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POVZETEK
Znanje predšolskih otrok o živalih je precej pomanjkljivo, saj si jih zaradi napačnih predstav
in pomanjkanja neposrednega stika z živimi živalmi ne predstavljajo pravilno. Živalski vrt
nam omogoča neposreden stik z živalmi in ogled tistih vrst, ki si jih v naravi ne moremo
ogledati in ima zato pomembno vlogo pri oblikovanju predstav in pri pridobivanju znanja o
živalih. Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je
opisana zgodovina živalskih vrtov, njihovih začetkih in značilnostih ter o njihovi vlogi in
delovanju, posebna pozornost pa je namenjena Živalskemu vrtu Ljubljana. Cilj diplomske
naloge je ugotoviti, kako obisk živalskega vrta vpliva na otroške predstave o živalih. Ta del je
predstavljen v empiričnem delu. Anketiranih je bilo 42 otrok, starih od štiri do šest let, iz
vrtca Ringaraja Dobrepolje. Na podlagi rezultatov raziskave je bil organiziran voden ogled v
Živalskem vrtu Ljubljana, kjer so otroci spoznali tenreka in kraljevega pitona. Po obisku
živalskega vrta so bili otroci ponovno anketirani in dobljeni rezultati so pokazali, da so bile
otroške predstave o živalih po obisku živalskega vrta boljše, kot pred obiskom. Ta ugotovitev
kaže na to, da imajo živalski vrtovi pomembno vlogo pri spoznavanju živali.
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ABSTRACT
Knowledge of pre-school children about animals is quite inadequate. Because of
misconceptions and lack of direct contact with animals, their representation of animals isn’t
correct. Zoo allows us direct contact with animals and to observe those species that are
difficult to be seen in nature. Zoo has a significant role in creating conceptions and gaining
knowledge about the animals. The thesis consist of theoretical and empirical part. The
theoretical part describes the history of world Zoos, the beginnings of Ljubljana Zoo, it’s
feature and the role and functioning of the Zoo. The aim of the thesis was to find out what’s
the impact of the Zoo on children's perceptions of animals. This study was presented in the
empirical work. For the survey, 42 children aged four to six years, from kindergarten were
interviewed. Based on the results of the survey, the guided tour of the Ljubljana Zoo was
organized for this children. There we get to know tenrek and royal python better. After
visiting the Zoo a follow-up survey was carried out within the group. The results showed that
the children's performances of the animals after visiting the Zoo are much better than before
the visit. This is a prove that Zoos play an important role in learning about animals.
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UVOD
Južna stran Rožnika je s svojim mešanim gozdom, razgibanim zemljiščem, vodnimi viri in
potoki, ki se združujejo v manjših ribnikih, obdanih s travnatimi jasami, idealen kraj za
življenje številnih živalskih vrst in njihovo prikazovanje. Prav tam leži Živalski vrt Ljubljana,
ki se razteza na 19,6 ha površine, v njem pa si lahko ogledamo domorodne in tujerodne živali
(Pečenko, N.).
Že kot majhna deklica sem imela zelo rada živali. Že kot otrok sem skupaj s starši večkrat
obiskala ljubljanski živalski vrt. Prav čarobno se mi je zdelo, da sem lahko videla prave
majhne srne, medveda, volka, slona... Vse te živali so nastopale v pravljicah in risankah in
zato se mi je zdelo še toliko bolj zanimivo, da si lahko v živo ogledam ''pravljična bitja''. Ker
sem nekatere živali najprej videla v risankah, sem imela o njih popolnoma napačne predstave.
Vendar pa sem jih kmalu spremenila, saj sem imela možnost videti vse te živali v naravi. Med
razmišljanjem o temi diplomske naloge sem razmišljala o temi, povezani z živalmi. Ker je
bila na voljo tudi tema, povezana z živalskim vrtom, sem jo z veseljem sprejela.
Živalski vrt nam ponuja možnost ogleda živali, izobraževanja, sprostitve in rekreacije. Zelo
pomembno je, da si tam lahko v živo ogledamo živali, ki jih sicer ne bi mogli videti in
pridobimo o njih nova znanja. Z neposrednim stikom z živaljo lahko premagamo tudi
strahove in predsodke do živali.
Izobraževalna vloga živalskih vrtov je zelo pomembna za otroke. Otroci že zgodaj začnejo
spoznavati živali preko pravljic, pesmic, risank… Na žalost pa so v medijih živali pogosto
neustrezno oziroma neresnično predstavljene. Ker otroci teh živali ne spoznajo v živo oziroma
nimajo neposredne izkušnje z njimi, si jih lahko v domišljiji predstavljajo drugače in imajo
zato o njih napačne predstave, strahove in predsodke. S primernim zgledom in z jasno
predstavitvijo živali pa lahko otrokom pomagamo, da se živalim približajo in odpravijo zmote
in predsodke, ki se prenašajo iz roda v rod.
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Namen moje diplomske naloge je, da ugotovim, kako obisk živalskega vrta in neposreden stik
z živalmi vplivata na predstave predšolskih otrok o živalih. Zanimalo me je tudi, katere živali
imajo otroci najraje in katerih se najbolj bojijo. Preko vodenega ogleda sem jim želela
ponuditi informacije o živalih ter jim omogočiti soočenje z njihovimi strahovi pred živalmi.
V vrtcu sem dve skupini otrok, starih od štiri do šest let, individualno izprašala s pomočjo
anketnega vprašalnika. Vprašalnik sem analizirala in s pomočjo rezultatov izvedela, kakšne
predstave imajo predšolski otroci o živalih, natančneje o kači in o ježu. Na podlagi rezultatov
sem se dogovorila za voden ogled v Živalskem vrtu Ljubljana, s pomočjo katerega smo
pridobili nova znanja o kraljevem pitonu in o tenreku ter tako popravili napačne predstave.
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1 ŽIVALSKI VRTOVI
1.1 ZGODOVINA ŽIVALSKIH VRTOV
Pred 6 milijoni let so se pojavili človečnjaki, predniki modernega človeka, ki so imeli z
živalmi neposredne izkušnje. Človek je imel z živalmi izkušnje kot lovec, kasneje pa jih je
uporabljal tudi kot pomoč v svojem življenju in za razvoj. Najstarejši do sedaj najdeni zapisi o
stiku ljudi z živalmi so jamske slike iz Chauvetove jame, ki so stare okoli 30.000 let. V jami
so našli fosilizirane ostanke številnih živali, na tleh pa so se ohranili živalski in tudi človeški
odtisi. Na stenah jame je naslikanih vsaj 13 različnih vrst živali. Upodobljeni so konji, jeleni,
kozorogi, bizoni, mamuti, levi, panterji, medvedi, sove, nosorogi in hijene. To so živali, ki so
bile verjetno redko ulovljene in zato so njihove upodobitve še toliko bolj zanimive
(http://www.metmuseum.org/toah/hd/chav/hd_chav.htm).
Ljudje so sčasoma nekatere živali z izkušnjami, znanjem in vztrajnostjo udomačili, druge
iztrebili, nekatere pa so občudovali in častili. Pozneje so divje oziroma prosto živeče živali
postale predmet opazovanj, proučevanj in trgovanja, postale pa so tudi prestižni moment na
socialni lestvici (Vesel, 1996).
Zbirke dragocenih in redkih živali so pomenile simbol vladarske moči in ugleda, namenjene
pa so bile veselju in razvedrilu vladarjev. Takšne zbirke živali so v 2. tisočletju pr. n. št.
poznali na Kitajskem in v Egiptu, kasneje pa tudi v starem Rimu (Hőnigsfeld, 1986).
Risbe antilop v ujetništvu, najdene v grobnici egipčanskega plemenitaša, zapisi o jelenih v
ujetništvu iz Kitajske in podatki o pol udomačenih slonih iz Indije so najstarejši
dokumentirani zapisi o divjih živalih v ujetništvu in so stari približno 4500 let (2500 let pr. n.
št.). Vendar so bile te živali namenjene za hrano in pomoč pri delu in ne za prikazovanje
javnosti. Leta 1475 pr. n. št. je egiptovska kraljica Hačepsut zgradila prvi znani zoološki vrt
na svetu. Leta 300 pr. n. št. pa so Grki ustanovili prve javne zbirke živali.
Najstarejše poimenovanje za prikazovanje divjadi v ograjenem prostoru je zverinjak. Živali v
njem so gojili predvsem za prehranjevalne potrebe grajskega gospostva, kasneje pa so vanj
dodajali tudi zveri za ogled.
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Že v srednjem veku je obstajalo kar nekaj zverinjakov na dvoriščih gradov in drugega
visokega plemstva po vsej Evropi. Na začetku 12. stoletja je Henrik I. zbiral živali v svoji
palači v Woodstocku. V poročilih so omenjeni levi, leopardi, risi, kamele, sove in druge divje
živali. Kraljevi ali Towerski zverinjak v Londonu pa je bil najbolj slavna zbirka živali v
srednjeveški Angliji. Viri ga omenjajo že leta 1204, deloval pa je več kot šest stoletij. Živali
so si vladarji in plemiči izmenjevali in darovali. Iz tega obdobja je ohranjen tudi eden prvih
opisov zverinjaka, opisuje pa utrdbo Tower iz leta 1264. Za javnost pa se je Towerski
zverinjak odprl šele v 16. stoletju.
Marco Polo je v 13. stoletju opisal zverinjak kitajske dinastije Kublajkan (1215-1294). V
opisu je omenjal leoparde, tigre, rise, slone, pa tudi orle in sokole, ki so bili namenjeni
predvsem za lov. Leta 1417 pa je cesar kitajske dinastije Ming, Yung-Lo, organiziral odpravo
v Afriko. Za svoj zverinjak je namreč želel pridobiti žirafo in zebro. Ekspedicija je leta 1422
želeni živali cesarju tudi pripeljala.
V 14. in 15. stoletju so raziskovalci in trgovci s prekomorskih potovanj v Evropo prinašali
številne dotlej še neznane vrste živali. Ker teh živali niso mogli spustiti v naravo, so jim
ogradili posebna bivališča, hranili so jih ter prikazovali obiskovalcem. Včasih so jih oddali
cirkusom, ki so potovali ter za majhno plačilo prikazovali živali na raznih sejmih in
prireditvah. Tako zbirko divjih živali so poimenovali menažerija (Butina, 2009).
V Evropi do 18. ali 19. stoletja skoraj ni bilo dvorca ali gradu, ki ne bi imel menažerije. V tem
času pa so začeli nastajati tudi pravi živalski vrtovi, ki so bili ustanovljeni predvsem za
znanstvene namene in niso bili več le golo zbiranje ter razkazovanje živali (Hőnigsfeld,
1986).
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1.2 ŽIVALSKI VRTOVI PO SVETU
Prvi javni živalski vrt je bil dunajski cesarski živalski vrt Schőnbrunn, ki je nastal leta 1752,
za javnost pa je bil odprt leta 1765. Leta 1775 mu je sledil madridski, leta 1793 pa pariški
živalski vrt. Leta 1828 je nastal londonski živalski vrt, ki je bil kot prvi že od ustanovitve
namenjen tudi znanstvenemu preučevanju divjih živali. Leta 1842 je nastal prvi nemški
živalski vrt v Stuttgartu, dve leti pozneje pa so ga dobili tudi v Berlinu. Prvi živalski vrt v
Združenih državah Amerike je nastal v New Yorku leta 1864. Hagenbeckov živalski vrt v
Stellingenu pri Hamburgu pa je bil prvi živalski vrt, ki bi mu tudi po zunanjem videzu
upravičeno rekli sodobni živalski vrt. Nastal je leta 1907, od klasičnih živalskih vrtov pa se je
razlikoval po načinu predstavitve živali, ki niso bile več zaprte v gole kletke, temveč v
prostorne ograde, ki so ponazarjale naravno okolje živali (Pečenko, 2008).
Dunajski živalski vrt Schőnbrunn velja za najstarejšega na svetu, slovi pa tudi kot najlepši in
kot eden od najmodernejših živalskih vrtov v Evropi. V njem si lahko na 17 hektarjih
površine ogledamo več kot 500 živalskih vrst (http://www.zoovienna.at/en/zoo-andvisitors/welcome-worlds-oldest-zoo/#). Njihova posebnost so velike pande, ki se v njihovem
živalskem vrtu tudi uspešno razmnožujejo. Leta 2007 se je tam skotil prvi mladič pande, Fu
Long,

ki

pa

je

bil

tudi

prva

po

naravni

poti

spočeta

panda

v

Evropi

(http://www.zoovienna.at/en/zoo-and-visitors/giant-pandas/).
Dunajski živalski vrt pa ne sodi med največje živalske vrtove. Glede na površino je največji
živalski vrt Red McCombs Wildlife v Texasu, ki ima 12.000 hektarjev površine, vendar pa si
v njem lahko ogledamo le 20 živalskih vrst. Po številu živalskih vrst je največji Berlinski
živalski vrt, saj jih ima več kot 1.500. Prav tako pa je Berlinski živalski vrt največji glede na
število živali, saj jih ima okoli 17.000. Okoli 17.000 živali pa imajo tudi v Henry Doorly Zoo
v Nebraski. Slednji ima tudi največji mačji kompleks v Severni Ameriki, največje notranje
močvirje na svetu in največjo notranjo puščavo na svetu (http://www.touropia.com/largestzoos-in-the-world/).
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Živalski vrtovi vsega sveta med seboj sodelujejo v sklopu raznih mednarodnih organizacij
kot so WAZA (Svetovna zveza živalskih vrtov in akvarijev), EAZA (Evropska zveza
živalskih vrtov in akvarijev), AZA (ISIS (Mednarodni vrstni informacijski sistem), IZE
(Mednarodna zveza zoo učiteljev v živalskih vrtovih), sodelujejo pa tudi v mednarodnih
vzrejnih programih kot je EEP (Evropski vzrejni program za ogrožene vrste). V okviru teh
organizacij si med seboj izmenjujejo živali, vodijo rodovne knjige ogroženih vrst ter si
izmenjujejo razne informacije, znanje in izkušnje.

1.3 ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA
»Živalski vrt je na znanstvenih osnovah vodena, popolnoma nekomercialna ustanova s
kulturnimi in izobraževalnimi cilji, kjer obiskovalci opazujejo in preučujejo žive živali in ki
podpira varstvo svetovnega živalstva ter zoološke raziskave v najširšem smislu.« To
definicijo sodobnega živalskega vrta so zapisali leta 1947 in povsem drži še danes (Pečenko,
2008, str. 114).
1.3.1 SPLOŠNE INFORMACIJE
Živalski vrt Ljubljana se razteza na 19,6 ha površine in ima 6,5 km sprehajalnih poti (slika 1).
Za obiskovalce je odprt vse dni v letu, razen 25. decembra. V njem si lahko ogledamo 119
vrst in 14 pasem živali.
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Slika 1: Zemljevid Živalskega vrta Ljubljana (Foto ZOO Ljubljana)
1.3.2

PRIZADEVANJE ZA USTANOVITEV LJUBLJANSKEGA ŽIVALSKEGA
VRTA

Že pred 2. svetovno vojno so takratna t. i. zoološka društva organizirala prikazovanja živali,
ki so bila bolj podobna razstavam živali. V Ljubljani je bilo že leta 1926 ustanovljeno društvo
ZOO, čigar namen je bil urediti in vzdrževati živalski vrt. Ustanovili so tudi majhen, a pester
živalski vrt, v katerem so bile zastopane skoraj vse naše divje živali. V letih 1928 in 1929 je
organiziralo razstavo živali na Ljubljanskem velesejmu, ki je bil postavljen v parku Tivoli,
blizu sedanje hale Tivoli. Kje je imelo društvo redno nameščene živali, če jih je sploh imelo,
ni znano. Zaradi pomanjkanja sredstev in nerazumevanja mestnih oblasti je društvo ZOO
nepričakovano razpadlo. Takrat je bila sprožena polemika o možni stalni lokaciji. Odločeno je
bilo, da živalski vrt ne spada v park Tivoli.
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Leta 1934 je bilo ustanovljeno zasebno zoološko društvo Noe, ki je stremelo k temu, da
Ljubljana končno dobi živalski vrt. Razstave živali so organizirali s pomočjo mecena
Scagnettija, ki jim je za razstave odstopil svoj vrt na Šelenburgovi ulici št. 6. To je bilo
verjetno na mestu, kjer zdaj stoji hotel Slon. Kupili so mladega leva, za čas razstave pa so
pridobili še opice, črnega medveda, volka, razne eksotične ptiče in nekatere druge živali. V
Ljubljani je delovalo še Društvo rejcev malih živali Živalca, ki se je prav tako ukvarjalo s
prikazovanjem živali. Na razstavi leta 1934 so bile razstavljene domače živali, kokoši, ovce,
koze, kunci, race, gosi in bobri. Ker je vrt v Šelenburgovi ulici postal premajhen, pa tudi ni bil
več na voljo v naslednjem letu, je društvo Noe mestnim oblastem predlagalo novo lokacijo,
zemljišče za mestno vrtnarijo v tivolskem parku ob Rožniku, a so predlog zavrnili. Konec leta
1935 je moralo društvo zapustiti vrt v Šelenburgovi ulici. Začasne prostore za živali je našlo v
enem od paviljonov Ljubljanskega velesejma ob Celovški cesti. 5. februarja leta 1936 so se na
občino obrnili z dopisom, v katerem so ponovili svoj predlog, za lokacijo in začasno bivališče
živali pa so predlagali paviljon ob ribniku, ki naj bi ga mesto podrlo. Predlagano lokacijo je
mestno uradništvo ponovno zavrnilo in navedlo druge, med njimi tudi sedanjo ob Večni poti
pod Rožnikom. Komisija je 4. avgusta 1936 podprla predlog lokacije živalskega vrta ob
mestni vrtnariji pod Rožnikom v gozdnem kompleksu Warishofen. Lastniki parcel, kjer naj bi
stal Živalski vrt Ljubljana, na pobudo o prodaji zemljišč Mestni občini ljubljanski niso
odgovorili in tako ni bilo realno, da bi živali prezimile na novi lokaciji. Uprava se je z
velesejmom dogovorila, da lahko živali do nadaljnjega ostanejo pri njih. Kaj se je dogajalo z
živalmi naslednja leta in med vojno, je potrebno še raziskati. Prvi dostopen vir se nanaša na
čas po 2. svetovni vojni, ko je Ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo Ljudske republike
Slovenije poslalo dopis Mestnemu ljudskemu odboru Ljubljana s pozivom, da poda mnenje
na pobudo, dano 8. julija 1948 na sestanku na ministrstvu o ustanovitvi živalskega vrta ob
pionirski progi (železnici) pod Rožnikom z opisom, kakšen naj bo živalski vrt ter kako naj bo
urejen. Mestni projektivni biro je nato izdelal situacijski načrt celotnega kompleksa, ki bi
prišel v poštev za ureditev živalskega vrta. Na tej podlagi je bil objavljen interni razpis
Osnutka za živalski vrt. 19. februarja 1949 so izbrali, nagradili in odkupili rešitev arhitekta
Vlada Gajška (Butina, 2009).
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1.3.3 USTANOVITEV IN RAZVOJ
Živalski vrt Ljubljana je bil ustanovljen leta 1949. Prvotno je imel svoje prostore na
Kolodvorski ulici (sliki 2 in 3), v bližini današnje stavbe RTV. Zaradi hitre širitve in zanj
neprimernega položaja v središču mesta so še isto leto začeli graditi živalski vrt ob Večni poti.
Živalski vrt so na današnjo lokacijo pod Rožnikom preselili leta 1951 (Moškotrol, 2009).

SLIKA 2: Štorklja v živalskem vrtu na

SLIKA 3: Muflon v živalskem vrtu na

Kolodvorski ulici

Kolodvorski ulici

V tem letu je živalski vrt obiskalo skoraj 45.000 ljudi. Ogledali pa so si lahko le osem vrst
živali: jelena, volka, kuno belico, kuno zlatico, par beloglavih jastrebov, jezerskega orla, par
srebrnih fazanov in dve papigi ari. V letu 1952 se je število živali povečalo na 251, skupno
število obiskovalcev pa je naraslo na 55.000. Vrt se je tega leta preoblikoval iz gospodarskega
podjetja v prosvetni zavod in je dobil tudi lastnosti pravne osebe.
Leta 1961, po dvanajstih letih uspešnega razvoja, je v Živalskem vrtu Ljubljana prišlo do prve
krize. Vrt ni dobil vseh sredstev, naravovarstveniki so menili, da ima vrt neustrezno lokacijo
ter da z ogradami kvari naravni habitat. Predlagali so, da se vrt preseli, vendar so se konec leta
1963 odločili, da vrt ostane ob Večni poti in se širi v skladu z možnostmi. V naslednjih letih
se je živalski vrt razvijal, število živali in obiskovalcev se je povečevalo.
Večji napredek je živalski vrt doživel konec 70. let, ko so zgradili bazen za morske leve,
zgradbo za slona in še nekaj drugih objektov. V tem obdobju se je vrt uspešno razvijal v
sodobni živalski vrt, ki izpolnjuje različne naloge, kot so varstvo narave, raziskovalno delo,
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izobraževanje obiskovalcev. Sodelovati so začeli tudi z večjimi in uspešnimi evropskimi
živalskimi vrtovi. Pred živalskim vrtom so uredili veliko parkirišče in asfaltirali Večno pot, ki
povezuje vrt s središčem mesta, s športnim parkom Mostec in Šiško. To je pritegnilo številne
obiskovalce in število je preseglo 200.000 obiskovalcev.
V 80. letih je deloma zaradi močnega vpliva zaposlenih in pomanjkanja strokovne avtoritete v
vrtu prišlo do strokovne stagnacije. Težave je povzročila tudi izredno huda zima, zaradi katere
je poginilo kar nekaj živali. V naslednjih letih so se v vrtu spopadali z boleznimi živali in s
pogini, za katere so bile krive tudi neustrezne razmere in malomarnost oskrbnikov. Stvari so
postajale neobvladljive, delavci vodstvu niso zaupali, ugotovili pa so tudi vrsto nepravilnosti
v vodenju in poslovanju vrta, zato so poleti leta 1987 razmišljali celo o zaprtju Zoološkega
vrta Ljubljana. Odstavili so direktorja, vodenje pa je začasno prevzel kolektivni organ
družbenega varstva. Ta je vrt v slabem letu saniral, zgradil novo poslovno stavbo z učilnico,
veterinarsko ambulanto s kabinetom in sodobnimi garderobami za zaposlene. Obnovljene so
bile tudi sanitarije in vhod v vrt, posodobili so kuhinjo za hrano živali, vivarij ter gospodarsko
poslopje. Uredili so tudi številne ograde in bivališča za živali, posodobili vozni park, delovne
stroje in opremo zaposlenih. Začasni organ je okrepil delo Sveta zavoda, razčistil odnose med
zaposlenimi in stroko, ponovno pripeljal v vrt veterinarja in odpustil delavce, ki so odstopali z
nedelom in nedisciplino. Razvoj živalskega vrta je bil vključen tudi v nacionalni projekt in
investicijo za Biološko središče. Ta je prostorsko zajel Biotehniško fakulteto, Prirodoslovni
muzej, Botanični vrt in Zoološki vrt. Pozneje je bil razpisan tudi arhitekturni natečaj za
prostorsko ureditev vrta. Izbrali so načrt, ki je predvideval širitev vrta z avtohtonimi
živalskimi vrstami v naravnem okolju, ki so ga zgradili tik pod vrhom Rožnika za prebivanje
gamsov, kozorogov in risov v povsem naravnem okolju.
Leta 1988 je vrt dobil novega direktorja Vojka Vesela. Vrt je začel normalno delovati in
sledilo je 15 let uspešnega obdobja razvoja Živalskega vrta Ljubljana. Obnovili so številne
ograde in bivališča za živali, povečana je bila hladilnica za meso, uredili so karanteno za nove
živali. Pridobili so številne nove živali, obiskovalci so si lahko ogledali od 120 do 140
živalskih vrst, veselili so se naraščaja medvedke Mete in šimpanzinje Mete, poseben dogodek
pa je bilo rojstvo noja v ujetništvu leta 2000, saj se je izvalil iz jajca, ki ga je grel inkubator.
Povečali so parkirišča in razsvetljavo, ponudbo pa so izboljšali še s prikazom domačih živali,
z otroškim živalskim vrtom, igrali za otroke in s trgovino s spominki. Povečalo se je tudi delo
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na izobraževalnem področju s prireditvami in strokovnim vodenjem obiskovalcev po vrtu.
Načrtno in organizirano izobraževanje v vrtu poteka od leta 1990.
Živalski vrt je postal kulturna, izobraževalna, znanstvena, strokovno vodena in nepridobitna
ustanova. Vse bolj se je vključeval v širše okvire stroke in leta 1995 postal član Evropske
zveze živalskih vrtov in akvarijev EAZA, takratni direktor pa edini član najstarejše strokovne
organizacije živalskih vrtov Svetovne organizacije živalskih vrtov (World Zoo Organization).
Od novembra leta 1994 je v okviru živalskega vrta delovalo tudi Zatočišče za najdene
prostoživeče živali. Namenjeno je bilo predvsem bolnim živalim, saj je namen ustanove
predvsem vračanje živali v naravo. Leta 2002 je bilo odprto Zavetišče za zapuščene živali
Gmajnice, ki je notranja organizacijska enota živalskega vrta Ljubljana. Zavetišče ponuja
začasni dom psom in mačkam, ki nimajo lastnikov, oziroma so izgubljene (Butina, 2009).
Ljubljanski živalski vrt spada med srednje velike v Evropi. Ima 19,6 ha površine, obiskovalci
si lahko živali ogledajo na 8 ha, torej je skladno zahtevami, ki veljajo za sodobne živalske
vrtove, še dovolj prostora za razvoj vrta (Vesel, 1996).

1.3.4 POSLANSTVO IN NALOGE ŽIVALSKEGA VRTA
Najpomembnejše naloge živalskih vrtov so izobraževanje, naravovarstvo z ohranitveno vzrejo
ogroženih živalskih vrst, raziskovanje in rekreacija obiskovalcev.
1.3.4.1 IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje je ena najbolj pomembnih nalog, ki se tesno navezuje na vse ostale naloge in
dejavnosti živalskega vrta. Obiskovalci lahko v živalskem vrtu dobijo realne predstave o
živalih in spoznajo njihovo vedenje. Tega pristnega stika z živalmi televizija in knjige ne
morejo nadomestiti. Najpomembnejši cilj izobraževanja je razvijanje odgovornega odnosa
obiskovalcev do živali, spoštovanje in ljubezen do njih ter prenos te ljubezni na vsa živa bitja
in vso naravo, saj jo le tako lahko varujemo. V živalskem vrtu Ljubljana poteka formalno in
neformalno izobraževanje.
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Formalno izobraževanje poteka od leta 1990 in je namenjeno predvsem organiziranim
šolskim in predšolskim skupinam. Število vodenih obiskovalcev narašča, saj je njihovo
število v letu 2009 naraslo od prvotnih 1000 na 27.000. Ker želijo, da se skupine na zabaven
način čim več naučijo o živalih in naravi, jih pri poučevanju čustveno vznemirijo, vključijo
čim več čutil ter jih pozitivno spodbujajo pri opazovanju, doživljanju in spoznavanju živali. S
pomočjo problemskih vprašanj jih vodijo do novih spoznanj, naučijo pa jih tudi spoštovanja
in ljubezni do živali. Znanje, ki ga pridobijo, temelji na realnih predstavah in je trajnejše.
Spoznajo tudi, kaj je nevarno in kaj ne ter se znebijo predsodkov, ki jih ovirajo pri
spoznavanju narave.
Neformalno izobraževanje pa je namenjeno vsem obiskovalcem. Ko so leta 1999 začeli s
tem izobraževanjem, so vodili okoli 3000 obiskovalcev. Do leta 2009 pa se je v neformalno
izobraževanje vključilo že okoli 56.000 obiskovalcev. Živali spoznavajo na igriv način,
omogočen je pristen stik z njimi. Obiskovalce čustveno vzburijo in pri spoznavanju živali
vključijo čim več čutil. Skozi vse leto pripravljajo številne dogodivščine z živalmi, ustvarjalne
delavnice, počitnice za otroke, rojstno dnevne zabave, noč čarovnic, taborjenja, nočna
vodenja, pustovanja, srečanja z Dedkom Mrazom, miklavževanja, hranjenja živali in srečanja
z oskrbniki, program Oskrbnik za en dan za otroke in odrasle ter Igrala in priboljške za živali
(Furlan, 2010).

1.3.4.2 NARAVOVARSTVENA VLOGA
Naravovarstvena vloga se kaže predvsem pri varstvu živalskih vrst pred izumrtjem in
varovanju živali v naravnem okolju. Spodbujajo tudi vzrejne programe na območju, od koder
vrste izvirajo ter osveščajo javnost za ohranjanje biološke raznovrstnosti ogroženih vrst in
habitatov. Živalski vrt Ljubljana sodeluje v 13 evropskih vzrejnih programih ogroženih vrst
živali. Uspešno vzrejajo ogrožene črne štorklje (slika 4), rjave medvede, zlatolične gibone in
perzijske leoparde (Furlan, 2010).
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SLIKA 4: Črne štorklje se v ljubljanskem
živalskem vrtu uspešno razmnožujejo (Foto Furlan)
1.3.4.3 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA VLOGA
Znanstveno-raziskovalno delo v naravi večkrat ni mogoče, saj veliko živalskih vrst živi
življenje, ki je človeku zelo skrito ali nedostopno. Zato je znanstveno-raziskovalna vloga
živalskih vrtov zelo pomembna. V ustrezno urejenih bivališčih živalskega vrta življenje živali,
njihovo vedenje in medsebojne odnose lažje preučujemo. Zbrane podatke koristno uporabijo
za gojenje živali v živalskem vrtu in tudi za uspešno varstvo živalskih vrst v naravi
(Hőnigsfeld, 1986). V ljubljanskem živalskem vrtu sodelujejo tudi z naravovarstvenimi
ustanovami ter razvijajo in izboljšujejo tehnike ohranitvene vzreje (Furlan, 2010).

1.3.4.4 TURISTIČNA, KULTURNA IN REKREACIJSKA VLOGA
Okolje naravnega gozda Živalskega vrta Ljubljana omogoča obiskovalcem prijeten sprehod in
oddih. Je tudi privlačna točka za družinske izlete. Otroci se lahko na posebnem tematskem
otroškem igrišču z zmaji in drugimi mističnimi bitji igrajo z vodo in peskom, plezajo po
zmajih, mrežah in gnezdih ter se vozijo po toboganih (Furlan, 2010).
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Živalski vrt Ljubljana je član mnogih priznanih evropskih in svetovnih organizacij:
•

Evropske zveze živalskih vrtov in akvarijev (EAZA) od leta 1995

•

Mednarodnega vrstnega informacijskega sistema (ISIS) od leta 1999

•

Mednarodne zveze zoo učiteljev v živalskih vrtovih (IZE) od leta 1999

•

Svetovne zveze živalskih vrtov in akvarijev (WAZA) od leta 2000

EAZA je organizacija, ki spodbuja sodelovanje med regionalnim načrtovanjem gojitve
živalskih vrst in ohranjanjem vrst v naravi z mednarodnimi vzrejnimi programi za
prostoživeče živali. Eden takih programov je evropski vzrejni program za ogrožene vrste
(EEP). Da ne bi prišlo do križanja živali, ki so v sorodu, vodijo tudi rodovne knjige za
ogrožene vrste (ESB). EAZA spodbuja širjenje izobraževanja v živalskih vrtovih o ohranitvi
naravnega okolja, zato podpira mednarodna srečanja in sodelovanje z organizacijami, ki
delujejo na področju ohranjanja narave IUCN in CITES.
ISIS je računalniški sistem, s katerim v živalskih vrtovih vodijo evidence živali. Imajo 567
članov, baza podatkov o živih osebkih vretenčarjev pa pomaga pri planiranju zbirke živali v
živalskih vrtovih.
IZE je institucija, preko katere se učitelji v živalskih vrtovih sporazumevajo in si izmenjujejo
informacije in znanje. Spodbuja širjenje najnovejšega znanja in izobraževalnih programov v
živalskih vrtovih in akvarijih po celem svetu.
WAZA je krovna organizacija, katere člani so vodilni živalski vrtovi in akvariji po vsem
svetu. Širi informacije in znanje ter deluje na svetovnem nivoju (Moškotrol, 2009).

1.3.5 PROSTORSKA UREDITEV SODOBNEGA ŽIVALSKEGA VRTA
Najpomembnejšo vlogo pri ureditvi sodobnega živalskega vrta ima skrb za dobro počutje in
spoštovanje živali. Švicarski zoolog dr. Hediger je ugotovil, da velikost bivalnega prostora za
živali ni najpomembnejša. Precej pomembnejša je njegova ureditev. Nekatere živali
potrebujejo primeren bazen, senco, konstrukcijo za plezanje, prostor, ki nadomešča brlog ali
gnezdo. Če jim to omogočimo, bodo živali ogrado oz. bivalni prostor sprejele za svoj dom, v
katerem se dobro počutijo in so varne. Življenje v živalskem vrtu je precej bolj preprosto,
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varno in enolično kot v naravi. Zato je naloga strokovnjakov v živalskem vrtu, da bivalne
prostore uredijo tako, da lahko živali v njih pokažejo vse oblike naravnega vedenja. Zveri na
primer ne hranimo z drobno narezanim mesom, ampak z velikimi kosi mesa s kostmi ali celo
s celo živaljo. Opicam hrano narežemo na majhne koščke in jih pomešamo med seno, da za
iskanje porabijo več časa. Pri oblikovanju bivalnih prostorov pa je potrebno misliti tudi na
obiskovalce. Boljše opazovanje živali lahko zagotovimo s sodobnimi ogradami, kjer ograjo
nadomeščajo jarki, skale... (slika 5). Pomembno je tudi, da obiskovalci živali opazujejo pri
njihovem naravnem vedenju in v urejenem bivalnem prostoru, ki je podoben naravnemu
okolju, v katerem živi posamezna živalska vrsta. Bolj naravno vedenje živali dosežemo tudi z
nameščanjem živali v mešane ograde.

SLIKA 5: Sodobna ograda zeber v ljubljanskem živalskem vrtu (Foto Furlan)

Živalski vrt Ljubljana se želi s svojo ureditvijo čimbolj približati sodobnemu živalskemu vrtu.
Do leta 2015 načrtujejo novo prostorsko ureditev (slika 6), v novem razvojnem načrtu so
predvideli geografski prikaz, živali bodo razporejene glede na »celino«, iz katere prihajajo.
Pomembna pa ni samo celina, temveč tudi biotop, v katerem živijo posamezne živali. V
okviru Afrike bodo tako uredili savano in tropski deževni gozd in gojili le živali teh dveh
biotopov. Poleg Afrike v spodnjem ravninskem delu predvidevajo še Avstralijo, Azijo in
Južno Ameriko. V Afriko bodo postavili tudi tropsko hišo za šimpanze, v Azijo pa veliko hišo
za slone in manjše živali, ki sobivajo z njimi.
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Zgornji gozdnati del na hribu bo namenjen domorodnim vrstam, ki živijo ali pa so včasih
živele v Sloveniji. Tam bo tudi izobraževalno središče, ki bo predstavljalo vhod v ta del. V
izobraževalnem središču bodo predstavljali pestrost živalstva in rastlinstva v Sloveniji.
Ogledne poti bodo speljane tako, da bodo lažje prehodne tudi v zgornjem hribovitem delu.
Organizirali bodo tudi eno samo obhodno pot, tako, da določenih odsekov ne bo potrebno
prehoditi dvakrat. Pot bodo speljali v obliki osmice, ob stičišču obeh zank pa bodo uredili
novo središče vrta z okrepčevalnico, otroškim igriščem, otroškim živalskim vrtom ter kmetijo
z vsemi domorodnimi pasmami domačih živali. Oskrbovalne poti bodo ločene od poti za
obiskovalce. Živali bodo prikazovali na sodoben način, nove ograde bodo prijetne za živali in
ljudi. Z ustrezno namestitvijo ''zoo pohištva'' bodo dosegli, da se bodo živali zadrževale tam,
kjer jih bodo obiskovalci najlažje opazovali. Živali bodo prikazovali v skupinah. Vrste, ki v
naravi sobivajo in se ne uplenijo med seboj, bodo nameščene v isti ogradi. Kjer bo mogoče,
bodo ograde prehodne, tako, da se bodo obiskovalci lahko čim bolj približali živalim. Ograde
z zidanimi ali mrežastimi ograjami bodo zamenjali s sodobnimi ogradami, kjer ograje
nadomešča umetno skalovje, vodni ali suhi jarki, ki so manj vidni in prijaznejši za
obiskovalce. Omogočeno bo ogledovanje živali naravnost, v višini oči, ali navzgor.
Pomemben pa je tudi položaj sonca, da nam ne preprečuje pogleda pri opazovanju (Furlan,
2008).
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SLIKA 6: Razvojni načrt Živalskega vrta Ljubljana za leto 2015
1.3.6 ZAPOSLENI V ŽIVALSKEM VRTU
V Živalskem vrtu Ljubljana je danes 32 zaposlenih. Največ stika z živalmi imajo oskrbniki,
zoologi, pedagogi in veterinar.
Delovni dan oskrbnikov se začne že navsezgodaj zjutraj, ko še pred prihodom obiskovalcev
očistijo bivalne prostore in nahranijo živali. Nekatere živalske vrste hranijo večkrat na dan,
druge pa samo enkrat, odvisno od vrste hrane in načina, kako se živali hranijo v naravi. Od
vseh zaposlenih imajo ravno oskrbniki najtesnejši stik z živalmi in od njihove skrbi je odvisno
počutje in zdravje živali. Oskrbnik prvi opazi, da je žival bolna in o tem obvesti veterinarja.
Pogosto namreč bolne živali sprva na zunaj ne kažejo nobenih očitnih znakov bolezni,
oskrbnik pa lahko zazna drobne spremembe v vedenju, npr. pri hranjenju, počitku, gibanju…
Za lažje delo z živalmi je pomembno, da živali oskrbnika poznajo, mu zaupajo in se ga ne
bojijo.
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Zoolog opravlja zelo pestro in tudi zelo pomembno delo. Zoolog skrbi za primerno bivalno
okolje živali ter za primerno družabno sestavo živali v kletki. Natančno mora vedeti, katere
živalske vrste in podvrste so v živalskem vrtu. Paziti mora, da se različne podvrste med seboj
ne parijo, za vsako žival v živalskem vrtu mora voditi poseben rodovnik. Pri vzreji redkih in
ogroženih živalskih vrst sodeluje s strokovnjaki iz drugih živalskih vrtov. Zoologova naloga
je tudi raziskovalno delo.
Pedagog v živalskem vrtu skrbi za izobraževanje obiskovalcev. Ukvarja se z različnimi
oblikami formalnega izobraževanja in tudi z neformalnim izobraževanjem. Skrbi za
organizacijo razstav in predavanj, sestavlja in ureja različno izobraževalno gradivo (zgibanke,
brošure). Njegova skrb so tudi informativne table, ki morajo biti poučne, podatki na njih pa
morajo biti pravilni.
V živalskem vrtu ima zelo pomembno vlogo veterinar. Njegovo delo lahko razdelimo na dva
dela. Skrb za ohranjanje zdravja oziroma za preprečevanje bolezni je najpomembnejša.
Skupaj z zoologom skrbi za ustrezno prehrano živali, za vsako živalsko vrsto sestavi primerne
obroke, v kuhinji živalskega vrta pa te obroke pripravijo. K preprečevanju bolezni pa sodita
tudi redno cepljenje in redno odpravljanje zajedavcev. Včasih kakšna žival tudi zboli ali se
poškoduje. Veterinar ugotovi, za katero boleznijo je žival zbolela in ustrezno ukrepa. Če je
bolezen huda in nalezljiva, mora biti žival v posebni kletki ali v ambulanti živalskega vrta,
drugače pa lahko ostane kar v svojem bivalnem prostoru (Pečenko, 2008).

1.3.7 ŽIVALI V ŽIVALSKEM VRTU LJUBLJANA

V Živalskem vrtu Ljubljana gojijo domorodne in tujerodne živalske vrste. Prevladujejo sesalci
in ptiči, gojijo pa tudi plazilce, dvoživke in nekaj vrst žuželk, pajkov in polžev. Skupaj imajo
500 osebkov ter žuželke, ki jih uvrščajo v 119 vrst in 14 pasem. Živali si izmenjujejo z
drugimi živalskimi vrtovi, ki so v Evropskem združenju živalskih vrtov (EAZA).
Živali so nameščene v ogradah, ki so prilagojene naravnemu okolju določene živali. Morski
levi imajo velik bazen, kače so nameščene v posebni stavbi, imenovani vivarij. Imajo tudi
valilnico, kjer si lahko ogledamo jajca različnih ptic. Nenevarne živali lahko preko vodenega
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ogleda spoznamo tudi v učilnici, kjer se jih lahko tudi dotaknemo. Pri vodenem ogledu smo si
z otroki ogledali kraljevega pitona in tenreka.

1.3.7.1 KRALJEVI PITON (PYTHON REGIUS)
Kraljevi piton spada med orjaške kače (slika 7). Živi v zahodni Afriki, od Libije do Nigerije.
Je zelo miroljubna žival in zato je z njim lahko ravnati. Če ga kdo nadleguje, se zvije v
klobčič, v živalskih vrtovih oz. v ujetništvu pa postanejo te živali tako krotke, da to značilno
navado opustijo. Kraljevi piton velja za odraslega, ko je dolg približno 1,5 metra. Ta vrsta kač
nima strupnikov in ni strupena. Svoj plen ubije tako, da ga ovije in zadavi. Samice kraljevega
pitona odlagajo jajca in jih tudi valijo (Schmidt, Inger,1972). Kot vse druge kače ima tudi
kraljevi piton razcepljen in izredno gibljiv jezik, preko katerega iz okolja prenaša kemijske
molekule do vonjalnega organa na ustnem nebu. Njihovo telo je prekrito s kožo, ki je
sestavljena iz gladkih lusk različnih barv. Kače se levijo, to pomeni, da odvržejo staro kožo z
luskami vred. Temu pravimo kačji lev (Družinska enciklopedija, 2000).

SLIKA 7: Kraljevi piton
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1.3.7.2 MALI MADAGASKARSKI TENREK (ECHINOPS TELFAIRI)
Tenreki živijo na otoku Madagaskar (slika 8). Imenujemo jih tenreki, tanreki in pa tudi
ščetinasti ježi. Poznamo več vrst: navadni tenreki, poltenreki, ježasti tenreki, krtji tenreki,
repati tenreki in vodni tenreki. Najmanjši predstavnik vrst tenrekov je podganje velikosti,
največja vrsta pa je čokata, ščetinasta, brezrepa, do 45 centimetrov dolga žival. To so največji
žužkojedci in živijo samo na Madagaskarju (Sanderson, 1972). Tenreki so pretežno nočne
živali. Slabo vidijo, dobro pa imajo razvit voh, sluh in občutljivost tipalnih brčic. Oglašajo se
s sikanjem, kruljenjem ali pa s cviljenjem in klikanjem. Imajo od 32 do 42 zob. V nevarnosti
se, tako kot navadni jež, zvijejo v bodičasto kroglo. Ob ogroženosti tudi zevajo, sikajo in
bodejo z glavo. Prehranjujejo se z raznimi nevretenčarji, prehrano pa pogosto dopolnjujejo
tudi s sadjem (Velika enciklopedija sesalci, 1996).

SLIKA 8 : Mali madagaskarski tenrek

1.3.8 DEJAVNOSTI V ŽIVALSKEM VRTU
Živalski vrt Ljubljana nam ponuja veliko dejavnosti za obiskovalce vseh starosti. V
delavnicah razbijajo stereotipe o živalih, omogočajo obiskovalcem, da se živali dotaknejo, se
znebijo strahu in predsodkov do živali ter pridobijo nova znanja. Nekatere programe je
potrebno doplačati, drugih pa ne.
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Brez doplačila nam ponujajo dogodivščine in srečanja z živalmi – pripravijo jih vse vikende
med letom in vsak praznik, med počitnicami pa dogodivščine pripravijo vsak dan. Prav tako si
lahko brez doplačila obiskovalci vsak tretji ponedeljek ogledajo hranjenje kač in ostalih živali
v vivariju, med vikendi si lahko ogledajo tudi, kako oskrbniki živalim pripravijo igrače in
posladke (npr. velik kos mesa za volka, sadje in arašide za slona…) ter odzive živali na igrače
in posladke. Živalski vrt Ljubljana v sodelovanju s študenti Pedagoške fakultete obiskovalcem
omogoči srečanja z živalmi, udomačene lahko tudi pobožajo. Organizirajo tudi naravoslovni
dan za slepe in slabovidne. Ta poteka enkrat letno, in sicer v septembru. Slepi, slabovidni in
tudi videči obiskovalci lahko na petih točkah v živalskem vrtu nekatere živali pobožajo in
pestujejo. Druge živali jim predstavijo s pomočjo nagačenih primerkov, kosti, lobanj, rogov,
perja in dlake. Za boljšo predstavo si pomagajo tudi z dolžinskimi vrvicami, obteženimi
vrečami, vzorci dlake, reliefnimi vzorci in odtisi stopinj. Tudi otroški živalski vrt nam
ponujajo brez doplačila, tam se lahko z živalmi prosto srečujemo, se jih dotaknemo… Vsako
leto 8. februarja priredijo predstavo za otroke, na kateri lahko sodelujejo. Prirejajo tudi
pustovanje. Pustne delavnice potekajo tako, da si z udeleženci ogledajo živali, njihove barve
in vzorce. Sledi izdelovanje živalskih mask in vzorcev ter pustno rajanje. Organizirajo pa še
različne delavnice oz. dogodivščine – na delavnicah obiskovalci bolje spoznajo določene
živali in izdelajo kakšen izdelek (npr. netopirnico ob spoznavanju netopirjev).
Brez doplačila si lahko vsak dan ogledamo tudi hranjenje živali, ki poteka po vnaprej
določenem urniku (slika 9) (http://www.zoo.si/index.php?id=39).

URA

pon.

tor.

šimpanz
9.20 šimpanz
medved
10.00
pelikan
10.30 pelikan
11.00 morski lev morski lev
14.30
15.00

otroški
ZOO
volk

sre.

čet.

pet.

šimpanz
šimpanz
šimpanz
medved
medved
pelikan
pelikan
pelikan
morski lev morski lev morski lev
otroški
ZOO
volk

otroški
ZOO
volk

sob.

ned.

šimpanz
šimpanz
medved
medved
pelikan
pelikan
morski lev morski lev
otroški
ZOO
volk

volk
volk
azijski
azijski
azijski
azijski slon azijski slon
azijski slon azijski slon
16.30
slon
slon
slon
17.00 morski lev morski lev morski lev morski lev morski lev morski lev morski lev
SLIKA 9 : Poletni urnik hranjenja živali in srečanja z oskrbnikom
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Ponujajo pa tudi veliko dejavnosti z doplačilom. Otroci lahko v živalskem vrtu praznujejo
rojstni dan, vodenje praznovanja traja uro in pol. Otroci lahko pol ure rokujejo z nekaterimi
živalmi v notranjem prostoru, sledi enouren obhod po delu živalskega vrta. V tem času poteka
hranjenje živali in ogled prostorov za živali. Sledi še pogostitev v prostoru za praznovanje.
Otroci se lahko za doplačilo udeležijo tudi počitnic – namenjene so otrokom med šestim in
devetim letom in trajajo od ponedeljka do petka od 7.30 do 16.30 ure. V tem času otrokom
nudijo strokovno vodenje, srečanja z živalmi, hranjenje živali, ustvarjalne delavnice, topel
obrok in pijačo. Poleti ponujajo tudi nočna vodenja, ko si lahko ogledamo, kaj živali počno
ponoči, katere spijo in katere so ponoči dejavne (slika 10). Otrokom od osmega do
dvanajstega leta, odraslim in družinam, je namenjeno tudi taborjenje. Ogledamo si, kaj počno
živali ponoči, prespimo v šotorih, zgodaj zjutraj pa opazujemo prebujanje živali. Za doplačilo
pa se lahko vsak izmed nas za en dan prelevi v oskrbnika živali – ogledamo si, kako oskrbniki
skrbijo za živali in pri tem tudi sodelujemo. Ponujajo tudi kupone za hranjenje živali in
srečanje z oskrbnikom – na blagajni živalskega vrta lahko kupimo kupon za hranjenje živali.
Ob uri hranjenja nam oskrbnik zamenja kupon za ustrezno hrano in nam da navodila, kako
pristopiti k živali in kako jo hraniti. Organizirane so tudi razne dogodivščine in delavnice za
doplačilo, Kresna noč – takrat pripravijo treninge živali, dogodivščine z živalmi, s pomočjo
katerih prepoznavamo njihovo ''govorico''. Sledi nočno vodenje, saj legenda pravi, da na
Kresno noč, s praprotnim semenom v čevlju, razumemo govorico živali. Tako se ponoči
sprehodimo po živalskem vrtu in prisluhnemo živalim ter spoznavamo semena rastlin, ki jih
opazimo med sprehodom po živalskem vrtu. Med vodenjem pa ugotovimo tudi, da nismo
razumeli govorice živali, ker praproti nimajo semen. Na noč čarovnic nam predstavijo živali,
ki so povezane s predsodki, vražami in s čarovništvom. Pripravijo presenečenja in srečanja z
živalmi. Ne pozabijo niti na miklavževanje – Miklavž je dobrotnik, ki ima rad otroke in živali,
pridne pa tudi vsako leto obdari. V delavnicah izdelamo presenečenja za živali in jih
obdarimo. Miklavž pa med tem časom obdari otroke. Živalski vrt obišče tudi Dedek Mraz –
pred obiskom Dedka Mraza obiščemo živali, jih pestujemo in hranimo. Sledi obisk Dedka
Mraza, ki otroke obdaruje. Za fotografske navdušence organizirajo foto safari – po živalskem
vrtu se sprehodimo z vodnico fotografinjo. Živalsko vedenje je delno predvidljivo in zato se
lahko dobro pripravimo na najboljše posnetke. Vsak pa lahko za doplačilo sreča tudi svojo
najljubšo žival – omogočijo nam stik z našo najljubšo živaljo, ki živi v živalskem vrtu.
Pokažejo nam njeno oskrbo, trening, omogočijo stik, če je mogoč, omogočijo hranjenje živali,
vodnik pa nam pove vse, kar želimo o živali izvedeti (http://www.zoo.si).
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SLIKA 10: Nočno vodenje (Foto ZOO Ljubljana)

1.4 KONSTRUKTIVIZEM
Vodenja otrok sem se lotila po konstruktivistični metodi, s katero otroci na podlagi svoje
izkušnje pridejo do novih spoznanj in razrešijo svoje notranje konflikte povezane z živalmi.
Menim, da je živalski vrt najprimernejši kraj za neposredno izkušnjo z živalmi, saj nam
strokovna vodenja nudijo neposreden stik z nekaterimi živalmi, obenem pa je tam poskrbljeno
za varnost otrok in živali. S tem se lahko izognemo marsikateri negativni izkušnji.
Ideja konstruktivizma je, da ljudje sami določamo svoje vedenje. Nastaja v dolgem procesu
osebnih konstrukcij pojmov in razlag pojavov, kot posledica interakcije s fizičnim in
socialnim okoljem (Krnel, 1993).
Konstruktivisti menijo, da morajo otroci do novega znanja in spoznanj priti sami s pomočjo
samostojnega raziskovanja, opazovanja, reševanja problemov in samostojnega zbiranja
podatkov. Znanja in razumevanja ni mogoče izdelati v eni glavi in ga nato preliti v druge.
Vendar pa to ne pomeni, da znanje gradimo le na osnovi lastne izkušnje, vsak mora sam
zbrane podatke prirediti in povezati s tistim, kar že ve in zna. Ob tem pa je potrebno
upoštevati tudi izkušnje in posplošitve drugih.
Pripomoček za konstrukcijo novega znanja je otrokovo predznanje, ki je tudi najpomembnejši
dejavnik, ki vpliva na učenje. Pridobljeno je iz lastnih izkušenj in iz tistega, kar je otrok
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izvedel od drugih. Predznanje najodločilneje vpliva na konstrukcijo novega znanja iz
podatkov, ki jih otrok sprejema od zunaj (Ferbar, 1992).
Da bi spoznali otrokovo predznanje za razvoj naravoslovnega mišljenja se izvajajo tudi
raziskave. V raziskovalne namene se pogosto izvede individualni intervju, ki nam lahko
razkrije otroške zamisli in nam približa otrokovo znanje ter nam tako pomaga, da spoznamo
otrokove konflikte. Konflikte pa lahko nato razrešimo z različnimi poskusi in eksperimenti,
pri katerih so otroci soudeleženi. Otrokom moramo dati možnost, da do znanstvenih
pojmovanj pridejo preko procesa samostojnega raziskovanja, opazovanja in reševanja
problemov (Krnel, 1993).
Intervju pa opravljamo tudi zato, da ugotovimo, kakšne predstave ima otrok o določeni stvari.
Napačne predstave namreč konstrukcijo lastnega znanja ovirajo. Najbolje je, da to storimo z
vprašanji odprtega tipa kot npr.: »Kaj pa ti misliš o…?« Ta vprašanja ne sprašujejo po znanju,
temveč po mišljenju o določeni tematiki. Ne zanima nas le, kaj kdo ve, ampak tudi, kaj kdo
misli, da ve in pa kaj ve, da ne ve (Ferbar, 1992).

1.5 OTROŠKE PREDSTAVE IN PREDSODKI
Zaradi napačnih predstav se v ljudeh naselijo predsodki. Predsodek je logično neutemeljeno
stališče, ki ga spremljajo intenzivna negativna ali pozitivna čustva ter potemtakem sodba brez
predhodnega sojenja (Ocepek, 2000). Predsodki izvirajo iz različnih mitov, kultur in tradicij.
Nastali so, ko si človek ni znal razložiti sveta okoli sebe ali protislovja v sebi.
Majhni otroci še nimajo predsodkov. Pridobijo jih kasneje s sprejemanjem stališč svoje
okolice, odločilno vlogo imajo starši in vzgojitelji. Pomembno je, da svojih predsodkov ne
prenašamo na otroke, saj si na ta način otroci ustvarijo napačne predstave, ki jih težko
odpravimo. Pustimo jim, da svobodno raziskujejo naravo in ustvarjajo z njo pristen stik.
Otroške predstave lahko izboljšamo tako, da jim določeno žival predstavimo v živo in da
otrokom omogočimo varen neposreden stik z njo. Če žival ni nevarna, si jo lahko ogledajo
doma s starši ali pa z vzgojitelji in vzgojiteljicami v vrtcu, nevarnejše oz. zahtevnejše živali pa
si gremo ogledat v živalski vrt.
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Predsodki do živali lahko predstavljajo veliko oviro v življenju. Zaradi predsodkov se
marsikdo ne upa iti v naravo, izgubljanje stika z naravo pa napačne predstave samo še
poglablja. Tu pa nastopi pomembna vloga živalskih vrtov, ki je v tem, da nam živali
predstavijo take, kot so v resnici, da nam nudijo varen neposreden stik z njimi, zaradi česar
tudi lažje premagamo strahove in predsodke.
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2 EMPIRIČNI DEL
2.1 OPREDELITEV PROBLEMA
2.1.1

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Živalski vrt opravlja dejavnost zadrževanja prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst živali
ter domačih živali z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej
izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali.
Otroci imajo velikokrat napačne predstave o živalih, saj jim te pogosto posredujemo preko
risank, pesmi, pravljic… Vzgojiteljice v vrtcu tem neresnicam ne posvečajo veliko
pozornosti. To pa je vzrok, da večina otrok misli, da jež nabada jabolka in hruške, saj tako
poje znana pesem. Nihče pa jim ne pove, da je to le pesem in da je resnica popolnoma
drugačna.
Prav je, da se v predšolskem obdobju zavzemamo za pravilne predstave otrok o živalih.
Pesmi, zgodbe in risanke lahko uporabimo kot izhodišče za raziskovanje živali. Dejstva, ki
nam jih posredujejo te vsebine, preverimo ter tako razkrivamo in odpravljamo morebitne
neresnice o živalih.

2.1.2

CILJI
•

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kakšno znanje oziroma kakšne predstave imajo
predšolski otroci o živalih.

•

Na podlagi dobljenih odgovorov otrok smo organizirali voden ogled v Živalskem
vrtu Ljubljana, kjer so otroci podrobneje spoznali nekatere živali.

•

Po končanem vodenem ogledu sem otrokom še enkrat zastavila enaka vprašanja,
da sem ugotovila, ali so se njihove predstave o živalih med vodenim ogledom v
živalskem vrtu spremenile ali dopolnile.
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2.1.3

HIPOTEZE
•

Predvidevala sem, da so otroci že bili v živalskem vrtu.

•

Predvidevala sem, da se otroci bojijo nekaterih živali.

•

Predvidevala sem, da otroci ne bodo vedeli, s čim se prehranjuje jež.

•

Predvidevala sem, da otroci ne bodo vedeli, s čim nas kača ugrizne.

•

Predvidevala sem, da otroci ne bodo vedeli, kakšna je kača na otip.

2.1.4

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

S pomočjo individualnih razgovorov z otroki sem poskušala izvedeti, kakšne so predstave
otrok v vrtcu o ježu in o kači. Poskušala sem dobiti odgovore na naslednja raziskovalna
vprašanja:

2.1.5

•

Ali si že kdaj bil/-a v živalskem vrtu?

•

Ali se katere živali bojiš? Zakaj?

•

Katera žival ti je najbolj všeč? Zakaj?

•

Ali veš, kakšen je jež? Nariši ga.

•

Kaj misliš, s čim se jež prehranjuje?

•

Kaj misliš, kako jež preživi zimo?

•

Kaj misliš, zakaj ima jež bodice?

•

Ali veš, kakšna je kača? Nariši jo.

•

Kaj misliš, ali so vse kače strupene?

•

Kaj misliš, kako oz. s čim kača ugrizne?

•

Kaj misliš, kako se kača premika?

•

Kaj misliš, s čim se kača prehranjuje?

•

Kaj misliš, kakšna je kača na otip (če jo pobožaš)?
RAZISKOVALNA METODA

2.1.5.1 VZOREC
V raziskavo sem vključila dve skupini otrok iz vrtca Ringaraja Dobrepolje. Vzorec raziskave
je skupaj predstavljal 41 otrok, starih od štiri do šest let.
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2.1.5.2 PRIPOMOČKI
Kot pripomoček pri moji raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik.

2.1.5.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Pred obiskom živalskega vrta sem otroke ustno in individualno izprašala s pomočjo anketnega
vprašalnika. Otroke sem izpraševala v ločenem prostoru, da niso slišali odgovorov drugih
otrok, saj bi to lahko vplivalo na njihove odgovore. Otroci so narisali, kako si predstavljajo
ježa in kačo. Tako sem izvedela, kakšne so predstave otrok o živalih, predvsem o ježu in kači.
To je bilo izhodišče za voden ogled v Živalskem vrtu Ljubljana.
Za predstavitev živali in voden ogled sem se vnaprej dogovorila. Voden ogled je bil sestavljen
iz enournega ogleda živalskega vrta in živali v ogradah ter iz enournega spoznavanja živali v
za to namenjeni učilnici. Predstavili so nam kraljevega pitona in tenreka. Živali so opazovali
pri gibanju, omogočili pa so nam tudi rokovanje z njima. Otroci so spoznali, kako se moramo
vesti ob prisotnosti živali.
Predstavitev živali je bila prilagojena anketnemu vprašalniku tako, da so otroci dobili vse
odgovore na vprašanja. V anketnem vprašalniku sem otroke spraševala o ježu. Ker ježa ni
mogoče spoznati v učilnici v živalskem vrtu, so nam predstavili tenreka, ki mu je podoben.
Primerjali smo ga z našim ježem, da bi otroci odpravili napačne predstave o tej živali. Zaradi
velikega števila otrok je ogled potekal v dveh skupinah, vendar se predstavitvi živali v
učilnicah nista razlikovali.
Po obisku živalskega vrta sem otroke še enkrat izprašala s pomočjo enakega anketnega
vprašalnika, kot pred obiskom, da sem ugotovila, kakšne so njihove predstave o ježu in kači
po dejavnostih v živalskem vrtu. Na koncu sem rezultate otrok pred obiskom živalskega vrta
in po njem primerjala.
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2.1.5.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV
Rezultate ustnih, individualnih anketnih vprašalnikov za otroke pred obiskom živalskega vrta
sem statistično obdelala, jih prikazala v grafih in interpretirala.
Voden ogled je potekal v učilnici v Živalskem vrtu Ljubljana, kjer so nam predstavili tenreka
in kraljevega pitona, drugi del pa je potekal med obhodom po živalskem vrtu. Preostali del
živalskega vrta pa smo si ogledali samostojno.
Na koncu sem obdelala še rezultate ustnih, individualnih anketnih vprašalnikov otrok po
obisku živalskega vrta., da bi izvedela, kakšne so njihove predstave o ježu in kači po obisku
živalskega vrta. Primerjala sem rezultate pred obiskom živalskega vrta in po njem ter jih
prikazala in interpretirala v grafični obliki.

2.2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Z raziskavo v vrtcu sem želela ugotoviti, kakšne so predstave otrok o ježu in kači ter katerih
živali se otroci bojijo. S pomočjo anketnega vprašalnika sem individualno izprašala 41 otrok,
starih od štiri do šest let. Anketni vprašalnik je vseboval trinajst vprašanj (glej prilogo 1).
Rezultati ankete so mi pomagali in bili moje izhodišče za načrtovanje vodenega ogleda, s
pomočjo katerega bi otroci pridobili novo znanje in se znebili napačnih predstav o živalih.
Ko sem spoznala otroške predstave na osnovi vprašalnika, smo obiskali živalski vrt in
podrobneje spoznali kraljevega pitona in tenreka.
Po končanem ogledu sem isto skupino otrok še enkrat individualno izprašala s pomočjo
enakega anketnega vprašalnika kot pred obiskom živalskega vrta in primerjala rezultate pred
obiskom živalskega vrta in po njem. Tako sem dobila rezultate otroških predstav pred
obiskom živalskega vrta in po njem.
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2.2.1

REZULTATI IN INTERPRETACIJA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA O
OTROŠKIH PREDSTAVAH O ŽIVALIH PRED OBISKOM ŽIVALSKEGA
VRTA

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA, INTERPRETACIJA IN GRAFI

•

Ali si že kdaj bil/-a v živalskem vrtu?

Pri prvem vprašanju je 32 otrok (od 41) odgovorilo, da so že bili v živalskem vrtu. Le 9 jih je
odgovorilo, da v živalskem vrtu še niso bili (graf 1).
Predvidevala sem, da je večina otrok že obiskala živalski vrt, saj ni preveč oddaljen od
njihovega kraja, ponuja pa veliko dogodivščin in zanimivosti tako za otroke kot za odrasle.
Moja hipoteza, da so otroci že bili v živalskem vrtu, je bila potrjena, saj le četrtina otrok še ni
obiskala živalskega vrta.

število odgovorov

32

9

ja

ne

odgovor

GRAF 1: Obisk živalskega vrta
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•

Ali se katere živali bojiš? Zakaj?

Na drugo vprašanje so otroci odgovorili različno. Iz grafa št. 2 razberemo, da so odgovorili,
da se ne bojijo nobene živali (33 otrok), da se bojijo volka (3 otroci), da se bojijo leva (2
otroka), 5 otrok pa se boji drugih živali – kače, medveda, psa, ščurkov in tigra. Kot razloge,
zakaj se bojijo določene živali, so navedli odgovore, da se volka bojijo, ker ima ostre zobe in
ker te lahko opraska, požre oz. ugrizne. Leva se bojijo, ker ima ostre zobe. Medveda, psa in
tigra se bojijo, ker ugriznejo, kače, ker jih lahko požre in ščurkov, ker so dolgi.
Moja hipoteza, da se otroci bojijo nekaterih živali je bila ovržena, saj je večina otrok
odgovorila, da se ne boji nobene živali. (33 otrok).

število odgovorov

33

5
3

nobene se ne bojim

volka

2
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drugo

odgovor

GRAF 2: Živali, ki se jih otroci bojijo

•

Katera žival ti je najbolj všeč? Zakaj?

Pri tretjem vprašanju so otroci podali veliko odgovorov. Največ otrok je odgovorilo, da jim je
najbolj všeč lev (6 otrok), drugim so najbolj všeč mačke (4 otroci), trije otroci so odgovorili,
da jim je najbolj všeč žirafa, kača, zajec, pes, krava in tiger (graf 3). Dva otroka sta
odgovorila, da jima je najbolj všeč tjulenj, volk, konj, hrček in medved. Enemu otroku so
všeč vse živali, drugim pa so všeč veverica, riba, slon, črv, leopard, opica, bik, morski pes,
dinozaver in srna.
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GRAF 3: Živali, ki so otrokom najbolj všeč

•

Ali veš, kakšen je jež? Nariši ga.

Na četrto vprašanje je 39 otrok odgovorilo, da vedo, kakšen je jež. Dva otroka sta odgovorila,
da ne vesta (graf 4).

število odgovorov

39

2

ja

ne

odgovor

GRAF 4: Predstave otrok, kakšen je jež
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Otroke, ki so odgovorili, da vedo, kakšen je jež, sem prosila, da mi ga narišejo. Tako so
nastale različne zanimive risbe ježa.
Nekaj slik ježa, ki so jih otroci narisali pred obiskom živalskega vrta:

JEŽ: ŽIGA, 6 let

JEŽ: TIMI, 5let

JEŽ: EVA, 5 let

JEŽ: HEIDI, 4 leta

JEŽ: ANJA, 3.5 leta

JEŽ: ŽIGA, 5 let
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JEŽ: ŽIVA, 5 let

JEŽ: LUKA, 6 let

JEŽ: ERAZEM, 5 let

JEŽ: ALEKSANDER, 4 leta

JEŽ: TAJ, 4 leta

Ko primerjamo risbe lahko opazimo, da se risbe mlajših otrok močno razlikujejo od risb
starejših otrok. Najmlajša deklica, stara 3 leta in pol, je narisala le ravno črto. Pri 4- letnikih
opazimo, da so narisane predvsem bodice, pri starejši otrocih pa na risbah vidimo ježevo telo,
glavo, bodice…
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•

Kaj misliš, s čim se jež prehranjuje?

Pri petem vprašanju (graf 5) je največ otrok (21) odgovorilo, da se jež hrani z jabolki in
hruškami, od tega jih je sedem reklo, da se hrani z jabolki, trije pa, da se hrani s hruškami.
Sedem otrok je odgovorilo, da ne vedo, s čim se prehranjuje. Dva otroka sta odgovorila, da se
jež prehranjuje z mesom, s travo in z listjem. Drugi odgovori, ki so jih navedli so še, da se
prehranjuje s sirom, s kačami in z deževniki, z miškami, z juhicami, z mravljinci, z jajčki, z
lisicami in da jež noče jesti.
Moja hipoteza, da otroci ne bodo vedeli, s čim se jež prehranjuje, je bila potrjena, saj sta le
dva otroka podala pravilen odgovor.

število odgovorov
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GRAF 5: Predstave otrok, s čim se jež prehranjuje

•

Kaj misliš, kako jež preživi zimo?

23 otrok je odgovorilo, da jež pozimi spi, od tega sta dva rekla, da spi v brlogu. Sedem otrok
je odgovorilo, da se jež pozimi skrije v brlog. Trije otroci so odgovorili, da se pozimi jež
zvije. Prav tako trije so odgovorili, da jež pozimi išče in nabira hrano. Drugi odgovori, ki so
jih navedli so še, da se jež pozimi pokrije z listjem, da išče volka, da teče, da jé, en otrok pa je
odgovoril, da ne ve.
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GRAF 6: Predstave otrok, kako jež preživi zimo

•

Kaj misliš, zakaj ima jež bodice?

Na sedmo vprašanje je osem otrok odgovorilo, da ne vedo, zakaj ima jež bodice. Sedem jih je
odgovorilo, da z njimi nabada jabolka in hruške, sedem pa, da ima bodice zato, da bode. Pet
otrok je odgovorilo, da ima bodice zato, da ga ne poje lisica, štirje otroci pa, da se z njimi
varuje oz. brani. Štirje otroci so odgovorili, da ima bodice zato, da nosi jabolka in hruške.
Drugi odgovori, ki so ji še navedli so, da jih ima zato, da lahko jé, ker jih ima rad, da hrana
stoji na njem in da se zvije v klobčič, da ga kdo ne ugrizne ter da se skrije pred ljudmi.
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GRAF 7: Predstave otrok, zakaj ima jež bodice

•

Ali veš, kakšna je kača? Nariši jo.

Vsi otroci so odgovorili, da vedo, kakšna je kača. Prosila sem jih tudi, da kačo narišejo.
Nekaj slik kač, ki so jih otroci narisali pred obiskom živalskega vrta:

KAČA: ŽIGA, 6 let

KAČA: TIMI, 5 let

KAČA: EVA, 5 let

KAČA: HEIDI, 4 leta
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KAČA: ANJA, 3.5 let

KAČA: ŽIGA, 5 let

KAČA: ŽIVA, 5 let

KAČA: LUKA, 6 let

KAČA: ERAZEM, 5 LET

KAČA: ALEKSANDER, 4 leta

KAČA: TAJ, 4 leta
Opazimo lahko, da se risbe kače razlikujejo predvsem tako, da imajo nekatere kače na risbi
ravno telo, druge pa vijugasto. Drugačna pa je risba deklice, stare 3 leta in pol. Kačo je
narisala kot črto, brez vsake podrobnosti, medtem ko so nekateri narisali oči, ločili glavo in
telo, narisali jezik in razne lise na telesu.
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•

Kaj misliš, ali so vse kače strupene?

Na deveto vprašanje je dvajset otrok odgovorilo, da so vse kače strupene, enaindvajset pa jih
je odgovorilo, da vse kače niso strupene (graf 9).

število odgovorov
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GRAF 9: Predstave otrok, ali so vse kače strupene

•

Kaj misliš, kako oz. s čim kača ugrizne?

Na deseto vprašanje je največ otrok odgovorilo, da ugrizne z jezikom (graf 10). Enajst jih je
odgovorilo, da ugrizne z zobmi. Dva otroka sta odgovorila, da ugrizne s strupom, dva pa, da
ne vesta. Drugi odgovori so bili še, da kača samo pika in to s špicami, da ugrizne s kremplji, s
pikami, z usti, in z dolgim rilčkom, v katerem je strup.
Moja hipoteza, da otroci ne bodo vedeli, s čim nas kača ugrizne, je bila potrjena, saj večina
otrok tega ni vedela.
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GRAF 10: Predstave otrok, s čim kača ugrizne

•

Kaj misliš, kako se kača premika?

Na enajsto vprašanje je največ otrok (13) odgovorilo, da kača leze (graf 11). Sedem otrok je
odgovorilo, da se zvija, pet pa, da se plazi. Štirje otroci so odgovorili, da se premika tako s-ss, dva sta odgovorila, da leze in zavija, dva pa, da se premika počasi. Drugi odgovori, ki so jih
še navedli so bili, da skače, leze kot polž, da se poriva, teče, da se premika tako, da ugrizne,
da se premika s trebuhom, s telesom, en otrok pa je rekel, da ne ve.
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GRAF 11: Predstave otrok, kako se kača premika
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•

Kaj misliš, s čim se kača prehranjuje?

Pri dvanajstem vprašanju je devet otrok ogovorilo, da se prehranjuje z mišmi in podganami
(graf 12). Osem otrok ni vedelo, s čim se kača prehranjuje, štirje so odgovorili, da se
prehranjuje z listjem in travo, trije pa, da včasih z ljudmi. Dva otroka sta odgovorila, da se
prehranjuje s strupom, s hruškami in z jabolki, z mesom in ribami. Drugi odgovori so bili še,
da se hrani z jajčki, z zajci, z mravljinci, z rastlinami, da pije človekovo kri, da se prehranjuje
z okroglimi strupenimi jabolki, z žužki, z vodo, z lešniki, z borovnicami, z netopirji, z
bolhami in s črvički.
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GRAF 12: Predstave otrok, s čim se kača prehranjuje

•

Kaj misliš, kakšna je kača na otip (če jo pobožaš)?

Na zadnje vprašanje je dvanajst otrok odgovorilo, da je kača gladka (graf 13). Sedem otrok je
odgovorilo, da je strupena in prav tako sedem, da je mehka. Nekaj otrok (5) je odgovorilo, da
je mrzla. Dva otroka nista vedela, kakšna je na otip, dva sta odgovorila, da ima bodice in dva,
da je suha. Drugi odgovori, ki so jih navedli so bili še, da ima pike, je sluzasta, dolga, mokra,
topla, da spremeni barvo, da pika, da je trda in črna.
Moja hipoteza, da otroci ne bodo vedeli, kakšna je kača na otip je bila potrjena, saj večina
otrok ni vedela, kakšna je kača na otip.
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GRAF 13: Predstave otrok, kakšna je kača na otip
GLAVNE

UGOTOVITVE

ANKETNEGA

VPRAŠALNIKA

O

OTROŠKIH

PREDSTAVAH O ŽIVALIH PRED OBISKOM ŽIVALSKEGA VRTA
Iz grafov lahko razberemo, kakšne so otroške predstave o ježu in o kači pred obiskom
živalskega vrta.
Nad nekaterimi odgovori sem bila zelo presenečena. Povzela bom nekaj odgovorov na
vprašanja.

•

Otroci se ne bojijo nobene živali.

•

Nekaterim otrokom je od vseh živali najbolj všeč dinozaver.

•

Jež se po njihovem mnenju prehranjuje z jabolki in s hruškami.

•

Po njihovem mnenju ima jež bodice zato, da lahko jé.

•

Otroci so menili, da kača ugrizne s strupom.

•

Kača se po njihovem mnenju premika tako, da se zvija.

•

Menili so, da se kača prehranjuje z listjem in s travo, včasih pa tudi z ljudmi.

•

Menili so tudi, da ima kača bodice.

Otroci so na nekatera vprašanja odgovarjali hitro in prepričani so bili, da so njihovi odgovori
pravilni.
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2.2.2

ANALIZA DEJAVNOSTI

Po tem, ko sem vse otroke ustno izprašala in izvedela, kakšne so njihove predstave o živalih,
predvsem o kači in o ježu, smo skupaj odšli na voden ogled v Živalski vrt Ljubljana. Z vodjo
ogleda sem se dogovorila, da si bomo ogledali kačo in ježa. Ker pa ježa ne predstavljajo v
učilnici, smo spoznali tenreka.
Učna ura je bila razdeljena na dva dela. Prvi del je potekal v učilnici, drugi del pa med
obhodom živalskega vrta.
V prvem delu so otroci prišli v učilnico in se v krogu posedli na stole. Vodnica se nam je
predstavila in povedala, kako bo potekala ura. Povedala nam je, kakšno vedenje je primerno,
da se bodo živali, ki jih bomo spoznali, dobro počutile in ne bodo vznemirjene. Opozorila nas
je tudi, da so vse živali udomačene in zato niso nevarne. Poudarila pa je, da se tem živalim
nikakor ne smemo približati v naravi, saj niso vajene ljudi in so lahko nevarne.
Najprej smo v učilnici spoznali tenreka. Razlaga je potekala tako, da je vodnica spustila žival
na tla, da se je prosto premikala. Otroci so jo opazovali, ob tem pa so se jim porajala različna
vprašanja, na katere jim je vodnica tudi odgovorila. Pomembno je, da vodnik usmerja otroke
k razmišljanju. Z njegovo pomočjo tako otroci sami pridejo do zaključkov. Vodnica jim je
postavljala vprašanja kot so npr.: Kakšna je žival na otip? Za odgovor na to vprašanje morajo
otroci uporabiti lastna čutila in se tako pravzaprav učijo iz lastnih izkušenj. Pojasnila nam je
tudi veliko značilnosti in zanimivosti o živali. Ko smo spoznavali tenreka, smo ga primerjali z
našim ježem. Vodnica je povedala še lastno izkušnjo, ki jo je imela z ježem, saj živi blizu
gozda. Na koncu so se otroci živali še enkrat dotaknili, pred tem pa jih je vodnica opozorila na
nežno ravnanje z njo, saj jo lahko drugače poškodujemo. Otroci so spoznali, kako se moramo
vesti ob prisotnosti živali. Opazili so lahko, da je žival postala nemirna, če so bili oni nemirni
ali glasni.
Vodnica otrok ni silila k dotiku. Pustila jim je čas, da so se na žival navadili, nekateri so stik
najprej zavračali, čez nekaj časa pa so izgubili strah in se nato dotaknili živali. Večina otrok je
tenreka z veseljem vzela v naročje in se ga dotaknila.
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SLIKA 11: Božanje tenreka (Foto Furlan)
Naslednja žival, ki smo jo spoznali je bil kraljevi piton. Razlaga je potekala na enak način kot
pri predstavitvi tenreka. Vodnica je spustila žival na tla, da se je prosto premikala, otroci so jo
opazovali ter vodnici zastavljali vprašanja, na katera jim je odgovorila. O pitonu smo izvedeli
nekaj značilnosti in zanimivosti. Do kače so otroci imeli več predsodkov, zato je tudi nekaj
časa trajalo, da se je prvi otrok opogumil in se je dotaknil. Nato so se opogumili tudi drugi in
večina otrok je kačo dala tudi za vrat (slika 12).

SLIKA 12: Predstavitev kraljevega pitona (Foto Furlan)
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Po predstavitvi živali v učilnici je sledil še obhod po živalskem vrtu. Ker smo bili razdeljeni v
dve skupini, smo si živalski vrt ogledali brez spremstva vodnice, saj je med obhodom ene
skupine imela druga skupina predstavitev v učilnici, nato pa sta se skupini zamenjali. Med
obhodom so otroci videli veliko živali, nekatere so videli celo prvič.

SLIKA 13: Ogled živalskega vrta (Foto Furlan)
2.2.3

REZULTATI IN INTERPRETACIJA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA O
OTROŠKIH PREDSTAVAH O ŽIVALIH PO OBISKU ŽIVALSKEGA VRTA

Po obisku živalskega vrta sem skupino otrok, s katero smo obiskali živalski vrt, še enkrat
individualno izprašala s pomočjo enakega anketnega vprašalnika, kot pred obiskom
živalskega vrta. Anketo sem izvedla četrti dan po obisku živalskega vrta.
Tako sem dobila rezultate otroških predstav pred in po obisku živalskega vrta ter jih med
seboj primerjala.
ODGOVORI NA VPRAŠANJA PO OBISKU ŽIVALSKEGA VRTA

•

Ali si že kdaj bil/-a v živalskem vrtu?

Pri prvem vprašanju je vseh 41 otrok odgovorilo, da so že bili v živalskem vrtu. Pred vodenim
obiskom živalskega vrta je bilo v živalskem vrtu že 32 otrok.
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•

Ali se katere živali bojiš? Zakaj?

Na drugo vprašanje so otroci odgovorili različno. Iz grafa (graf 15) lahko razberemo, da so
odgovorili, da se ne bojijo nobene živali (32 otrok), da se bojijo leva (3 otroci), da se bojijo
volka (3 otroka), en otrok se boji kače, eden medveda in eden morskega leva.
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GRAF 15: Živali, ki se jih otroci bojijo
Odgovori so zelo podobni tistim pred obiskom živalskega vrta. Nekateri otroci so odpravili
svoje strahove pred nekaterimi živalmi (pred psom, tigrom, ščurki), nekateri pa so pridobili
strah pred novimi živalmi (en otrok več se boji leva in en morskega leva).

•

Katera žival ti je najbolj všeč? Zakaj?

Pri tretjem vprašanju so otroci podali veliko odgovorov (graf 16). Največ otrok je odgovorilo,
da jim je najbolj všeč kača (5 otrok), nekaterim sta najbolj všeč konj in lev (4 otroci), trije
otroci so odgovorili, da jim je najbolj všeč žirafa in jež. Dva otroka sta odgovorila, da jima je
najbolj všeč zajec, morski lev, gepard, medved, dinozaver, dva sta še odgovorila, da so jima
všeč vse živali. Po enemu otroku pa je najbolj všeč tiger, žaba, ježevec, krava, gorila, tjulenj,
levinja, srna, zebra in opica.
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GRAF 16: Živali, ki so otrokom najbolj všeč
Po obisku živalskega vrta so bile otrokom najbolj všeč druge živali kot pred obiskom. Kača je
bila pred obiskom živalskega vrta najbolj všeč le trem otrokom, po obisku pa petim. Jež pred
obiskom živalskega vrta ni bil najljubša žival nobenega otroka, po obisku živalskega vrta pa
so trije otroci odgovorili, da jim je najbolj všeč jež. Opazimo lahko tudi, da so odgovori otrok
po obisku živalskega vrta bolj raznoliki kot pred obiskom. Menim, da zato, ker so v živalskem
vrtu otroci videli živali, ki jih prej niso poznali ali pa so na njih nekako pozabili, ker jih ne
vidijo pogosto.

•

Ali veš, kakšen je jež? Nariši ga.

Na četrto vprašanje so vsi otroci (41) odgovorili, da vedo, kakšen je jež in so ga tudi narisali.
Nekaj slik ježa, ki so jih otroci narisali po obisku živalskega vrta:
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JEŽ: ŽIGA, 6 let

JEŽ: TIMI, 5let

JEŽ: EVA, 5 let

JEŽ: HEIDI, 4 leta

JEŽ: ANJA, 3.5 leta

JEŽ: ŽIGA, 5 let
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JEŽ: ŽIVA, 5 let

JEŽ: LUKA, 6 let

JEŽ: ERAZEM, 5 let

JEŽ: ALEKSANDER, 4 leta

JEŽ: TAJ, 4 leta
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Risbe, ki so jih otroci narisali po obisku živalskega vrta se močno razlikujejo od tistih, ki so
jih narisali pred obiskom. Opazimo lahko, da so na večini risb narisane bodice, ki so značilne
za ježa. Nekateri otroci so na risbah močno poudarili ježeve noge. To je verjetno posledica
močnih občutij ob neposredni izkušnji, neposrednem stiku in občutenju ježevih oz. tenrekovih
nog, saj se je tenrek ''sprehodil'' po rokah otrok. Na nekaterih risbah so močno poudarjene tudi
ježeve bodice in telo. Tudi to verjetno kaže na močna občutja ob neposrednem stiku, saj so se
otroci dotaknili tenreka in tako občutili njegove bodice.

•

Kaj misliš, s čim se jež prehranjuje?

Pri petem vprašanju (graf 18) je največ otrok (16) odgovorilo, da se jež prehranjuje z jabolki
in hruškami, od teh sta dva rekla, da se prehranjuje z jabolki, devet pa, da s hruškami. Enajst
otrok je odgovorilo, da se prehranjuje z žuželkami. Štirje otroci so odgovorili, da ne vedo, s
čim se prehranjuje. Dva otroka sta odgovorila, da se jež prehranjuje z mačjo hrano in z
mišmi. Drugi odgovori, ki so jih navedli so še, da se prehranjuje z bolhami, z netopirji, s
kostmi, z listi, z mravljinci, s polži in z glistami.
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GRAF 18: Predstave otrok, s čim se jež prehranjuje
Predstave otrok o prehranjevanju ježa so se po obisku živalskega vrta spremenile. Po obisku
živalskega vrta je še vedno kar 16 otrok menilo, da jež je jabolka in hruške. Pred obiskom je
bilo takih otrok 21. Povečalo pa se je število otrok, ki so vedeli, da se jež prehranjuje z
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žuželkami, nekateri so odgovorili tudi, da se prehranjuje z mačjo hrano, saj je vodnica
povedala, da k njim hodi jež, ki mačkam poje hrano. Tako je po obisku 13 otrok vedelo, s čim
se prehranjuje jež, pred obiskom pa so imeli vsi otroci napačne predstave o prehranjevanju
ježa.

•

Kaj misliš, kako jež preživi zimo?

28 otrok je odgovorilo, da jež pozimi spi (graf 19). Pet otrok je odgovorilo, da se jež pozimi
skrije v brlog, dva otroka pa sta odgovorila, da se zvije v klobčič. Drugi odgovori, ki so jih
navedli so bili še, da išče hrano, jé hruške, diha, vohlja, kaj je v snegu, leži, nabira jabolka in
hruške.
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GRAF 19: Predstave otrok, kako jež preživi zimo
Po obisku živalskega vrta je več otrok odgovorilo, da jež pozimi spi. Pred obiskom je tako
odgovorilo 23, po obisku pa 28 otrok. Zmanjšalo pa se je število odgovorov, da jež pozimi
išče hrano.

•

Kaj misliš, zakaj ima jež bodice?

Na sedmo vprašanje je enajst otrok odgovorilo, da ima jež bodice zato, da se brani (graf 20).
Šest jih je odgovorilo, da ima bodice zato, da ga ne poje lisica, prav tako šest pa jih je
odgovorilo, da ima bodice zato, da lahko zbode. Štirje otroci so odgovorili, da ima bodice
zato, da nese jabolka in hruške. Trije otroci pa so odgovorili, da jih ima zato, da se zvije v
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klobčič in trije, da lahko nabode žuželke. Drugi odgovori, ki so jih še podali, so bili, da ima
jež bodice zato, da raste, da je varen, da mu miške in meso ne padejo s hrbta, da nabira hrano
in pa, ker je ježek.
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GRAF 20: Predstave otrok, zakaj ima jež bodice
Predstave o tem, zakaj ima jež bodice, so se po obisku živalskega vrta močno spremenile.
Pred obiskom so le štirje otroci odgovorili, da ima bodice zato, da se brani, sedem jih je
odgovorilo, da ima bodice zato, da bode, pet pa jih je odgovorilo, da jih ima zato, da ga lisica
ne poje. Po obisku pa je kar 11 otrok odgovorilo, da ima jež bodice zato, da se brani., 6 jih je
odgovorilo, da jih ima zato, da ga lisica ne more pojesti, prav tako 6 pa jih je odgovorilo, da
ima bodice zato, da zbode. Število odgovorov, da ima jež bodice zato, da nosi jabolka in
hruške je ostalo enako, tako so odgovorili 4 otroci. Zmanjšalo pa se je število otrok, ki so
odgovorili, da jež z bodicami nabada jabolka in hruške, pred obiskom živalskega vrta je tako
odgovorilo 7 otrok, po obisku pa takega odgovora ni bilo, so pa trije otroci odgovorili, da z
bodicami jež nabada žuželke.

•

Ali veš, kakšna je kača? Nariši jo.

Na osmo vprašanje so vsi otroci (41) odgovorili, da vedo, kakšna je kača in so jo tudi narisali.
Nekaj slik kač, ki so jih otroci narisali po obisku živalskega vrta:
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KAČA: ŽIGA, 6 let

KAČA: TIMI, 5 let

KAČA: EVA, 5 let

KAČA: HEIDI, 4 leta

KAČA: ANJA, 3.5 let

KAČA: ŽIGA, 5 let

KAČA: ŽIVA, 5 let

KAČA: LUKA, 6 let
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KAČA: ERAZEM, 5 let

KAČA: ALEKSANDER, 4 leta

KAČA: TAJ, 4 leta

Risbe, ki so jih otroci narisali po obisku živalskega vrta se od tistih pred obiskom razlikujejo
predvsem po tem, da so zelo močno pobarvane oz. poudarjene, kar kaže na močne občutke ob
neposredni izkušnji, ko so se otroci kače dotaknili. Oblika kače se ni močno spremenila.
Razlika v risbi je najbolj opazna pri deklici, ki je stara 3 leta in pol. Pred obiskom živalskega
vrta je kačo narisala kot tanko črto, zdaj pa je narisala kačino telo in ga močno pobarvala.
Tako lahko opazimo, da vzbudi neposreden stik z živaljo močan vtis na otroke in na njihove
predstave o živalih.

•

Kaj misliš, ali so vse kače strupene?

Pri devetem vprašanju je 5 otrok odgovorilo, da so vse kače strupene, 36 otrok pa, da vse kače
niso strupene (graf 22).
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GRAF 22: Predstave otrok, ali so vse kače strupene

Odgovori na deveto vprašanje so bili po obisku živalskega vrta precej drugačni, kot pred
obiskom. Pred obiskom je le 21 otrok odgovorilo, da niso vse kače strupene, po obisku pa se
je število takih odgovorov povečalo na 36. Pred obiskom je 20 otrok odgovorilo, da so vse
kače strupene, po obisku pa je bilo takih odgovorov le še 5.

•

Kaj misliš, kako oz. s čim kača ugrizne?

Na deseto vprašanje je največ otrok (26) odgovorilo, da kača ugrizne z zobmi (graf 23). Devet
otrok še vedno misli, da kača ugrizne z jezikom, štirje otroci so odgovorili, da ugrizne z usti,
en otrok misli, da ugrizne z repom, en otrok pa ne ve, s čim nas kača ugrizne.
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GRAF 23: Predstave otrok, s čim kača ugrizne

Po obisku živalskega vrta so se predstave o tem, s čim kača ugrizne, močno spremenile, saj je
kar 26 otrok odgovorilo, da kača ugrizne z zobmi, medtem ko je bilo takih odgovorov pred
obiskom živalskega vrta le 11. Zmanjšalo se je število odgovorov, da kača piči z jezikom,
pred obiskom je bilo takih odgovorov 21, po obisku pa 9. Pred obiskom je bilo tudi več
različnih odgovorov, npr. kača piči s špicami, s kremplji, s pikami, z dolgim rilčkom… Po
obisku živalskega vrta pa takih odgovorov ni bilo.

•

Kaj misliš, kako se kača premika?

Na enajsto vprašanje je enajst otrok odgovorilo, da se kača premika tako (z rokami so
pokazali vijuganje, graf 24). Deset otrok je odgovorilo, da kača leze, devet jih misli, da se
plazi, štirje pa, da se zvija. Trije otroci so odgovorili, da se premika počasi, dva sta
odgovorila, da ne vesta, dva pa, da se premika tako s-s-s. Drugi odgovori, ki so jih navedli so
bili še, da se premika s kožo, da se s telesom prime za tla, da se valja in da se premika s
trebuhom.
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GRAF 24: Predstave otrok, kako se kača premika
Odgovori pred obiskom in po obisku živalskega vrta so si zelo podobni. Nekoliko se je
zmanjšalo število odgovorov, da kača leze (pred obiskom 13, po obisku 10), saj se je povečalo
število odgovorov, da se premika tako (vijuganje so pokazali z rokami). Otroci so lahko na
vodenem ogledu videli, kako se kača premika, to je nanje verjetno naredilo velik vtis in zato
je bilo teh odgovorov po obisku živalskega vrta največ in sicer 11. Po obisku je manj otrok
odgovorilo, da se kača zvija, več pa jih je odgovorilo, da se premika počasi (pred obiskom 2,
po obisku pa 3 otroci).

•

Kaj misliš, s čim se kača prehranjuje?

Šestnajst otrok je odgovorilo, da se kača prehranjuje z mišmi (graf 25). Pet otrok ni vedelo
odgovora, trije mislijo, da se prehranjuje s strupenimi rastlinami. Dva otroka sta odgovorila,
da se kača prehranjuje z žuželkami, prav tako dva sta odgovorila, da se prehranjuje s travo.
Drugi odgovori, ki so jih otroci navedli so bili, da se prehranjuje z mravljami, s hrčki, z zajci,
s strupom, z bonboni, z ljudmi, z ribami, z mesom, z rastlinami, z glistami, s kravami, s hrošči
in z lešniki.
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GRAF 25: Predstave otrok, s čim se kača prehranjuje
Predstave otrok o prehranjevanju kač so se po obisku živalskega vrta spremenile. Pred
obiskom je samo 9 otrok odgovorilo da se kača prehranjuje z mišmi oz. s podganami, po
obisku pa je kar 16 otrok odgovorilo, da se prehranjuje z mišmi. Po obisku se je zmanjšalo
tudi število odgovorov, da se prehranjuje z listjem, s travo, z ljudmi, s strupom, s hruškami in
jabolki… Povečalo pa se je število odgovorov, da se prehranjuje s strupenimi rastlinami in z
žuželkami. To pa verjetno zato, ker so otroci spoznali tudi ježa oz. tenreka, ki se prehranjuje z
žuželkami in so informacije pomešali.

•

Kaj misliš, kakšna je kača na otip (če jo pobožaš)?

Največ otrok (16) je odgovorilo, da je kača gladka (graf 26). Osem jih misli, da je kača mrzla,
šest otrok pravi, da je mehka, štirje pa, da je topla. Prav tako štirje otroci mislijo, da je trda,
dva otroka sta odgovorila, da ni strupena. Drugi odgovori, ki so jih še navedli so bili, da je
sluzasta, mokra, en otrok pa je odgovoril, da ne ve.
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GRAF 26: Predstave otrok, kakšna je kača na otip.
Predstave otrok, kakšna je kača na otip, so se po obisku živalskega vrta spremenile. Povečalo
se je število odgovorov, da je kača gladka. Pred obiskom je tako odgovorilo 12, po obisku pa
16 otrok. Pred obiskom je 7 otrok odgovorilo, da je na otip kača strupena. Po obisku takega
odgovora ni bilo, sta pa 2 otroka odgovorila, da ni strupena. Tudi prepričanje dveh otrok pred
obiskom živalskega vrta, da ima kača bodice, je po obisku izginilo. Po obisku se je povečalo
število odgovorov, da je kača topla in trda. Pred obiskom je en otrok menil, da je trda in en,
da je topla, po obisku pa so štirje otroci odgovorili, da je trda in prav tako štirje, da je topla.
Kakšna je kača na otip je odvisno tudi od tega, kje se je dotaknemo. Če so se je otroci
dotaknili ob hrbtenici so zaznali, da je trda, če pa so se je dotaknili na drugih mestih, so
ugotovili, da je mehka.
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PREDSTAVAH O ŽIVALIH PO OBISKU ŽIVALSKEGA VRTA

•

Iz rezultatov lahko razberemo, da so otroci ob obisku živalskega vrta pridobili
nova znanja in spremenili predstave o nekaterih živalih.

•

Če primerjamo rezultate obeh anket lahko ugotovimo, da se otrokov strah pred
določenimi živalmi ni spremenil. Še vedno se bojijo leva, volka in medveda.
Zmanjšal pa se je strah pred kačami, saj se po obisku živalskega vrta kače boji le
en otrok, pred obiskom pa se je kače balo šest otrok.

•

Pred obiskom živalskega vrta je bila kača najbolj všeč trem otrokom. Po obisku
živalskega vrta je pet otrok odgovorilo, da jim je od vseh živali najbolj všeč kača.

•

Pred obiskom živalskega vrta dva otroka nista vedela, kakšen je jež in ga tudi nista
narisala. Po obisku živalskega vrta so vsi otroci vedeli, kakšen je jež in ga tudi
narisali.

•

Po obisku živalskega vrta se je zmanjšalo število otrok, ki mislijo, da se jež
prehranjuje z jabolki in s hruškami. Povečalo pa se je število otrok, ki mislijo, da
se jež prehranjuje z žuželkami. Nekateri so odgovorili tudi, da se hrani z mačjimi
briketi, saj je vodnica med ogledom povedala, da živi ob gozdu in da ježi
velikokrat pridejo jest hrano njenega mačka.

•

Prav tako se je po obisku povečalo število otrok, ki mislijo, da jež pozimi spi.
Odgovorili so, da se zvije in skrije v brlog. Pred obiskom živalskega vrta so
nekateri menili, da jež pozimi išče hrano, po obisku pa nihče več ni bil tega
mnenja.

•

Pred obiskom živalskega vrta veliko otrok ni vedelo, zakaj ima jež bodice. Večina
je menila, da z njimi nabada jabolka in hruške. Po obisku pa je večina otrok
vedela, zakaj ima jež bodice.
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•

Pred obiskom živalskega vrta je polovica otrok menila, da so vse kače strupene. Po
obisku se je število otrok, ki so odgovorili, da niso vse kače strupeno, močno
povečalo.

•

Največ otrok je pred obiskom živalskega vrta menilo, da kača ugrizne z jezikom.
Po obisku pa je več kot polovica otrok vedela, da kača ugrizne z zobmi.

•

Pred obiskom živalskega vrta je večina otrok odgovorila, da se kača premika tako,
da leze. Po obisku pa je največ otrok z rokami ali pa celo s telesom pokazalo
premikanje kače. Drugi pa so odgovorili, da leze.

•

Po obisku živalskega vrta se je povečalo število otrok, ki so odgovorili, da se kače
prehranjujejo z mišmi.

•

Pred in po obisku živalskega vrta je največ otrok odgovorilo, da je kača na otip
gladka. Razlikovali pa so se drugi odgovori, ki so bili po obisku živalskega vrta
pravilnejši.

Anketo o živalskih vrtovih sem izvedla tudi pri študentih in študentkah predšolske vzgoje ter
dvopredmetnih programov (biologija-gospodinjstvo, biologija-kemija). Zanimalo me je,
kakšno je njihovo mnenje o živalskih vrtovih ter kako se bo njihovo mnenje spremenilo po
obisku živalskega vrta.
V raziskavo je bilo vključenih 86 študentov, od tega 39 študentov predšolske vzgoje in 47
študentov dvopredmetnih programov. Dobili so vprašanja odprtega tipa in ker so bili odgovori
opisni, je vsak lahko podal več odgovorov.
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2.2.4

REZULTATI ANKETE IZVEDENE PRI ŠTUDENTIH DVOPREDMETNIH
PROGRAMOV IN PREDŠOLSKE VZGOJE PRED OBISKOM ŽIVALSKEGA
VRTA
•

Kakšno je tvoje mnenje o živalskih vrtovih?

Pri prvem vprašanju (graf 27) je večina študentov izrazila pozitivno mnenje o živalskih
vrtovih. Največ (45,3%) jih je odgovorilo, da so koristni, saj otroci tam spoznajo/vidijo živali
v živo in so v stiku z njimi. 16,4% študentov je odgovorilo, da so koristni, ker lahko tam
vidimo živali, ki ne živijo pri nas ali pa jih težko srečamo v naravi. Živalski vrtovi pa niso
všeč 8,6% študentov, ker po njihovem mnenju živali tam niso svobodne, niso v naravnem
okolju in imajo premalo prostora. Veliko študentom (6,3%) so živalski vrtovi všeč, saj so
odličen kraj za učenje, sprostitev in razvedrilo. Malo manj kot 5% pa jih je odgovorilo, da so
živalski vrtovi lepo urejeni in da v njih dobro skrbijo za živali. Drugi odgovori so bili še, da bi
jih morali imeti več, da v živalskem vrtu spreminjajo naš odnos do živali (po obisku jih bolj
spoštujemo), so pomemben del kulturnega programa, imajo drago vstopnino, da lahko v njih
premagamo strah pred živalmi, da je dobro opremljen in ga lahko vedno obiščemo.
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GRAF 27: Mnenja študentov o živalskih vrtovih.
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•

Kakšna je po tvojem mnenju vloga živalskih vrtov?

Na drugo vprašanje (graf 28) je največ študentov (45,3%) odgovorilo, da je vloga živalskih
vrtov ta, da nam predstavijo živali, skrbijo zanje ter nam omogočijo stik z njimi. 16,4% jih je
odgovorilo, da je vloga živalskih vrtov prikazovanje živali, ki ne živijo pri nas, prikazovanje
ogroženih živali in tudi tistih, ki jih sicer v naravi redko vidimo. 13,3% jih je odgovorilo, da v
živalskih vrtovih ohranjajo redke in ogrožene živalske vrste. Drugi odgovori so bili še, da tam
spoznamo ter vidimo živali v živo in vse na enem mestu (8,6% študentov), da nam omogočajo
stik z naravo, sprostitev in druženje (6,3% študentov) in da v njih nabiramo nove izkušnje,
opazujemo ter se učimo (4,7% študentov). 5,5% študentov pa je podalo drugačne odgovore.
Odgovorili so, da je vloga živalskih vrtov približati živali ljudem, da nam pomagajo izgubiti
strah pred živalmi, nas seznanjajo s skrbjo za živali ter s pomenom živali za nas.
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GRAF 28: Kakšna je vloga živalskih vrtov po mnenju študentov

•

Kakšna je uporabnost živalskih vrtov za učitelja/vzgojitelja?

Največ študentov (26%) je na tretje vprašanje odgovorilo, da je uporabnost živalskih vrtov
velika, saj si otroci zaradi neposredne izkušnje več zapomnijo (graf 29). 15,4% jih meni, da
učitelj/vzgojitelj v živalskem vrtu pridobi oz. obnovi znanje o živalih, skoraj 13,8% pa jih
meni, da lahko z obiskom živalskega vrta učitelj/vzgojitelj popestri pouk. Veliko študentov
meni, da učitelj/vzgojitelj otrokom s spoznavanjem živali v živo in v ''naravnem okolju''
približa naravo in živali (13%). 12,2% študentov je mnenja, da učitelj/vzgojitelj zaradi
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neposredne izkušnje živali bolje predstavi otrokom. Nekateri študenti bi uporabili živalski vrt
kot motivacijo in pripomoček pri izobraževanju (8,9%), 4,9% pa jih meni, da so živalski
vrtovi uporabni, ker si otroci lahko tam ogledajo živali, ki jih ne vidijo vsak dan. Drugače je
odgovorilo 5,7% študentov, ki menijo, da je uporabnost živalskih vrtov v tem, da otroci
pridobijo izkušnje o ravnanju z živalmi, da otrok in učitelj odpravita strah ali predsodke do
živali ter da se otroci in starši lahko ob druženju v živalskem vrtu spoznavajo.
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GRAF 29: Kakšna je uporabnost živalskih vrtov za učitelja/vzgojitelja po mnenju študentov

•

Kaj vam je bilo ob obisku živalskega vrta najbolj všeč?

31,1% študentom so bile ob obisku živalskega vrta najbolj všeč živali, ki jih pri nas ni
oziroma jih v naravi težko vidimo (graf 30). 13,6% je bilo najbolj všeč, da imajo veliko vrst
živali. Opazovanje hranjenja, vedenja živali ter predstave so bile najbolj všeč 10,7%
študentom. 9,7% študentov je odgovorilo, da jim je bila najbolj všeč dobra oskrba živali in
urejenost živalskega vrta, prav tako 9,7% pa je bilo najbolj všeč srečanje z živalmi od blizu,
ogled v živo in božanje živali. Literatura ob kletkah in ogradah, voden ogled in dejavnosti so
bile najbolj všeč 7,8% študentom, 4,9% se jih ne spomni, kaj jim je bilo najbolj všeč, 12,6%
študentov pa je navedlo druge odgovore. Odgovori so bili, da jim je bila najbolj všeč
prijaznost zaposlenih, igrala in otroški ZOO, narava, domače živali ter nojevo jajce.
Nekaterim pa je bila najbolj všeč valilnica in pravkar izvaljene ptice.
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GRAF 30: Kaj je bilo študentom ob obisku živalskega vrta najbolj všeč

•

Kaj vam je bilo ob obisku živalskega vrta najmanj všeč?

Na peto vprašanje je največ študentov (23,1%) odgovorilo, da jim je bilo najmanj všeč, da
imajo živali premalo prostora (graf 31). 18,5% študentom niso bile všeč kletke, saj živali v
njih niso svobodne. Kače in pajki niso bili všeč 12,3% študentom, 10,8% študentom pa ni bil
všeč nespoštljiv odnos obiskovalcev do živali in neupoštevanje pravil vedenja. 10,8%
študentov je odgovorilo, da jim je bilo všeč vse. 24,6% pa jih je odgovorilo z drugimi
odgovori. Najmanj všeč so jim bile živali, ki jih lahko vidimo vsak dan, gneča, vreme,
neurejenost, umazana voda in smeti po tleh. Nekaterim se je zdel živalski vrt premajhen,
nekaj jih je v živalskem vrtu pogrešalo akvarij, menili pa so tudi, da je premalo možnosti za
kontakt z živalmi.
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GRAF 31: Kaj je bilo študentom ob obisku živalskega vrta najmanj všeč

2.2.5

REZULTATI ANKETE IZVEDENE PRI ŠTUDENTIH DVOPREDMETNIH
PROGRAMOV IN PREDŠOLSKE VZGOJE PO OBISKU ŽIVALSKEGA
VRTA
•

Kakšno je tvoje mnenje o živalskih vrtovih?

Pri prvem vprašanju (graf 32) je največ študentov (21,3%) odgovorilo, da so živalski vrtovi
koristni, saj tam lahko vidimo živali, ki jih pri nas ni ali pa jih težko srečamo v naravi. 16,4%
jih meni, da so poučni in vir znanja. 13,1% študentom se živalski vrtovi zdijo zanimivi in
koristni, 12,3% pa jih meni, da tam predvsem predstavljajo različne vrste živali in so zato
koristni. 8,2% študentov je odgovorilo, da je živalski vrt dober kraj za sprostitev in zabavo.
7,4% študentom živalski vrtovi niso preveč všeč, ker so po njihovem mnenju živali izločene
iz naravnega okolja in imajo premalo prostora. 4,9% študentov je odgovorilo, da so živalski
vrtovi koristni, saj skrbijo za redke in ogrožene živali. Da v živalskem vrtu pridobimo boljše
predstave o živalih, meni 4,1% študentov, prav tako 4,1% pa jih je odgovorilo, da tam dobro
skrbijo za živali in jim prilagajajo okolje. 8,2% študentov pa je podalo drugačne odgovore.
Odgovorili so, da je to mučenje živali ter da sta potrebni prenova in razširitev. Odgovorili pa
so tudi, imajo dober program za otroke, da bi morali imeti več živali in da lahko v živalskem
vrtu izgubimo predsodke.
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GRAF 32: Mnenja študentov o živalskih vrtovih

Pred obiskom živalskega vrta je največ (45,3%) študentov odgovorilo, da so živalski vrtovi
koristni, saj otroci tam spoznajo/vidijo živali v živo in so v stiku z njimi. Po obisku živalskega
vrta tega odgovora niso navedli, jih je pa največ (16,4%) odgovorilo, da so koristni, ker lahko
tam vidimo živali, ki ne živijo pri nas ali pa jih težko srečamo v naravi. Živalski vrtovi pred
obiskom niso bili všeč 8,6% študentom, ker po njihovem mnenju živali tam niso svobodne,
niso v naravnem okolju in imajo premalo prostora. Po obisku živalskega vrta pa je tako
odgovorilo 7,4% študentov. Pred obiskom so bili živalski vrtovi všeč 6,3% študentom, saj so
odličen kraj za učenje, sprostitev in razvedrilo, po obisku pa je 8,2% študentov odgovorilo, da
je živalski vrt dober kraj za sprostitev in zabavo. Pred obiskom je malo manj kot 5%
študentov odgovorilo, da so živalski vrtovi lepo urejeni in da v njih dobro skrbijo za živali, po
obisku pa je tako odgovorilo 4,1% študentov. Drugi odgovori pred obiskom živalskega vrta so
bili še, da bi jih morali imeti več, da v živalskem vrtu spreminjajo naš odnos do živali (po
obisku jih bolj spoštujemo), so pomemben del kulturnega programa, imajo drago vstopnino,
da lahko v njih premagamo strah pred živalmi, da je dobro opremljen in ga lahko vedno
obiščemo.
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•

Kakšna je po tvojem mnenju vloga živalskih vrtov oz. kakšen je njihov
pomen?

Največ študentov (29,3%) je na drugo vprašanje odgovorilo, da je vloga živalskih vrtov, da
omogočajo spoznavanje, opazovanje in dotik živali (graf 33). 19,3% jih meni, da tam lahko
spoznamo in si ogledamo živali, ki jih pri nas ni oziroma jih težko srečamo v naravi. 16,7%
študentov pa je mnenja, da je vloga živalskih vrtov, da nam posredujejo znanje o živalih.
13,3% jih je odgovorilo, da v živalskih vrtovih ohranjajo ogrožene živalske vrste in
omogočajo živalim preživetje ter varnost. Za 9,3% študentov je pomen živalskih vrtov v tem,
da nam pomagajo pri odpravljanju predsodkov, ki jih imamo do živali, za 7,3% študentov pa
je pomen živalskih vrtov v sprostitvi, rekreaciji in zabavi. 3,3% jih je še odgovorilo, da si v
njih lahko ogledamo ogrožene vrste, 1,3% študentov pa je podalo drugačne odgovore, da je
pomembna tudi turistična vloga živalskega vrta ter da skrbijo za živali.
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GRAF 33: Kakšna je vloga živalskih vrtov po mnenju študentov

Pred obiskom živalskega vrta je največ študentov (45,3%) odgovorilo, da je vloga živalskih
vrtov, da nam predstavijo živali, skrbijo zanje ter nam omogočijo stik z njimi, po obisku pa je
največ študentovo odgovorilo, da nam živalski vrtovi omogočajo spoznavanje, opazovanje in
dotik živali (29,3%). Pred obiskom živalskega vrta je 16,4% študentov odgovorilo, da je
vloga živalskih vrtov prikazovanje živali, ki ne živijo pri nas, prikazovanje ogroženih živali in
tudi tistih, ki jih sicer v naravi redko vidimo. Po obisku je tako odgovorilo 22,6% študentov.
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Pred obiskom je 13,3% študentov odgovorilo, da v živalskih vrtovih ohranjajo redke in
ogrožene živalske vrste, po obisku pa je bil odstotek študentov s takim odgovoren enak. Pred
obiskom so bili drugi odgovori še, da tam spoznamo ter vidimo živali v živo in vse na enem
mestu (8,6% študentov), da nam omogočajo stik z naravo, sprostitev in druženje (6,3%
študentov) in da v njih nabiramo nove izkušnje, opazujemo ter se učimo (4,7% študentov). Po
obisku je 7,3% študentov odgovorilo, da je živalski vrt primeren kraj za sprostitev, rekreacijo
in za zabavo. Pred obiskom je 5,5% študentov podalo drugačne odgovore. Odgovorili so, da
je vloga živalskih vrtov približati živali ljudem, da nam pomagajo izgubiti strah pred živalmi,
nas seznanjajo s skrbjo za živali ter s pomenom živali za nas. Po obisku pa je kar 9,3%
študentov odgovorilo, da nam živalski vrtovi pomagajo pri odpravljanju predsodkov, ki jih
imamo o živalih.

•

Kakšna je uporabnost živalskih vrtov za učitelja/vzgojitelja?

Na tretje vprašanje (graf 34) je 26,4% študentov odgovorilo, da učitelj/vzgojitelj lahko
uporabi živalski vrt, da pokaže otrokom, kakšna je neka žival v resnici. Otroci tako dobijo
realne predstave o živalih. 18,2% jih meni, da je predstavitev živali v živalskem vrtu lažja za
učence, saj je žival navzoča. Da si učenci zapomnijo več informacij zaradi neposredne
izkušnje, meni 17,3% študentov. 14,5% jih meni, da z obiskom živalskega vrta lahko
popestrimo učne ure (ekskurzija). 6,4% študentov je odgovorilo, da učitelj/vzgojitelj tam
pridobiva nove informacije in znanje, 4,5% jih je odgovorilo, da z obiskom živalskega vrta
lahko podkrepi teorijo pouka, 4,5% pa jih meni, da je lahko živalski vrt motivacija za učenje.
8,2% študentov je odgovorilo z drugimi odgovori. Odgovorili so, da otrokom učitelj
posreduje znanje in izkušnje iz živalskega vrta, da dobi izkušnje in ideje, kako predstaviti
živali otrokom. Uporabnost živalskih vrtov za učitelja pa nekateri vidijo tudi v tem, da se tam
starši in otroci med seboj družijo in spoznavajo v bolj sproščenem vzdušju.
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GRAF 34: Kakšna je uporabnost živalskih vrtov za učitelja/vzgojitelja po mnenju študentov

Največ študentov (26%) je pred obiskom živalskega vrta na tretje vprašanje odgovorilo, da je
uporabnost živalskih vrtov velika, saj si otroci zapomnijo več zaradi neposredne izkušnje. Po
obisku je tako odgovorilo le še 17,3% študentov. Pred obiskom jih je 15,4% odgovorilo, da
učitelj/vzgojitelj v živalskem vrtu pridobi oz. obnovi znanje o živalih, po obisku pa je le 6,4%
študentov odgovorilo, da učitelj/vzgojitelj tam pridobiva nove informacije in znanje. Po
obisku se je povečalo število študentov, ki menijo, da lahko z obiskom živalskega vrta
učitelj/vzgojitelj popestri pouk. Pred obiskom je bilo takega mnenja 13,8%, po obisku pa
14,5% študentov. Po obisku je največ (26,4%) študentov odgovorilo, da učitelj/vzgojitelj
pokaže otrokom, kakšna je neka žival v resnici, da žival spoznajo v živo in dobijo realne
predstave. Pred obiskom pa je 13% študentov odgovorilo, da učitelj/vzgojitelj otrokom s
spoznavanjem živali v živo in v ''naravnem okolju'' približa naravo in živali. 12,2% študentov
je bilo pred obiskom živalskega vrta mnenja, da učitelj/vzgojitelj zaradi neposredne izkušnje
žival bolje predstavi otrokom. Po obisku je tako odgovorilo kar 18,2% študentov. Nekateri
študenti bi uporabili živalski vrt kot motivacijo in pripomoček pri izobraževanju (8,9%), po
obisku pa bi živalski vrt kot motivacijo za učenje uporabilo le 4,5% študentov. Pred obiskom
živalskega vrta so bili odgovori še, da so živalski vrtovi uporabni, ker si otroci lahko tam
ogledajo živali, ki jih ne vidijo vsak dan, da je uporabnost živalskih vrtov v tem, da otroci
pridobijo izkušnje za ravnanju z živalmi, da otrok in učitelj odpravita strah ali predsodke do
živali ter da se otroci in starši lahko ob druženju v živalskem vrtu spoznavajo.
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•

Kaj vam je bilo ob obisku živalskega vrta najbolj všeč?

Ob obisku živalskega vrta so bile kar 27,8% študentom najbolj všeč živali, ki ne živijo pri nas
ali pa jih še niso videli (graf 35). Skoraj 27% študentom je bilo najbolj všeč spoznavanje
živali od blizu in na več načinov (dotik, vonj, hranjenje…). 13,9% sta bila najbolj všeč voden
ogled in učna ura, 13% študentom pa so bile najbolj všeč vse živali. Pridobivanje informacij
je bilo najbolj všeč 6,5% študentom, 5,6% pa sta bili všeč urejenost in dobra skrb za živali.
1,9% študentom je bila všeč razporeditev živali po kontinentih, 4,6% pa jih je podalo druge
odgovore. Najbolj všeč jim je bil neomejen čas ogleda, všeč so jim bili tudi sesalci, nekateri
pa ne vedo, kaj jim je bilo najbolj všeč.
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GRAF 35: Kaj je bilo študentom ob obisku živalskega vrta najbolj všeč
Največ študentom (31,1%) so bile pred obiskom živalskega vrta najbolj všeč živali, ki jih pri
nas ni oziroma jih v naravi težko vidimo. Po obisku pa so bile 27,8% študentom najbolj všeč
živali, ki ne živijo pri nas ali pa jih še niso videli. Pred obiskom je bilo 13,6% najbolj všeč, da
imajo veliko vrst živali, po obisku pa takega odgovora niso navedli. Opazovanje hranjenja,
vedenja živali ter predstave so bile pred obiskom živalskega vrta najbolj všeč 10,7%
študentom, 9,7% pa je bilo najbolj všeč srečanje z živalmi od blizu, ogled v živo in božanje
živali. Po obisku pa je bilo kar 26,9% študentom najbolj všeč spoznavanje živali od blizu in
na več načinov (dotik, vonj, hranjenje). Pred obiskom je 9,7% študentov odgovorilo, da jim je
bila najbolj všeč dobra oskrba živali in urejenost živalskega vrta, po obisku pa je tako
odgovorilo le 5,6% študentov. Literatura ob kletkah in ogradah, voden ogled in dejavnosti so
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bile pred obiskom živalskega vrta najbolj všeč 7,8% študentom, po obisku pa je bil voden
ogled najbolj všeč kar 13,9% študentom. 4,9% se jih pred obiskom ni spomnilo, kaj jim je
najbolj všeč, 12,6% študentov pa je navedlo druge odgovore, ki po obisku niso bili navedeni.
Odgovori so bili, da jim je bila najbolj všeč prijaznost zaposlenih, igrala in otroški ZOO,
narava, domače živali ter nojevo jajce. Nekaterim pa je bila najbolj všeč valilnica in pravkar
izvaljene ptice.

•

Kaj vam je bilo ob obisku živalskega vrta najmanj všeč?

Na peto vprašanje je velika večina študentov (49,9%) odgovorila, da jim je bilo ob obisku
živalskega vrta všeč vse. 17,6% ni bilo všeč, da imajo živali premalo prostora in da so kletke
oziroma ograde slabo urejene. 3,5% ni bilo všeč hitenje, ker so imeli premalo časa za ogled,
prav tako 3,5% ni bilo všeč, da so se morali dotikati nekaterih živali, da bi izgubili predsodke
(predvsem kače). 3,5% študentov je odgovorilo, da jim ni bilo všeč vreme, 2,4% študentov pa
je odgovorilo, da niso videli vseh živali. 2,4% študentom niso bili všeč ljudje, ki ne
upoštevajo pravil, 17,6% pa jih je odgovorilo z drugimi odgovori. Nekaterim se je vstopnina
zdela previsoka, niso jim bile všeč ptice, kača, prašiči, živali, ki jim naše podnebje ne ustreza
(npr. žirafa). Odgovorili so tudi, da imajo premalo živali, da v živalskem vrtu ni nosoroga in
akvarija, nekateri so odgovorili, da so imeli premalo možnosti za dotike živali. Nekaterim pa
je bilo najmanj všeč vriskanje in kričanje sošolk, ki so se bale živali.
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GRAF 36: Kaj je bilo študentom ob obisku živalskega vrta najmanj všeč
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Na peto vprašanje je pred obiskom živalskega vrta največ študentov (23,1%) odgovorilo, da
jim je bilo najmanj všeč, da imajo živali premalo prostora, po obisku pa je tako odgovorilo
17,6% študentov. 10,8% študentom pred obiskom ni bil všeč nespoštljiv odnos obiskovalcev
do živali in neupoštevanje pravil vedenja, po obisku pa je tako odgovorilo 2,4% študentov.
10,8% študentov je pred obiskom odgovorilo, da jim je bilo všeč vse, po obisku pa je tako
odgovorilo kar 49,4% študentov. Pred obiskom živalskega vrta so študentje navedli tudi
odgovore, ki se po obisku živalskega vrta niso ponovili. Odgovorili so, da jim niso bile všeč
kletke, saj živali v njih niso svobodne. Najmanj so jim bile všeč kače, pajki in živali, ki jih
lahko vidimo vsak dan, gneča, vreme, neurejenost, umazana voda in smeti po tleh. Odgovorili
so tudi, da je živalski vrt premajhen, da nima akvarija ter da je premalo možnosti za kontakt z
živalmi.
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3 ZAKLJUČEK
Namen moje raziskave je bil, da ugotovim, kako obisk živalskega vrta, strokovna razlaga in
neposreden stik z živaljo spremenijo otroške predstave o živalih. Pri raziskavi sem želela
spoznati predstave o ježu in o kači.
S pomočjo raziskave in z analizo ustnih anketnih vprašalnikov sem ugotovila, da so predstave
otrok o živalih večinoma napačne. Menili so, da se jež prehranjuje z jabolki in hruškami,
bodice pa ima zato, da nabada jabolka in hruške. Menili so tudi, da nas kača piči in to z
jezikom. Povedali so, da je kača na otip strupena. Po njihovem mnenju se kača prehranjuje z
listjem, s strupom, z ljudmi, nekateri so odgovorili, da se prehranjuje z mišmi. Pravzaprav pa
napačne otroške predstave niso presenetljive, saj vsi poznamo pesem, v kateri ježek hiti
nabadat jabolka in hruške.
Nato smo obiskali Živalski vrt Ljubljana, kjer smo izvedeli veliko novih podatkov o ježu in
kači. Otroci so se živali lahko tudi dotaknili, namesto ježa smo si ogledali in se dotaknili
tenreka, ki je našemu ježu zelo podoben. Ob tenreku so nam predstavili tudi vse značilnosti in
zanimivosti ježa.
Po obisku sem otroke še enkrat izprašala s pomočjo enakega anketnega vprašalnika, kot pred
obiskom živalskega vrta. Po analizi vprašalnikov sem ugotovila, da so se predstave otrok
spremenile in da so s pomočjo vodenega ogleda pridobili novo znanje. Opazila sem, da so po
vodenem ogledu nekateri otroci na vprašanja odgovorili z ne vem oz. ne morem se spomniti.
Ko sem jim v odgovor ponudila neresnico (npr. da jež je jabolka in hruške) so mi odgovorili,
da to ni res, vendar se ''pravilnega'' odgovora vseeno niso spomnili. Menim, da bi bilo znanje
otrok še boljše, če bi z vzgojiteljicami po ogledu večkrat obnovili pridobljene informacije, ker
pa so jih slišali le enkrat, se odgovora niso mogli spomniti. Kako velik vtis ima neposredni
stik z živaljo na otroke pa lahko vidimo iz risb, ki so jih otroci narisali pred in po obisku
živalskega vrta. Opazila sem, da so slike po obisku živalskega vrta natančnejše, otroci so
narisali več podrobnosti živali, še posebej pa so poudarili tiste dele telesa, ki so jih lahko
občutili. Pri tenreku so bile to noge in bodice, pri kači pa telo in jezik. Močna občutenja ob
neposrednem stiku so otroci na risbi izrazili tako, da so močno poudarili te dele telesa.
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Ugotovila sem, da obisk živalskega vrta pozitivno vpliva na predstave otrok. Otroci vidijo
živali, ki jih sicer ne morejo in si jih zato bolje predstavljajo. Lahko se dotaknejo živali (npr.
kače), kar v naravi ni mogoče. Otroci, ki so se bali kače, so jo pri vodenem ogledu bolje
spoznali. Izgubili so strah in se kače tudi dotaknili. Vodnica je otroke usmerjala k
razmišljanju in otroci so sami prišli do zaključkov, učili so se na lastnih izkušnjah. Zato je
bilo pomnjenje informacij tudi bolj intenzivno.
Upam, da bodo rezultati raziskave vzgojiteljice spodbudili k obisku živalskega vrta, saj tam
otroci živali spoznajo na pristnejši način. Informacije pridobljene v živalskem vrtu lahko
kasneje v vrtcu uporabijo, se o njih pogovorijo, naredijo kakšen izdelek, sestavijo pravljico ali
pesem. Predvsem pa je pomembno, da si pridobljene informacije zapomni vzgojiteljica, da
otrokom ne bo predstavljala neresnic.
Sama sem bila kar nekoliko presenečena, ko sem prišla v vrtec v skupino Ježki. Otroci so bili
stari 5-6 let, kar pomeni, da so se že pripravljali na vstop v šolo. Pričakovala sem, da bodo o
živali, ki predstavlja njihovo skupino, vedeli veliko stvari, a sem že takoj razočarana opazila,
da ima jež na vratih igralnice na hrbtu jabolka in hruške. Po pogovoru z otroki sem spoznala,
da se mnenje otrok sklada s simbolom igralnice, jež je jabolka in hruške, ki jih prej nabode na
bodice. Najbolj presenečena pa sem bila, ko sem ugotovila, da je tako tudi mnenje
vzgojiteljice.
Menim, da je tako neznanje za vzgojiteljice neprimerno. Neresnice o živalih lahko srečamo
povsod, v pregovorih, pravljicah, risankah in pesmicah. Vloga vzgojiteljice pri tem je, da
neresnice prepozna in na to otroke tudi opozori. Neresnice naj otrokom predstavi in jih
nadomesti z resnico. Ni pa primerno, da neresnice še spodbuja s svojim neznanjem.
Anketo o živalskih vrtovih sem izvedla tudi pri študentih in študentkah predšolske vzgoje ter
dvopredmetnih programov. Zanimalo me je, kakšno je njihovo mnenje o živalskih vrtovih ter
kako se bo njihovo mnenje spremenilo po obisku živalskega vrta.
Ugotovila sem, da večina študentov meni, da so živalski vrtovi koristni, da se tam lahko
veliko naučimo, doživimo nove stvari, spoznamo živali in se ob tem tudi zabavamo. Nekaj
študentov pa je tudi mnenja, da so živali v živalskih vrtovih ujete in da je to mučenje živali.
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Mnenja o živalskih vrtovih in o vlogi živalskih vrtov se po vodenem ogledu v živalskem vrtu
niso bistveno spremenila.
Spremenilo pa se je mnenje študentov o uporabnosti živalskih vrtov za učitelja/vzgojitelja.
Pred obiskom je največ študentov odgovorilo, da je uporabnost živalskih vrtov velika, saj si
otroci več zapomnijo zaradi neposredne izkušnje, po obisku pa je tako odgovorilo veliko manj
študentov. Po obisku pa se je močno povečalo število tistih študentov, ki menijo, da je
uporabnost živalskih vrtov v tem, da učitelj/vzgojitelj pokaže otrokom, kakšna je neka žival v
resnici, da žival spoznajo v živo in dobijo realne predstave. Po obisku se je tudi povečalo
število tistih, ki menijo, da lahko učitelj/vzgojitelj zaradi neposredne izkušnje žival bolje
predstavi otrokom. Več študentov pa bi tudi uporabilo obisk živalskega vrta za popestritev
pouka.
Upam, da bodo učitelji in vzgojitelji v prihodnje pogosteje obiskovali živalski vrt s svojimi
skupinami otrok, saj je neposreden stik z živalmi resnično pomemben. Z obiskom živalskega
vrta lahko otrokom omogočijo nepozabno in neponovljivo izkušnjo z živalmi, ob tem pa bodo
dobili tudi novo znanje, ki ga bodo lahko uporabili tudi v vrtcu oziroma v šoli.
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6 PRILOGE
6.1 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK
ANKETENI VPRAŠALNIK ZA OTROKE:
1. Ali si že kdaj bil/-a v živalskem vrtu?
2. Ali se katere živali bojiš? Zakaj?
3. Katera žival ti je najbolj všeč? Zakaj?
4. Ali veš, kakšen je jež? Nariši ga.
5. Kaj misliš, s čim se jež prehranjuje?
6. Kaj misliš, kako jež preživi zimo?
7. Kaj misliš, zakaj ima jež bodice?
8. Ali veš, kakšna je kača? Nariši jo.
9. Kaj misliš, ali so vse kače strupene?
10. Kaj misliš, kako oz. s čim kača ugrizne?
11. Kaj misliš, kako se kača premika?
12. Kaj misliš, s čim se kača prehranjuje?
13. Kaj misliš, kakšna je kača na otip (če jo pobožaš)?
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6.2 PRILOGA

2:

ANKETNI

VPRAŠALNIK

ZA

ŠTUDENTE

DVOPREDMETNIH PROGRAMOV IN PREDŠOLSKE VZGOJE

ANKETENI VPRAŠALNIK ZA ŠTUDENTE:
1. Kakšno je tvoje mnenje o živalskih vrtovih?

2. Kakšna je po tvojem mnenju vloga živalskih vrtov oziroma kakšen je pomen
živalskih vrtov?

3. Kakšna je uporabnost živalskih vrtov za učitelja/vzgojitelja?

4. Kaj vam je bilo ob obisku živalskega vrta najbolj všeč?

5. Kaj vam je bilo ob obisku živalskega vrta najmanj všeč?
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