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Predšolski otroci so izredno vedo-
željni in radi prisluhnejo vsaki novi 
naravoslovni temi. Otroci v vrtcu 
imajo že nekaj predstav o človeškem 
telesu. Nekatere so pravilne, mnoge 
pa tudi še precej naivne. 

V vrtcu smo izvedli kratek projekt 
o poznavanju človeškega okostja. Za-
nimalo nas je, ali pet- došestletni 
otroci vedo, kaj imamo v notranjosti 
telesa, zakaj imamo kosti, kakšne so, 
kaj bi se zgodilo, če ne bi imeli kosti 
ter kako se na kosti pripenjajo mišice 
in s tem omogočajo gibanje telesa. 
Teme o človeškem telesu so za otroke 
zanimive in privlačne še posebej zato, 
ker v vsakdanjem življenju ne more-
mo pogledati v notranjost telesa. Ko-
sti lahko otipamo skozi kožo, vendar 
si težko predstavljamo, kakšne oblike 
in velikosti so. Ker smo želeli izvede-
ti, kako se bodo otroci odzvali na to 
temo, ali je za njih zanimiva in ne 
pretežka, smo izvedli dejavnost z na-
slovom: »Zakaj imamo kosti?« 

Odkrivanje otroških 
predstav

Najprej smo želeli izvedeti, kakšne 
predstave o okostju imajo pet- do 
šestletni otroci, zato smo pripravili 
kratek vprašalnik in vsakega otroka 
posamezno, v ločenem prostoru 
ustno spraševali o okostju. Njihove 
odgovore smo si zapisovali in tukaj je 
predstavljenih nekaj najzanimivejših. 

Na vprašanje: » Kje imamo kosti?« 
so vsi vedeli odgovor. Tako so večino-
ma odgovorili: v telesu, na glavi, ro-
kah, nogah. En deček je dejal, da 
imamo kosti povsod v telesu, nima-
mo pa jih v trebuščku in lulčku. 

Pri vprašanju: »Kakšne naloge 
imajo kosti oziroma zakaj imamo 
kosti?« so otroci pravilno sklepali, da 
imamo kosti, da se lahko premika-
mo, da držijo telo pokonci, da ščitijo 
telo, da so mišice na kosteh, da se 
lahko usedemo in da prenašajo kri 
(da v njih teče kri).

Na vprašanje, ali so vse kosti enake 
velikosti, so otroci odgovorili, da 
imamo na roki manjše kosti, po tele-
su pa velike, da so ene kosti tanke, 
druge pa debele in da imajo starši ve-
čje kosti kot oni. 

Otroci so tudi vedeli, kaj se zgodi, 
če se zlomi kost. Tako so vedeli, da 
ob zlomu začne teči kri, da ti dajo 
mavec, da moraš v bolnico in da se 
tam, kjer si zlomiš kost, ne moreš 
premikati. 

Na vprašanje, ali si že videl kost, so 
otroci dajali različne odgovore in le 
redki so odgovorili, da kosti še niso 
videli. Tako so nekateri videli kosti v 
muzeju, v filmih in risankah in ko so 
jedli meso. 

V vrtcu se otroci veliko pogovarja-
jo o zdravi prehrani in so to takoj 
povezali z vprašanjem, kaj potrebuje-
mo za zdrave kosti. Večina je našteva-
la, da moramo jesti veliko sadja in 
zelenjave, nekateri pa so omenili, da 
je potrebno za zdrave kosti piti mle-
ko. Iz otroških odgovorov lahko raz-
beremo, kako so otroci že »naučeni« 
o zdravi prehrani. Res je pomembno, 
kaj jemo, vendar so še drugi dejavni-
ki, ki vplivajo na zdrave, močne ko-
sti. Potrebno se je tudi veliko gibati 
in telovaditi. 

Pri našem projektu nas je tudi za-
nimalo, ali otroci vedo, da imajo tudi 
nekatere živali kosti oziroma okostje. 
Na to vprašanje smo dobili zelo ra-

znolike odgovore od tega, da imajo 
vse živali kosti do tega, da kobilica, 
muha, lazar in polž nimajo kosti. Iz 
teh odgovorov lahko sklenemo, da 
otroci mislijo, da je skelet sestavljen 
iz kosti, tako kot je pri nas ali drugih 
vretenčarjih, ne vedo pa, da imajo na 
primer žuželke in raki zunanji skelet, 
ki ga ne sestavljajo kosti, vendar daje 
telesu oporo in se nanj pripenjajo 
mišice. 

Kljub temu lahko iz otroških od-
govorov sklenemo, da otroci vedo že 
marsikaj o kosteh v našem telesu. 

Risanje okostja

Poleg otroških odgovorov pa nas je 
tudi zanimalo, ali imajo otroci prave 
predstave o tem, kakšno je naše oko-
stje, kakšne so kosti, kako velike so in 
kako so razporejene v našem telesu. 

Tako smo otroke spodbudili, da na 
list papirja narišejo, kako si predsta-
vljajo, kakšne so naše kosti, če bi si 
»slekli« kožo, mišice. Otroke smo 
posedli tako, da niso mogli preriso-
vati drug od drugega in da bi bile 
risbe čim bolj izvirne. Tako bi preko 
njihovih risb ugotovili, kako si pred-
stavljajo človeško okostje. Pri risanju 
jim nismo nič svetovali ali jih usmer-
jali. Pustili smo jim, da na list »izlije-
jo« svojo domišljijo. Vid je svojo sli-
ko komentiral tako, da imamo v 
vsaki nogi in roki eno veliko kost, pa 
tudi usta so iz kosti: »Kar potipaj, 
kako so trda,« je dejal vzgojiteljici. 
»Pravi« obliki okostja se je najbolj 
približal Žan, kar smo predvidevali, 
saj so bili tudi njegovi odgovori zelo 
izvirni. Komentar, zakaj je narisal 
tako lobanjo, pa je bil, da jo je videl v 

Zakaj imamo okostje?



muzeju, pa tudi njegove nove Lego 
kocke imajo »kostkote«, ki imajo 
tako lobanjo. 

Ob slikah deklic pa smo ostali brez 
besed. Večina deklic je bila namreč 
mnenja, da se kosti ženskega in mo-
škega okostja razlikujejo. Ko smo jih 

vprašali zakaj, so odgovorile, da fan-
tje ne nosijo kril, deklice pa jih, zato 
smo jih prosili, da narišejo, kako si 
predstavljajo okostje v svojem telesu. 

Otroške risbe so nas zelo preseneti-
le. Zanimivo je, da so dečki v večini 
risali samo okostje, brez obleke in 

mišic, deklice pa so se risale v oble-
kah. Tako se okostje deklic razlikuje 
od skeleta dečkov. 
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Slika 1: Risba dečka in dva primera »skeletka« iz lego kock. 
Deček je narisal rebra, kosti rok in nog kot tudi lobanjo. Pozoren je bil na koščice roke (dlani) in stopala. Roke in noge sestavlja več 
manjših kosti. Pozoren je bil tudi pri risanju lobanje, ki spominja na lobanjo kostkota. Ključnico je deček narisal tako kot je na 
igrači.

Slika 4: Risba deklice, ki je narisala kosti 
v obleki, kot tudi v rokah in nogah. Vse 
kosti imajo enako obliko..

Dejavnosti

Ko so otroci narisali skelet, smo z 
njimi izvedli še nekaj dejavnosti. 
Otrokom smo ob plakatu okostja ra-
zložili, kje imamo kosti, kakšne obli-
ke in velikosti so in zakaj so take 
oblike. 

Nato smo jim razdelili knjige, ob 
katerih so nas otroci spraševali o stva-
reh, ki jih med predstavitvijo še ni-
smo povedali. 

Pripravili smo tudi delovni list, s 
katerim smo preverjali, kaj so si otro-
ci zapomnili o okostju. Narisane ži-
vali so otroci obkrožili, če so menili, 
da ima žival okostje. Vsi so obkrožili 
mačko in miško. Nihče ni obkrožil 
deževnika. Pri morskem psu in želvi 
pa se je zataknilo. Nekateri so ju ob-
krožili, drugi ne. 

Ob koncu lahko sklenemo, da so 
bili otroški odgovori na vprašanja o 
okostju zelo zanimivi. Presenetili so 
nas z domišljijo in razmeroma dobri-
mi predstavami o okostju, ki jih ima-
jo otroci te starosti. Otroke notra-
njost našega telesa zanima in zato se 
radi pogovarjajo o tej temi tako v 
vrtcu kot doma. Brskanje po ana-
tomskih atlasih je za njih zelo pri-
vlačno, saj jim odkriva svet, ki ga ne 
vidimo vsak dan in je zato še toliko 
zanimivejši. Vzgojiteljice v vrtcu zelo 
redko obravnavajo človeško telo in s 
tem tudi okostje. Z našim prispev-
kom bi želeli prepričati vzgojiteljice, 
da so teme o človeškem telesu za 
otroke zanimive in jih lahko obrav-
navamo tudi s predšolskimi otroki. 
Seveda pa morajo biti dejavnosti pri-
lagojene njihovi starosti in sposob-
nostim dojemanja. 

MisLiL sEM, DA JE ... 31


