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Srečanje z mikroorganizmi v vrtcu
Mikroorganizmi ali mikrobi so zelo majhni organizmi, ki jih ne moremo videti s 
prostim očesom. Ime prihaja iz grške besede mikros, kar pomeni droben, majhen. Med 
mikroorganizme prištevamo viruse, bakterije, glive, enocelične alge in enocelične živali, 
kot je na primer paramecij. Mikroorganizmov je v našem okolju veliko. Koliko točno jih 
živi, niti ne vemo. Vemo, da je samo bakterij na Zemlji več kot 5.1030 oziroma, da je bakterij 
na Zemlji več kot zvezd v vesolju. Poznamo več kot 9000 različnih vrst bakterij.

Mikroorganizmi živijo v zemlji, 
vodi, zraku kot tudi v živalih in ra-
stlinah (Bajd, 2003). Živijo tudi v 
naših ustih, na koži in v naših preba-
vilih. Ker pa je večina njih zelo 
majhnih, si otroci težko predstavlja-
jo, da so ta drobna bitja povsod 
okrog nas in da so nekatera koristna, 
druga pa povzročajo bolezni. Otroke 
zato v prvih razredih učimo, da mo-
ramo paziti na osebno higieno in si 
pogosto umivati roke, predvsem 
pred jedjo in kadar pridemo iz stra-
nišča. Mnogi mikroorganizmi živijo 
v hrani in jo tudi razkrajajo. Tako 
lahko na kruhu ali marmeladi vidi-
mo plesen. Hrana dobi neprijeten 
vonj in okus, v njej pa se kopičijo 
škodljive snovi, nekatere so celo 
smrtno nevarne. 

Kaj pa v vrtcu? Ali je tema o mi-
kroorganizmih oziroma drobnoživ-
kah, kot jih tudi lahko imenujemo, 
za predšolske otroke pretežka oziro-
ma preveč abstraktna? Ali lahko te 
vsebine obravnavamo v vrtcu? Da bi 
dobili odgovor na to vprašanje, smo 
pomladi 2011 izvedli v vrtcu projekt 
»Drobna bitja«. Otroci v skupini so 
bili stari od 4 do 5 let, štirje pa so bili 
stari 3 leta in pol. 

Otroci v vrtcu nimajo veliko infor-
macij in znanja o mikroorganizmih, 
zato smo predvidevali, da bodo za 
sodelovanje bolje motivirani. 

V projektu smo želeli otrokom pri-
bližati »drobna bitja« ter hkrati ugo-
toviti, ali so se v življenju že srečali s 
to temo in koliko že vedo o mikroor-
ganizmih. Načrtovali smo, da bomo 
z otroki nekaj mikroorganizmov po-
gledali tudi z mikroskopom, saj bi 
bilo to za večino od njih prvič. Mi-
kroskop omogoči opazovanje drob-
nih bitij, ki jih ne moremo videti s 
prostim očesom, in tako odpre otro-
kom nov, do sedaj še ne poznan mi-
krosvet.

Na začetku našega projekta smo se 
z otroki dogovorili, da bodo za do-
mačo nalogo sami poskusili doma 
poiskati knjigo, DVD, revijo ali kar-
koli v zvezi z našo temo in to prinesli 
v vrtec. Veliko otrok je prineslo knji-
ge iz knjižnic, kar nas je prijetno pre-
senetilo.

Erik je prinesel v vrtec DVD z na-
slovom Higiena in zdravje, ki smo si 
ga z otroki ogledali. DVD je bil kra-
tek in zelo poučen. Poučil nas je, 
zakaj zbolimo, kaj je bakterija, viru-
sna okužba, virusi. Na začetku pa 
nas je poučil o naši higieni. Na 
DVD-ju so bila izredno dobro pri-
kazana »drobna bitja«, kar so gledali 
z navdušenjem. Po ogledu DVD-ja 
smo otroke povprašali, kje bi dobili 
ta »drobna bitja« za ogled pod mi-
kroskopom. Lara se je spomnila, da 
je v Nejčevi zgodbi narisan kruh in 

v njej piše o kvasovkah ter na DVD- 
ju, ki smo si ga ravnokar pogledali, 
opisan poskus s krompirjem. Dogo-
vorili smo se, da nekdo od otrok 
prinese kvas, nekdo pa krompir, da 
bomo lahko izvedli poskus. Ves čas 
projekta so otroci prinašali novo li-
teraturo, mi pa smo preskrbeli nekaj 
gojišč z bakterijami. Prinesla nam 
jih je prijateljica, ki dela na Bioteh-
nični fakulteti. Tako smo naredili 
naslednje poskuse in spoznavali 
»drobna bitja«. Sposodili smo si 
tudi dober mikroskop, saj so imeli 
naši premajhno povečavo.

Za motivacijo na temo o mikroor-
ganizmih smo uporabili knjigo z 
naslovom »Nejc in drobnoživke« 
Alekseja Konjajeva, ki jo je v vrtec 
prinesla Kaja. Otroke je zelo zani-
mala že takoj, ko smo jim pokazali 
prvo stran, ki ima zanimivo ilustra-
cijo mikroorganizmov. Preden smo 
knjigo prebrali, otroci niso vedeli, 
kaj je narisano na platnici, vendar je 
knjiga vseeno močno pritegnila nji-
hovo pozornost. Preko zgodbe o 
Nejcu smo spoznali najprej koristne 
mikroorganizme, ki smo jih z otroki 
poimenovali »drobna bitja«, ker jih 
ne vidimo s prostim očesom. Otroci 
so želeli, da preberemo Kajino knji-
go, zato smo jo temeljito »prediha-
li«, najzanimivejše so se jim zdele 
ilustracije. To, da znajo »drobna bi-
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tja« narediti marsikaj, na primer, da 
skisajo zelje, da kvasovke naredijo, 
da kruh naraste, jih je zelo navduši-
lo, saj tega niso vedeli. Nejc ima v 
tej zgodbi tudi mikroskop, skozi ka-
terega opazuje »drobna bitja«. Otro-
kom smo povedali, da ga imamo 
tudi mi v vrtcu in so takoj rekli, da 
si tudi oni želijo opazovati drobna 
bitja z mikroskopom. Všeč nam je 
bilo, da jih to zanima in se tudi sami 
veselili, da bomo opazovali drobna 
bitja skozi mikroskop.

Poskus s 
kvasovkami

Kvasovke so zelo majhne in jih 
lahko vidimo samo pod mikrosko-
pom ali pa če jih je veliko skupaj. 
Kvas smo razdrobili v posodi in mu 
dodali vodo ter ščepec sladkorja. 
Otrokom smo povedali, da se kva-
sovke hranijo s sladkorjem. Ko ga 
prebavijo, izločajo plin, zaradi kate-
rega testo kipi, postane mehko in 
rahlo. Malo smo počakali in ko je 
kvas narasel, smo opazovali kvasov-
ke pod mikroskopom (Slika 1).

Poskus s 
krompirjem

Na DVD-ju, ki smo si ga ogledali, 
smo videli poskus, ki smo ga izvedli 
tudi mi. Krompir smo narezali na 
debele rezine. Z eno rezino pobrišeš 
po tleh, z drugo rezino po dlaneh, ki 

so umazane, in s tretjo rezino po či-
stih dlaneh. Vsako rezino tesno za-
preš v polivinilasto vrečko in pustiš 
vsaj 14 dni, da se začnejo množiti 
mikrobi (Slika 2). Ta naša »drobna 
bitja« naj bi se hranila s škrobom, ki 
ga vsebuje krompir. Čez 14 dni smo 
razmazali belo snov, ki se je nabrala 
na površini krompirja, na steklo in 
opazovali.

Opazovanje 
bakterij z naših 
prstov

V vrtec smo prinesli gojišča za 
bakterije (Slika 3). Eno smo pustili 
pokrito, nekaj drugih gojišč pa smo 
se dotaknili s prsti in jih pokrili. Čez 
čas smo opazili da je bilo neodkrito 
gojišče prazno, druga pa so bila pol-
na različnih kolonij bakterij, ki so se 
razmnožila, ko smo se gojišča dota-
knili s prsti. Kolonije bakterij smo 
opazovali pod mikroskopom.

Poskus z zeljem
Zelje smo narezali na drobne re-

zance, ga zaprli v plastično vrečko in 
ga tako pustili teden dni (Slika 4). 
Otrokom smo povedali, da bodo 
»drobna bitja« vsrkala vase sladkor iz 
zelja, ga prebavila in izločila tekoči-
no – kislino, ki v njih nastane. Zelje 
je bilo nagnito in je imelo obupen 
vonj. Večina zelja se je spremenila v 
rjavkasto tekočino. Opazovali smo 
ga pod mikroskopom.

Slika 1: Kvas je vzhajal.

Slika 2: Krompir smo narezali in rezine, 
podrgnili po tleh, nato pa zaprli v 
plastično vrečko.

Slika 3: Otroci so se s prsti dotaknili agarja v petrijevki. Čez čas so se na gojišču 
razvile bakterije, ki smo jih opazovali pod mikroskopom.

Slika 4: Zelje smo narezali na rezance 
in zaprli v plastično vrečko.
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Opazovanje 
paramecija in 
amebe

Tudi paramecije in amebe je pri-
nesla prijateljica z Biotehniške fa-
kultete v Ljubljani. Otrokom so se 
zdeli zelo zanimivi, saj so jih opazo-
vali z mikroskopom in so jih zelo 
dobro videli.

Poskus plesen na 
kruhu

Otroci so v knjigi o Nejcu slišali 
tudi za plesen, zato smo jim predla-
gali, da jo najlažje naredimo tako, 
da kruh pustimo v plastični vreči 
dalj časa. Plesen se razvije le, če bo 
imela primerne pogoje: primerno 
temperaturo, vlago in hrano. V pla-
stični vrečki je zrak topel in vlažen 
in zato se razvije plesen. Če kruh 
posušimo, se na njem ne bo razvila 
plesen. Po 14 dneh smo na kruhu 
opazili nekaj zelenega in to je bila 
plesen (Slika 5).

Opazovanje alg
Alge sta nam z morja prinesli Pia 

in Tina, ker imata dedka, ki stanuje 
v Kopru in ga velikokrat z družino 
obiščejo. Alge so se zelo dobro vide-
le pod mikroskopom, predvsem nji-
hova zgradba.

Drobna bitja 
razvrstimo

Otroci so med opazovanjem ugo-
tovili, da se ta naša »drobna bitja« 
med seboj razlikujejo (Slika 6). Da 
bi se jih laže zapomnili, smo na pre-
dlog otrok naredili plakat, narisali 
ta drobna bitja ter jih razvrstili. Pri 
razvrstitvi nam je bila v pomoč tudi 
Nejčeva knjiga.

Ugotovitve ob 
plakatu »Drobna 
bitja«

Otroci so spoznali, da poznamo 
več različnih »drobnih bitij«. Ugo-
tovili so, da so to bitja živa, ki za 
razmnoževanje potrebujejo hrano, 
in za svoj obstanek ugodne pogoje. 
Spoznali so, kako lahko sami od-
stranimo »drobna bitja«, ki so nam 
lahko škodljiva. Povedali smo jim, 
da poznamo tudi koristna »drobna 
bitja«. Otroci so ločili drobna bitja 
glede na obliko in jih razvrstili z 
našo pomočjo v skupine (Slika 7). 
Otroci so jih risali še nekaj dni po 
tem, ko smo projekt zaključili. Prav 
tako so spraševali vzgojiteljico, kdaj 
bodo zopet pod mikroskopom opa-
zovali nove bakterije. Te so jim bile 
najbolj všeč. Menimo, da smo bili 
pri projektu uspešni, otroci so spo-
znali, kako je higiena resnično po-
trebna in spoznali so povzročitelje 
obolenj. Projekta ne bomo kar za-
ključili, ampak ga bomo nadgradili. 
V literaturi smo dobili odlične na-
potke, kaj vse lahko še opazujemo 
pod mikroskopom: cvetni prah, 
lase, uši, vodne bolhe, metuljeve lu-
ske, celice iz ust …

Slika 5: Plesen na kruhu.

Slika 6: Razvrstitev »drobnih bitij«.

kvasovke

praživali

alge

bakterije

Slika 7: Otroci so naredili plakat in 
drobna bitja razdelili v skupine.
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Skrb za zdravje
Za uvod v temo o našem zdravju 

in skrbi za zdravje smo načrtovali 
pogovor z otroki, da bi zbrali čim 
več informacij, ki jih že poznajo. 

Otroci so sedli v krog. Povprašali 
smo jih, če vedo, kako bi sami znali 
poskrbeti za svoje zdravje oziroma 
kaj moramo delati, da ne zbolimo 
in smo zdravi. Otroci so imeli raz-
lične odgovore. Ker je bilo odgovo-
rov veliko, smo sklenili, da jih zapi-
šemo in narišemo na velik plakat 
(Slika 8). 

Najprej so se otroci domislili, da 
za zdravje poskrbimo tako, da 
jemo veliko sadja in zelenjave. V 
vrtcu imamo velik poudarek na 
zdravi prehrani, zato vsak dan jemo 
za dopoldansko malico sadje, enkrat 
tedensko pa surovo zelenjavo. O 
tem se tudi veliko pogovarjamo, 
zato so najprej pomislili na zdravo 
prehrano. Na plakat smo narisali 
različno sadje in zelenjavo (Slika 9).

Za zdravje skrbimo tako, 
da si umivamo roke. 

V naši skupini smo imeli ravno v 
tem času projekta »Drobna bitja« 
tudi pojav glist pri otrocih. Prime-
rov je bilo več, zato smo se večkrat 
pogovorili z otroki o pravilnem 
umivanju rok. Z otroki smo ugota-
vljali, kdaj si moramo še posebej te-
meljito umiti roke. Tako so otroci 
navajali sledeče ugotovitve: 
–  po uporabi stranišča,
–  pred jedjo,
–  ko smo se igrali zunaj,
–  ko smo se dotikali živali.

Otroci so povedali, da si včasih še 
vedno pozabijo umiti roke po upora-
bi stranišča. Drugi so povedali, da si v 
vrtcu umivajo roke, doma pa ne ve-
dno. Skupaj smo se dogovorili, da 
bomo pozornejši in doslednejši pri 
umivanju. Če pa bo kdo od otrok 
opazil, da si je njegov prijatelj pozabil 
umiti roke, ga bo opomnil (Slika 10).

Pred jedjo otroke v vrtcu vedno 
opozorimo, naj si gredo umit roke 

in vzamejo prtičke ter sedejo k mizi. 
Z umivanjem rok pred jedjo smo 
dosledni in na ta način se uspešno 
bojujemo proti nevarnim mikro-
bom. 

Ko pridemo z otroki z igrišča, si 
otroci umijejo roke, saj so po nava-
di umazane od prsti in še marsičesa. 
Najine izkušnje kažejo, da si otroci 
umijejo roke, vendar zelo na hitro. 
Milo po navadi nakapljajo na roke 
in takoj sperejo z vodo, tako da 
vmes manjka poglavitni del, ki je 
umivanje. Ker smo imeli v vrtcu 
tudi gliste, smo otroke ponovno 
poklicali v umivalnico, kjer smo 
jim s pomočjo slik pokazali pravil-
no umivanje. Kasneje smo bili pri-
sotni ob njihovem umivanju in smo 
jih tudi opomnili, če so prehitro 
»podrgnili« vse dele dlani. Otroci 
so si med seboj pomagali in drug 
drugemu kazali, kako si pravilno 
umijemo roke.

Na stik z živalmi otroke navajamo 
v vrtcu že več let, saj smo imeli v 
vrtcu »Živi kotiček« kar nekaj let. 
Dejavnost je pri otrocih zelo dobro 
zaživela. Radi so spoznavali nove ži-
vali, jih opazovali, se jih dotikali, 
božali, spoznavali, kaj jedo, od kod 
prihajajo … Imeli smo eno glavno 
pravilo, in sicer da si otroci pred sti-
kom z živaljo umijejo roke ter po 
končani dejavnosti prav tako. Ra-
zložili smo jim, da moramo tudi mi 
poskrbeti, da ne prinesemo kakšnih 
bolezni na žival, zato si umijemo 
roke, preden jo božamo. Da živali 
lahko prenašajo različne bolezni, so 
otroci vedeli že od doma, zato jim ni 
bilo treba dodatno pojasnjevati, za-
kaj si ponovno umijemo roke, ko 
zaključimo dejavnost. Higiena rok 
tu ni bila problematična.

Med pogovorom smo otroke 
vprašali, ali vedo, kaj imamo prav-
zaprav na rokah, zaradi česar zboli-
mo. Nekaj otrok je takoj reklo, da je 
to umazanija, nekaj pa, da so to 
bakterije. Dogovorili smo se, da 
bomo o bakterijah podrobneje go-
vorili, ko končamo plakat o zdravju.

Slika 8: Otroci so izdelali plakat »Kako 
skrbimo za svoje zdravje«.

Slika 9: Otroci so narisali sadje in 
zelenjavo, ki jo moramo uživati vsak 
dan, če skrbimo za svoje zdravje.

Slika 10: Otroci so narisali plakat, kdaj 
si moramo umiti roke.
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Za zdravje skrbimo tako, 
da si brišemo nos. 

Otroci so nas opomnili, da k skrbi 
za zdravje spada tudi brisanje nosu. 
Otroke smo vprašali, če počnejo z 
nosom kdaj tudi kaj takega, kar se 
ne spodobi za lepo vedenje. Odgo-
vorili so, da vrtajo vanj, da ližejo 
»svečke«, ki jim visijo z nosu.

Na vprašanje, zakaj ni dobro, da 
vrtamo po nosu, smo dobili odgo-
vor:« Zato, ker se nam potem lahko 
vlije kri.«

»Da, lahko se nam res pripeti kaj 
takega,« smo jim odgovorili. Čakali 
smo še na druge odgovore, vendar 
jih nismo dobili. Otrokom smo ra-
zložili, da je v nosu tekoča, lepljiva 
snov, ki ji pravimo sluz. Ta sluz »po-
lovi« bacile in umazanijo in tako 
prepreči, da bi ti prišli v naše telo. 
Kadar smo prehlajeni, se nos napol-
ni s sluzjo in prepreči bacilom, ki 
povzročajo prehlad, da bi prišli v 
telo in zaradi njih zboleli. Z otroki 
smo skupaj ugotovili, da je sluz pol-
na bacilov, zato ne vrtamo po nosu, 
ampak vzamemo robec. Otroci so 
povedali, da si moramo po brisanju 
nosu umiti tudi roke, ker imamo 
lahko malo sluzi z bacili na prstih, 
ki smo jo prenesli med brisanjem 
nosu. No, tako smo si pridno hodili 
umivat roke tudi po brisanju nosu.

Previdni moramo biti 
tudi pri kihanju in 
kašljanju. 

Valter je rekel, da moramo, kadar 
kihnemo, pred usta nastaviti roko, 

da bacili ne »letijo« okrog. Pridruži-
la se mu je tudi Pia, ki je rekla, da 
moramo enako storiti, če kašljamo. 
Kašljamo lahko v robec ali pa v 
roko, je pojasnila (Sliki 11 in 12).

skrbeti moramo tudi za 
higieno nohtov in nog.

Tina se je spomnila, da si moramo 
umiti tudi »umazanijo« za nohti, 
kjer imamo včasih »črno«. Nekaj 
otrok je pripomnilo, da si nohte 
celo grizejo. Zanimivo je bilo, da so 
sami ugotovili, da s tem grizejo tudi 
umazanijo. Pogovarjali smo se, s 
čim si umijemo umazanijo za nohti, 
pa niso našli pravega odgovora. Od-
govor smo našli v knjigi, kjer smo 
zvedeli, da potrebujemo posebno 
ščetko za nohte. Tudi v vrtcu ima-
mo nekaj takih ščetk, zato smo jih 
povabili v umivalnico, naj si posku-
sijo umiti tudi umazanijo za nohti. 
Ščetkanje je bilo večini otrok všeč, 
nekatere pa je ščetka žgečkala. Do-
govorili smo se, da bodo sami vzeli 
ščetke, če bodo opazili umazanijo za 
nohti, in jo očistili.

»Na katerem delu telesa moramo 
še poskrbeti za higieno? Kje se moč-
no potimo?« smo jih spraševali. Po 
dolgem pogovoru smo se ustavili pri 
nogah. Ugotovili smo, da »smrdi-
jo«, če jih redno ne umivamo. Pove-
dali smo jim, da naše noge opravlja-
jo težko delo, saj z njimi hodimo, 
tečemo, skačemo in plešemo. Takrat 
jim postane toplo in se potijo. Ko se 
umijemo, odstranimo z njih umaza-
nijo in s tem tudi bakterije. Vsak 
dan moramo noge umiti in obuti 

sveže nogavice (Slika 13). Otroci in 
z njimi tudi mi smo se pri tej temi 
zelo nasmejali, saj so pripovedovali 
različne zgodbe, kako staršem »smr-
dijo« noge, predvsem očkom in de-
dijem.

ne smemo piti iz istega 
kozarca kot prijatelj in 
uporabljati isti pribor. 

Da ne smemo piti iz istega kozar-
ca, otroci niso vedeli, prav tako niso 
vedeli, da ne smemo uporabljati is-
tega pribora. Ko smo jim pojasnili, 
da so v naši slini tudi drobna bitja in 
jih s slino prenašamo, so razumeli. 
Ena izmed deklic nas je zelo prese-
netila, saj je to komentirala kot »fuj« 
in si začela brisati slino v ustih. Šele 
po pogovoru, da imamo v ustih tudi 
koristne bakterije, ki so nam prija-
zne, si je nehala brisati slino. Z otro-
ki smo sklenili, da v vrtcu pije vsak 
iz svojega kozarca, da vsak uporablja 
svoj pribor, ki ga kuharica opere v 
pomivalnem stroju in tako odpla-
kne bakterije (Slika 14).

Sliki 11 in 12: Otroci so narisali plakat, kako se moramo obnašati, kadar kihamo in 
kašljamo.

Slika 13: Otroci so narisali, da moramo 
skrbeti za higieno nohtov in nog. 

Slika 14: Otroci so narisali, da moramo 
skrbeti za čist pribor in kozarce, ki ga 
uporablja samo ena oseba.
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naredili smo plakat in 
ga poimenovali »skrb za 
zdravje«. 

Z otroki smo izdelali plakat in ga 
nalepili na omaro, kjer so ga otroci 
večkrat prihajali ogledovat, se ob 
njem ustavljali in diskutirali. Tako 
so te naše ugotovitve in dogovore 
dnevno večkrat »premlevali« in na 
ta način »ponotranjili« skrb za svoje 
zdravje (Slika 15).

V veliko pomoč nam je bilo, da so 
otroci sami preskrbeli material, iz 
katerega smo črpali informacije, da 
so sami naštevali, kako skrbimo za 
zdravje in da smo jim dali informa-

cije le, če jih sami niso našli in smo 
jih skupaj poiskali v literaturi, ki so 
jo prinesli otroci. Otroci se najbolje 
»učijo«, če so aktivno udeleženi v 
procesu učenja. 
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Slika 15: Otroci so izdelali plakat »Skrb za zdravje«..


