizo otroških risb ugotoviti razlike med predstavo živali pred in po neposrednem stiku 

z njo. 

− Ugotoviti, kakšen odnos imajo otroci do dvoživke in kosmate živali ter če pride do 

sprememb v odnosu po neposrednem stiku z živaljo. 

− Otrokom omogočiti izkustveno spoznavanje živali, razvijanje pozitivnega odnosa do živih 

bitij ter navajanje na primerno rokovanje z njimi. 

− S ponovnim risanjem otrok po enem tednu ugotoviti, ali se sprememba odnosa do 

izpostavljene živali ohranja dlje časa ter ali je sprememba v risbi vezana zgolj na kratek čas 

po neposredni izkušnji.  
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3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

H1: Otroci po neposrednem doživljanju živali v risbo vnesejo več njenih vidnih značilnosti in 

čutnih zaznav kot pred neposredno izkušnjo. 

H2: Otroci po neposredni izkušnji do živali razvijejo pozitiven odnos. 

H3: Več otrok ima pozitiven odnos do kosmate živali ter negativen do dvoživke. 

H4: Risba po enem tednu še vedno vsebuje določene vizualne značilnosti živali, ki so se na 

risbi pojavile po neposredni izkušnji. 

3.4 RAZISKOVALNA METODA  

Za raziskovanje smo uporabili kvazi-eksperiment z eksperimentalno in kontrolno skupino.  

3.4.1 Vzorec 

Vzorec je bil priložnostni in namenski. Vanj je bilo vključenih 39 otrok, starih 5−6 let. Projekt 

smo izvajali v vrtcu VVE Vojke Napokoj Moravče. Kontrolna skupina je zajemala 19 otrok, 

in sicer 10 dečkov in 9 deklic. Eksperimentalna skupina pa je zajemala 20 otrok, 10 deklic in 

10 dečkov.  

3.4.2 Postopek zbiranja podatkov 

Izvedli smo kvazi-eksperiment z eksperimentalno in kontrolno skupino, ki je bil zasnovan v 

treh fazah (risanje živali pred neposredno izkušnjo, risanje živali ob neposredni izkušnji in 

risanje živali s časovno distanco, tj. en teden po stiku z živaljo). Otroci eksperimentalne in 

kontrolne skupine so trikrat narisali risbo krastače in trikrat risbo kunca. Za risanje smo 

otrokom ponudili svinčnik, saj jim ta omogoča izražanje s črtami in barvanje manjših površin 

s teksturo. 

V prvi fazi smo preverili predstave otrok, otroci eksperimentalne in kontrolne skupine so 

narisali risbo krastače in kunca, kakor si ju predstavljajo. Preverili smo tudi njihov odnos do 

določene živali, vprašali smo jih, ali sta jim krastača in kunec všeč in zakaj.  

V drugi fazi smo z otroki eksperimentalne skupine izvedli dve ločeni dejavnosti, pri kateri so 

otroci krastačo in kunca neposredno opazovali, ju veččutno spoznavali in ju imeli v rokah/v 

naročju. Ob neposredni izkušnji so še enkrat narisali vsako žival, med risanjem smo jim 

omogočili, da žival opazujejo, jo pobožajo … Ponovno smo jim zastavili kratek vprašalnik, s 
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pomočjo katerega smo preverili, če se je njihov odnos do živali po neposredni izkušnji 

spremenil. Kontrolna skupina je živali tudi v drugi fazi risala brez neposredne izkušnje.  

V tretji fazi so otroci obeh skupin po enem tednu ponovno narisali krastačo in kunca. Risbe 

smo primerjali in ugotavljali, katere značilnosti živali so otrokom ES ostale v trajnejšem 

spominu. Ponovno smo (enako kot pri predhodnih dveh fazah) preverili, kakšen je njihov 

odnos do določenih živali. V vseh treh fazah smo spremljali odnos otrok do kosmate živali in 

do dvoživke ter razlike med odnosom otrok kontrolne skupine in eksperimentalne skupine. 

Z analiziranjem otroških risb smo ugotavljali, ali je v risbah eksperimentalne skupine zajetih 

več vidnih značilnosti in čutnih zaznav. Risbe otrok smo analizirali s pomočjo namensko 

oblikovanega ocenjevalnega instrumentarija, razdeljenega na več kategorij; vse kategorije 

smo stopenjsko razdelili v obliki ocenjevalne lestvice. Kategorije so zajemale kriterije glede 

na obliko in število osnovnih sestavnih delov in okončin živali, kompleksnost sestave 

posameznih delov, prisotnost nevizualnih informacij, ponazoritev teksture, prisotnost detajlov 

… V pomoč pri analiziranju so bili otroški opisi in njihove interpretacije lastnih risb. 

Rezultate ocenjevalne lestvice smo kvantitativno obdelali in jih prikazali v obliki grafov. Pri 

dejavnosti smo otroke opazovali, rezultate opažanj smo obdelali kvalitativno.  

3.4.3 Postopek obdelave podatkov 

Risbe smo analizirali s pomočjo ocenjevalne lestvice, ki smo jo oblikovali. Podatke smo 

vnašali v program Microsoft Excel. Vsako od kategorij ocenjevalne lestvice smo grafično 

predstavili in opisno analizirali. Podatke smo zbrali ločeno za risbe krastač in kuncev in jih po 

kategorijah med seboj primerjali.  

Odgovore, ki smo jih pridobili s kratkim vprašalnikom, smo prikazali z grafi in opisno 

analizirali.  
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4 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

4.1 PREDSTAVITEV IN ANALIZA DEJAVNOSTI  

1. DEJAVNOST: OPAZOVANJE KRASTAČE  

Pri intervjujih in pogovorih z otroki smo uporabljali izraz žaba. Pri neposrednem spoznavanju 

smo jim pojasnili, da gre za vrsto, ki jo imenujemo krastača. V zapisu smo uporabljali pojem 

krastača.  

Z otroki smo se usedli v krog, predstavila sem jim krastačo Kroti. Otroci so se je večinoma 

razveselili, nekateri pa so bili malce prestrašeni in so odmikali pogled. Jasno sem podala 

pravila vedenja in povedala, da v primeru neupoštevanja pravil žival umaknem iz igralnice. 

Dogovorili smo se, da ob stiku z živalmi ostanemo mirni ter se tišje pogovarjamo, da jih ne 

prestrašimo. Podala sem navodilo, da si roke zmočimo z vodo, preden se dotikamo krastače. 

Prav tako si moramo roke umiti po dotikanju, saj krastača izloča strup, in če ga zanesemo v 

oči, draži in peče. Pravilo sem demonstrirala, najprej sem si zmočila roke, nato pa krastačo 

vzela v roke. Otroci so jo z zanimanjem opazovali, izrazili so željo, da bi jo tudi sami imeli v 

rokah. Odločili smo se, da ji bomo najprej dali čas, da se privadi na novo okolje. Krastačo 

sem položila na tla, otroci so opazovali njeno gibanje. Ker se je neka deklica bala, da se ji bi 

krastača preveč približala, sem se odločila, da bom krastačo med pogovorom v krogu imela v 

rokah.  

Otrokom sem povedala, da je to žaba; krastača, ki ima bradavičasto kožo in pege. Povedala 

sem jim, da je Kroti samica in podatek, da so samice večje od samcev. Otroci so o 

razmnoževanju krastač povedali, da zrastejo iz paglavcev. Njihovo trditev sem dopolnila, da 

samica v mrestišču izleže jajčeca, ki jih samec oplodi, iz mresta se razvijejo paglavci. Otroci 

so povedali, da paglavci plavajo v vodi, njihovo razlago sem dopolnila, da dihajo s škrgami, 

odraslim krastačam pa se, kot prilagoditev na življenje na kopnem, razvijejo pljuča. Eden 

izmed otrok je zatem povedal, da so dvoživke. Otroci so povedali, da imajo paglavci rep, nato 

se pojavijo noge in rep izgine. O paglavcih so imeli predhodno znanje, saj so jih opazovali v 

vrtcu.  

Vprašala sem jih, kje živijo krastače in odgovori otrok so bili: v gozdu, v mlaki, ribniku, v 

živalskem vrtu. Nato sem jih vprašala, s čim se po njihovem mnenju prehranjujejo. Odgovori 

otrok so bili različni: z muhami, travo, vodo. Pokazala sem jim mokarje in ličinke v posodici, 
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skrbno so si jih ogledali. Povedala sem jim, da se prehranjujejo tudi s polži, črvi in žuželkami, 

med katere sodijo tudi muhe.  

Otroke sem razdelila v skupine po štiri. Z vsako od skupin smo se umaknili v kotiček 

igralnice in se usedli na tla. Krastačo sem imela v rokah, skupaj smo si ogledali dele telesne 

zgradbe. Povedali so, da ima krake, spodbudila sem jih, da si jih dobro ogledajo. Pokazala 

sem jim sprednje in zadnje krake, ugotovili so, da ima medprstno kožo le na zadnjih krakih. 

Nato smo si ogledali oči. Na oči sem nežno pritisnila, da so si ogledali žmurko. Povedala sem 

jim, da je to prozorna veka. Otroci so si jo želeli večkrat ogledati. Ko so opazovali oči, so 

povedali, da ima okrogle in velike. Pokazala sem jim bobnič, s katerim krastača dobro sliši.  

 

Slika 3: Opazovanje krastače 

Nato smo si ogledali nosnici, krastačo sem obrnila tako, da so lažje opazovali dihanje – 

premikanje ustnega dna. Nato sem jo položila na tla in zraven nje položila mokarje. Otroci so 

opazovali prehranjevanje, pozitivno so bili presenečeni nad dolgim jezikom in nad tem, kako 

hitro pojé mokarja. Spodbudila sem jih, naj bodo pozorni na njene oči, s katerimi si pomaga 

pri požiranju hrane. Otroci so si želeli večkrat ogledati prehranjevanje. Pri tem so se zelo 

zabavali. Ugotovili so, da se morajo mokarji premikati, da jih krastača zazna in pojé. 

Nato so otroci dobili možnost, da se krastače dotaknejo ali pa jo primejo v roke. Otroci, ki so 

jo želeli prijeti, so si roke zmočili, nato pa sem jim jo položila na roki. Otroci so opisovali, da 

je krastača mehka, mrzla, mokra, luštkana. Neki deček me je presenetil, saj je s krastačo zelo 

dobro rokoval, jo preprijemal, pobližje opazoval … Večinoma so jo imeli v rokah, trije otroci 

pa tega niso želeli. Dve deklici sta se je ob spodbudi dotaknili, jo pobožali. Nek deček pa jo 

je, kljub spodbudi, le opazoval. Njegovo odločitev sem spoštovala in ga nisem silila.   
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Slika 4: Odziv otrok ob stiku s krastačo 

 

Slika 5: Rokovanje s krastačo 

Na koncu si je vsaka od skupin ogledala gibanje krastače na kopnem in v vodi, opazovali so 

skakanje in plavanje. Pri nekaterih skupinah je bila krastača bolj živahna, pri drugih malo 

manj. Dejavnost s krastačo je trajala dalj časa, saj sem želela otrokom omogočiti dovolj časa, 

da navežejo stik s krastačo in si dobro ogledajo njene telesne in vedenjske značilnosti.  
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Slika 6: Opazovanje gibanja krastače 

Ko so vse skupine prišle na vrsto za opazovanje, spoznavanje in rokovanje s krastačo, sem 

otroke povabila, da se usedejo za mize in jo s svinčnikom narišejo na list papirja. Medtem je 

krastača v njihovi neposredni bližini plavala v posodi z vodo, tako da so jo lahko tudi med 

risanjem opazovali. Deček, ki se krastače ni želel dotakniti, je med risanjem dolgo z 

zanimanjem opazoval krastačo. Pomembno se mi zdi, da ga nisem silila k rokovanju, saj na 

podlagi njegovega zanimanja in opazovanja sklepam, da je pridobil pozitivno izkušnjo.  

Ko so otroci končali z risanjem, so prinesli risbe in opisali, kaj so narisali. Večinoma so otroci 

opisovali dele telesne zgradbe. Potem sem z vsakim otrokom izvedla krajši intervju o odnosu 

do krastače, če mu je krastača všeč in zakaj.  

Po dejavnosti sem otrokom povedala, da Kroti peljem nazaj v Ljubljano, na fakulteto. Otroci 

so se od nje poslovili, izrazili so željo, da naj ponovno pride.  

2. DEJAVNOST: OPAZOVANJE KUNCA 

Pri intervjujih in pogovorih z otroki smo uporabljali izraz zajec. Pri neposrednem doživljanju 

smo jim razložili, da gre za žival, ki jo večina ljudi v vsakodnevnem življenju imenuje zajec. 

Vendar ta žival v resnici ni zajec, ampak jo pravilno imenujemo kunec. Je pa na zunaj zelo 

podobna zajcu. V zapisu smo uporabili pojem kunec. 

Najprej smo se z otroki usedli v krog, povedala sem, da sem prinesla kunca Maksa. Otroci so 

bili navdušeni, nasmejani, nekateri so vriskali. Preden sem kunca pokazala, sem jih opozorila 

na pravilo, da smo ob stiku z živalmi mirni ter da se tišje pogovarjamo, da živali ne 

prestrašimo. Jasno sem podala navodila vedenja in povedala, da v primeru neupoštevanja 
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pravil žival umaknem iz igralnice. Podala sem, da se moramo kuncu vedno približati in ga 

pobožati od strani. Ogledali smo si položaj oči. Pred nos sem položila dlani in povabila 

otroke, da ponovijo za menoj. Povedala sem jim, da kunec ne vidi spredaj, vidi od strani, tako 

kot vidimo mi, če imamo pred nosom dlani. Potem sem demonstrirala, kako kunca pobožamo 

od strani ter ga vzela iz kletke. Otroci so izrazili, da si tudi oni želijo imeti kunca v naročju in 

ga božati. 

Predstavila sem jim Maksa, »levjegrivega kunca«, ki ima daljšo dlako, ki spominja na levjo 

grivo. Otroci so z zanimanjem prisluhnili in ga opazovali. Med pogovorom je bil kunec v 

sredini kroga, ograjen z blazinami. Tako smo mu omogočili, da se navadi na nepoznano 

okolje. Otroci pa so ga opazovali in počasi navezali stik. Zanimalo me je predznanje otrok o 

kuncih, zato sem jim zastavljala vprašanja in jih dopolnjevala. Otroci so o prehranjevanju 

kuncev povedali, da se prehranjujejo s korenjem, travo, solato … Neki deček je rekel, da se 

prehranjujejo s črvi, zato sem omenila, da so kunci rastlinojedi. Otrokom sem pokazala seno, 

narezano sadje in zelenjavo, suh kruh ter brikete. Posodice z različno hrano so si podajali v 

krogu, hrano so si ogledali in jo povonjali. Povedali so, da kunci pijejo vodo, zato smo v 

prazno posodo nalili vodo. Posodi s hrano in vodo smo postavili h kuncu. Opazovali smo, če 

bo kaj pojedel ali popil, a ni želel, saj se verjetno še ni sprostil. 

Na vprašanje, kje kunci živijo, so odgovorili: na travniku, v gozdu, v živalskem vrtu, na 

kmetiji … Povedala sem, da Maks živi pri svoji lastnici v hiši, je torej hišni ljubljenček. 

Nekateri otroci so bili nad informacijo presenečeni, nekateri izmed njih so se raznežili in 

izrazili željo, da bi tudi oni imeli kunca za hišnega ljubljenčka. Otrokom sem predstavila 

razmnoževanje kuncev, povedala sem jim, da se hitro razmnožujejo, povržejo do petkrat na 

leto, vsako kotitev imajo 5−8 mladičev.  

Seznanila sem jih z zanimivostjo, da se kuncev ne sme kopati, lahko jih obrišemo s krpo, 

drugače pa se čistijo sami. Pokazala sem jim pripomočka za nego kuncev: klešče za krajšanje 

krempljev in krtačo za česanje dlake; pripomočka so si ogledali. Ogledali so si tudi leseno 

igračo, v kateri je skrita hrana, kunec jo odpre in pojé hrano.  

Otroke sem razdelila v skupine po štiri. Z vsako od skupin smo se umaknili v kotiček 

igralnice in se usedli na tla. Kunca sem imela v naročju, ogledali smo si dele telesne zgradbe. 

Ogledali smo si uhlje, spodbudila sem jih, naj bodo pozorni na premikanje uhljev v vse smeri, 

saj tako še bolje sliši. Nato smo si ogledali tudi oči, smrček, brke, rep, zobe, tačke. Tačke smo 

prešteli ter si ogledali krajše sprednje in daljše zadnje. Ogledali smo si tudi kremplje in jih 
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potipali. Med spoznavanjem kunca sem jih seznanila z dejstvom, da te živali dobro slišijo, 

vidijo in vonjajo. Neka deklica je po tem, ko je izvedela, da kunec dobro sliši, rekla: »Živjo 

Maks, jaz sem Loti, zelo si luštkan!«. Otroke je presenetila informacija, da kuncem zobje ne 

nehajo rasti in si jih sami brusijo med prehranjevanjem.  

 

Slika 7: Opazovanje kunca 

Po ogledu telesne zgradbe smo si ogledali dihanje. Opazovali smo tresenje smrčka, ob čemer 

so se otroci zelo zabavali. Nato sem kunca položila na tla in opazovali smo njegovo gibanje. 

Kunec je bil pri nekaterih skupinah živahen, postavil se je na zadnji nogi, skočil … vsi otroci 

so že v uvodnem delu videli gibanje kunca, ko je bil ograjen z blazinami in poskakoval iz 

enega konca na drugega. Z vsako skupino smo mu ponudili hrano, a je ni želel jesti. Nekateri 

otroci so bili razočarani, ker kunec ni želel jesti. Razložila sem jim, da je vrtec zanj 

nepoznano okolje in je zato nekoliko zadržan. Lahko pa so opazovali, kako grize brisačo in 

luknjice na brisači.  
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Slika 8: Rokovanje s kuncem 

Nato sem otroke spodbudila, da pobožajo kunca, medtem ko sem ga imela v naročju. Še 

enkrat sem jih spomnila na to, da kunca božamo od strani. Vsi otroci so z veseljem pobožali 

Maksa. Nato so si tisti, ki so ga želeli imeti v naročju, na kolena položili brisačo. Večinoma so 

otroci sprejeli kunca v naročje, le en deček tega kljub spodbudi tega ni želel. K temu ga nisem 

silila, izrazil pa je željo, da bi kunca še enkrat pobožal.  

Otroci, ki so imeli kunca v naročju, so opisovali občutke. Opisovali so, da je kunec mehak, 

puhast, topel, srčkan … Večinoma so otroci ob rokovanju s kuncem doživljali veselje in 

ponos, kar je bilo razvidno iz njihove obrazne mimike. Nekaj otrok je bilo sprva zadržanih, a 

so se kasneje sprostili in uživali. Medtem ko so ga imeli v naročju, so ga božali, opazovali 

dlako, rep, uhlje, oči … Dejavnost je trajala daljši čas, saj sem želela otrokom omogočiti 

dovolj časa, da navežejo stik s kuncem ter si dobro ogledajo njegove telesne in vedenjske 

značilnosti.  

 

Slika 9: Opazovanje gibanja in hranjenja kunca 
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Ko so vse skupine prišle na vrsto za opazovanje, spoznavanje in rokovanje s kuncem, sem 

otroke povabila, da se usedejo za mize in ga narišejo s svinčnikom na list papirja. Kunec je bil 

ograjen z blazinami in otroci so ga med risanjem lahko opazovali. Med risanjem so zaslišali 

hrustanje suhega kruha, približali smo se in opazovali prehranjevanje. Otroci so bili pozitivno 

presenečeni, potiho so se hrustanju smejali.  

Ko so otroci končali z risanjem, so prinesli risbe in opisali, kaj so narisali. Večinoma so otroci 

opisovali dele telesne zgradbe. Potem sem z vsakim otrokom izvedla krajši intervju o odnosu 

do kunca, če mu je kunec všeč in zakaj.   

Po dejavnosti sem povedala, da Maksa peljem k njegovi lastnici. Otroci so se od njega 

poslovili in izrazili so željo, naj še kdaj pride.  

4.2 ANALIZA ODGOVOROV OTROK NA VPRAŠALNIK  

ANALIZA ODGOVOROV NA KRATEK VPRAŠALNIK O KRASTAČI 

ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJE: »TI JE KRASTAČA VŠEČ?« 

 

Graf 1: Odgovori otrok kontrolne in eksperimentalne skupine na vprašanje: »Ti je krastača 

všeč?« 

V kontrolni skupini je na vprašanje »Ti je krastača všeč?« večina otrok odgovorilo z da (16 

otrok), 2 otroka sta izrazila, da jima ni všeč, 1 otrok pa se ni mogel opredeliti. Otroci so na 

vseh treh intervjujih podali enak odgovor.  

Tudi v eksperimentalni skupini je večina otrok odgovorila, da jim je krastača všeč (15 otrok), 

5 otrok pa na vprašanje odgovorilo z »ne«. Otroci, ki so v prvem intervjuju odgovorili, da jim 
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ni všeč, so po neposredni izkušnji odgovor spremenili. Tako so v drugem in tretjem intervjuju 

večinoma odgovorili, da jim je krastača všeč (19 otrok), eden izmed otrok, ki mu pred 

izkušnjo ni bila všeč, pa se v drugem in tretjem intervjuju ni mogel opredeliti. 

Iz grafa 1 lahko razberemo, da so otroci eksperimentalne skupine, ki jim pred izkušnjo 

krastača ni bila všeč, svoje mnenje po stiku z njo spremenili v pozitivnega, eden izmed otrok 

pa v nevtralnega. Odgovori otrok kontrolne skupine so v vseh treh intervjujih ostali enaki. 

ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJE: »ZAKAJ TI JE KRASTAČA VŠEČ/NI VŠEČ?«  

Opomba: odgovori so označeni z znakoma + in − v oklepaju: + označuje razlago otrok, ki jim 

je krastača všeč, − pa razlago tistih otrok, ki jim krastača ni všeč.  

 

Graf 2: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje: »Zakaj ti je krastača všeč/ni všeč?« 

Otroci kontrolne skupine so večinoma na vprašanje »Zakaj ti je krastača všeč/ni všeč?« 

odgovorili: »Ker skače.«  Nekaj otrok je odgovorilo: »Ker kvaka, rega.«; »Ker lovi muhe.«; 

»Ker je lepa, zelene barve.«; »Ker plava v vodi.«. Odgovori otrok, ki jim krastača ni všeč, pa 

so bili: »Ker je mastna.«; »Ker je ne morem božati.«; »Ker skače.«. Dva otroka mnenja nista 

pojasnila, odgovorila sta »Ne vem«.  

 

 



28 
 

 

Graf 3: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje: »Zakaj ti je krastača všeč/ni 

všeč?« 

Če primerjamo graf 2 in graf 3, opazimo, da so odgovori otrok eksperimentalne skupine bolj 

raznoliki. Odgovori, ki pojasnjujejo negativnen odnos do žabe, so prisotni le pri prvem 

intervjuju, pri drugem in tretjem so vsi navajali pozitivne razloge. Eden izmed otrok je 

odgovoril, da ne ve, zakaj mu je krastača všeč oz. ni všeč, gre za otroka, ki je tudi na 

vprašanje, če mu je krasrača všeč, odgovoril, da ne ve. V prvem intervjuju so otroci na primer 

navedli razloge, da jim ni všeč, ker: »Je strupena.«; »Mokra.«; »Se jo bojim.«; »Ima dolge 

noge.«. Noben izmed otrok teh odgovorov ni ponovil pri naslednjih intervjujih.  

V prvem intervjuju je večina otrok odgovorila: »Ker skače.« in »Ker plava v vodi.«, nekaj 

otrok pa še: »Ker kvaka.« in »Ker lovi muhe.«. Po dejavnosti s krastačo so bili odgovori otrok 

bolj raznoliki. Nekaj odgovorov je bilo vezanih na vizualne zaznave: »Ker je lepa, lepe 

barve.«; »Ker plava v vodi«; »Ker ima pikice.«. Nekaj pa na izkušnjo, ki so jo doživeli s 

krastačo: »Ker je mehka, nežna.«; »Ker jo lahko božam, crkljam.«; »Ker ima dolg jezik«; 

»Ker jé črve.«. V tretjem intervjuju so otroci podoživljali izkušnjo, ko so imeli krastačo v 

rokah in ponavljali svoje odgovore: »Ker jo lahko božam, crkljam.« in »Ker bi jo rad imel 

doma.«. Ti odgovori kažejo na to, da so otroci doživeli pozitivno izkušnjo s krastačo. 
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ANALIZA ODGOVOROV OTROK NA KRATEK VPRAŠALNIK O KUNCU 

ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJE: »TI JE KUNEC VŠEČ?« 

 

Graf 4: Odgovori otrok kontrolne in eksperimentalne skupine na vprašanje: »Ti je kunec všeč?« 

Kot je razvidno grafa 4, so vsi otroci kontrolne in eksperimentalne skupine na vprašanje »Ti 

je kunec všeč?«, odgovorili z »da« v vseh treh intervjujih. 

ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJE: »ZAKAJ TI JE KUNEC VŠEČ/NI VŠEČ?« 

Opomba: odgovori so označeni z znakoma + in − v oklepaju: + označuje razlago otrok, ki jim 

je kunec všeč, − pa razlago tistih otrok, ki jim kunec ni všeč. 

 

Graf 5: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje: »Zakaj ti je kunec všeč/ni všeč?« 
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Otroci kontrolne skupine so na vprašanje »Zakaj ti je kunec všeč?« večinoma odgovorili: 

»Ker skače.«; »Ker je lep, lepe barve.« in »Ker jé korenje.«. Odgovori otrok so bili večinoma 

enaki pri vseh treh intervjujih. Le eden izmed otrok je navedel razlog, ki se nanaša na čutno 

zaznavo, in sicer: »Ker je mehak.«. Trije otroci so povedali, da imajo kunca doma. Eden 

izmed otrok pa ni navedel razloga, oz. je odgovoril, da ne ve, zakaj mu je všeč. 

 

Graf 6: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje: »Zakaj ti je kunec všeč/ni všeč?« 

Ob primerjavi odgovorov kontrolne in eksperimentalne skupine lahko tako kot pri krastači, 

tudi pri kuncu opazimo, da so odgovori eksperimentalne skupine bolj raznoliki. Pri prvem 

intervjuju je največ otrok, podobno kot pri kontrolni skupini, odgovorilo: »Ker je lep, lepe 

barve.« in »Ker skače.«. Prav tako kot v kontrolni skupini so trije otroci povedali, da ga imajo 

doma. 

Največ otrok je pri drugem in tretjem intervjuju navedlo pozitivne razloge, kot so »ker je 

puhast, mehak in kosmat«. Ta razlog se nanaša na izkušnjo s kuncem, saj sta pri prvem 

intervjuju to izrazila 2 otroka, pri drugem 14, pri tretjem pa kar 15 otrok. Ker so imeli otroci 

možnost opazovanja in rokovanja s kuncem, se je v drugem in tretjem intervjuju povečal 

odgovor »ker skače«, »ker ga lahko božam, imam v naročju«, eden izmed otrok pa je povedal, 

da mu je všeč, »ker grize hrano«. Dva otroka sta pri drugem in tretjem intervjuju izrazila, da 

bi kunca imela doma, kar kaže na to, da sta doživela pozitivno izkušnjo. Vsi otroci so na 

vprašanje odgovorili, nihče ni odgovoril, da ne ve, zakaj mu je kunec všeč. 
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4.3 ANALIZA ODZIVOV OTROK OB STIKU S KRASTAČO IN KUNCEM 

Z otroki eksperimentalne skupine smo izvedli dve dejavnosti, pri kateri so spoznavali krastačo 

in kunca. Poleg opazovanja in pogovora o značilnostih živali so imeli otroci možnost 

neposrednega stika in rokovanja z omenjenima živalma. 

 

Graf 7: Odziv otrok ob stiku s krastačo in kuncem 

Skoraj vsi otroci (17) so krastačo sprejeli v roke in se je brez zadržkov dotikali, prav tako so 

skoraj vsi otroci (18) v naročje sprejeli kunca in ga božali. Krastače sta se le dotaknila dva 

otroka, kunca pa se je le dotaknil eden izmed otrok. Eden izmed otrok se ni želel dotakniti 

krastače in prav tako eden se ni želel dotakniti kunca. Pri tem gre za različne otroke (npr: 

otrok, ki se ni želel dotakniti kunca, pri rokovanju s krastačo ni imel zadržkov in obratno). 
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4.4 ANALIZA PRIMEROV OTROŠKIH RISB 

Izbrali smo nekaj primerov otroških risb, izpostavili in analizirali smo ključne značilnosti, 

vezane na določeno risbo.  

ANALIZA PRIMEROV OTROŠKIH RISB KRASTAČE 

 

Slika 10: Primer risb krastače − deček 1KS (5 let, 10 mesecev) 

Deček 1KS je v vseh treh primerih za risanje krastače uporabil shemo. Na prvih dveh risbah je 

narisal oči na vrhu glave, glava in trup sta združena. Živalsko figuro riše v vertikalni pozi, ki 

je bolj kot za živalsko značilna za človeško figuro, kar še dodatno potrjujejo okončine (narisal 

je le en par nog, sprednje okončine asociirajo na roke). Tretja risba se malce razlikuje, 

krastači je narisal ušesa, dolg jezik in roki. Na vseh risbah ima krastača naznačeno polkrožno 

črto, s katero označuje trebuh (ki poudarja shematično upodobitev). Deček 1KS je narisal 

krake oz. prste, na prvi risbi so bolj realistični, na drugi in tretji risbi pa so narisani šablonsko.  

 

Slika 11: Primer risb krastače − deklica 1KS (5 let, 5 mesecev) 

Podobno kot deček 1KS je tudi deklica 1KS na vseh treh risbah uporabila shematsko 

upodobitev krastače. Upodobi velike izbuljene oči, vrh glave oblikovan v nekakšen srček ter 

združeno glavo in trup. Krastača je postavljena v navpično pozicijo. Da gre za zoomorfno 

obliko, pa skuša nakazati s spodnjimi okončinami, ki so krajše in združene s trupom. Na drugi 

in tretji risbi je deklica krastači narisala trepalnice, v oči pa narisala krogce, ki so značilni za 
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shematsko risanje. Razvidno je, da gre za risbe krastače, ki pa so upodobljene shematsko, kar 

še potrjuje identična upodobitev vseh treh risb, ki so nastajale v časovnem okviru 14 dni. 

 

Slika 12: Primer risb krastače − deček 1ES (5 let, 8 mesecev) 

Deček 1ES je prvo risbo krastače narisal shematsko, na drugi in tretji risbi pa je upodobitev 

popolnoma drugačna. Žival je postavil v vodoravni položaj, bolj tipičen za prezentacijo 

zoomorfnih objektov. Narisal jo je v prozorni posodi, v kateri smo opazovali njeno plavanje. 

Prva risba sicer bolj spominja na krastačo, a je deček na drugo in tretjo risbo vključil več 

vidnih in tipnih značilnosti, ki jih je spoznal skozi dejavnost. V risbo je vključeno njegovo 

novo pridobljeno znanje (narisal je pege in poudaril nagubano kožo). Na risbo vključi tudi 

značilnosti, vezane na prehranjevanje (krastača ima dolg jezik, ki sega proti hrani). Na prvi 

risbi je narisal veliko glavo, velike okrogle oči in dolge noge, na drugi in tretji risbi pa je 

narisal manjšo glavo, trup in noge. Druga in tretja risba imata več podrobnosti, nosnici, pege, 

jezik. Tretja risba dokazuje, da deček tudi po tednu dni od neposredne izkušnje s krastačo še 

vedno pomni precej značilnosti, ki jih je spoznal in jih ohranja tudi pri svoji risarski 

prezentaciji omenjene živali.  

 

Slika 13: Primer risb krastače − deklica 1ES (6 let, 3 meseci) 

Deklica 1ES je na vseh treh risbah narisala krastačo v vodoravnem položaju, ki nakazuje 

živalske objekte, a ohranja ločenost glave in trupa, ki je značilna za antropomorfno 

upodobitev figure. Kljub temu ima oblikovano lastno shemo za risanje krastače, ki je bližje 

realistični upodobitvi kot ilustracijski shemi. To svojo shemo v drugi in tretji risbi dopolni, na 



34 
 

drugi risbi nariše nosnici, noge nariše iztegnjene, s čimer prikaže skok. Na drugi in tretji risbi 

je narisala ribnik. S tem je krastačo umestila v prostor, v njeno življenjsko okolje; v risbo torej 

vključi naravoslovne vsebine, ki smo jih spoznavali med neposredno izkušnjo. Na prvi risbi je 

živali narisala trepalnice, na drugih dveh risbah pa ne, tako delujeta bolj korektni z vidika 

bioloških značilnosti. Na vseh risbah je narisala krake in pravilno število okončin. Deklica 

1ES na risbo tipnih zaznav (nagubane kože) in vidnih peg ni vnesla.  

ANALIZA PRIMEROV OTROŠKIH RISB KUNCA 

 

Slika 14: Primer risb kunca − deček 2ES (5 let, 9 mesecev) 

Deček 2KS je na vseh treh risbah kunca narisal na identičen način. Na vseh risbah ima 

značilnosti človeškega obraza, ki pa mu posebej poudari uhlje, s čimer skuša prikazati, da gre 

za žival. Telo je postavljeno v navpičen položaj in je tvorjen podobno kot človeška figura. Da 

gre za žival, sporočajo tudi poudarjeni kremplji.  

 

Slika 15: Primer risb kunca − deklica 2ES (5 let, 9 mesecev) 

Deklica 2KS je kunca na vseh treh risbah narisala na podoben način, ki kaže na shematsko 

upodobitev, ki jo lahko opazimo na ilustracijah ali v drugih medijih (risanke). Risbe niso 

realistične, so poenostavljene, a zajemajo tipične značilnosti kunca. Glava in trup sta 

združena. V upodobitev vključi precej detajlov (brki, smrček in dolgi uhlji s polkrožnimi 

poudarki). Na vseh risbah živali dodaja dekorativni dodatek (pentljico na glavi). Okončine so 
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disproporcionalno majhne v odnosu do uhljev oz. glavo-trupa. Zadnja risba se nekoliko 

razlikuje od prvih dveh, saj glava ni pravokotna, ampak ovalna. Pravilno število okončin je le 

na drugi risbi, na prvi risbi jih ni, na tretji pa jih je preveč.  

 

Slika 16: Primer risb kunca − deček 2ES (6 let, 2 meseca) 

Ob pogledu na risbe hitro opazimo, da je deček 2ES po neposrednem stiku s kuncem na drugo 

in tretjo risbo vnesel vidne in tipne značilnosti. Na drugi in tretji risbi mu je narisal dlako in 

ga postavil v vodoravni položaj, tipičen za zoomorfne objekte. Prva risba deluje shematska, 

obraz deluje človeški, da gre za kunca, nakazujejo le dolgi uhlji. Kljub neposredni izkušnji je 

deček na vseh risbah narisal napačno število okončin (umanjkanje dveh okončin na tretji risbi 

je lahko posledica tega, da sta dve »skriti«). Repa na prvi risbi ni narisal, na drugi risbi ga je 

narisal enemu od kuncev. Gre za okrogel, kosmat rep, na zadnji risbi pa je rep narisal kot 

dolgo črto. Zanimivo je, da je deček 2ES na drugi risbi narisal dva kunca, glede na to, da je 

pri dejavnosti sodeloval le eden. Morda je iskal rešitve, kako ga upodobiti in je zato narisal 

dva, vsakega od njiju na drugačen način. Zanimivo je tudi, da je le na tretji risbi kuncu narisal 

tačke ter na risbo vključil prehranjevanje. Očitno mu je to, poleg mehke dlake in dolgih 

uhljev, najbolj ostalo v spominu. Druga in tretja risba se od prve popolnoma razlikujeta. 

 

Slika 17: Primer risb kunca − deklica 2ES (5 let, 4 meseci) 

Ob pogledu na risbe najprej opazimo, da je kunec na drugi risbi, torej po neposredni izkušnji, 

postavljen v vodoravno pozicijo, ki je tipična za prezentacijo živalske figure v tem likovno-



36 
 

razvojnem obdobju. Na prvi risbi stoji na dveh nogah, narisanih kot tanki črti, iz vsake štrlijo 

kremplji. Da ne gre za človeško figuro, je razvidno iz repa, dolgih uhljev in smrčka. Figura na 

prvi risbi lebdi, na drugi in tretji pa je postavljena na talno linijo, na dno formata. Na drugi 

risbi ima kunec okrogel rep in tri noge. Dve nogi sta vzporedni, ena pa je kot krivulja nad 

repom, s čimer otrok v tem obdobju skuša ponazoriti gibanje; na vseh treh nogah so narisani 

kremplji. Okrogel rep je pobarvan, s čimer ponazori dlako. Na drugo in tretjo risbo je deklica 

2ES vključila prehranjevanje. Narisala je korenje in brikete; gre za naravoslovne vsebine, ki 

smo jih vključili v neposredno izkušnjo. Kljub temu pa je kunec na tretji risbi ponovno 

postavljen v navpično lego, deklica pa vanjo vključi dekorativne dodatke (zajec ima pentljo, 

na vrhu formata je narisano sonce, ki ima značilnosti človeškega obraza).  

4.5 ANALIZA OTROŠKIH RISB KRASTAČE IN KUNCA  

TELESNA ZGRADBA KRASTAČE 

Otroci v zadnjem predšolskem obdobju večinoma preidejo iz faze risanja glavonožcev v fazo 

risanja konvencionalne človeške figure. Figuro človeka in figuro živali v tem obdobju težko 

ločimo, saj ohranjata več skupnih značilnosti, otrok pa ju tvori na podoben način (glava, trup, 

okončine).  

Pri telesni zgradbi krastače smo izpostavili tri kategorije, glede na prisotnost in številčno 

pravilnost osnovnih delov telesne zgradbe (glava, trup, okončine). S pomočjo kategorij smo 

ovrednotili risbe: (0) manjkajo ključni deli telesa (npr. trup), (1) prisotni vsi deli telesa, a 

nepravilno število okončin (npr. glava, trup, napačno število okončin), (2) prisotni vsi deli 

telesa, pravilno število okončin (glava, trup, pravilno število okončin). 

 

Graf 8: Telesna zgradba krastače na risbah kontrolne in eksperimentalne skupine 
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V kontrolni skupini smo večino prvih risb ovrednotili z 0 in 1 točko, le dve risbi z 2 točkama, 

torej sta dva otroka narisala vse dele telesa krastače ter pravilno število okončin. Nekaj več 

drugih in tretjih risb je bilo ocenjenih z 2 točkama.  

V eksperimentalni skupini je bilo več prvih risb ocenjenih z 2 točkama. Pri drugi risbi je 

večina otrok narisala vse dele telesne zgradbe in pravilno število okončin, pri tretjem risanju 

pa še nekoliko več, le tri risbe so bile ocenjene z 0 ali 1 točko.  

V kontrolni skupini nekaj otrok ni narisalo glave, obrazne atribute so narisali na trup (na vrhu, 

na sredino …) ali pa niso narisali trupa, pač pa glavo in iz glave okončine. Nekaj otrok je 

krastači narisalo rep in ušesa (velika kot pri muci, zajcu …). 

Tudi v eksperimentalni skupini nekaj otrok ni narisalo glave ali trupa, predvsem pri prvem 

risanju. Pri risanju po neposredni izkušnji so skoraj vsi otroci narisali vse dele telesne zgradbe 

in pravilno število okončin. Presenetilo nas je, da so pri risanju po spominu dosegli še boljše 

rezultate, saj so bile le tri risbe so bile ovrednotene z 0 ali 1 točko, ostalih 17 risb pa z 2 

točkama.  

TELESNA ZGRADBA KUNCA  

Podobno kot pri telesni zgradbi krastače smo tudi pri zgradbi kunca glede na prisotnost 

osnovnih delov telesne zgradbe (glava, trup, okončine) izpostavili tri kategorije. S pomočjo 

kategorij smo ovrednotili risbe: (0) manjkajo ključni deli telesa (npr. okončine), (1) prisotna 

večina delov telesa (npr. glava in okončine), (2) prisotni vsi deli telesa (glava, trup, okončine). 

 

Graf 9: Telesna zgradba kunca na risbah kontrolne in eksperimentalne skupine 
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V kontrolni skupini smo večino prvih risb ovrednotili z 2 točkama, tri risbe z 1 točko in tri 

risbe z 0 točkami. Podobno smo ocenili tudi druge in tretje risbe, pri drugi risbi je en otrok 

več narisal vse dele telesne zgradbe in pravilno število okončin, pri tretji risbi pa so na eni 

risbi več manjkali deli telesne zgradbe.  

V eksperimentalni skupini so bile prve risbe ocenjene primerljivo kontrolni skupini, prav tako 

je bilo največ risb ocenjenih z 2 točkama, ena risba več je bila ovrednotena z 1 točko. Po 

neposrednem stiku s kuncem so bile skoraj vse risbe ocenjene z 2 točkama (19 risb), ena risba 

z 1 točko, nobena pa z 0 točkami. Podobno smo ovrednotili tudi tretje risbe, večinoma z 2 

točkama (18 risb), eno risbo z 1 točko in eno risbo z 0 točkami.  

V primerjavi z risbami krastače so bile risbe kuncev pri kontrolni skupini in pri prvem risanju 

eksperimentalne skupine bolje ocenjene. To pomeni, da je več otrok narisalo vse dele telesne 

zgradbe in pravilno število okončin kunca. Morda gre za to, da si to žival lažje predstavljajo, 

ker jo pogosteje vidijo. Za živali s štirimi tačkami imajo otroci prej oblikovano shemo.    

ANATOMSKE ZNAČILNOSTI TELESA KRASTAČE 

Večina otrok živalsko figuro oblikuje na osnovi značilnosti človeške figure, kar je razlog, da 

pri posameznih otrocih živalska figura ohranja izrazito antropomorfne značilnosti. Kako 

razvita je otrokova shema živalske figure, pa je razvidno iz razporeditve sestavnih delov 

telesne zgradbe. 

Pri anatomskih značilnostih krastače smo izpostavili tri kategorije glede na razporeditev 

sestavnih delov telesa. S pomočjo kategorij smo ovrednotili risbe: (0) oblika glavonožca, pri 

kateri ni ločevanja živalske in človeške figure, (1) antropomorfna oblika figure, pri kateri je 

žival podobna človeški figuri, a ima posamezne živalske atribute, (2) zoomorfna oblika figure, 

pri kateri je jasno prikazana živalska konstrukcija, figura je postavljena v vodoravno pozicijo.  
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Graf 10: Anatomske značilnosti telesa krastač na risbah kontrolne in eksperimentalne skupine 

V kontrolni skupini je nekaj otrok še na stopnji risanja glavonožcev, štirje otroci so na vseh 

treh risbah narisali glavonožca. Ostali otroci so večinoma narisali risbe, ki so bile ovrednotene 

z 1 točko, kar pomeni, da za risanje živali uporabljajo človeško figuro. Štirje otroci pa že 

uporabljajo zoomorfno obliko za risanje živali – krastače.  

V eksperimentalni skupini nobeden od otrok ni narisal glavonožca, torej vsi otroci za risanje 

živali uporabljajo človeško ali živalsko obliko. Večinoma se rezultat po neposrednem stiku s 

krastačo ni spremenil, sta pa na drugi risbi dva otroka več narisala zoomorfno obliko, torej je 

bilo 11 risb po neposredni izkušnji ocenjenih z 2 točkama. Pri tretji risbi je enako število otrok 

(10) narisalo antropomofno in zoomorfno obliko telesa.  

ANATOMSKE ZNAČILNOSTI TELESA KUNCA 

Podobno kot pri anatomskih značilnostih krastače smo tudi pri kuncu izpostavili tri kategorije 

glede na razporeditev sestavnih delov telesa. S pomočjo kategorij smo ovrednotili risbe: (0) 

oblika glavonožca, pri kateri ni ločevanja živalske in človeške figure, (1) antropomorfna 

oblika figure, pri kateri je žival podobna človeški figuri, a ima posamezne živalske atribute, 

(3) zoomorfna oblika figure, pri kateri je jasno prikazana živalska konstrukcija, figura je 

postavljena v vodoravno pozicijo.  
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Graf 11: Anatomske značilnosti telesa kuncev na risbah kontrolne in eksperimentalne skupine 

V kontrolni skupini so bile vse risbe ocenjene podobno, največ risb z 1 točko, nekaj z 0 in 

nekaj z 2 točkama. Trije otroci kontrolne skupine so kunca narisali kot »glavonožca«.  

V eksperimentalni skupini ni bila nobena risba ocenjena z 0 točkami, vsi otroci so kunca 

narisali v antopomorfni ali zoomorfni obliki. Večinoma so bile risbe ocenjene z 1 točko. Z 2 

točkama so bile ovrednotene 3 prve, 7 drugih in 6 tretjih risb. 4 otroci več so po neposrednem 

stiku kunca narisali v zoomorfni obliki. Po enem tednu pa en otrok manj. 

V primerjavi z risbami krastače je kunca tudi po neposredni izkušnji več otrok narisalo v 

antropomorfni obliki. Večinoma so ga otroci narisali na dveh nogah, nekateri so mu narisali 

tudi oblačila. 

DETAJLI NA RISBAH KRASTAČE 

Otroci v zadnjem predšolskem obdobju risbo živalske figure postopoma dopolnjujejo s 

tipičnimi živalskimi atributi (pri krastači npr.: medprstna kožica, žmurka, očesne značilnosti, 

nagubana koža, daljše zadnje noge …).  

Pri detajlih smo izpostavili tri kategorije glede na število podrobnosti in značilnosti, ki so jih 

otroci upodobili. S pomočjo kategorij smo ovrednotili risbe: (0) prisotni največ dve 

podrobnosti, (1) prisotni največ štirje detajli, (2) prisotnih pet ali več detajlov. 
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Graf 12: Detajli na risbah krastač kontrolne in eksperimentalne skupine 

Pri kontrolni skupini so bile risbe večinoma ovrednotene z 0 točkami in nekaj z 1 točko, 

nobena pa z 2 točkama. To pomeni, da je največ otrok narisalo 1 ali 2 detajla, nobeden izmed 

otrok pa 5 detajlov.  

Pri eksperimentalni skupini so bile prve risbe ovrednotene večinoma z 0 točkami, nekaj z 1 

točko, ena risba pa z 2 točkama. Druge risbe so bile večinoma ovrednotene z 2 točkama, kar 

pomeni, da so otroci narisali 5 ali več detajlov, nekaj drugih risb z 1 točko, nobena risba pa z 

0 točkami. Pri tretjih risbah je bilo največ risb ovrednotenih z 1 točko, nekaj z 0 točkami in 

nekaj z 2 točkama. Dva otroka sta narisala šest detajlov, kar je bilo največ.  

Otroci kontrolne skupine so narisali predvsem očesne podrobnosti, prste in dolg jezik, prav 

tako tudi otroci eksperimentalne skupine pri prvem risanju. Pri drugem in tretjem risanju pa so 

otroci eksperimentalne skupine, poleg naštetih podrobnosti, narisali tudi medprstno kožo, 

pege, daljše zadnje noge, nosnici, dva otroka pa tudi žmurko. Otroci, ki so imeli možnost 

neposrednega spoznavanja krastače, so v svoje risbe vnesli več značilnosti krastače, saj so jih 

veččutno zaznavali. Ob opazovanju pa so z zanimanjem prisluhnili tudi izrazom, kot so 

žmurka in jih na risbi tudi poimenovali. 

Podatki raziskave kažejo, da neposredno spoznavanje krastače vpliva na število detajlov, ki 

jih otroci narišejo na risbi – otroci eksperimentalne skupine so pri drugi risbi večinoma 

narisali 5 detajlov ali več. Po tednu dni od neposrednega opazovanja so povprečno otroci 

vnesli manj detajlov v svoje risbe. Kljub temu pa so štirje otroci na tretjo risbo vnesli 5 ali več 

detajlov, večina otrok je narisala 3 ali 4 detajle, le dva otroka sta narisala manj podrobnosti. 

Otroci so bili najbolj motivirani in angažirani za risanje podrobnosti ob neposrednem 
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opazovanju krastače. Otroci so po enem tednu, pri risanju po spominu, ponovno narisali več 

detajlov kot pred neposrednim spoznavanjem. Podrobnosti, ki so jih pritegnile, so jim ostale v 

spominu in so jih tudi likovno upodobili.  

DETAJLI NA RISBAH KUNCA 

Podobno kot pri krastači, smo tudi pri detajlih kunca izpostavili tri kategorije glede na število 

podrobnosti in značilnosti, ki so jih otroci upodobili. S pomočjo kategorij smo ovrednotili 

risbe: (0) prisotna največ ena podrobnost, (1) prisotni največ trije detajli, (2) prisotni štirje ali 

več detajlov (pri kuncu npr.: kremplji, dolgi uhlji, očesne značilnosti, dlaka, daljše zadnje 

noge …). 

 

Graf 13: Detajli na risbah kuncev kontrolne in eksperimentalne skupine 

V kontrolni skupini so bile prve risbe večinoma ocenjene z 1 točko (10 risb), nekaj manj z 0 

točkami (6 risb), najmanj pa z 2 točkama (3 risbe). Prav tako je bilo največ drugih risb 

ocenjenih z 1 točko, je pa bilo več risb ocenjenih z 2 točkama (7 risb), z 0 točkami pa le 3 

risbe. Pri tretjih risbah se je povečal delež risb, ocenjenih z 1 točko, enako risb pa je bilo 

ovrednotenih z 0 in 2 točkama. Eden izmed otrok kontrolne skupine je na risbo narisal 6 

podrobnosti. 

V eksperimentalni skupini so bile prve risbe ocenjene večinoma z 1 točko, 5 risb z 0 točkami, 

2 risbi pa z 2 točkama. Druge risbe so bile ocenjene večinoma z 2 točkama (16 risb), prav 

tako tudi tretje (11 risb). Pri drugih in tretjih risbah ni bila nobena risba ocenjena z 0 točkami. 

Največ detajlov so otroci narisali po neposredni izkušnji s kuncem. Štirje otroci so na risbo 

vnesli 6 detajlov, pet otrok 7 detajlov, eden izmed otrok pa 8 detajlov. 
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Otroci kontrolne skupine so kuncu narisali predvsem rep, kremplje, uhlje, poudarjene očesne 

atribute, brke in smrček, večinoma so narisali enake detajle na vse tri risbe. V eksperimentalni 

skupini so prve risbe vsebovale večinoma enake detajle oz. manj detajlov kot v kontrolni. 

Večje razlike med skupinama so se pojavile na drugih in tretjih risbah. Otroci 

eksperimentalne skupine so na drugih in tretjih risbah narisali več podrobnosti, poleg že 

omenjenih tudi krajše sprednje noge, brke, dlako in zobe. 

V primerjavi z risbami krastače so otroci kontrolne skupine kuncu narisali več detajlov, risbe 

krastače so bile večinoma ocenjene z 0 točkami, risbe kunca pa z 1 točko. Tudi pri 

eksperimentalni skupini so se pojavile razlike, več otrok je na risbo kunca narisalo 5 detajlov 

ali več, kar pomeni, da je bilo več risb ocenjenih z 2 točkama. Na risbo krastače sta po 

neposrednem stiku dva otroka narisala 6 detajlov, na risbo kunca pa je nekaj otrok narisalo 6 

in 7 detajlov, eden izmed otrok pa celo 8 detajlov. 

ANATOMSKE ZNAČILNOSTI OBRAZA KRASTAČE 

Podobno kot pri figuri so anatomske značilnosti opazne tudi pri atributih, ki definirajo glavo 

ali obraz. Pri glavonožni obliki običajno otroci upodobijo le osnovne obrazne značilnosti (oči, 

usta, včasih tudi nos), te pa se postopno vse bolj definirajo s podrobnostmi. Bolj, kot je 

jasnejše razlikovanje med človeško in živalsko figuro, bolj jasne so živalske značilnosti 

obraznih atributov (pri krastači npr.: velike oči, žmurka, nosni odprtini, dolg jezik). 

Pri anatomskih značilnostih obraza krastače smo glede na prisotnost obraznih atributov 

izpostavili tri kategorije. S pomočjo kategorij smo ovrednotili risbe: (0) prisotni človeški 

obrazni atributi, (1) prisotni človeški in živalski obrazni atributi, (2) prisotni živalski obrazni 

atributi.  
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Tabela 1: Anatomske značilnosti obraza krastač na risbah kontrolne in eksperimentalne skupine 

V kontrolni skupini smo vse risbe največkrat ocenili z 1 točko, kar pomeni, da so otroci 

kombinirali značilnosti človeškega in živalskega obraza. Dva otroka sta na vseh treh risbah 

narisala le značilnosti živalskega obraza. Človeške značilnosti obraza, brez živalskih 

atributov, so na prvo in tretjo risbo narisali 3 otroci, na drugo risbo pa 2 otroka.  

Tudi v eksperimentalni skupini smo največ risb ocenili z 1 točko, torej so otroci največkrat na 

risbo krastači narisali človeški obraz in ga dopolnili z živalskimi atributi. Na prvo risbo so 3 

otroci narisali le človeške značilnosti obraza, na drugo in tretjo risbo pa le 1 otrok. Povečalo 

se je število risb, ki so bile ocenjene z 2 točkama. Na prvo risbo so 3 otroci narisali le živalske 

značilnosti obraza, na drugo 6 otrok, na tretjo risbo pa 4 otroci.  

Risbe otrok kontrolne in eksperimentalne skupine so bile skoraj enakovredno ocenjene, 

največ risb z 1 točko. Po neposredni izkušnji s krastačo pa se je v eksperimentalni skupini 

zmanjšalo število risb ocenjenih z 0 in povečalo število risb, ocenjenih z 2 točkama.  

Otroci obeh skupin so večinoma narisali krastači velike oči in dolg jezik. V kontrolni skupini 

je en deček narisal nosnici, v eksperimentalni pa je nosnici po neposrednem stiku narisalo 10 

otrok, 2 otroka sta narisala tudi žmurko.    

V obeh skupinah je nekaj deklic (1 v kontrolni in 2 v eksperimentalni skupini) krastači 

narisalo trepalnice. Menim, da je bilo zato več risb dečkov v eksperimentalni skupini 

ovrednoteno z 2 točkama, risbe dečkov so bile manj popačene oz. so vsebovale manj 

nerealnih podrobnosti.  
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ANATOMSKE ZNAČILNOSTI OBRAZA KUNCA 

Podobno kot pri krastači smo tudi pri anatomskih značilnostih obraza kunca izpostavili tri 

kategorije glede na prisotnost obraznih atributov. S pomočjo kategorij smo ovrednotili risbe: 

(0) obrazni atributi niso razvidni, (1) prisotni človeški obrazni atributi, (2) prisotni živalski 

obrazni atributi (pri kuncu npr.: zobje, brki, smrček, dolgi uhlji …). 

 

Graf 14: Anatomske značilnosti obraza kuncev na risbah kontrolne in eksperimentalne skupine 

V kontrolni skupini so bile risbe največkrat ocenjene z 1 točko, nekaj z 0 točkami, najmanj pa 

z 2 točkama. Najmanj otrok je narisalo značilnosti živalskega obraza, največ pa jih je 

kombiniralo značilnosti človeškega in živalskega obraza.  

V eksperimentalni skupini so bile prve risbe večinoma ocenjene z 1 točko (13 risb), nekaj z 0 

točkami (5 risb) in dve risbi z 2 točkama. Po neposredni izkušnji s kuncem je bilo enako 

število risb (10 risb) ocenjenih z 1 in 2 točkama, nobena pa z 0 točkami. Tudi nobena izmed 

tretjih risb ni bila ocenjena z 0 točkami, je pa narasel delež risb, ocenjenih z 1 točko (15 risb) 

in padel delež tistih, ki so bile ocenjene z 2 točkama (5 risb).  

Prve risbe so bile bolje ocenjene pri kontrolni skupini, in sicer več risb z 2 točkama. Druge in 

tretje risbe pa so bile bolje ocenjene v eksperimentalni skupini, po neposredni izkušnji s 

kuncem. 

V obeh skupinah so otroci pri risanju obraznih atributov večinoma kuncu narisali smrček, 

brke in dolge uhlje. Več otrok eksperimentalne skupine je po neposrednem stiku narisalo 

omenjene atribute, dodali pa so tudi zobe. 2 deklici (1 v kontrolni in 1 v eksperimentalni 

skupini) sta tako kot krastači tudi kuncu narisali trepalnice.   
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V primerjavi z risbami krastače, kjer so skoraj vsi otroci kontrolne skupine krastači narisali 

značilnosti človeškega in živalskega obraza, je kuncu kar nekaj otrok narisalo tudi samo 

značilnosti človeškega ali samo značilnosti živalskega obraza. V eksperimentalni skupini je, 

po neposredni izkušnji, več otrok narisalo značilnosti živalskega obraza kuncu. 

PROSTOR NA RISBAH KRASTAČE 

Prostor je tridimenzionalna omejena praznina, ki je ne vidimo, vidimo pa njegove meje, 

obliko in velikost. Subjektivno ga doživljamo z gibanjem po prostoru in z opazovanjem. 

Prezentacija prostora v risbi se spreminja skozi likovni razvoj. Čeprav večinoma otroci v 

zadnjem predšolskem obdobju že umestijo figuro na talno linijo ali v prostor, pa ugotavljamo, 

da lahko prilagajanje specifičnih zahtev likovne naloge vpliva na prezentacijo. To pomeni, da 

upodobitev, ki je običajna za določeno obdobje, v risbi po navodilih tudi ni prisotna, saj se 

otrok osredotoči na risanje figure, ne pa tudi na prostor. Raziskavo smo izvajali v obdobju, ko 

je večina otrok še v fazi upodabljanja lebdečih figur. Spremljali smo ponazoritev prostora s 

pomočjo narisane talne linije ali umestitev figure na dno lista. V tem primeru talna linija ni 

narisana, a jo predstavlja spodnji rob formata. Posamezni otroci pa so v tem obdobju figuro 

umestili v naprednejšo obliko prostora, vanj so dodali tudi druge objekte. 

Pri prostoru smo izpostavili tri kategorije glede na prikaz prostora. S pomočjo kategorij smo 

ovrednotili risbe: (0) lebdeča figura (1) figura postavljena na talno linijo (2) figura, umeščena 

v specifičen prostor.  

 

Graf 15: Prostor na risbah krastač kontrolne in eksperimentalne skupine 



47 
 

V kontrolni skupini je bilo največ risb ovrednotenih z 0 točkami, otroci so narisali krastačo, 

kot da lebdi. Nekaj risb je bilo ovrednotenih z 1 točko, najmanj pa z 2 točkama, kar pomeni, 

da je figura umeščena v prostor. 

V eksperimentalni skupini so bile prve risbe večinoma ocenjene z 0 točkami, nekaj z 1 točko, 

le ena risba pa z 2 točkama. Pri drugem risanju je bilo prav tako največ, 10 risb, ovrednotenih 

z 0 točkami, 8 risb je bilo ovrednotenih z 2 točkama, le 2 risbi pa z 1 točko. Pri tretjem risanju 

je bilo enako število risb (8) ovrednotenih z 0 in 2 točkama, 4 risbe pa z 1 točko.  

Nekaj otrok eksperimentalne skupine je po neposredni izkušnji na risbo narisalo tudi okolico, 

krastačo so umestili v njen življenjski prostor ali pa so jo narisali v domišljijskem svetu. 

Predvidevamo, da so se otroci pri drugem risanju bolj sprostili, niso se toliko obremenjevali z 

mnenjem drugih, saj so videli, da je njihova risba sprejeta. Večinoma so otroci risali prostor, 

na primer krastačo na travi, okoli pa še drevesa, oblake ipd. Neki deček je narisal krastačo v 

terariju. Nekaj otrok je poleg krastače narisalo tudi sebe, svoje roke ipd.   

PROSTOR NA RISBAH KUNCA 

Pri prostoru smo izpostavili tri kategorije glede na prikaz prostora. S pomočjo kategorij smo 

ovrednotili risbe: (0) lebdeča figura (1) figura postavljena na talno linijo (2) figura, umeščena 

v sprecifičen prostor.  

 

Graf 16: Prostor na risbah kuncev kontrolne in eksperimentalne skupine 

V kontrolni skupini je bilo največ prvih in tretjih risb ocenjenih z 0 točkami, nekaj z 1 nekaj z 

2 točkama. Druge risbe so bile ocenjene z 0 (10 risb) in 1 točko (9 risb). To pomeni, da je na 

drugo risbo večina otrok narisala lebdečo figuro ali pa figuro na talni liniji.  
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Prve risbe eksperimentalne skupine so bile ovrednotene primerljivo kontrolni skupini. Na 

drugi risbi so otroci večinoma umestili figuro v prostor (9 risb) ali na talno linijo (7 otrok), le 

štiri risbe so bile ocenjene z 0 točkami. Tretje risbe so bile večinoma ovrednotene z 2 točkama 

(13 risb), nekaj z 0 točkami (5 risb), dve risbi pa z 1 točko. Največ otrok je kunca umestilo v 

življenjski prostor ali v domišljijski svet na tretji risbi. Večinoma so otroci narisali kunca v 

gozdu, na travniku, s kunčjo družino … Nekaj otrok je poleg kunca narisalo tudi sebe.  

Če primerjamo risbe krastač in kuncev, opazimo, da so otroci kontrolne skupine večinoma 

narisali figuri krastače in kunca v lebdenju. Največ otrok eksperimentalne skupine je po 

neposrednem stiku narisalo krastačo v lebdenju, kunca pa je največ otrok umestilo v prostor.   

VKLJUČITEV NARAVOSLOVNIH SPOZNANJ NA RISBE KRASTAČE 

Zanimalo nas je, katera naravoslovna spoznanja se bodo pojavila na otroških risbah v 

obravnavanem predšolskem obdobju. V analizi smo spremljali, ali otroci poleg figure živali 

na risbi ponazorijo tudi svoje znanje o prehranjevanju, razmnoževanju, življenjskem prostoru 

in eventualnih pripomočkih, vezanih na krastačo.  

Pri vključitvi naravoslovnih spoznanj smo izpostavili tri kategorije glede na prisotnost 

naravoslovnih karakteristik. S pomočjo kategorij smo ovrednotili risbe: (0) ni prisotnih 

naravoslovnih spoznanj, (1) upodobljeno eno naravoslovno spoznanje, (2) upodobljenih več 

naravoslovnih spoznanj.  

 

Graf 17: Naravoslovna spoznanja na risbah krastač kontrolne in eksperimentalne skupine 
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Risbe kontrolne skupine so bile večinoma ovrednotene z 0 točkami, kar pomeni, da otroci 

vanje niso vnesli naravoslovnih spoznanj. Nekaj otrok je narisalo eno ali dve naravoslovni 

spoznanji, tako da je bilo nekaj risb ocenjenih z 1 ali 2 točkama.  

Pri eksperimentalni skupini so bile prve risbe skoraj vse (17) ovrednotene z 0 točkami, le 3 

risbe so bile ovrednotene z 1 ali 2 točkama. Pri drugi risbi je več otrok v risbo vneslo eno (7 

risb) ali dve (6 risb) naravoslovni spoznanji, pri tretji risbi pa spet nekoliko manj − 8 risb je 

bilo ocenjenih z 1 točko, 2 risbi pa z 2 točkama.  

Otroci kontrolne skupine so v risbo vključili prehranjevanje in življenjski prostor krastače. 

Otroci eksperimentalne skupine pa so po neposrednem spoznavanju, pogovarjanju o 

naravoslovnih spoznanjih in opazovanju nekaterih (na primer prehranjevanje) na risbo vnesli 

življenjski prostor (15 otrok), prehranjevanje (9 otrok) in razmnoževanje (4 otroci). Eden 

izmed otrok je narisal krastačo v terariju. Otroci, ki so o krastači slišali nove vsebine in si 

nekatere ogledali, so jih na risbo tudi narisali. Po enem tednu, ko so risali po spominu, so na 

risbo narisali manj naravoslovnih spoznanj. 

VKLJUČITEV NARAVOSLOVNIH SPOZNANJ NA RISBE KUNCA 

Podobno kot pri krastači smo tudi pri vključitvi naravoslovnih spoznanj pri kuncu izpostavili 

tri kategorije glede na prisotnost naravoslovnih karakteristik. S pomočjo kategorij smo 

ovrednotili risbe: (0) ni prisotnih naravoslovnih spoznanj, (1) upodobljeno eno naravoslovno 

spoznanje, (2) upodobljenih več naravoslovnih spoznanj.  

 

Graf 18: Naravoslovna spoznanja na risbah kuncev kontrolne in eksperimentalne skupine 
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Večina prvih risb kontrolne skupine je bila ocenjena z 0 točkami (17 risb), 1 risba z 1 točko in 

1 risba z 2 točkama. Druge in tretje risbe so bile prav tako največkrat ovrednotene z 0 

točkami, dve drugi in štiri tretje risbe z 1 točko, nobena od teh risb pa z 2 točkama.  

Prav tako je bilo največ prvih risb eksperimentalne skupine ocenjenih z 0 točkami (17 risb), 

tri risbe z 1 točko, nihče izmed otrok pa ni na prvo risbo narisal dveh ali več naravoslovnih 

spoznanj. Po neposredni izkušnji s kuncem in spoznavanju naravoslovnih vsebin, je bilo 8 

drugih risb, ocenjenih z 0 točkami, prav tako 8 risb z 1 točko, 4 risbe pa z 2 točkama. Največ 

tretjih risb je bilo ocenjenih z 1 točko (10 risb), nekaj z 1 točko (6 risb), 4 risbe pa z 2 

točkama. Presenetilo nas je, da je največ otrok vključilo naravoslovne vsebine teden dni po 

neposredni izkušnji.  

Nekaj otrok kontrolne skupine je na risbo kunca narisalo značilnosti prehranjevanja (5 otrok) 

in življenjski prostor (4 otroci). Otroci eksperimentalne skupine pa so po neposrednem 

spoznavanju, pogovarjanju o naravoslovnih vsebinah in opazovanju nekaterih (na primer 

prehranjevanje) na risbo vnesli življenjski prostor (15 otrok), prehranjevanje (9 otrok) in 

razmnoževanje (1 otrok). Neka deklica je na risbo kunca narisala tudi pripomoček, leseno 

škatlico, ki smo si jo ogledali. 

Če primerjamo risbe krastač in kuncev, opazimo, da so risbe podobno ocenjene. Nekaj več 

otrok je po neposredni izkušnji narisalo na risbe kuncev naravoslovna spoznanja. 

VPLIV ČUTNIH ZAZNAV NA RISBE KRASTAČE 

Otroci v predšolskem obdobju na svoje risbe pogosto vnesejo tudi nevizualne zaznave, vezane 

na različne čutne kanale (tip, voh, sluh). Tovrstni zapisi se kažejo v obliki različnih 

ekspresivnih struktur. (Jontes, 2008) 

Pri vplivu čutnih zaznav smo izpostavili tri kategorije glede na upodobitev morebitnih čutnih 

zaznav, ki zaznamujejo otrokovo percepcijo krastače. S pomočjo kategorij smo ovrednotili 

risbe: (0) ni upodobljenih čutnih zaznav, (1) upodobljena je vsaj ena čutna zaznava.  

Upodobljene značilnosti smo opredelili kot čutne zaznave na podlagi otroških komentarjev, 

vezanih na tipne značilnosti krastače (npr. izražanje občutkov ob dotiku) in izrazite 

ponazoritve tipnih značilnosti (npr. izrazito, poudarjeno narisane črte, krogi za ponazoritev 

nagubane kože). 
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Graf 19: Vpliv čutnih zaznav na risbe krastač kontrolne in eksperimentalne skupine 

V kontrolni skupini je bilo največ prvih risb ovrednotenih z 0 točkami (18 risb), le ena risba z 

1 točko. Vse druge (19 risb) in tretje (19 risb) pa so bile ocenjene z 0 točkami. Na prvi risbi je 

en deček upodobil zgubano kožo. Ta deček je tudi na intervjuju povedal, da je narisal 

krastačo, ki jo je že videl in se je dotaknil.   

V eksperimentalni skupini so bile vse prve risbe ovrednotene z 0 točkami, na prvi risbi ni 

nihče izmed otrok upodobil čutne zaznave. 6 otrok je na drugo risbo narisalo poudarjeno 

bradavičasto kožo in tudi v intervjujih so povedali, da jim je krastača všeč zaradi tipnih 

značilnosti kože (ker je mehka, nežna ipd.). Po tednu dni od neposredne izkušnje sta na tretji 

risbi le 2 dečka upodobila čutne zaznave. Vsi otroci, ki so upodobili čutne zaznave, so 

krastači narisali zgubano kožo. Čutna zaznava je bila takoj po neposredni izkušnji veliko bolj 

izrazita kot po enem tednu, zato je na drugi risbi pričakovano največ otrok (6) krastači 

narisalo zgubano kožo – tipno značilnost. 

VPLIV ČUTNIH ZAZNAV NA RISBE KUNCA  

Podobno kot pri krastači smo tudi pri vplivu čutnih zaznav na risbo kunca izpostavili tri 

kategorije glede na upodobitev eventualnih čutnih zaznav, ki zaznamujejo otrokovo 

percepcijo krastače. S pomočjo kategorij smo ovrednotili risbe: (0) ni upodobljenih čutnih 

zaznav, (1) upodobljena je vsaj ena čutna zaznava.  

Upodobljene značilnosti smo opredelili kot čutne zaznave na podlagi otroških komentarjev, 

vezanih na tipne značilnosti kunca (npr. izražanje občutkov ob dotiku) in izrazite ponazoritve 

tipnih značilnosti (npr. izrazito, poudarjeno narisane črte za dlako). 
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Graf 20: Vpliv čutnih zaznav na risbe kuncev kontrolne in eksperimentalne skupine 

Risbe kontrolne skupine so bile večinoma ovrednotene z 0 točkami, dve prvi risbi, štiri druge 

in tri tretje risbe pa z 1 točko. Otroci, ki so narisali čutne zaznave, so narisali dlako. 

Skoraj vse prve risbe eksperimentalne skupine so bile ocenjene z 0 točkami (19 risb), le ena 

risba z 1 točko. Po neposredni izkušnji s kuncem je več otrok narisalo čutno zaznavo, 14 

drugih risb je bilo ocenjenih z 1 točko, 6 risb pa z 0 točkami. Tretje risbe pa so bile ocenjene 

enakovredno, 10 risb z 0 in 10 risb z 1 točko. Vsi otroci, ki so upodobili čutno zaznavo, so 

kuncu narisali tipno in vidno značilnost − dlako. Otroci so tudi v intervjuju povedali, da jim je 

bil všeč mehak občutek, ko so kunca božali in ga imeli v naročju.  

Če primerjamo risbe krastač in kuncev, opazimo, da je več otrok čutne značilnosti narisalo 

kuncu. Medtem ko je krastači le en otrok kontrolne skupine narisal nagubano kožo, so 4 otroci 

kuncu narisali dlako. Več otrok eksperimentalne skupine je po neposredni izkušnji narisalo 

čutne zaznave kuncu kot krastači. Krastači je 6 otrok narisalo nagubano kožo, kuncu pa 14 

otrok dlako. 

SHEMATSKA OBLIKA RISANJA KRASTAČE  

Otrok postopoma oblikuje neko ustaljeno obliko za posamezen objekt. Običajno gre za 

relativno preprosto shemo. Otrok shemo oblikuje samostojno, včasih pa jo prevzame tudi od 

drugih oseb, po katerih se zgleduje (npr. starši, sorojenci, prijatelji). Shema se lahko oblikuje 

tudi pod vplivom medijev (npr. risanke, slikanice). Otrok sheme ne prilagaja kontekstu;  ko 

želi upodobiti neki objekt, ta ostaja običajno precej identičen. K spremembi sheme in bolj 
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doživeti likovni interpretaciji navadno pozitivno doprinese neposredna izkušnja in risanje ob 

neposredni prisotnosti objekta.  

Pri shematski obliki risanja smo izpostavili tri kategorije glede na upodobitve shematskih 

risarskih zapisov. S pomočjo kategorij smo ovrednotili risbe: (0) upodobljena shematska 

oblika krastače (1) delno upodobljena shematska oblika, ki je dopolnjena, malo spremenjena, 

(2) neshematska oblika krastače.  

 

Graf 21: Shematska oblika risanja krastač kontrolne in eksperimentalne skupine 

V kontrolni skupini je večina otrok na vseh risbah upodobila shematsko obliko risanja. Na 

prvi risbi 16 otrok, nekaj manj (13 otrok) na drugi risbi, na tretji risbi pa 11 otrok. Shematsko 

risanje se je zmanjševalo, kar je morda povezano s tem, da so otroci pri prvem in drugem 

risanju opazili, da so njihove risbe sprejete. Nekaj otrok je pri drugem risanju shematsko risbo 

dopolnilo (3 otroci), prav tako pri tretjem risanju (4 otroci). Z 2 točkama so bile ocenjene 3 

prve risbe, 3 druge risbe in 4 tretje risbe, torej toliko otrok uporablja neshematsko obliko za 

risanje krastače. 

V eksperimentalni skupini je manj otrok uporabilo shematsko obliko risanja. Z 0 točkami je 

bilo ocenjenih 12 prvih risb, 1 druga in 3 tretje risbe. Po neposredni izkušnji je večina (11 

otrok) shematsko risbo dopolnila z značilnostmi, ki so jih spoznali pri opazovanju. Z 2 

točkama smo ocenili 8 prvih risb, 8 drugih risb in 10 tretjih risb. To pomeni, da približno 

polovica otrok eksperimentalne skupine pri risanju krastače ne uporablja shematske oblike. 

Več deklic kot dečkov eksperimentalne skupine uporablja shematsko obliko za risanje 

krastače. 
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Menimo, da je na povečano število dopolnjenih shematskih in neshematskih risb vplivalo, da 

so otroci doživeli neposredno izkušnjo s krastačo in jo izkušenjsko veččutno spoznali. 

Posledično so bili pri drugem in tretjem risanju bolj motivirani, zaupali so vase in svoje 

znanje.  

SHEMATSKA OBLIKA RISANJA KUNCA 

Podobno kot pri krastači smo tudi pri shematski obliki risanja kunca izpostavili tri kategorije 

glede na upodobitve shematskih risarskih zapisov. S pomočjo kategorij smo ovrednotili risbe: 

(0) upodobljena shematska oblika kunca (1) delno upodobljena shematska oblika, ki je 

dopolnjena, malo spremenjena, (2) neshematska oblika kunca.  

 

Graf 22: Shematska oblika risanja kuncev kontrolne in eksperimentalne skupine 

V kontrolni skupini so bile prve risbe večinoma ocenjene z 0 točkami (11 risb), ostale pa z 2 

točkama (8 risb). Druge risbe so bile večinoma ocenjene z 2 točkama (10 risb), 7 risb je bilo 

ovrednotenih z 0 točkami, dve risbi pa z 1 točko. 9 tretjih risb je bilo ocenjenih z 0 točkami, 3 

z 1 točko in 7 z dvema točkama.  

Prve risbe eksperimentalne skupine so bile večinoma ocenjene z 0 točkami (13 risb), ostale pa 

z 2 točkama (7 risb). druge risbe so bile ocenjene enakovredno, 10 risb z 1 točko in 10 risb z 2 

točkama. Tudi tretje risbe so bile ovrednotene podobno, 10 risb z 2 točkama, 9 risb z 1 točko, 

ena risba pa z 0 točkami. To pomeni, da se po tednu dni od neposredne izkušnje s kuncem 

večina otrok ni vrnila k shematskemu risanju. Več deklic kot dečkov je narisalo kunca 

shematsko.  
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Če primerjamo risbe krastač in kuncev, opazimo, da je več otrok kontrolne skupine za risanje 

krastače uporabilo shematsko obliko. Risbe otrok eksperimentalne skupine so bile ocenjene 

podobno, po neposredni izkušnji je več otrok narisalo neshematsko obliko pri risanju kunca.   

4.6 POVZETEK ANALIZE IN PRIMERJAVA RISB KONTROLNE IN 

EKSPERIMENTALNE SKUPINE 

Glede na narisane dele telesne zgradbe krastače so se razlike med skupinama kazale že pri 

prvem risanju. Več otrok eksperimentalne skupine je narisalo vse dele telesne zgradbe 

krastače in pravilno število okončin; razlika pa se je po neposredni izkušnji s krastačo izrazito 

povečala. Razlike med skupinama pri prvih risbah kunca skoraj ni bilo. Kontrolna skupina je 

ohranila delež tistih risb, ki so jim manjkali deli telesne zgradbe ali pa so imele napačno 

število okončin. Eksperimentalni skupini pa se je ta delež po neposredni izkušnji s kuncem 

zmanjšal, skoraj vsi otroci so narisali vse dele telesne zgradbe in pravilno število okončin. 

Tudi pri ocenjevanju anatomskih značilnosti telesa krastače so bile med skupinama že pri 

prvem risanju razlike. Kar nekaj otrok kontrolne skupine je krastačo narisalo kot glavonožca, 

v eksperimentalni skupini pa je kar nekaj otrok že pri prvem risanju narisalo krastačo v 

zoomorfni obliki in nihče v obliki glavonožca. Otroci obeh skupin so večinoma na risbah 

ohranili obliko telesa, le dva otroka več sta po neposredni izkušnji narisala krastačo v živalski 

obliki. Med risbami kuncev ni bilo tako velikih odstopanj med skupinama. Nekaj otrok več je 

po neposredni izkušnji s kuncem le tega narisalo z živalsko figuro.  

Otroci obeh skupin so na prve risbe krastač narisali primerljivo število podrobnosti. Otroci 

kontrolne skupine so na vse tri risbe narisali podobno število detajlov, največ otrok je narisalo 

1 ali 2 detajla. Otroci eksperimentalne skupine pa so po neposredni izkušnji s krastačo narisali 

več detajlov, večinoma od 4 do 6 detajlov, nihče pa manj kot 2. Tudi po tednu dni od 

neposredne izkušnje so narisali večinoma 4 detajle. Otroci kontrolne skupine so narisali več 

detajlov na risbe kunca. Risbe eksperimentalne skupine so po neposredni izkušnji vsebovale 

večinoma 5 detajlov ali več. Tudi po enem tednu od neposredne izkušnje s kuncem je največ 

otrok narisalo vsaj 5 detajlov. 

Otroci obeh skupin so krastači večinoma narisali človeške in živalske obrazne atribute. Po 

neposredni izkušnji s krastačo je nekaj otrok več narisalo značilnosti živalskega obraza, skoraj 

noben izmed otrok pa značilnosti človeškega obraza. Na prve risbe kuncev je več otrok 

kontrolne skupine narisalo živalski obraz, kar se je po neposredni izkušnji spremenilo. V 
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eksperimentalni skupini po neposredni izkušnji nobeden izmed otrok ni narisal človeških 

značilnosti obraza, vsi so narisali živalski obraz ali pa so kombinirali atribute človeškega in 

živalskega obraza. Prav tako tudi po enem tednu od neposredne izkušnje. 

Največ otrok obeh skupin je figuro krastače narisalo v lebdenju, v eksperimentalni skupini se 

je ta delež po neposredni izkušnji zmanjšal, saj je kar nekaj otrok figuro umestilo v prostor. 

Tudi kunec je na večini risb kontrolne in na prvih risbah eksperimentalne skupine lebdel. Po 

neposredni izkušnji pa so ga otroci večinoma umestili v prostor, nekaj pa na talno črto. 

Na večini risb kontrolne in prvih risbah eksperimentalne skupine ni bilo vključenih 

naravoslovnih spoznanj, vezanih na krastačo in kunca. Po neposredni izkušnji z omenjenima 

živalma so otroci narisali eno, nekateri pa tudi dve naravoslovni spoznanji. Na risbo so 

vključili nekatere vsebine, o katerih smo se pogovarjali in jih opazovali. 

Na večini risb kontrolne in prvih risbah eksperimentalne skupine ni bilo zajetih eventualnih 

čutnih zaznav. Po neposredni izkušnji s krastačo se je delež otrok, ki so narisali čutne 

zaznave, malo dvignil, po neposredni izkušnji s kuncem pa močno dvignil. Več kot polovica 

otrok je po neposrednem stiku kuncu narisala dlako. Čutne zaznave so nekateri narisali tudi 

po tednu dni od neposrednega stika.  

Večina otrok kontrolne skupine je za upodobitev krastače in kunca uporabilo shematsko 

obliko risanja, prav tako so tudi otroci eksperimentalne skupine prve risbe večinoma narisali 

shematsko. Po neposredni izkušnji so otroci svoje sheme dopolnili ali pa so krastačo in kunca 

narisali popolnoma drugače. Risbe so bile po neposredni izkušnji večinoma bolj realistične, 

dopolnjene z vidnimi in čutnimi zaznavami ter spoznanji.   
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5 RAZPRAVA 

V raziskavi smo spremljali predstavo otrok o kuncu in krastači, glede na njihove risbe pred in 

po neposrednem stiku z živalma. Hipoteza 1 trdi, da otroci po neposrednem doživljanju živali 

v risbo vnesejo več njenih vidnih značilnosti in čutnih zaznav kot pred neposredno izkušnjo. 

To hipotezo potrdimo, saj je iz analize risb krastače in kunca razvidno, da so otroci po 

neposredni izkušnji na druge in tretje risbe narisali več vidnih in tipnih zaznav kot na svoje 

prve risbe in kot otroci kontrolne skupine. Več otrok je po neposredni izkušnji na risbe 

krastače in kunca narisalo pravilno telesno zgradbo, živalsko obliko figure, več živalskih 

obraznih atributov, več detajlov, narisali so prehranjevanje in gibanje živali, predvsem na 

risbe kuncev pa tudi čutne zaznave. 

V eni izmed raziskav so na podlagi otroške risbe ugotavljali, kako na razvoj pojmov vpliva 

neposredno opazovanje sveta, živali. Če otrokom omogočimo opazovanje naravnih pojavov, 

bodo vedno bolj pozorni na podrobnosti, njihovo opazovanje bo bolj usmerjeno, s tem pa si 

bodo pridobili tudi boljše znanje o organizmih (Tunnicliffe, 2011).  

Hipoteza 2 pravi, da otroci po neposredni izkušnji do živali razvijejo pozitiven odnos. To 

trditev potrdimo, saj so vsi otroci eksperimentalne skupine razvili pozitiven odnos do kunca in 

do krastače, le eden izmed otrok ni opredelil svojega odnosa do krastače. Na pozitivni odnos 

kažejo tudi razlogi otrok na vprašanje, zakaj sta jim kunec in krastača všeč. Otroci so po 

neposrednem stiku z živalma navedli več različnih razlogov, nanašali so se predvsem na vidne 

in tipne značilnosti ter na pozitivno izkušnjo z živaljo. Vsi razlogi otrok po neposredni 

izkušnji so bili pozitivni.  

Tudi Kos in Jerman sta v raziskavi spremljala odnos otrok do živali, pri čemer so otroci 

sodelovali pri aktivnostih, ki so temeljile na izkušenjskem učenju, opazovanju in na 

doživljanju živali. Ugotovila sta, da otroci ob raziskovanju žive narave pridobivajo pozitivni 

odnos do nje in usvajajo nova naravoslovna spoznanja (Kos in Jerman, 2012).    

Hipoteza 3 trdi, da ima več otrok pozitiven odnos do kosmate živali ter negativen do 

dvoživke. To trditev sicer potrdimo, a nas je pozitivno presenetilo, da so večinoma otroci brez 

zadržkov in predsodkov sprejeli obe živali. Kljub temu smo več odpora zaznali do dvoživke. 

Pri rokovanju z živalma smo opazili, da so bili večinoma bolj navdušeni nad rokovanjem s 

kuncem, predvsem so opisovali, kako prijetna na otip je njegova mehka dlaka. Pri rokovanju s 

krastačo je imelo nekaj otrok sprva zadržek, izražali so občutke gnusa. K sodelovanju jih je 

najbolj spodbudilo opazovanje rokovanja odrasle osebe in sovrstnikov. 
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Kos idr. (2021) so v raziskavi spremljali odnos otrok do živali, do katerih imamo pogosto 

predsodke, med njimi je bila tudi krastača. Stopnjo negativnega odnosa do živali so določili 

glede na otrokov odziv ob stiku z živaljo. Ugotovili so, da so otroci eksperimentalne skupine 

po neposredni izkušnji doživljali bolj prijetne občutke, večinoma so imeli pozitivni odziv.  

Hipoteza 4 pravi, da risba po enem tednu še vedno vsebuje določene vizualne značilnosti 

živali, ki so se na risbi pojavile po neposredni izkušnji. Tudi to hipotezo potrdimo, saj je iz 

analize risb razvidno, da so se določeni elementi drugih risb ohranili tudi pri tretjih risbah. 

Poleg vizualnih značilnosti so se otroci spominjali tudi tipnih značilnosti in jih vnašali na 

risbo, a v manjši meri. Večinoma so ohranili pravilno telesno zgradbo, živalsko obliko figure 

in živalske karakteristike, ki so jih spoznali pri neposredni izkušnji.  

Za reprezentacijo otrok potrebuje prostorsko-vizualno predstavo določenega objekta, ki pa jo 

pridobi s predhodnim spoznavanjem in razumevanjem določenega objekta in njegovih funkcij 

(Jontes, 2008). Kljub temu pa risba ohranja subjektivni karakter, saj otrok vanjo umešča 

elemente, ki se mu zdijo pomembni (Podobnik, Peternel, Selan).    
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6 SKLEP 

Menim, da je pomembno, da v vsakodnevno življenje v vrtcu vnašamo dejavnosti, s katerimi 

otroci pridobivajo pozitivnen odnos do narave. Pri delu z otroki opažam, da jih raziskovanje 

narave in opazovanje živali zelo zanima in umirja. Z odraščanjem otroci pridobivajo 

predsodke, strah in gnus do nekaterih živali. Tudi sama sem imela pred izvedbo dejavnosti 

pomisleke in predsodke do krastače. Hvaležna sem za priložnost, da sem se naučila rokovanja 

s krastačo in k temu spodbudila tudi otroke. Ob neposrednem spoznavanju in rokovanju s 

krastačo sem se zavedala, kako pomemben je odnos vzgojitelja do narave, saj smo otrokom 

zgled. Zagotovo bom tudi v prihodnje z otroki izvajala dejavnosti z živalmi in jih spodbujala 

k pozitivnemu odnosu do narave. 

Namen raziskave je ugotoviti, kako na predstavo otrok vpliva neposredni stik z objektom. 

Otroci so narisali krastačo in kunca pred in po izkušenjskem spoznavanju, ugotavljali smo 

razlike v njihovih risbah. Izkazalo se je, da otroci po neposrednem opazovanju in veččutnem 

zaznavanju živali na risbo vnesejo več vidnih in čutnih zaznav. Poleg tega smo spremljali tudi 

njihov odnos do živali pred in po neposrednem stiku. Otroci, ki so imeli možnost 

neposrednega opazovanja in rokovanja s kuncem in krastačo, so navedli več razlogov, zakaj 

sta jim ti dve živali všeč, pri čemer so bili vsi razlogi pozitivni.  

Otroci imajo potrebo po spoznavanju sveta okoli njih, zato želim z diplomskim delom 

spodbuditi pedagoške delavce v vrtcih, naj otrokom približajo naravo na njim najljubši način 

– z raziskovanjem. Prepogosto od otrok zahtevamo, da nam narišejo objekte, ki niso v njihovi 

neposredni bližini, jih ne poznajo dovolj dobro in si jih posledično ne zmorejo predstavljati. 

Če je le mogoče, otrokom ponudimo opazovanje in veččutno spoznavanje objektov pred 

upodobitvijo le-teh. Video posnetke in fotografije uporabimo v primerih, ko otrokom nečesa 

ne moremo pokazati v živo ali ko želimo nadgraditi njihovo predhodno izkušnjo.         

Raziskava je bila omejena na manjši vzorec, ki je bil izbran naključno. Odstopanja med 

skupinama se v določenih kategorijah kažejo že v predtestu.  
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8 PRILOGE 

PRILOGA 1: ODGOVORI OTROK NA VPRAŠALNIK O ODNOSU DO KRASTAČE 

IN KUNCA 

Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje: »Ti je krastača všeč?« 

Prvi intervju Drugi intervju Tretji intervju 

 Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

DA 8 8 16 8 8 16 8 8 16 

NE 0 2 2 0 2 2 0 2 2 

NE VEM 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

 

Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje: »Zakaj ti je krastača všeč/ni všeč?« 

Prvi intervju Drugi intervju Tretji intervju 

 Deklice Dečki  Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

Ker kvaka, rega 

(+). 
1 1 2 / 2 2 2 3 5 

Ker skače (+). / 6 6 3 6 9 3 5 8 

Ker lovi muhe 

(+). 
1 1 2 1 1 2 1 2 3 

Ker sem jo že 

videl (+). 
/ 1 1 / 1 1 / / 0 

Je lepa, zelene 

barve (+). 
3 / 3 2 / 2 2 / 2 

Ima pikice, 

pegice (+). 
/ 1 1 / / 0 / / 0 

Ker plava v 

vodi (+). 
2 1 3 1 / 1 1 1 2 

Ker ima ušesa 

(+). 
1 / 1 1 / 1 1 / 1 

Ker je mastna, 

je ne moremo 

božati (−). 

/ 1 1 / 1 1 / 1 1 

Ker skače (−), / 1 1 / 1 1 / 1 1 

Ne vem,  2 / 2 2 / 2 2 / 2 

 



64 
 

Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje: »Ti je krastača všeč?« 

Prvi intervju Drugi intervju Tretji intervju 

 Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

DA 6 9 15 9 10 19 9 10 19 

NE 4 1 5 / / 0 / / 0 

NE VEM / / 0 1 / 1 1 / 1 

 

Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje: »Zakaj ti je krastača všeč/ni všeč?« 

Prvi intervju Drugi intervju Tretji intervju 

 Deklice Dečki  Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

Ker kvaka, rega 

(+). 
2 / 2 / / 0 / / 0 

Ker skače (+). 5 1 6 2 2 4 2 2 4 

Ker lovi muhe 

(+). 
/ 2 2 / / 0 / / 0 

Je nežna, 

mehka (+).  
/ / 0 3 / 3 2 1 3 

Je lepa, lepe 

barve (+). 
1 / 1 4 1 5 2 1 3 

Ker bi jo rad 

imel doma (+). 
/ / 0 / / 0 1 1 2 

Ima pikice, 

pegice (+). 
/ / 0 / 1 1 1 2 3 

Ker jo lahko 

božam, crkljam, 

jo imam v roki 

(+). 

/ / 0 5 4 9 3 2 5 

Ker plava v 

vodi (+). 
3 3 6 3 3 6 3 3 6 

Ker ima dolg 

jezik (+). 
/ / 0 1 1 2 1 1 2 

Ker jé črve (+). / / 0 / 1 1 / / 0 

Ker so strupene 

(−). 
1 / 1 / / 0 / / 0 
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Ker mi zelena 

ni všeč (−). 
1 / 1 / / 0 / / 0 

Ker plava v 

vodi, je mokra 

(−). 

1 / 1 / / 0 / / 0 

Ker se je bojim 

(−). 
/ 1 1 / / 0 / / 0 

Ker ima dolge 

noge (−). 
1 / 1 / / 0 / / 0 

Ne vem.  / / 0 1 / 1 1 / 1 

 

Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje: »Ti je kunec všeč?« 

Prvi intervju Drugi intervju Tretji intervju 

 Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

DA 9 10 19 9 10 19 9 10 19 

NE / / 0 / / 0 / / 0 

NE VEM / / 0 / / 0 / / 0 

 

Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje: »Zakaj ti je kunec všeč/ni všeč?« 

Prvi intervju Drugi intervju Tretji intervju 

 Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

Ker je lep, lepe 

barve (+). 
4 / 4 3 / 3 3 / 3 

Ker skače (+). 3 4 7 3 6 9 4 6 10 

Ker je hiter (+). / 1 1 / / 0 / / 0 

Ker jé korenje 

(+). 
3 3 6 2 3 5 2 2 4 

Ker jé travo (+). / 1 1 / 1 1 / 1 1 

Ker ga imam 

doma (+). 
1 2 3 1 1 2 1 1 2 

Ker je mehak 

(+). 
/ / 0 1 / 1 / / 0 

Ker ima 

mladičke (+). 
/ 2 2 / 1 1 / 2 2 
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Ne vem. 1 / 1 1 / 1 1 / 1 

 

Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje: »Ti je kunec všeč?« 

Prvi intervju Drugi intervju Tretji intervju 

 Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

DA 10 10 20 10 10 20 10 10 20 

NE / / 0 / / 0 / / 0 

NE 

VEM 
/ / 0 / / 0 / / 0 

 

Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje: »Zakaj ti je kunec všeč/ni všeč?« 

Prvi intervju Drugi intervju Tretji intervju 

 Deklice Dečki  Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

Ker je 

luštkan, 

lep, lepe 

barve (+). 

4 3 7 2 3 5 5 1 6 

Je puhast, 

mehak, 

kosmat 

(+). 

2 / 2 8 6 14 9 6 15 

Ker skače 

(+). 
4 2 6 4 3 7 4 3 7 

Ker ga 

lahko 

božam, 

imam v 

naročju 

(+). 

/ 2 2 6 3 9 1 3 4 

Ker jé 

korenje 

(+). 

/ 1 1 / / 0 / / 0 

Ker živi v 

gozdu (+). 
1 1 2 / / 0 / / 0 
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Ker ga 

imamo 

doma (+). 

2 1 3 / 1 1 / / 0 

Ker ima 

mladičke 

(+). 

1 1 2 / / 0 / / 0 

Ker grize  

hrano (+). 
/ / 0 1 / 1 / / 0 

Ker bi ga 

rad imel  

doma (+). 

/ / 0 1 1 2 1 1 2 

Ne vem. / / 0 / / 0 / / 0 

 

PRILOGA 2: ODZIV OTROK OB STIKU S KRASTAČO IN KUNCEM 

 

  

ROKOVANJE S KRASTAČ0 ROKOVANJE S KUNCEM 

 Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

Živali se ne dotakne. / 1 1 / 1 1 

Živali se dotika. 2 / 2 / 1 1 

Žival sprejme v roke, v naročje. 8 9 17 10 8 18 
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PRILOGA 3: REZULTATI OCENJEVALNE LESTVICE RISB KRASTAČE 

KONTROLNE IN EKSPERIMENTALNE SKUPINE 

KONTROLNA SKUPINA 

1 risba 2 risba 3 risba 

Telesna zgradba Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − na risbi 

manjkajo deli 

telesne zgradbe. 

4 5 9 6 4 10 5 4 9 

1 − narisani vsi 

deli telesne 

zgradbe, 

nepravilno 

število okončin. 

3 5 8 1 4 5 1 3 4 

2 − narisani vsi 

deli telesne 

zgradbe, 

pravilno. število 

okončin 

2 0 2 2 2 4 3 3 6 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Anatomske 

značilnosti 

telesa 

Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − narisan 

glavonožec. 2 2 4 2 2 4 2 2 4 

1 − narisana 

antropomorfna 

oblika telesa. 

6 5 11 6 5 11 6 6 12 

2 − narisana 

zoomorfna 

oblika telesa. 

1 3 4 1 3 4 1 2 3 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Detajli Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − narisana do 

2 detajla. 
7 8 

15 

 
7 7 14 7 6 13 

1 − narisani do 

4 detajli. 
2 2 4 2 3 5 2 4 6 

2 − narisanih 5 

detajlov ali več. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Anatomske 

značilnosti 

obraza 

Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − narisane 1 2 3 0 2 2 1 2 3 
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značilnosti 

človeškega 

obraza. 

1 − na risbi so 

vidne 

značilnosti 

človeškega in 

živalskega 

obraza. 

7 7 14 8 7 15 7 7 14 

2 − narisane 

značilnosti 

živalskega 

obraza. 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Prostor   Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − figura na 

risbi lebdi. 
5 8 13 6 6 12 7 9 16 

1 − figura na 

talni liniji. 
3 2 5 2 2 4 1 1 2 

2 – figura, 

umeščena v 

prostor. 

1 0 1 1 2 3 1 0 1 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Vključitev 

naravoslovnih 

spoznanj  

(prehranjevanje, 

razmnoževanje, 

življenjski 

prostor, 

pripomočki) 

Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − na risbi niso 

vključena 

naravoslovna 

spoznanja. 

8 10 18 8 7 15 8 7 15 

1 − narisano 

eno 

naravoslovno 

spoznanje. 

0 0 0 0 2 2 0 3 3 

2 − narisani dve 

ali več 

naravoslovnih 

spoznanj. 

1 0 1 1 1 2 1 0 1 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Vpliv čutnih 

zaznav na risbo 
Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − na risbi niso 9 9 18 9 10 19 9 10 19 
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vključene čutne 

zaznave. 

1 − narisana 

vsaj ena čutna 

zaznava. 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Shematska 

oblika risanja 
Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − prisotna 

shematska 

oblika risanja. 

7 9 16 5 8 13 5 6 11 

1−  dopolnjena 

shematska 

oblika risanja. 

0 0 0 2 1 3 2 2 4 

2 − ni prisotne 

shematske 

oblike risanja. 

2 1 3 2 1 3 2 2 4 

 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA  

1 risba 2 risba 3 risba 

Telesna zgradba Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − na risbi 

manjkajo deli 

telesne zgradbe. 

2 2 4 1 2 3 1 0 1 

1 − narisani vsi 

deli telesne 

zgradbe, 

nepravilno 

število okončin. 

2 3 5 1 1 2 0 2 2 

2 − narisani vsi 

deli telesne 

zgradbe, 

pravilno število 

okončin. 

6 5 11 8 7 15 9 8 17 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Anatomske 

značilnosti 

telesa 

Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − narisan 

glavonožec. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 − narisana 

antropomorfna 

oblika telesa. 

5 6 11 4 5 9 6 4 10 

2 − narisana 

zoomorfna 

oblika telesa. 

5 4 9 6 5 11 4 6 10 
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1 risba 2 risba 3 risba 

Detajli Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − narisana do 

2 detajla. 
5 7 12 0 0 0 1 1 2 

1 − narisani do 

4 detajli. 
5 2 7 5 4 9 7 7 14 

2 − narisanih 5 

detajlov ali več. 
0 1 1 5 6 11 2 2 4 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Anatomske 

značilnosti 

obraza 

Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − narisane 

značilnosti 

človeškega 

obraza. 

3 0 3 1 0 1 1 0 1 

1 − na risbi so 

vidne 

značilnosti 

človeškega in 

živalskega 

obraza. 

6 8 14 8 5 13 9 6 15 

2 − narisane 

značilnosti 

živalskega 

obraza. 

1 2 3 1 5 6 0 4 4 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Prostor   Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − figura na 

risbi lebdi. 
7 7 14 5 5 10 3 5 8 

1 − figura na 

talni liniji. 
3 2 5 2 0 2 3 1 4 

2 – figura, 

umeščena v 

prostor. 

0 1 1 3 5 8 4 4 8 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Vključitev 

naravoslovnih 

spoznanj  

(prehranjevanje, 

razmnoževanje, 

življenjski 

prostor, 

pripomočki) 

Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − na risbi niso 

vključena 
9 8 17 4 3 7 4 6 10 
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naravoslovna 

spoznanja. 

1 − narisano 

eno 

naravoslovno 

spoznanje. 

1 1 2 3 4 7 6 2 8 

2 − narisani dve 

ali več 

naravoslovnih 

spoznanj. 

0 1 1 3 3 6 0 2 2 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Vpliv čutnih 

zaznav na risbo 
Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − na risbi niso 

vključene čutne 

zaznave. 

10 10 20 8 6 14 10 8 18 

1 − narisana 

vsaj ena čutna 

zaznava. 

0 0 0 2 4 6 0 2 2 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Shematska 

oblika risanja 
Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − prisotna 

shematska 

oblika risanja. 

7 5 12 1 0 1 3 0 3 

1 − dopolnjena 

shematska 

oblika risanja. 

0 0 0 7 4 11 4 3 7 

2 − ni prisotne 

shematske 

oblike risanja. 

3 5 8 2 6 8 3 7 10 
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PRILOGA 4: REZULTATI OCENJEVALNE LESTVICE RISB KUNCA 

KONTROLNE IN EKSPERIMENTALNE SKUPINE 

KONTROLNA SKUPINA 

1 risba 2 risba 3 risba 

Telesna zgradba Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − na risbi 

manjkajo deli 

telesne zgradbe. 

2 1 3 2 1 3 2 2 4 

1 − narisani vsi 

deli telesne 

zgradbe, 

nepravilno 

število okončin. 

1 2 3 1 1 2 1 2 3 

2 − narisani vsi 

deli telesne 

zgradbe, 

pravilno število 

okončin. 

6 7 13 6 8 14 6 6 12 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Anatomske 

značilnosti 

telesa 

Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − narisan 

glavonožec. 
2 1 3 2 1 3 2 1 3 

1 − narisana 

antropomorfna 

oblika telesa. 

7 8 15 7 7 14 6 7 13 

2 − narisana 

zoomorfna 

oblika telesa. 

0 1 1 0 2 2 1 2 3 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Detajli Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − narisana do 

2 detajla. 
3 3 6 2 1 3 1 3 4 

1 − narisani do 

4 detajli. 
4 6 10 3 6 9 4 7 11 

2 − narisanih 5 

detajlov ali več. 
2 1 3 4 3 7 4 0 4 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Anatomske 

značilnosti 

obraza 

Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − narisane 

značilnosti 

človeškega 

2 5 7 2 3 5 2 4 6 
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obraza. 

1 − na risbi so 

vidne 

značilnosti 

človeškega in 

živalskega 

obraza. 

5 3 8 5 4 9 4 4 8 

2 − narisane 

značilnosti 

živalskega 

obraza. 

2 2 4 2 3 5 3 2 5 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Prostor   Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − figura na 

risbi lebdi. 
7 7 14 3 7 10 6 8 14 

1 − figura na 

talni liniji. 
1 2 3 6 3 9 3 1 4 

2 − figura, 

umeščena v 

prostor. 

1 1 2 0 0 0 0 1 1 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Vključitev 

naravoslovnih 

spoznanj  

(prehranjevanje, 

razmnoževanje, 

življenjski 

prostor, 

pripomočki) 

Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − na risbi niso 

vključena 

naravoslovna 

spoznanja. 

8 9 17 7 10 17 6 9 15 

1 − narisano 

eno 

naravoslovno 

spoznanje. 

0 1 1 2 0 2 3 1 4 

2 − narisani dve 

ali več 

naravoslovnih 

spoznanj. 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Vpliv čutnih 

zaznav na risbo 
Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − na risbi niso 

vključene čutne 

zaznave. 

8 9 17 8 7 15 8 8 16 

1 − narisana 1 1 2 1 3 4 1 2 3 
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vsaj ena čutna 

zaznava. 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Shematska 

oblika risanja 
Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − prisotna 

shematska 

oblika risanja. 

7 4 11 3 4 7 4 5 9 

1 − dopolnjena 

shematska 

oblika risanja. 

0 0 0 1 1 2 2 1 3 

2 − ni prisotne 

shematske 

oblike risanja. 

2 6 8 5 5 10 3 4 7 

 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

1 risba 2 risba 3 risba 

Telesna zgradba Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − na risbi 

manjkajo deli 

telesne zgradbe. 

2 1 3 0 0 0 0 1 1 

1 − narisani vsi 

deli telesne 

zgradbe, 

nepravilno 

število okončin. 

1 3 4 0 1 1 0 1 1 

2 − narisani vsi 

deli telesne 

zgradbe, 

pravilno število 

okončin. 

7 6 13 10 9 19 10 8 18 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Anatomske 

značilnosti 

telesa 

Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − narisan 

glavonožec. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 − narisana 

antropomorfna 

oblika telesa. 

8 9 17 6 7 13 7 7 14 

2 − narisana 

zoomorfna 

oblika telesa. 

2 1 3 4 3 7 3 3 6 
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1 risba 2 risba 3 risba 

Detajli Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − narisana do 

2 detajla. 
1 4 5 0 0 0 0 0 0 

1 − narisani do 

4 detajli. 
8 5 13 2 2 4 4 5 9 

2 − narisanih 5 

detajlov ali več. 
1 1 2 8 8 16 6 5 11 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Anatomske 

značilnosti 

obraza 

Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − narisane 

značilnosti 

človeškega 

obraza. 

2 3 5 0 0 0 0 0 0 

1 − na risbi so 

vidne 

značilnosti 

človeškega in 

živalskega 

obraza. 

7 6 13 6 4 10 8 7 15 

2 − narisane 

značilnosti 

živalskega 

obraza. 

1 1 2 4 6 10 2 3 5 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Prostor   Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − figura na 

risbi lebdi. 
7 7 14 2 2 4 0 5 5 

1 − figura na 

talni liniji. 
2 1 3 3 4 7 0 2 2 

2 − figura, 

umeščena v 

prostor. 

1 2 3 5 4 9 10 3 13 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Vključitev 

naravoslovnih 

spoznanj  

(prehranjevanje, 

razmnoževanje, 

življenjski 

prostor, 

pripomočki) 

Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − na risbi niso 

vključena 
9 8 17 4 4 8 0 6 6 
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naravoslovna 

spoznanja. 

1 − narisano eno 

naravoslovno 

spoznanje. 

1 2 3 3 5 8 6 4 10 

2 − narisani dve 

ali več 

naravoslovnih 

spoznanj. 

0 0 0 3 1 4 4 0 4 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Vpliv čutnih 

zaznav na risbo 
Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − na risbi niso 

vključene čutne 

zaznave. 

9 10 19 5 1 6 6 4 10 

1 − narisana 

vsaj ena čutna 

zaznava. 

1 0 1 5 9 14 4 6 10 

 

1 risba 2 risba 3 risba 

Shematska 

oblika  

risanja 

Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj Deklice Dečki Skupaj 

0 − prisotna 

shematska 

oblika risanja. 

8 5 13 0 0 0 1 0 1 

1 − dopolnjena 

shematska 

oblika risanja. 

0 0 0 8 2 10 7 2 9 

2 − ni prisotne 

shematske 

oblike risanja. 

2 5 7 2 8 10 2 8 10 

 

 

 

 

 

 

  



78 
 

PRILOGA 5: OTROŠKE RISBE KRASTAČ IN KUNCEV KONTROLNE IN 

EKSPERIMENTALNE SKUPINE  

  

skupina,  

otrok,  

starost 

Prva risba krastače 

(1 dan) 

Druga risba krastače 

(7 dan) 

Tretja risba krastače 

(14 dan) 

KS;  

deklica 1;  

5 let, 5 

mesecev 

  

 
KS;  

deklica 2;  

5 let, 9 

mesecev 

  

 

KS;  

deklica 3;  

6 let, 5 

mesecev 

  

 

KS;  

deklica 4;  

5 let, 9 

mesecev 

   
KS;  

deklica 5;  

5 let,10 

mesecev 
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KS;  

deklica 6;  

5 let, 9 

mesecev 

   
KS;  

deklica 7;  

6 let, 5 

mesecev 

 

 
   

KS;  

deklica 8;  

5 let, 5 

mesecev 

   
KS;  

deklica 9;  

5 let, 5 

mesecev 

  

 

KS;  

Deček1;   

5 let, 10 

mesecev 

 

 

 

 
  

 

KS;  

deček 2;  

5 let, 9 

mesecev 
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KS;  

Deček 3;  

6 let, 2 

meseca 

  

 

KS;  

Deček4;  

5 let, 6 

mesecev 

 

 

 

KS;  

Deček 5;  

6 let, 1 

mesec 

   
KS;  

deček 6;  

5 let, 6 

mesecev 

  

 
KS;  

Deček 7;  

5 let, 6 

mesecev 

  

 

KS;  

Deček8;  

6 let, 1 

mesec 
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KS;  

Deček 9;  

6 let, 1 

mesec 

   
KS;  

Deček 10;  

6 let, 2 

meseca 

 

  

ES;  

deklica 1;  

6 let, 3 

meseci 

   
ES;  

deklica 2;  

5 let, 4 

meseci 

   
ES;  

deklica 3;  

5 let, 5 

mesecev 

   
ES;  

deklica 4;  

5 let, 7 

mesecev 

  

 
ES;  

deklica 5;  

5 let, 6 

mesecev 

   



82 
 

ES;  

deklica 6;  

5 let, 6 

mesecev 

   
ES;  

deklica 7;  

5 let, 8 

mesecev 

 

 
   

ES;  

deklica 8;  

5 let, 9 

mesecev 

 

  
ES;  

deklica 9;  

6 let, 6 

mesecev 

   
ES;  

deklica 10;  

6 let, 3 

meseci 

 

 

 

 

 

 

 

ES;  

Deček 1;  

5 let, 8 

mesecev 

 

  

ES;  

deček 2;  

6 let, 2 

meseca 
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ES;  

Deček 3;  

6 let, 10 

mesecev 

   
ES;  

Deček4;  

5 let, 8 

mesecev 

   
ES;  

Deček 5;  

5 let, 9 

mesecev 

   
ES;  

deček 6;  

6 let, 2 

meseca 

   
ES;  

Deček7;   

6 let, 4 

meseci 

 

   
ES;  

Deček8;  

6 let, 2 

meseca 

 

 
   

ES;  

Deček 9;  

5 let, 11 

mesecev 
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ES;  

Deček 10;  

6 let, 2 

meseca 

   
skupina,  

otrok,  

starost 

Prva risba kunca 

(1 dan) 

Druga risba kunca 

(7 dan) 

Tretja risba kunca 

(14 dan) 

KS;  

deklica 1;  

5 let, 5 

mesecev 

   
KS;  

deklica 2;  

5 let, 9 

mesecev 

   
KS;  

deklica 3;  

6 let, 5 

mesecev 

  

 

KS;  

Deklica 4;  

5 let, 9 

mesecev 
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KS;  

deklica 5;  

5 let,10 

mesecev 

   
KS;  

deklica 6;  

5 let, 9 

mesecev 

   
KS;  

deklica 7;  

6 let, 5 

mesecev 

 

 
   

KS;  

deklica 8;  

5 let, 5 

mesecev 

 

  
KS;  

deklica 9;  

5 let, 5 

mesecev 

 

  
KS;  

Deček1;   

5 let, 10 

mesecev 

 

 

 

 
   



86 
 

KS;  

deček 2;  

5 let, 9 

mesecev 

  

 

KS;  

Deček 3;  

6 let, 2 

meseca 

   
KS;  

Deček4;  

5 let, 6 

mesecev 

  

 

KS;  

Deček 5;  

6 let, 1 

mesec 

 

  
KS;  

deček 6;  

5 let, 6 

mesecev 

 

 

 
KS;  

Deček 7;  

5 let, 6 

mesecev 
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KS;  

Deček8;  

6 let, 1 

mesec 

 

 

 

 

  

 
KS;  

Deček 9;  

6 let, 1 

mesec 

   
KS;  

Deček 10;  

6 let, 2 

meseca 

   
ES;  

deklica 1;  

6 let, 3 

meseci 

   
ES;  

deklica 2;  

5 let, 4 

meseci 

  

 

ES;  

deklica 3;  

5 let, 5 

mesecev 
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ES;  

deklica 4;  

5 let, 7 

mesecev 

 

  

ES;  

deklica 5;  

5 let, 6 

mesecev 

 

  

ES;  

deklica 6;  

5 let, 6 

mesecev 

 

  

ES;  

deklica 7;  

5 let, 8 

mesecev 

 

 

 

  

 

ES;  

deklica 8;  

5 let, 9 

mesecev 

  

 

ES;  

deklica 9;  

6 let, 6 

mesecev 
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ES;  

deklica 10;  

6 let, 3 

meseci 

  

 

ES;  

Deček 1;  

5 let, 8 

mesecev 

  

 

ES;  

deček 2;  

6 let, 2 

meseca 

 

  

ES;  

Deček 3;  

6 let, 10 

mesecev 

   
ES;  

Deček4;  

5 let, 8 

mesecev 

   
ES;  

Deček 5;  

5 let, 9 

mesecev 
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ES;  

deček 6;  

6 let, 2 

meseca 

 

  

ES;  

Deček7;   

6 let, 4 

meseci 

 

 

 

 

 

 

 

ES;  

Deček8;  

6 let, 2 

meseca 

 

 

 

 

 

  
ES;  

Deček 9;  

5 let, 11 

mesecev 

   
ES;  

Deček 10;  

6 let, 2 

meseca 
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PRILOGA 6: SOGLASJE STARŠEV  

 

Spoštovani starši.  

  

Sem Patricija Oblak, v okviru študija predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, 

pišem diplomsko nalogo. 

 

V okviru diplomske naloge z naslovom »Pomen neposredne izkušnje na predstavo otrok« 

bom izvedla raziskavo o vplivu neposredne izkušnje na risbo otroka. Otroci bodo narisali 

risbo živali in odgovorili na kratek vprašalnik. Analize risb in rezultati vprašalnikov bodo 

anonimni, ter uporabljeni izključno za študijski namen. Za praktični del in dokumentacijo 

bom potrebovala fotografije otrok pri izvajanju dejavnosti, ki bodo objavljene izključno v 

moji diplomski nalogi.  

 

Naprošam Vas k podpisu soglasja, za kar se Vam iskreno zahvaljujem.    

  

Moravče, 22. 3. 2021 

 

Patricija Oblak  

  

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Ime in priimek otroka: _________________________________  

Skupina: _______________________________________  

  

Podpisani ____________________________  DOVOLJUJEM  /  NE DOVOLJUJEM  

(prosim, obkrožite) sodelovanje mojega otroka v raziskavi in objavo fotografij v diplomski 

nalogi »Pomen neposredne izkušnje na predstavo otrok«, ki jo izvaja študentka Patricija 

Oblak.  

  

Kraj in datum: _________________________  

  

Podpis: _______________________________   

  

  

  

 


