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POVZETEK 

Živali so del našega življenja in dejstvo je, da nekatere pri ljudeh vzbujajo pozitiven odziv, 

druge pa povzročajo gnus, nelagodje in strah. Nemalokrat se zgodi, da odrasli s slabim 

zgledom prenašamo negativne občutke na otroke in jim ne ponudimo možnosti, da si z 

neposredno izkušnjo sami izdelajo predstave o živalih. Namen moje diplomske naloge je bil 

otrokom omogočiti neposredno izkušnjo spoznavanja in gojenja talnih živali ter jim prek 

lastnega zgleda privzgojiti pozitiven odnos do njih. 

V diplomski nalogi sem raziskovala, koliko se lahko otroci naučijo o talnih živalih s pomočjo 

aktivnega učenja in kako se s spoznavanjem živali spreminja odnos do njih. Tako so otroci 

preko različnih dejavnosti spoznali mokrice, kačice, deževnike in pajke. V igralnici smo 

začasno gojili mokrice, kačice in deževnike, jih opazovali in skrbeli za njih. 

Pred in po izvajanju dejavnosti sem z otroki opravila ustno anketo. Primerjava rezultatov je 

pokazala, da so otroci s pomočjo aktivnega učenja z neposredno izkušnjo pridobili veliko 

znanja o talnih živalih, predvsem pa se je spremenil njihov odnos do živali. Spoznali so, da so 

tudi drobne živali živa bitja, ki imajo svoje potrebe in s katerimi je potrebno spoštljivo in 

odgovorno ravnati. Poleg tega je nekaj otrok premagalo strah do omenjenih živali. 
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ABSTRACT 

Animals are a part of our life and the fact is that some animals cause a positive response to 

people, while others cause nausea, discomfort and fear. Adults often transmit negative 

feelings to children with bad examples, instead of giving them the opportunity to analyse 

them on their own. The purpose of my thesis was to allow children to develop their own 

attitude towards soil animals through direct contact with them and their cultivation. 

Through my own attitude I wanted them to develop a positive attitude towards these 

animals. 

In my thesis I investigated what children can learn about soil animals by exerting active 

learning. I also investigated how learning about animals changes their attitude towards 

them. Through various activities children learned about isopods, diplopods, earthworms and 

spiders. In playroom we temporarily bred isopods, diplopods and earthworms, observed 

them and took care of them. 

Before and after carrying out the activities with children, I made an oral interview with them. 

Comparison of the results showed that children gained a lot of knowledge about soil animals 

through active learning and direct experience. Their attitude towards soil animals also 

changed a lot. They learned that even small creatures have their needs and that they need 

to be handled in a responsible manner. Some children even overcame the fear that they felt 

towards these animals. 
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1 UVOD 

1.1 ZAČETNO NARAVOSLOVJE 

Otrok v najbolj zgodnjem obdobju spoznava svoje okolje le s čutili. Prepoznava okoliške 

predmete in zaznava nekatere pojave. Pouk naravoslovja pomeni za otroka prvo vódeno 

spoznavanje narave – sveta, ki ga obkroža. Ob tem začne sistematično spoznavati in usvajati 

pojme ter razumevati nekatere naravne pojave in procese. Nauči se oblikovati stališča, 

temelječa na kritičnosti in objektivnosti, ki sta značilni sestavini znanstvenega raziskovanja. 

Začetno naravoslovje torej predstavlja otrokovo prvo srečanje z znanostjo (Novak idr., 2003, 

str. 10). 

1.1.1 ZAKAJ ZAČETNO NARAVOSLOVJE V VRTCU? 

Osebna konstrukcija znanja se začne že zelo zgodaj. Izkušnjam izpostavljeni otroci si morajo 

za svoje uspešno delovanje svet razlagati. To izhaja iz človeške naravne težnje, da sam 

oblikuje znanje, s katerim na sebi primeren način osmišlja svet okoli sebe. Če jim pri tem 

pomagamo, je njihova pot v naravo in družbo krajša in lažja. Brez pravočasne pomoči 

ostajajo pri lastnih intuitivnih ali napačnih pojmih. Intuitivni pojmi, ki niso izpostavljeni 

preverjanju v obdobju izobraževanja, se ohranijo tudi, ko otroci odrastejo, in predstavljajo 

množico »ljudskih« razlag naravnih pojavov (Krnel, 1993, str. 10, 17). 

Ne glede na to, ali se bodo otroci naravoslovja učili ali ne, bodo sami razvijali teorije in 

konstruirali pojme. Ideje, nastale z naključnim opazovanjem ali brez pošteno opravljenega 

poskusa, ki temeljijo le na govoricah, so osnova za naivno, neznanstveno sprejemanje sveta 

in sestavljajo del neproduktivnih razlag in verovanj (Krnel, 1993, str. 10). 

Zgodnje naravoslovje v vrtcu naj bi postavilo temelje poznejšemu naravoslovju v šoli, cilj tega 

pa naj bi bil naravoslovno pismen posameznik, ki bi bil poleg temeljnih pojmov opremljen še 

s sposobnostmi za reševanje problemov in odkrivanje narave na logičen in znanstven način 

(Krnel, 2008, str. 160). 

Spoznavanje naravnega in grajenega okolja pri področju dejavnosti narava naj bi poleg 

naravoslovne pismenosti razvijalo tudi okoljsko pismenost. Neposreden stik z okoljem 

omogoča zavedanje vrednosti in ranljivosti okolja, razvija spoštovanje in občudovanje ter 

željo po ohranjanju. Poleg znanj o okolju naj bi otroci postopno razvijali zavedanje o 
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prepletenosti odnosov v okolju, posledicah človeških posegov v naravno okolje ter 

odgovornost do vseh živih bitij in do skupne prihodnosti (Krnel, 2008, str. 160). 

Naravoslovne teme imajo v zgodnjem otroštvu dve pomembni vlogi. Prvič, ker za otroke 

predstavljajo neposredno okolje, ki ga lahko raziskujejo brez tuje pomoči in zato pristno, 

neobremenjeno s predsodki in prisilo ter vedno motivirano. Zato se večina odraslih zelo rada 

spominja otroških let. Drugič, ker naravoslovne teme omogočajo preskoke od konkretnega 

na abstrakten način dojemanja, ki je pomemben za celosten razvoj otrokove osebnosti, ne le 

za njegovo osebno razgledovanje (Novak idr., 2003, str. 11). 

1.1.2 VLOGA ODRASLEGA PRI SPOZNAVANJU ŽIVALI 

Predšolski otroci so radovedni, imajo radi naravo in jih zanima vse, kar je živo. Predsodkov 

pred živalmi navadno nimajo. Pridobijo jih od drugih ljudi, ki se pogosto že v pogovoru, še 

zlasti pa ob stiku z živalmi odzovejo na način, ki kaže na gnus, strah ali odpor do živali. Zato je 

zelo pomembno, kakšen odnos do narave imajo tisti, ki so v nenehnem oziroma pogostem 

stiku z otrokom; to so predvsem starši, pa tudi vzgojitelji in učitelji. Ljudje, ki jih imajo otroci 

radi, so jim zgled, zato si otroci prizadevajo, da bi jim bili čim bolj podobni. Posnemajo njihov 

način govora, obnašanja, komuniciranja, pa tudi odzive, ki se sprožijo, ko pridejo v stik z 

naravo (Kirbiš, 2000, str. 75). 

Odrasli morajo otroku omogočiti dovolj priložnosti in časa, da z lastnim preizkušanjem začuti 

lastnosti narave z vsemi čutili. Otroku nudijo možnost, da sprašuje o tem, kar vidi, in se uči 

iskati odgovor tako, da opazuje, raziskuje, eksperimentira, opisuje, razlaga. Otroku 

omogočajo, da najprej opazuje po lastnem interesu, nato ga vodijo in spodbujajo tako, da 

ustvarjajo situacije, v katerih lahko sam najde in reši problem. Ugotovitev otroka ne 

označujejo kot napačne ali pravilne. »Napačne« ugotovitve so lahko izhodišče za organizacijo 

novih izkušenj, ki vodijo k popolnejšemu razumevanju (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 44–45). 

Otroku omogočajo, da iz narave prinaša živa bitja in predmete, jih opazuje in skrbi zanje ter 

jih v naravo vrača. V raziskovalnem kotičku ali na okenskih policah mu ponudijo možnost, da 

trajno skrbi za živali in rastline. Otroku omogočajo, da lahko s poskusom ugotavlja lastnosti 

snovi, predmetov in živih bitij, ter ga spodbujajo, da pri opazovanju uporablja vsa možna 

čutila. Z lastnim zgledom otroka navajajo na varno in spoštljivo ravnanje z živimi bitji – varno 

zanj in za živo bitje (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 45). 
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1.1.3 OTROK IN SPOZNAVANJE ŽIVALI Z NEPOSREDNO IZKUŠNJO 

Otroke živali spremljajo na vsakem koraku, pa naj bo to domači ljubljenček, pajek v kotu, 

kobilica na travniku ali slon v živalskem vrtu. Pogosto se otroci z njimi srečajo v slikanicah, 

pravljicah, pesmih in nekritično prevzamejo informacije, ki jim jih ta otroška literatura nudi. 

Te informacije so nemalokrat popačene in neresnične, zato se v otrocih zakorenini napačna 

predstava o živalih. Velikokrat takšne informacije vodijo do predsodkov in nepotrebnega 

strahu, ki ju je težko izkoreniniti. Če želimo spremeniti mnenje otrok, se moramo stvari lotiti 

sistematično ter otrokom nuditi neposredno izkušnjo z živaljo, tako da se lahko sami 

prepričajo o vseh njenih lastnostih in potrebah (Vrščaj, 2000, str. 13). 

Neposredna izkušnja pa je tudi nujen temelj za abstraktno nadgradnjo znanja. Na primer 

otroku lahko nekaj opišemo (kožuh činčile, vonj vijolice), vendar le, če je že izkusil to stvar, 

sicer mu ta opis nič ne pomeni in ima lahko napačno predstavo. Tudi če si žival ogleda na 

fotografijah ali na videoposnetku, si težko ustvariti predstavo o tem, kako žival diši ali kakšna 

je na otip, če še ni imel primerne izkušnje (Vrščaj, 2000, str. 13). 

Pri neposredni izkušnji moramo najprej zaščititi otroka in živali. Zaradi neizkušenosti otrok so 

predvsem ogrožene živali, lahko pa tudi otrok, ko se zaradi neprimernega ravnanja žival 

brani. Tu je najpomembnejši zgled učitelja, ki s svojim ravnanjem pokaže, kako moramo 

pravilno in varno ravnati z živaljo (Vrščaj, 2000, str. 13). 

Pri spoznavanju živali je pomembno, da otroku pustimo dovolj časa za samostojno 

opazovanje in doživljanje. Šele takrat, ko mu upade zanimanje ali ko ga želimo pripeljati do 

določenega spoznanja, pa začnemo voditi njegovo opazovanje (Vrščaj, 2000, str. 13). 

1.1.4 GOJENJE ORGANIZMOV V VRTCU 

1.1.4.1 O VIVARIJU 

Vivarij je posoda za gojenje živih bitij. To je prostorsko omejeno okolje, v katerega 

prenesemo del zunanje narave. Uredimo lahko opazovalni, poskusni, okrasni, karantenski ali 

prenosni vivarij. Po vsebini okolja vivarijske posode ločimo akvarij z vodnim okoljem, 

akvaterarij, ki ima tako vodni kot tudi kopenski del, in terarij, ki ima samo kopenski del 

(Kirbiš, 2000, str. 81). 
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V vrtcih imamo stalne in občasne žive kotičke. O občasnih govorimo, ko iz narave prenesemo 

v vrtec živali za kratkotrajno opazovanje, nato pa jih vrnemo nazaj v naravo (Kirbiš, 2000, str. 

75). 

Pri ureditvi gojitvenega kotička v vrtcu je potrebno upoštevati naslednje (Novak idr., 2003, 

str. 99): 

 izbrani prostor mora biti zavarovan pred hrupom in direktnimi sončnimi žarki, 

 če je možno, naj bo prostor namenjen samo gojenju živali in rastlin, 

 gojišča morajo biti nameščena na primerne police, v omare, v takšni višini, da jih 

lahko otroci nemoteno opazujejo, hkrati pa ne morejo brez nadzora segati v gojitvene 

posode ali se dotikati živih bitij, 

 posode za gojenje morajo biti prenosljive ter ustrezne velikosti in oblike. 

Za vivarij moramo primerno skrbeti. To naredimo tako, da redno (Kirbiš, 2000, str. 119): 

 opazujemo vedenje organizmov in morebitne spremembe zunanjih znakov, 

 organizme hranimo, 

 menjujemo vodo, 

 čistimo podlago in okrasni material, 

 pobiramo ostanke hrane in odmrle dele rastlin, 

 nadziramo fizikalno-kemične pogoje. 

1.1.4.2 IZBIRA ŽIVALI ZA GOJENJE 

Izbira živali je pomemben dejavnik, ki lahko močno vpliva na zainteresiranost otrok za 

opazovanje živali. Izberemo živali, ki ne grizejo, ki niso strupene ali kako drugače nevarne. 

Najboljše je izbrati takšne živali, s katerimi so otroci lahko v neposrednem stiku. Z gojenjem 

rib otroci nimajo toliko veselja, saj jih ne morejo vzeti ven, jih prijemati in božati, pa vendar 

jih kljub temu zelo radi opazujejo. Tudi nočne živali za otroke niso zanimive, saj dajo le malo 

možnosti za opazovanje. Otroci pa jih v želji, da bi jih opazovali pri gibanju ali hranjenju, 

budijo in vznemirjajo (Kirbiš, 2000, str. 78). 

Poleg prednosti gojenja nekaterih živali z vidika otrok pa moramo biti pri izbiri pozorni še na 

eno zelo pomembno stvar, in sicer, ali živalim lahko zagotovimo ustrezne pogoje za življenje. 

Poznati moramo njihove lastnosti, potrebe, način življenja in okolje, v katerem živijo (Kirbiš, 

2000, str. 100). 
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Živali, primerne za gojenje v starostnem obdobju otrok od dveh do sedem let (Novak idr., 

2003, str. 100): 

 mehkužci (na primer polži, školjke), 

 členonožci (na primer žuželke, raki, pajkovci), 

 ribe (na primer gupi, zlata ribica, pezdirek), 

 dvoživke (na primer žabji paglavci), 

 plazilci (na primer želve), 

 sesalci (na primer glodavci, kunci). 

1.1.4.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE VIVARIJA 

Ali gojiti živa bitja v vrtcu je ena izmed tem, pri kateri se je neredko težko odločiti, kaj je 

dobro in kaj ne. Zagovorniki upravičeno trdijo, da se otroci mnogo celoviteje razvijajo ob 

prisotnosti drugih živih bitij, s katerimi skupaj živijo in morajo zanje skrbeti. Obenem 

pridobivajo številne neposredne izkušnje o konkretnih živih bitjih, razvijajo čustva in 

strpnost. Hkrati je gojitev lahko tudi spodbuda za otroke, da so zaradi boječe živali obzirnejši 

(Novak idr., 2003, str. 97). 

Otroci imajo ob neposrednem opazovanju živali možnost, da spoznajo povezanost 

rastlinskega in živalskega sveta ter značilnosti živih bitij in okolja, v katerem živijo. Torej 

spoznajo različne življenjske procese, ki jih sicer v naravi ne morejo spoznati. Spoznavajo 

določena dejstva in jih sprejemajo kot nekaj, kar je v naravi popolnoma normalno. Eden 

izmed takšnih primerov je, da so nekatere živali hrana drugim živalim. To je del realnosti 

življenja v naravi in zaradi tega živali niso slabe ali dobre (Kirbiš, 2000, str. 76). 

Otroci, ki vsakodnevno skrbijo za živali in jih imajo možnost opazovati, jih vzeti v roke in za 

njih skrbeti, pogosto spremenijo odnos do njih. Če so imeli do njih predsodke, jih izgubijo, če 

so bili prej do njih grobi, to niso več. S tem, ko otroci skrbijo za živali, si razvijajo 

odgovornost, poleg tega pa spoznajo, kaj potrebujejo živali in rastline za svoj obstoj. V skrbi 

za živali in rastline v takšnih pogojih življenja, kot jih ponuja vivarij, otroci spoznajo, da je 

obstoj živali in rastlin odvisen od njih. Potrebna je vsakodnevna skrb za hranjenje in čiščenje, 

s čimer si otroci oblikujejo delovne navade. Vzgojitelj, ki je otrokom zgled, ne sme dovoliti 

malomarnosti pri skrbi za živali niti sebi niti otrokom (Kirbiš, 2000, str. 76). 

Opazovanje živali otroke umirja. Ko se otroci umaknejo v živi kotiček, se njihova pozornost 

omeji samo na opazovanje. Koncentracija pri opazovanju je lahko dolgotrajna tudi pri 
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otrocih, ki so po navadi zelo nemirni in jih je težko motivirati za dolgotrajnejše aktivnosti 

(Kirbiš, 2000, str. 76). 

Na drugi strani nasprotniki gojenja živih bitij v vrtcu navajajo številne možnosti za okužbe in 

poškodbe ter za mnoge živali stresno okolje vrtca. Kljub navedenim dejavnikom je zaradi 

otrok vseeno primerno, da gojimo tudi določene rastline in živali, saj to prispeva k velikemu 

napredku otrokovega razvoja. Seveda pa je potrebno v največji možni meri zagotoviti 

varnostni vidik, zato je treba za živali v ujetništvu pravilno skrbeti in vzdrževati čistočo ter 

otroke poučiti o higienskih in etičnih vidikih rokovanja z njimi (Novak idr., 2003, str. 97). 

1.2 AKTIVNO UČENJE 

Dandanes so se spoznanja o psihologiji učenja močno spremenila, zato v ospredje prihajajo 

novi poudarki, kot so (Marentič Požarnik, 2000, str. 5): 

 učenje ni le kopičenje in pomnjenje spoznanj, ampak aktivna izgradnja osebnega 

smisla ob samostojnem in kritičnem razmišljanju, 

 obstoječe ideje, stališča, pojmovanja in cilji imajo bistven vpliv na to, kako in česa se 

naučimo, 

 učenje je tem bolj uspešno, čim bolj je aktivno, življenjsko vpeto v reševanje za 

otroka pomembnih problemov. 

Aktivno učenje je kakovostno učenje, ki otroka celostno, miselno in čustveno aktivira. Učenje 

je uspešnejše, če poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s smiselnim dialogom v 

skupini, s postavljanjem in preizkušanjem hipotez. Torej učenje, ki človeka miselno in 

čustveno aktivira, je osebno pomembno in vpeto v resnične življenjske okoliščine. Tako 

učenje daje trajnejše znanje, ki je uporabno v novih situacijah ter posamezniku pomaga 

boljše razumeti sebe in svet, v katerem živi. Pouk v takšnem primeru ni več le transmisija 

(prenašanje gotovega znanja, ki je velikokrat ločeno od izkušenj učencev in od konkretnih 

življenjskih okoliščin), ampak živa transakcija (mnoštvo smiselnih interakcij med učiteljem in 

učenci ter med učenci samimi) in končno tudi transformacija (spreminjanje pojmovanj o 

svetu in spreminjanje osebnosti) (Marentič Požarnik, 2000, str. 12). 

Za otroka aktivno učenje pomeni usmerjeno in neposredno doživljanje objektov, ljudi, 

zamisli in dogodkov in je nujen pogoj kognitivne preobrazbe in razvoja. Otroci se učijo 

pojmov, tvorijo zamisli in ustvarjajo svoje lastne simbole ali abstrakcije preko dejavnosti, ki 

jo sami spodbudijo (gibanje, poslušanje, iskanje, občutenje, razpolaganje in rokovanje). 
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Takšna dejavnost, ki se odvija v socialnem okviru, v katerem sodeluje tudi pozoren in 

občutljiv odrasli, omogoča otroku, da se vključuje v resnično zanimive izkušnje, ki bodo 

morda vodile v protislovne sklepe in posledično reorganizacijo otrokovega razumevanja 

sveta (Hohmann in Weikart, 2005, str. 16). 

Aktivno učenje torej definiramo kot učenje, pri katerem otrok deluje na predmete ter stopa 

v interakcije z ljudmi, zamislimi in dogodki, pri tem pa konstruira novo razumevanje. Nihče 

drug ne more doživeti izkušenj namesto otroka ali konstruirati znanja namesto njega. Otroci 

morajo to storiti sami (Hohmann in Weikart, 2005, str. 17). 

Aktivno učenje sestavljajo štiri temeljne prvine, ki se na različne načine odražajo v 

dejavnostih predšolskih otrok. 

 Neposredno delovanje na predmete – Aktivno učenje se začne, ko otroci 

razpolagajo in rokujejo s predmeti ter uporabljajo svoje telo in vse svoje čute. 

Delovanje na predmete daje otrokom nekaj »realnega«, o čemer razmišljajo in 

razpravljajo z drugimi. Skozi te tipe konkretnih izkušenj z materiali in ljudmi otroci 

postopoma začnejo oblikovati abstraktne pojme. 

 Razmišljanje o delovanju – Samo delovanje ne zadošča za učenje. Da bi otroci 

razumeli svoj neposredni svet, morajo biti z njim v razmišljajoči interakciji. To 

pomeni, da šele rezultat otrokovih dejanj in razmišljanj o teh dejanjih omogoča 

razvoj misli in razumevanja. 

 Notranja motivacija, domiselnost in posplošitev – Spodbuda za učenje mora 

prihajati od otroka, kar pomeni, da otrokovi osebni interesi, vprašanja in nameni 

vodijo k raziskovanju, eksperimentiranju in konstruiranju novega znanja. 

 Reševanje problemov – Izkušnje, pri katerih otroci dosežejo učinek, ki so ga 

pričakovali ali pa tudi ne, so bistvene za razvoj njihove sposobnosti razmišljanja in 

sklepanja. Ko se otroci srečajo s pravimi problemi, proces usklajevanja 

nepričakovanega s tem, kar že vedo o svetu, spodbuja učenje in razvoj (Hohmann 

in Weikart, 2005, str. 17). 

Proces aktivnega učenja vključuje vse čute. Otrok spozna predmet tako, da z njim 

eksperimentira – ga drži, stiska, nanj spleza, se plazi pod njim, ga spusti na tla, dreza vanj, ga 

vonja in okuša, si ga ogleduje iz različnih zornih kotov in posluša zvoke, ki jih oddaja. Ko 

otroci raziskujejo predmet in odkrivajo njegove lastnosti, začnejo razumevati, kako delujejo 

različni deli in kaj sodi skupaj, kako predmet »deluje« in kaj pravzaprav je, ne pa to, kakšen je 

videti (Hohmann in Weikart, 2005, str. 25).  
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Otroci med raziskovanjem ustvarjajo najrazličnejše rešitve, ki pa so včasih lahko zapackane, 

nestabilne ali odraslim neprepoznavne. Vendar proces, v katerem otroci razmišljajo in jih 

ustvarjajo, je način, na katerega razumejo svoj svet. Odraslim se morda zakoni narave zdijo 

samoumevni in logični, za vsakega otroka pa so to povsem nova odkritja. Zato je pomembno 

zavedanje, da so napake, ki jih delajo otroci, prav tako pomembne kot njihovi uspehi, saj jim 

nudijo osnovne informacije o izhodiščnih hipotezah (Hohmann in Weikart, 2005, str. 18). 

V Kurikulumu za vrtce je načelo aktivnega učenja opisano kot nenehna skrb za sprotno 

zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako iz 

vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih 

samoiniciativnih pobud. V ospredju učenja predšolskih otrok je razvijanje občutljivosti in 

zavesti o problemih, spodbujanje in navajanje na uporabo različnih strategij in pripomočkov 

pri iskanju odgovorov ter vsesplošno spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim načinom 

izražanja (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 11). 

1.2.1 VLOGA ODRASLIH PRI AKTIVNEM UČENJU OTROK 

Z raziskovanjem otroci odgovarjajo na svoja vprašanja in zadovoljujejo svojo radovednost. V 

okolju za aktivno učenje odrasli spoštujejo otrokovo željo po raziskovanju in vedo, da je 

raziskovanje eden najpomembnejših načinov učenja otrok (Hohmann in Weikart, 2005, str. 

25). 

Prvi cilj odraslih, ki so povezani z učenjem in vzgojo otrok, je spodbujanje aktivnega učenja. 

Odrasli so pozorni na to, kar se otroci naučijo in kako se naučijo, ter otrokom dajejo moč, da 

sami vodijo svoje učenje. Pri izpolnjevanju te naloge odrasli niso le aktivni, pač pa tudi 

zavestno sodelujejo, opazujejo in razmišljajo. Medtem, ko otroci stopajo v interakcije z 

materiali, ljudmi, zamislimi in dogodki ter konstruirajo svoje razumevanje realnosti, odrasli 

opazujejo in stopajo v interakcijo z otroki, da bi odkrili, kako vsak posamezni otrok razmišlja 

in sklepa. Odrasli si prizadevajo prepoznati posebne interese in sposobnosti posameznega 

otroka ter mu ponuditi primerno spodbudo (Hohmann in Weikart, 2005, str. 20). 

Ena od določujočih značilnosti, ki odraslemu pove, kdaj se otroci zares aktivno učijo je, da so 

osredotočeni na svoja dejanja in razmišljanja. Na prvi pogled se odraslim, ki pričakujejo tihe 

otroke, okolje za aktivno učenje lahko zdi neorganizirano. A tisti, ki poznajo pomen 

spodbujanja aktivnosti, vedo, da otrokova notranja motivacija ustvarja učinkovito 

organizacijsko silo tako v otroku kot v igralnici. Zato je prav, da otroka ne omejujejo, temveč 

mu nudijo udobno in spodbudno okolje (Hohmann in Weikart, 2005, str. 24). 
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1.3 BIOLOGIJA TALNIH ŽIVALI 

1.3.1 ZNAČILNOSTI FAVNE TAL 

Tla so dinamična mešanica organskih in mineralnih delcev različnih velikosti ter živih 

organizmov in njihove odmrle biomase. Talni organizmi predstavljajo živo organsko snov tal. 

Nekateri organizmi preživijo v tleh svoj celotni življenjski ciklus, drugi pa so na tla, kot 

življenjsko okolje, vezani le delno (Leštan, 2002, str. 24). 

Življenjski prostor talne favne sega od površine tal do matične kamnine, vendar večina živali 

živi bližje površini, ker je tam koncentracija organskih snovi, s katerimi se prehranjujejo, 

večja. Poleg tega pa je na voljo dovolj kisika in navadno tudi vlage. Z globino poseljenost 

naglo upada, tako da mnogo talnih prostorov kljub veliki biomasi in absolutnemu številu 

organizmov ostaja nezasedenih. Globina, do katere živijo talne živali, je v veliki meri odvisna 

od njihovih sposobnosti kopánja. Mnoge se le »sprehajajo« v obstoječih talnih špranjah in 

porah ter po rovih živali kopačev. Deževniki so pri nas praktično edine živali, ki živijo in se 

aktivno premikajo v celotnem talnem profilu, od površine do trdne matične kamnine (Mršić, 

1997, str. 57). 

V nasprotju s splošnim prepričanjem so tla dokaj dobro poseljena. Masa živali, ki živijo v tleh, 

lahko na isti površini dosega ali celo presega maso površinskih živali (Mršić, 1997, str. 57). 

Število različnih vrst organizmov in število njihovih osebkov v tleh je ogromno. V zelo bogatih 

tleh lahko število posameznih osebkov talnih živali doseže do 100.000 na kvadratni meter 

(Leštan, 2002, str. 28). 

Talne živali lahko razvrščamo glede na globino tal, v katerih živijo, po trajanju njihovega 

bivanja v tleh, po njihovi aktivnosti in po načinu gibanja v tleh. Čeprav ta delitev zaradi 

razvrščanja mladih in odraslih osebkov ni najbolj natančna, pa talne živali vseeno 

najpogosteje razvrščamo glede na njihovo velikost: telesno dolžino in širino. Glede na 

telesno dolžino talne živali delimo na mikrofavno, mezofavno, makrofavno (kočiči, stonoge, 

pajki) in megafavno (deževniki) (Leštan, 2002, str. 29). 
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1.3.2 ZNAČILNOSTI TALNIH ŽIVALI, KI SMO JIH GOJILI V VRTCU 

1.3.2.1 MOKRICE, KOČIČI ali PRAŠIČKI 

Mokrice sodijo med kopenske enakonožce (Isopoda), ki jih uvrščamo med višje rake. Znanih 

je okoli 2.000 vrst, od tega v Sloveniji 12 družin, 124 vrst in podvrst. Njihovo telo je 

podolgovato ovalno in hrbtno-trebušno sploščeno. Razlikujemo tri telesne regije: glavo 

(dejansko glavoprsje), oprsje in zadek. Izraz glava je funkcionalnega in ne morfološko-

anatomskega pomena, ker se anatomski glavi pridruži še prvi člen oprsja. Na glavi sta dva 

para tipalnic. Prvi tipalnici sta zelo majhni in komaj opazni, drugi par pa je normalno razvit. 

Ustni aparat je grizalo. Oprsje je sestavljeno iz sedmih, medsebojno gibljivo povezanih 

segmentov, ki so sestavljeni iz hrbtnih in trebušnih ploščic. Na vsaki izmed trebušnih ploščic 

je po en par nog hodilk. Prvi člen nog je vraščen v oprsje, tako da je vsaka hodilna noga 

sestavljena iz šestih prostih členov. Na prvem paru nog, pogosto na končnih členkih, je tako 

imenovani »čistilni aparat«, sedmi par pa je pri samcih pogosto izoblikovan kot pomožni 

organ za parjenje. Zadek je sestavljen iz petih členov, ki med seboj niso trdno zrasli. Je dosti 

krajši od oprsja, toda navadno enako širok. Na vsakem členu je po en par zadkovih nožic. 

Zadkove noge so listaste, notranje veje imajo vlogo škrg. »Rep« ali končni člen, ki je 

pravzaprav šesti člen zadka, je običajno trikotne oblike, na njem pa je en par repnih nožic. 

Srce se nahaja v zadku. Dihajo s škrgami, ki so na zadkovih nogah, nekatere vrste pa imajo že 

dobro razvit sistem dihanja s cevastimi vzdušnicami. Izločajo skozi večjo spodnječeljustno 

žlezo (Mršić, 1997, str. 162–163). 

 

Slika 1: Telo mokrice (Mršić, 1997, str. 163). 
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Mokrice so ločenih spolov, z izrazitim spolnim dimorfizmom. Oploditev je notranja, paritvene 

navade pa so od vrste do vrste drugačne. So popolnoma neodvisne od vode, njihov osebni 

razvoj pa poteka v valilnikih na spodnji strani samičinega oprsja (Mršić, 1997, str. 164). 

So kopenske živali, ki se zadržujejo v habitatih z višjo talno, predvsem pa stalno visoko zračno 

vlago. V vodi lahko preživijo le kratek čas. Živijo v gozdni stelji, trhlem lesu, pod drevesno 

skorjo, v panjih, pod kamni, v kleteh itn. Največ vrst najdemo v vlažnih listnatih in mešanih 

gozdovih, precej manj pa v iglastih. Vzroka sta dva: za mokrice so odpadle iglice komajda 

prebavljiva hrana, poleg tega pa je vodno-vlažnostni režim iglaste stelje bolj neugoden, saj so 

tla precej suha (Mršić, 1997, str. 165). 

Prehranjujejo se z odmrlo organsko snovjo, pretežno rastlinskega izvora, zato so pomemben 

člen v procesu nastajanja humusa. Njihov pomen za razgradnjo stelje je precejšen, zlasti v 

tistih habitatih, kjer nastopajo bolj množično. Celuloze in lignita ne prebavljajo, pomembni 

pa so pri mehanskem drobljenju rastlinskih ostankov, saj s tem povečujejo aktivno površino 

delcev in lajšajo dostop bakterijam in glivam, ki razgrajujejo organske snovi (Mršić, 1997, str. 

165). 

Plenilci mokric so predvsem rovke, krastače, male sove, hrošči, pajki iz družine volkcev in 

strige. Branijo se z izločki bočnih žlez, ki so navadno lepljivi in neprijetno »zapacajo« obustne 

dele napadalca. Nekateri predstavniki se lahko zvijejo v kroglico, kar tudi predstavlja 

učinkovito obrambo (Sket, Gogala in Kuštor, 2003, str. 216). 

 

Slika 2: Hrbtna in trebušna stran mokrice (Le monde des insectes, 2011). 

 

 MATERIAL IN PRIPRAVA GOJIŠČA ZA GOJENJE MOKRIC 

Za gojenje mokric potrebujemo stekleno ali plastično posodo z mrežastim pokrovom, 

mešanico prsti in prodnikov (premer prodnikov do 1 cm), suho listje in vejice dreves ter 

kamne (Novak idr., 2003, str. 107). 
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Na dno posode nasujemo približno 2 cm debelo plast mešanice prsti in proda in jo 

prekrijemo z odpadlim listjem in vejicami. V gojišče damo tudi nekaj ploščatih kamnov, saj se 

mokrice pod njimi pogosto zadržujejo. Ker se mokrice hranijo z razkrajajočim se listjem, ga 

po potrebi občasno dodamo. Skrbimo, da je podlaga v gojišču vedno vlažna, v nasprotnem 

primeru s pršilko orosimo zgornji del podlage (Novak idr., 2003, str. 107–108). 

1.3.3 KAČICE 

Kačice sodijo med stonoge, le-te pa v razred členonožcev. Na svetu je znanih okoli 11.000 

vrst, od tega je v Sloveniji zabeleženih 139 vrst in mnogo podvrst, vendar jih je skoraj 

polovica znanih le z manjših območij (Sket idr., 2003, str. 231). 

Kačice so od 0,2 do 28 cm dolge živali, različnih barv in oblik. Hitinast oklep je pri večini vrst 

prepojen z apnencem in zaradi tega zelo trd. Glede na obliko kolobarjev so lahko valjaste, 

sploščene ali pa imajo različne bočne izbokline. Vse kolobarje (razen prvih treh) imajo zrasle 

po dva in dva, tako da ima vsak dvojni kolobar pa dva para nog in dihalnic. Zato jih poznamo 

tudi pod imenom dvojnonoge (Diplopoda). Prvi trije kolobarji imajo po en par nog, zadnji 

(predanalni) pa je brez nog. Drobne noge so nameščene na trebušnih ploščicah ena tik ob 

drugi, njihovo število pa je od vrste do vrste različno, giblje se od 13 do 200 parov in več. Na 

glavi imajo kijaste antene iz 7 do 9 členov in preproste oči, ki so gručasto nameščene. 

Izločajo skozi Malpighijeve cevke. Krvožilni sistem je slabo razvit, srce je cevasto, zadaj 

zaprto, spredaj pa se nadaljuje v aorto. Dihajo s trahejami. Prebavilo je ravna cev, katere 

večji del je srednje črevo (Mršić, 1997, str. 212). 

 

Slika 3: Telo kačice (Sket idr., 2003, str. 230). 
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Kačice so enospolniki. Samci so po navadi manjši od samic in imajo spolne ali plodilne noge, 

ki so nastale s preobrazbo hodilnih nog. Po paritvi naredijo samice železne kačice iz zemlje 

zvonasto kamrico, v katero odložijo do 100 jajčec in jo nato zaprejo. Ko se izležejo, imajo 

ličinke le 3 pare nog, nato pa se jim z vsako levitvijo skladno s povečanjem števila kolobarjev 

poveča tudi število nog. Rastejo vse življenje. V primerjavi z večino drugih kopenskih 

členonožcev imajo dolgo življenjsko dobo. Počasen razvoj je verjetno posledica nizke 

prehranske vrednosti njihove hrane. Živijo od enega do več kot deset let, odvisno od vrste 

(Mršić, 1997, str. 212–213). 

 

Slika 4: Železna kačica (Natura Mediterraneo, 2011). 

 

So pogoste živali v različnih kopenskih ekosistemih, ki so najbolj aktivne ponoči. Najdemo jih 

predvsem v vlažnem okolju, na primer pod lubjem podrtih dreves in v odpadlem listju. 

Hranijo se z razkrajajočimi se organskimi snovmi, predvsem z odpadlim listjem, glivami, 

nekatere vrste celo z mrhovino. Če pa v okolju, kjer živijo, organskih snovi zmanjka, 

postanejo škodljivci, saj obžirajo korenine in gomolje. Kačice so zelo pomembne pri 

mehanski obdelavi organske snovi, saj pripravljajo substrat za številne mikroorganizme, ki 

lahko nato uspešno humificirajo in mineralizirajo odmrli organski material. Sledove njihovega 

delovanja prepoznamo, ko odgrnemo vrhnjo plast odpadlih listov. V zgoščeni in stlačeni 

plasti napol predelanih listov so jamice, napolnjene z 1 do 2 mm velikimi jajčastimi ali 

okroglimi iztrebki (Sket idr., 2003, str. 231). 

Plenilci kačic so predvsem mesojedi hrošči, nekatere mravlje in manjši sesalci, na primer jež. 

So počasne živali, ki se branijo predvsem s skrivanjem. Ob neposrednem napadu se 

podolgovate vrste zvijejo v spiralo, kratke in obokane pa v kroglico; pri tem je glava vedno 

znotraj. Nekatere vrste kačic se sunkovito zvijajo in na ta način poskušajo zmesti napadalca. 

Pogosta obramba je tudi izločanje za plenilce strupenih in smrdljivih snovi, ki jih nekatere 

vrste lahko izbrizgajo tudi decimetre daleč. Pri nas živeče kačice ne izločajo snovi, ki bi bile 

dražeče za ljudi (Sket idr., 2003, str. 231). 
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Slika 5: Obramba kačic – zvijanje v spiralo (Blunt-tailed Snake Millipede, 2010). 

 

 MATERIAL IN PRIPRAVA GOJIŠČA ZA GOJENJE KAČIC 

Ker kačice živijo v podobnem okolju kot mokrice, lahko gojišče zanje opremimo enako kot 

gojišče za mokrice, ki je opisano zgoraj. 

1.3.4 DEŽEVNIKI 

Družino deževnikov uvrščamo v podrazred maloščetincev, maloščetince v poddeblo 

kolobarnikov, ki so del najštevilčnejše živalske skupine, mnogočlenarjev. Doslej je v svetu 

znanih okoli 450 vrst in podvrst deževnikov, na Balkanu 221. V favni Slovenije je doslej 

registriranih 70 vrst in 3 podvrste. Po številu vrst na površino ozemlja je Slovenija na prvem 

mestu na svetu (Sket idr., 2003, str. 142). 

Telo deževnika je valjaste oblike in razločno členjeno. Pri odraslem deževniku izstopa na 

prednjem delu telesa žlezasta odebelitev, ki jo imenujemo sedlo. Deževnikovo telo delimo na 

tri dele: prvi člen z glavinim priveskom, členjeno telo z veliko enakimi kolobarji in zadnji člen 

ali analni kolobar. Oči nimajo, vendar se vseeno umikajo pred močno svetlobo, saj jo 

zaznavajo s čutilnimi celicami v koži. Dolgi so, glede na vrsto, od 2,5 do 40 cm in imajo od 60 

do 400 kolobarjev. Pri posameznem osebku je število kolobarjev stalno, torej enako od 

»rojstva« do smrti. Na vsakem telesnem členu (razen nekaj sprednjih in zadnjem) je osem 

hitinastih, kavljastih ščetin, ki so nameščene v parih ali posamično. Značilne tvorbe na 

deževnikovem telesu so sedlo in pubertetne izboklinice, ki manjkajo pri spolno nezrelih 

osebkih. Sedlo je namenjeno izločanju sluzi, s katero se spolna partnerja ovijeta med 
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ploditvijo in pri tem izmenjata spermo. Sluz je pomembna še za tvorjenje kokonov, v katerih 

so jajčeca. Površino telesa prekriva tanka kutikula (poroženela vrhnja plast celic, ki daje 

telesu obliko in obstojnost), pretežno iz kolagenskih vlaken, pod njo je povrhnjica, ki jo 

sestavljajo pretežno oporne, pa tudi žlezne celice. Muskulatura je triplastna, sestavljena iz 

vzdolžnih, krožnih in prečnih mišic. Pri gibanju delujejo vzdolžne in krožne mišice 

nasprotujoče, pomagajo pa mu tudi ščetine: ko so vzdolžne mišice skrčene in krožne 

sproščene, se ščetine vzravnajo in oprejo ob podlago; ko deževnik krožne mišice skrči in 

vzdolžne sprosti, se ščetine vpotegnejo v telo. Deževniki dihajo s kožo, ki je močno 

prekrvavljena. Imajo zaprt krvožilni sistem, ki je sestavljen iz hrbtne in ene ali dveh trebušnih 

žil. Dihalni pigment je hemoglobin, ki se nagaja prosto v krvni plazmi (Mršić, 1986, str. 8–17). 

 

 

Slika 6: Telo deževnika (Nematoda, Rotifera, and Annelida, 2012). 

 

Vsi deževniki so dvospolniki, kar pomeni, da imajo ženski in moški spolni organ. Kljub temu 

ne oplojujejo sami sebe, saj jajčeca in semenčice dozorijo v različnem času. Zaradi tega so 

primorani, da si semenski material izmenjujejo. Po dva osebka se združita s trebušnima 

deloma telesa, z glavinima priveskoma, obrnjenima v nasprotno smer. Vsak dobi v semenski 

sprejemnik partnerjevo seme, nato se razideta. Ko pozneje jajčeca dozorijo, izloči sedlo 

zdrizast ovoj, v katerega deževnik iztisne jajčeca, partnerjevo seme in nekaj vode z 

beljakovinami. Ovoj nato otrdi. Iz jajčec se razvijejo mladiči, ki ostanejo še nekaj časa v 

kokonu in izrabljajo dodane beljakovine (Sket idr., 2003, str. 147). 
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Slika 7: Parjenje navadnega deževnika (Trek Nature, 2010). 

 

Večina deževnikov živi v prsti, kjer posamezne vrste naseljujejo različno globoke plasti. 

Nekateri živijo v stelji in trhlih štorih ali v kupih gnoja. Nekatere vrste potrebujejo za življenje 

prav določene ekološke razmere, kot so vlaga, temperatura tal, kemično-fizikalne lastnosti 

tal in rastlinska odeja. Na življenje v tleh so prilagojeni tako, da prenesejo nižje koncentracije 

kisika in višje koncentracije ogljikovega dioksida (Sket idr., 2003, str. 149). 

Prehranjujejo se z rastlinskimi ostanki in prstjo, zato so ena najpomembnejših živalskih 

skupin, ki sodelujejo pri kroženju snovi v naravi. Njihov pomen v naravi je naslednji (Mršić, 

1986, str. 47): 

 mehansko mešajo tla, ko prenašajo organske in humusne snovi v globino ter 

odnašajo mineralne delce na površino, 

 rijejo hodnike skozi talni profil in tako prezračujejo tla ter povečujejo njihovo 

propustnost za vodo, 

 z izločanjem iztrebkov (glistin) pomaga pri nastanku humusa, ki je zelo rodovitna prst. 

Najpogostejši naravni plenilci deževnikov so ptiči, kače, krti, voluharice, žabe in nekatere 

žuželke. Največjo nevarnost pa jim predstavlja človek z obdelovanjem površin in množično 

uporabo pesticidov. Zaradi mnogih nevarnosti, ki so jim izpostavljeni, je življenjska doba 

odraslih deževnikov precej kratka, pogosto nič daljša kot nekaj mesecev, čeprav je njihova 

potencialna življenjska doba od 4 do 8 let (Mršić, 1986, str. 30, 67). 
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Slika 8: Navadni deževnik (Order stock photo, 2012). 

 

 MATERIAL IN PRIPRAVA GOJIŠČA ZA GOJENJE DEŽEVNIKOV 

V stekleno ali plastično posodo položimo plast drenaže, nanjo pa vsaj 15 cm s humusom 

bogate prsti ali prsti iz okolja, kjer smo nabrali deževnike. V podlago zamešamo droben 

pesek ali mivko. Na deževnike položimo travno rušo. S koreninami ruše dobijo deževniki 

dovolj hrane. Od časa do časa gojišče obogatimo s preperelim listjem in svežo prstjo. 

Dodajanje koščkov jabolk ali zelenjave ni potrebno, poskrbimo le za zadostno vlago. Gojišče 

postavimo v hladen in temen prostor (Kirbiš, 2000, str. 120–121). 

1.3.5 PAJKI 

Pajki sodijo med členonožce, natančneje med pajkovce. So številčna in uspešna skupina, saj 

je poznanih okoli 35.000 vrst. V Sloveniji je registriranih že več kot 500 vrst (Mršić, 1997, str. 

180). 

Telo pajka je sestavljeno iz glavoprsja in zadka, ki sta med seboj povezana s tankim prednjim 

delom zadka, pecljem. Glavoprsje prekriva zgoraj enotni ščitek, na katerem so spredaj 

pikčaste oči. Pri nekaterih vrstah jih je 8, pri drugih 6 in manj. Spredaj na glavoprsju so 

kleščičaste pipalke, katerih končni člen je ostro koničast kavelj, da lahko z njim prebodejo 

kožo plena in vanj izlijejo strup. Sledi par pipalk, ki sta pri samicah podobni nogam, in ju 

uporabljajo kot tipalki, pri samcih pa služita tudi parjenju. V ta namen sta na koncu nekoliko 

odebeljeni, po čemer zlahka razlikujemo samca od samice. Pipalkam sledijo štirje pari 

hodilnih nog, ki so pogosto porasle z majhnimi dlačicami. Spredaj in spodaj na zadku je par 
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dihalnic, ki vodita v predalasta pljuča, bolj zadaj pa je neparna dihalnica, ki pelje v cevaste in 

vejnate vzdušnice. Na koncu zadka je zadnjična odprtina, pred njo pa največkrat trije pari 

predilnih bradavic. Pomemben organ prebavil je sesalni želodec. Pajki prebavne sokove 

izločijo v žrtev in potem s sesalnim želodcem izsesajo njeno utekočinjeno notranjost (Sket 

idr., 2003, str. 164). 

 

Slika 9: Telo samice pajka (Sket idr., 2003, str. 164). 

 

Pajki so enospolniki. Samci so po navadi manjši od samic, zato je njihovo približevanje 

samicam med parjenjem lahko povezano z življenjskim tveganjem. Samec se mora vnaprej 

predstaviti samici, da ga ta prepozna za spolnega vrstnika in ne kot plen. Samico oplodijo s 

pomočjo drugih pipalk, katerih zadnji členek je oblikovan v votlo tvorbo za prenašanje 

semenčic iz svoje spolne odprtine v samičino. Za jajčeca izdela samica svilen zapredek 

oziroma kokon. Kokon z jajčeci in pozneje mladiči nosijo samice mnogih vrst s seboj. Razvoj 

od jajčec do trenutka, ko mladiči zapustijo kokon, traja par tednov. Pajki se levijo do spolne 

zrelosti, približno 4- ali 5-krat. Živijo od 8 mesecev do 4 leta, nekateri celo 20 let (Sket idr., 

2003, str. 166–167). 
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Živijo skoraj povsod. Najdemo jih v gozdovih, na travnikih, njivah in vrtovih, pri tleh in visoko 

v drevesnih krošnjah, med gozdnim opadom, za lubjem, v trhlih štorih, med travo in na 

cvetovih. Ker so vsi pajki plenilci, jih je največ tam, kjer je veliko žuželk. Čeprav so v tleh 

številni, v pedogenetskih procesih nimajo večjega pomena. Kljub temu pa so ekološko zelo 

pomembni in koristni, saj imajo regulacijski pomen za vrste, s katerimi se hranijo. Njihov plen 

so različni členonožci, predvsem žuželke. Nekatere vrste aktivno lovijo, drugi prežijo na plen 

in ga naskočijo iz skrivališča, tretji pa nastavljajo mreže. Ulovljen plen pokončajo z ugrizom in 

izlivom strupa. Hrana se prebavi že pred usti, saj v plen izbljuvajo prebavne sokove, nato pa 

vsrkajo utekočinjeno hrano. Od plena ostane le neprebavljivo hitinsko ogrodje (Sket idr., 

2003, str. 165–166). 

 

Slika 10: Križevec s plenom (Araneus diadematus, 2005). 

 

Pajki imajo veliko plenilcev. Plenijo jih žabe, krastače, martinčki in rovke. Z njimi se hranijo 

tudi ptiči pevci, strige, navadne ose in druge vrste pajkov. Pogosto so žrtve kanibalizma, 

predvsem je to pogost pojav med mladiči. Žal pajke preganjajo tudi ljudje, ker jih motijo 

njihove mreže, ali pa preprosto zato, ker se jih bojijo (Sket idr., 2003, str. 166). 

Posebnost pajkov je predenje svilnatih mrež. Pajčevina je svili podobna beljakovina, ki jo 

izločajo skozi predilne bradavice. Različne žleze izločajo različno vrsto svile, glede na njene 

naloge. Nekatere izločajo navadne niti, po katerih pajek hodi, in druge lepljive, da se nanje 

nalepi plen. Najpogosteje so mreže lovilne pasti. Posamezne vrste spletajo mreže različnih 

oblik, za večino pa velja, da so grajene postopno in sistematično (Sket idr., 2003, str. 165). 
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Slika 11: Križevec v svoji kolesasti mreži (European Spider of the Year 2010, 2010). 

 

 MATERIAL IN PRIPRAVA GOJIŠČA ZA GOJENJE PAJKOV 

Za gojenje pajkov potrebujemo stekleno ali plastično posodo z mrežastim pokrovom, prod 

(premer prodnikov do 1 cm), mešanico prsti in šote, listje, daljše vejice (15 cm ali več), 

pršilko z vodo in hrano (mušice, muhe in druge manjše žuželke) (Novak idr., 2003, str. 105). 

Na dno posode nasujemo 1 cm debelo plast proda, nanjo pa od 1 do 2 cm debelo plast 

mešanice prsti in šote. Vejice zasadimo v podlago razporejene tako, da si pajek med njimi 

lahko naredi mrežo. Tistim pajkom, ki ne pletejo mrež, damo v gojišče poleg vejic še listje, saj 

ga uporabljajo kot skrivališče. Hranimo jih dvakrat do trikrat tedensko, in sicer tako, da 

spustimo v gojišče živo žuželko, katere velikost prilagodimo velikosti pajka. Skrbimo, da je 

podlaga v gojišču vedno vlažna, sicer jo orosimo s pršilko. V vsako gojitveno posodo damo 

samo enega pajka (Novak idr., 2003, str. 105). 
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2 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, HIPOTEZE IN METODE 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Otroci zelo radi sami raziskujejo in odkrivajo, zato je prav, da jim zagotovimo priložnosti, kjer 

lahko uresničijo to svojo potrebo po aktivnem spoznavanju novega. Preko učenja z 

neposredno izkušnjo pridobijo veliko novih informacij in si jih hitreje in lažje zapomnijo.  

Področje narave v Kurikulumu za vrtce (1999) daje poudarek na tem, da otrok raziskuje, 

odkriva in spoznava živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. Spoznava in spoštuje živa 

bitja, uživa z njimi ter se zanima za njihove življenjske pogoje. Ima rad ter neguje živali v 

svojem okolju, se veseli srečanja z njimi in je do njih obziren. 

V vsakdanjem življenju se otroci pogosto srečujejo s talnimi živalmi, vendar pa imajo le 

malokrat priložnost, da bi jih podrobneje spoznali. Zaradi nepoznavanja prihaja velikokrat do 

napačnih predstav o talnih živalih, ki pa lahko negativno vplivajo na odnos otrok do njih. Zato 

sem želela v svoji diplomski nalogi raziskati, kako dobro otroci poznajo nekatere talne živali 

in jim ponuditi možnost, da podrobneje spoznajo njihov način življenja, njihove značilnosti in 

življenjske potrebe. To so najlažje spoznali z gojenjem živali, vsakodnevnim opazovanjem in s 

skrbjo zanje. Tako so pridobili izkušnje, da je vsaka žival, tudi drobna, živo bitje, da ima svoje 

življenjske potrebe, ki jih moramo poznati, če želimo dobro in odgovorno skrbeti zanjo. 

2.2 CILJI 

 Ugotoviti, koliko otroci vedo o talnih živalih. 

 Načrtovati dejavnosti, preko katerih bodo otroci z aktivnim sodelovanjem spoznali 

značilnosti nekaterih talnih živali, njihovo življenjsko okolje in potrebe ter sami 

izdelali primeren habitat za eno izmed njih. 

 Otrokom približati talne živali in jim privzgojiti spoštljiv odnos do njih. 

 Po opravljenih načrtovanih dejavnostih ugotoviti, koliko novega znanja so otroci 

pridobili o talnih živalih s pomočjo aktivnega učenja. 
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2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 Koliko otroci vedo o talnih živalih: 

- ali jih prepoznajo, 

- ali vedo, v kakšnem okolju živijo, 

- ali vedo, s čim se prehranjujejo, 

- ali vedo, če so nevarne človeku/strupene? 

 Ali so otroci motivirani za spoznavanje talnih živali preko aktivnega učenja z 

neposredno izkušnjo? 

 Ali neposredna izkušnja otrok pri raziskovanju talnih živali izboljša njihovo znanje o le-

teh? 

 Ali z raziskovanjem in gojenjem talnih živali v vrtcu lahko vplivamo na otrokov odnos 

do teh živali oziroma ali poznavanje živali vpliva na izgubo strahu pred njimi? 

 Ali s skrbjo za gojene živali izboljšamo otrokovo razumevanje življenjskih potreb živih 

bitij in oblikujemo odgovoren odnos do njih? 

HIPOTEZE 

 Predpostavljam, da: 

- več kot polovica otrok ne prepozna talnih živali, 

- jih večina ne ve, v kakšnem okolju živijo, 

- jim večina ne ve, s čim se prehranjujejo, 

- večina misli, da so človeku nevarne. 

 Predpostavljam, da so otroci zelo motivirani za spoznavanje talnih živali preko 

aktivnega učenja z neposredno izkušnjo. 

 Predpostavljam, da neposredna izkušnja pri raziskovanju talnih živali močno izboljša 

znanje otrok o njih. 

 Predpostavljam, da z raziskovanjem in gojenjem talnih živali v vrtcu lahko vplivamo 

na otrokov odnos do živali in da poznavanje živali vpliva na izgubo strahu pred njimi. 

 Predpostavljam, da lahko s skrbjo za gojene živali izboljšamo otrokovo razumevanje 

življenjskih potreb živih bitij in oblikujemo odgovoren odnos do njih. 
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2.4 RAZISKOVALNA METODA 

V diplomski nalogi sem uporabila kavzalno metodo. 

VZOREC 

Vzorec je neslučajnostni, priložnostni. V raziskavi je sodelovalo 20 otrok (8 deklic in 12 

dečkov), starih 4 do 6 let iz vrtca Mojca, enota Muca v Ljubljani. 

POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem zbirala z ustnim vprašalnikom, ki sem ga individualno opravila z vsakim od 

otrok pred začetkom izvajanja dejavnosti in po koncu izvedenih vseh dejavnosti. 

Vprašanja so se nanašala na prepoznavanje talnih živali, ki sem jih otrokom pokazala, ter na 

nekatere značilnosti teh živali: kje živijo, s čim se hranijo, ali so nevarne človeku oziroma 

strupene. Anketo sem zaključila s spodbudo otroka, ali želi žival prijeti v roke, in si zapisala 

njihove odzive. 

Odgovore otrok sem sproti beležila v tabele in jih na koncu prikazala s pomočjo grafov. Poleg 

tega sem preko načrtovanih dejavnosti otroke ves čas opazovala in si beležila pomembne 

dogodke in njihove odzive, ki so mi kasneje pomagali pri interpretaciji rezultatov. 
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3 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

3.1 PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI Z ANALIZAMI 

Preden sem se lotila izvajanja dejavnosti, sem z vsakim otrokom v skupini opravila 

individualni intervju. Pokazala sem jim posamezno žival in jim zastavila nekaj vprašanj v 

povezavi z njo. Spodbudila sem jih k rokovanju z živalmi, na kar so se otroci zelo različno 

odzvali. 

Ko smo se pozneje odpravili na vrtčevsko igrišče, sem opazila, kakšno spodbudo je otrokom 

pomenil opravljeni intervju, saj jih je veliko izmed njih po igrišču iskalo različne živali. Deklice 

so na drevesu našle rdečega škratca in mi ga takoj prinesle pokazat. Skupaj smo si ga ogledali 

in se še enkrat pogovorili o tem, kako moramo ravnati z njim. Nato sem jim predlagala, da ga 

vrnejo nazaj k drevesu, kar so tudi storile. 

3.1.1 SPOZNAVANJE IN GOJENJE MOKRIC 

CILJI: 

 otrok odkriva in spoznava značilnosti in potrebe mokric ter okolje, v katerem živijo, 

 otrok se nauči skrbeti za gojene mokrice v igralnici, 

 otrok razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do vseh živih bitij. 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

 pregledovanje literature, 

 spoznavanje in opazovanje mokric po skupinah, 

 ugotavljanje življenjskih potreb mokric s pomočjo poskusov, 

 priprava vivarija za gojenje, 

 vsakdanja skrb za živali. 
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ANALIZA: 

 PREGLEDOVANJE LITERATURE 

Otrokom sem razdelila različno literaturo o talnih živalih in jih spodbudila, naj si jo pogledajo 

in nato knjige zamenjajo med seboj. S samolepilnimi lističi sem označila strani, kjer so bile 

fotografije oziroma slike mokric in otroke opozorila, naj bodo še bolj pozorni na tiste strani. 

 

Slika 12: Pregledovanje literature. 

 

Pogovarjali smo se o tem, katere živali otroci poznajo in katere ne. Presenečena sem bila, da 

je večina otrok ob fotografiji mokrice rekla, da te živali še nikoli ni videla, kljub temu, da so si 

jo ogledali ob intervjuju. Sklepam, da so na izgled živali hitro pozabili, ker na intervjuju niso 

dobili nobenega podatka o njej, niti tega, kako se žival imenuje. 

 

 SPOZNAVANJE IN OPAZOVANJE MOKRIC PO SKUPINAH 

Otrokom sem pokazala mokrice, ki sem jih prinesla v vrtec. Pogovorili smo se, da moramo z 

živalmi ravnati pazljivo in nežno, saj so zelo drobne in jih lahko hitro poškodujemo. Razdelila 

sem jih v skupine po tri in vsaki trojki dala posodico z mokrico ter dve lupi. Opazovali so vsak 

za svojo mizo in prvih pet minut je vladala precejšnja tišina, le tu in tam se je kakšen od otrok 

pritožil, da bi tudi on rad pogledal skozi lupo. 
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Slika 13: Opazovanje mokric z lupami. 

 

Nato so se začeli otroci pogovarjati med seboj in kazati na različne dele telesa (noge, tipalke 

…) in kaj hitro so imeli mokrice tudi na rokah. Opazovali so njihovo gibanje in premikanje 

tipalk. Presenečena sem bila, da so skoraj vsi otroci brez strahu in dodatne spodbude prijeli 

mokrico v roke. 

 

Slika 14: »Poglej mokrico na moji roki.« 



Ileršič, E. (2012). Spoznavanje talnih živali v vrtcu. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

 

27 
 

Ko je začetno zanimanje nekoliko upadlo, sem otrokom povedala, kako se ta žival imenuje in 

da ji nekateri pravijo tudi prašiček oziroma pujsek (saj sta dva otroka na intervjuju tako 

poimenovala žival). Otroci so takoj začeli ponavljati ime in prijateljem okoli sebe razlagati, da 

je to mokrica. Nato sem otrokom zastavila še nekaj vprašanj, ki so jih spodbudila k 

pozornemu opazovanju. Ugotovili so, koliko tipalk imajo mokrice, kakšne barve so zgoraj in 

kakšne spodaj, da imajo zgoraj nekakšne črte (člene) in da imajo veliko nog. Pri preštevanju 

nog so imeli kar nekaj težav, zato sem jim predlagala, naj dvignejo prozorno posodico nad 

glavo in bodo tako dlje časa videli mokrico od spodaj. Eden izmed dečkov je preštel in 

povedal da ima 7 nog, nato pa smo skupaj ugotovili, da jih ima res 7, vendar na vsaki strani, 

torej skupaj 14. Mokrice smo nato pustili na mizah, se zbrali v krogu in vsi skupaj še enkrat 

ponovili, kar smo ugotovili pri opazovanju. 

 

Slika 15: Preštevanje nog. 

 

 UGOTAVLJANJE ŽIVLJENJSKIH POTREB MOKRIC S POMOČJO POSKUSOV 

Otroke sem spodbudila, da bi skupaj naredili gojilnico za mokrice in nato skrbeli zanje v 

živem kotičku. Ko sem jih vprašala, kaj moramo mokricam dati v posodo, da bodo preživele, 

so bili odgovori zelo različni, vendar kljub temu zelo premišljeni in smiselni: vodo, hrano, 

pesek, zemljo, listje, hiško … Predlagala sem, da sami naredimo poskus, kaj si mokrice želijo 

in otroci so se takoj strinjali. V vse štiri vogale posode smo dali koščke spužvaste krpe, dva 
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navlažena z vodo in dva povsem suha. V posodo smo spustili mokrice in opazovali, kateri del 

posode jim je najbolj všeč. Ker so mokrice potrebovale nekaj časa, da so raziskale celotno 

posodo, smo se vmes pogovarjali, kateri otroci so že videli mokrico v naravi in kje. Eden 

izmed otrok je povedal, da jo je že našel na vrtu in da se je nato, ko jo je prijel v roko, zvila v 

kroglico (obrambni mehanizem nekaterih vrst mokric). Po dobrih petih minutah smo vso 

pozornost ponovno usmerili na posodo z mokricami in skupaj ugotovili, da so prav vse 

mokrice splezale na eno ali drugo mokro krpo. Otroci so takoj povedali, da imajo mokrice 

rade vodo oziroma se boljše počutijo tam, kjer je bolj vlažno, kar je razvidno tudi iz njihovega 

imena. 

 

Slika 16: Imajo mokrice raje suho ali navlaženo krpo? 

 

Ugotovili smo, da moramo mokricam zagotoviti vlago, zanimalo pa nas je še, na kakšni 

podlagi se mokrice najboljše počutijo. Tako smo v tretjino posode nasuli rahlo zemljo in listni 

opad, v tretjino pesek, v zadnjo tretjino pa smo dali plastično hišico. Ko sem želela v posodo 

spustiti mokrice, so me otroci opozorili, da moram zemljo in pesek poškropiti z vodo, saj 

mokrice ne marajo suhe podlage. Poškropili smo po posodi, spustili mokrice in nestrpno 

čakali, kam se bodo odpravile. Za krajšanje časa smo se pogovarjali o tem, katere živali so že 

videli to pomlad in kje vse so jih opazili. Čez nekaj minut smo opazili, da v naši posodi vidimo 

le še eno mokrico. Dvignili smo hišico, vendar pod njo ni bilo nobene. Na pesku je bila le ena, 

vse ostale pa smo našli v zemlji z listnim opadom. Otroci so povedali, da imajo mokrice rade 
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zemljo in listje, vendar pa jim moramo v kotičku posode pustiti malo peska, saj se ena dobro 

počuti tudi na pesku. 

 

Slika 17: Mokrice so se skrile v zemljo in listni opad. 

 

 PRIPRAVA VIVARIJA ZA GOJENJE 

Ko smo ugotovili, kakšno okolje želijo mokrice, smo jim izdelali vivarij, v katerega smo dali 

prst in listni opad, v kot pa smo nasuli malo peska. Dodali smo še en ploščat kamen, če se 

bodo želele mokrice skrivati pod njim. Vse skupaj smo poškropili s pršilko. Ko sem otroke 

vprašala, ali smo na kaj pozabili, so se hitro spomnili na hrano. Mokrice imajo sicer rade 

krompir, ki bi ga verjetno izbrale, če bi delali poskus s hrano, vendar se mi je le-ta zdel 

neprimeren oziroma zavajajoč, saj bi otroci mislili, da se mokrice večinoma hranijo s 

krompirjem in bi ga nato ves čas želeli dodajati v vivarij. Ker to ni realna slika prehranjevanja 

mokric, bi s tem otroci dobili napačen podatek in si le-tega tudi zapomnili. S poskusom bi 

tako težko ugotovili, s čim se hranijo mokrice, zato sem otroke vprašala, kaj mislijo, zakaj 

smo v vivarij dodali tudi odmrlo listje. Povedali so, da zato, ker se mokrice v njem skrivajo, in 

po kratkem razmisleku so se spomnili, da je verjetno listje tudi njihova hrana. Da bi jih 

prepričala v to, sem jim povedala, da v vivarij ne bomo dodajali nobene druge hrane, in če 

bodo mokrice preživele, pomeni, da se res prehranjujejo z odmrlim listjem. Naš vivarij smo 

še pokrili z mrežastim pokrovom in ga postavili na primerno mesto v igralnici. 
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Slika 18: Gojenje mokric. 

 

 VSAKDANJA SKRB ZA ŽIVALI 

Ker smo ugotovili, da imajo mokrice zelo rade vlažno življenjsko okolje, smo z otroki prišli do 

zaključka, da jih je potrebno vsak dan nekoliko poškropiti s pršilko. Dogovorili smo se, da 

bosta vsak dan to delo prevzela otroka, ki sta tisti dan dežurna. Otroci so tako dnevno 

prihajali k vivariju in skrbeli za mokrice. Ker nisem bila v vrtcu vsak dan, sem ob prihodu 

otroke povprašala, ali kaj skrbijo za mokrice. Hitro so povedali, da dobro skrbijo za njih in da 

jih poškropijo vsak dan, tako da je podlaga ves čas dovolj mokra. Tudi vzgojiteljica mi je 

povedala, da se je eden izmed dežurnih dečkov takoj ob prihodu v vrtec spomnil na mokrice 

in povedal, da jih mora poškropiti. Škropil jih je s takšno vrnemo, da ga je morala vzgojiteljica 

opozorili, da bo sedaj že dovolj, kajti drugače se lahko mokrice utopijo. Povedala mi je tudi, 

da je dečka, ki je bil bolan, ko smo spoznavali mokrice, takoj ob povratku v vrtec zanimalo, 

kaj gojimo v posodi. Otroci so mu povedali, da so to mokrice in mu razložili, kako je potrebno 

skrbeti zanje. Poleg vsakodnevnega škropljenja smo mokricam vmes dodali tudi nekaj 

novega odpadlega listja, sam jim le-ta predstavlja skrivališče in hrano. 
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3.1.2 SPOZNAVANJE IN GOJENJE KAČIC 

CILJI: 

 otrok spoznava značilnosti in potrebe kačic ter okolje, v katerem živijo, 

 otrok se nauči skrbeti za gojene kačice v igralnici, 

 otrok spoznava, kaj potrebujejo živa bitja za življenje, 

 otrok razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do vseh živih bitij. 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

 pogovor o kačicah, ki smo jih našli v gozdu, 

 spoznavanje in opazovanje kačic po skupinah, 

 priprava vivarija za gojenje, 

 vsakdanja skrb za živali. 

 

ANALIZA: 

 POGOVOR O KAČICAH, KI SMO JIH NAŠLI V GOZDU 

Nekaj dni pred spoznavanjem kačic smo bili z otroki v gozdu, kjer smo med ostalimi živalmi 

našli tudi nekaj kačic, katerih ime so otroci določili s pomočjo njim prilagojenih določevalnih 

ključev. Pogovarjali smo se o živalih, ki smo jih našli v gozdu in ko sem jim ponovno pokazala 

kačico, sem bila zelo presenečena, saj si je večina zapomnila, katera žival je to. Zapomnili so 

si, da je to kačica, da živi v listju in se hrani s suhimi listi. 

 

 SPOZNAVANJE IN OPAZOVANJE KAČIC PO SKUPINAH 

Otroci so bili zelo neučakani, vsi so želeli kačice prijeti v roke, zato smo se hitro razdelili v 

skupine. Vsaka trojka je dobila posodico s kačico in lupe. Razporedili so se okoli miz in začeli z 

raziskovanjem. Sicer so živali z zanimanjem opazovali, vendar so me ves čas spraševali, ali jih 

lahko vzamejo v roke. Še enkrat sem jih opozorila, da so to živa bitja in da moramo z njimi 

lepo ravnati, nato pa so otroci živali vzeli iz posodic. Kaj hitro so ugotovili, da imajo kačice 

veliko nog in da jih žgečka, ko se jim premikajo po rokah. 
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Slika 19: Opazovanje kačic. 

 

Med opazovanjem je katera izmed kačic otrokom padla na mizo in ker jim ni želela zlesti na 

roko, ki so jo postavili pred njo, so jo želeli pobrati s prsti (pincetni prijem). Ker so živali zelo 

drobne, je velika verjetnost, da bi jih otroci pri pobiranju s prsti poškodovali, zato sem jim 

predstavila način, kako lahko poberejo žival. Če jim je žival padla na mizo, so pred njo položili 

kos papirja, in ko je žival prilezla nanj, so papir dvignili in si jo ponovno položili v roke. Na 

začetku sem jih morala večkrat opozoriti, naj živali ne pobirajo s prsti, pozneje pa so se otroci 

opozarjali kar sami med seboj. 

 

Slika 20: Pobiranje kačice s pomočjo papirja. 
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Ko so si otroci žival dobro ogledali, sem jih vprašala, koliko nog ima. Pri preštevanju so bili 

zelo vztrajni, dvigovali so posodico nad glavo in polagali kačice na lupe, da bi noge boljše 

videli. Večkrat so začeli šteti od začetka, prešteli do okoli 30, nato pa obupali in povedali, da 

ima kačica preveč nog in da so predrobne, da bi jih lahko prešteli. Povedala sem jim, da 

imajo na vsakem kolobarju po 2 para nog in da imajo lahko skupaj tudi po 200 nog in več. 

Nato smo opazovali še tipalke, kolobarje, barvo in način premikanja. 

Podobno kot pri mokricah, je večina otrok kačico z veseljem prijela v roke, prišlo je celo do 

prerekanja, da imajo eni kačico dlje časa v roki kot drugi. Tistim, ki so pri tem oklevali, sem 

povedala, da niso nič nevarne in jih spodbudila, da lahko živali brez strahu primejo ali se jih 

vsaj dotaknejo. Pri nekaterih je bila ta spodbuda uspešna, drugi pa so se še vedno raje 

odmaknili. 

 

Slika 21: Opazovanje premikanja kačice. 

 

 PRIPRAVA VIVARIJA ZA GOJENJE 

Z otroki smo se pogovorili, kaj moramo dati kačicam v posodo, da se bodo le-te v njej 

počutile čim boljše. Pomagala sem jim z namigi, v kakšnem okolju smo našli kačice, ko smo 

bili v gozdu. Hitro smo prišli do zaključka, da potrebujejo zemljo in odpadlo listje. Njihovo 

nadaljnje razmišljanje sem spodbudila s tem, ko sem povedala, da smo v gozdu našli kačice 

in mokrice na istem mestu. Otroci so se takoj spomnili, da če smo jih našli na istem mestu, 

potem živijo v podobnem okolju. Če imajo mokrice rade vlažno okolje, ga imajo tudi kačice. 
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Tako smo zemljo in listni opad poškropili s pršilko, vanj položili kačice ter vse skupaj pokrili z 

mrežastim pokrovom. Otrokom sem povedala, da se tudi kačice hranijo z odmrlimi listi, zato 

jim ni potrebno dodajati nobene hrane. 

 

Slika 22: Zakaj moramo kačicam v vivarij dodati odpadlo listje? 

 

 VSAKDANJA SKRB ZA ŽIVALI 

Otroci so že sami povedali, da bo potrebno kačice vsak dan poškropiti, saj so vedeli, kako 

skrbijo za mokrice. Zato smo se dogovorili, da vsak dan, ko bo dežurni poškropil mokrice, naj 

poškropi tudi kačice. Vsakokrat, ko sem prišla v vrtec, smo pogledali oba vivarija in preverili, 

če imajo živali dovolj vlage in listja. Opazila sem, da so si otroci k posodam prinesli dve lupi, 

tako da so lahko živali vsakodnevno opazovali tudi s pomočjo lup. 
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Slika 23: Vsakdanja skrb za živali. 

 

Ker sem med preverjanjem vivarijev opazila, da je zanimanje nekaterih otrok za živali zelo 

veliko in bi si jih radi še enkrat pobližje pogledali, sem dala posode na mizo in poklicala tiste 

otroke, ki so želeli živali še enkrat prijeti. Zbralo se je 8 otrok, s katerimi smo več kot uro 

opazovali mokrice in kačice, jih prijemali ter se pogovarjali o njih. Otroci so opazili, da je v 

posodi s kačicami veliko majhnih rjavih pikic in povedala sem jim, da so to njihovi iztrebki. 

3.1.3 SPOZNAVANJE IN GOJENJE DEŽEVNIKOV 

CILJI: 

 otrok spoznava značilnosti in potrebe deževnikov ter okolje, v katerem živijo, 

 otrok se nauči skrbeti za gojene deževnike v igralnici, 

 otrok razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do vseh živih bitij, 

 otrok spoznava pomen deževnikov v naravnem okolju. 
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POTEK DEJAVNOSTI: 

 pogovor o deževnikih, 

 spoznavanje in opazovanje deževnikov po skupinah, 

 priprava gojilnice, 

 vsakdanja skrb za živali. 

 

ANALIZA: 

 POGOVOR O DEŽEVNIKIH 

Otrokom sem pokazala sliko deževnika in pogovorili smo se, ali poznajo to žival. Spomnili so 

se, da smo takšno žival našli v gozdu, ko smo brskali po zemlji. Nekateri so povedali, da so že 

videli deževnika doma na vrtu in da ga velikokrat najdejo na vrtčevskem igrišču, ko se igrajo. 

Ugotovili smo, da jih je veliko na cesti, kadar močno dežuje, in da včasih najdemo kakšnega 

posušenega, ki ga je ujelo sonce. Že iz tega smo lahko zaključili, da imajo tudi deževniki radi 

vlažno okolje in ne marajo sonca. 

 

 SPOZNAVANJE IN OPAZOVANJE DEŽEVNIKOV PO SKUPINAH 

Ker so deževniki še bolj občutljive živali in ker sem se želela bolj posvetiti vsakemu od otrok, 

sem jih, s pomočjo barvnih lističev, razdelila v 3 skupine po 6 oziroma 7. Ko je ena skupina 

končala z opazovanjem, se je zamenjala z drugo, ostali otroci pa so se ta čas lahko igrali. 

Deževnike sem dala v posodice in skupaj smo si jih ogledali. Povedala sem jim, katere živali 

so to, saj so jih nekateri zamenjevali s slepci, črvi, glistami, kačami. Vprašala sem jih, ali ga 

želi kdo prijeti v roke in zanimanje je bilo, tako kot pri drugih živalih, presenetljivo veliko. 

Nekateri otroci so poudarili, da ga ne bodo prijeli, ker je umazan in sluzast. Ko pa sem 

otrokom, ki so ga želeli prijeti, poškropila roke s pršilko (da bi se deževnik boljše počutil in 

lažje premikal), je to spodbudilo tudi ostale otroke. Ker so nekateri še vedno raje gledali od 

daleč, sem se jim približala z živaljo na rokah in jih spodbudila z besedami, da žival ni 

nevarna, da si bodo potem umili roke in podobno. Dva otroka sta se nekoliko opogumila in 

pobožala deževnika s prsti ter ugotovila, da je zelo vlažen in mehak. 
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Slika 24: Spoznavanje deževnikov. 

 

Otroke sem vprašala, koliko nog imajo deževniki in ugotovili so, da nimajo nog in da se 

premikajo tako, da se raztegujejo in krčijo. Opazili so tudi, da so sestavljeni iz večjega števila 

kolobarjev in da so si po barvi med seboj precej različni (nekateri so zelo temni, drugi precej 

svetli). Ugotovili smo, da nimajo oči in da je sprednji del na tisti strani, kjer je deževnik bolj 

špičast in zadnji del tam, kjer je bolj zaobljen. S pomočjo steklene plošče, na katero smo 

položili deževnika, smo opazovali še njegovo premikanje in si ga ogledali tudi s spodnje 

strani. 

Pokazala sem jim tudi deževnikove iztrebke (glistine) in otroci so se takoj spomnili, da imajo 

veliko takšnih glistin zunaj na igrišču. Ko smo kasneje odšli na vrtčevsko igrišče, so bili 

pozorni nanje in jih našli res veliko. 

Med opazovanjem po skupinah smo spregovorili nekaj besed o pomenu deževnikov v 

naravnem okolju. Otrokom sem povedala, da s pomočjo iztrebkov (glistin) deževniki 

pomagajo pri nastanku humusa, ki je zelo rodovitna prst. Razložila sem jim, da deževniki 

kopljejo rove, ki prezračujejo tla in pripomorejo k boljšemu odtekanju vode. V naslednjih 

dneh, ko so deževniki v gojilnici naredili nekaj rovov, smo si le-te tudi podrobneje ogledali. 
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Za konec smo naredili še manjši poskus, in sicer smo na mizo postavili dve knjigi, ki sta bili 

ena od druge oddaljeni približno 2 cm. Na eno knjigo smo postavili suh papir, na drugo pa 

papir, prepojen z vodo. Deževnika smo postavili na stran s suhim papirjem in opazovali, kaj 

se bo zgodilo. Z gibanjem po suhem papirju je imel deževnik veliko težav, saj se je kar prilepil 

nanj. Ko je uspel priti do »luknje« med knjigama, je zlezel s prve knjige na mizo, nato pa se 

takoj povzpel na drugo knjigo, na kateri je bil papir, prepojen z vodo. Tako so otroci ugotovili, 

da se po suhem deževniki težko premikajo in da imajo raje vlažno okolje. 

 

Slika 25: Poskus – deževnik gre iz suhega na vlažen papir. 

 

 PRIPRAVA GOJILNICE 

Posedli smo se v krog in pokazal sem jim »črvarno«, kjer bomo gojili deževnike. Pogovarjali 

smo se, kaj jim moramo dati v gojilnico, da bodo v njej lahko živeli. Otroci so hitro ugotovili, 

da verjetno živijo v zemlji, saj sem jih v vrtec prinesla v posodi, polni zemlje. Nadaljevali so, 

da moramo zemljo dobro poškropiti, saj radi živijo v vlažnem okolju. Pri vprašanju, s čim jih 

bomo hranili, pa so bili otroci negotovi. Povedala sem jih, da tudi oni jedo odmrle liste in 

druge razpadajoče rastline, kar smo kasneje dodali v našo gojilnico. Deževnike smo pokrili z 

mrežastim pokrovom in jih obdali s kartonom. Otroci niso razumeli, zakaj karton, če pa ima 

gojilnica prozorne stranice, da lahko deževnike opazujemo. Ko sem jim razložila, da deževniki 

ne marajo svetlobe in da kopljejo rove globoko pod zemljo, kjer je tema, sem takoj dobila 

zelo pametno vprašanje enega izmed otrok: »Zakaj ga moti svetloba, če nima oči?«. 

Povedala sem jim, da čeprav nimajo oči, zaznavajo svetlobo s kožo in se umikajo pred njo. 

Zato smo se strinjali, da bomo imeli deževnike obdane s kartonom, saj bodo tako delali rove 

tudi ob steklu, ker bo temno. Ko pa jih bomo želeli opazovati, bomo karton odstranili. 
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Slika 26: Preden smo gojilnico dali na polico, smo deževnike dobro poškropili. 

 

 VSAKDANJA SKRB ZA ŽIVALI 

Otroci so znali že sami povedati, kako morajo skrbeti za deževnike. Paziti morajo, da imajo 

dovolj vlage in odpadlega listja, s katerim se prehranjujejo. Povedali so, da jih bodo vsak dan 

poškropili s pršilko, da se ne bi kateri posušil. 

Ko sem naslednjič obiskala vrtec (pred prvomajskimi prazniki), so bili otroci zaskrbljeni, kdo 

bo čez teden skrbel za živali in jih vsak dan poškropil, ko njih ne bo v vrtcu. Bali so se, da 

bodo živali ta čas umrle, če jih pustimo same. Z vzgojiteljico sva jih spodbudili k iskanju 

rešitev nastalega problema in otroci so podali veliko idej: naj naročimo hišniku, da skrbi za 

živali; da jim naredimo namakalno napravo, ki jih bo vsak dan poškropila; da jih zadnji dan 

toliko poškropimo, da bo voda ostala ves teden; da naj jaz prihajam v vrtec in skrbim zanje 

itn. Za vse naštete rešitve se je pojavil določen problem, ki ga nismo mogli rešiti. Na koncu so 

otroci prišli do ideje, da je najboljše, če živali jaz odnesem domov in skrbim zanje, po 

praznikih pa jih prinesem nazaj v vrtec. Vsi smo se strinjali s tem in otroci so si oddahnili. 

Opazovala sem njihovo vedenje in odzivanje med pogovorom in bila zelo presenečena nad 

zaskrbljenostjo nekaterih otrok, ki jih živali prej niso preveč zanimale in jim niso posvečali 

preveč pozornosti. Očitno tudi njim ni bilo vseeno zanje in jih je prav tako skrbelo, kdo bo 

skrbel za njih. 
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3.1.4 SPOZNAVANJE PAJKOV 

CILJI: 

 otrok spoznava pajke in njihove značilnosti, 

 otrok se sooča s svojimi strahovi in predsodki do živali in jih poskuša premostiti, 

 otrok razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do vseh živih bitij. 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

 spoznavanje in opazovanje pajkov po skupinah, 

 iskanje pajkov in pajkovih mrež v okolici vrtca. 

 

ANALIZA: 

 SPOZNAVANJE IN OPAZOVANJE PAJKOV PO SKUPINAH 

Enako kot pri spoznavanju deževnikov smo se tudi tu razdelili v tri skupine, saj so pajki zelo 

hitri in je bilo potrebno posvetiti več pozornosti temu, da nam niso pobegnili. Ogledali smo si 

nekaj otroške literature in se pogovarjali o pajkih. Nato sem pred otroke postavila lončke s 

pajki in otroci so jih takoj začeli opazovati. Več zanimanja so imeli za večje pajke, saj je bilo 

pri njih veliko lažje prešteti noge, imeli so dobro vidne pipalke in predilne bradavice. Pri 

opazovanju pajkov sem opazila nekoliko več strahu tudi tistih otrok, ki niso imeli nikakršnih 

pomislekov pri rokovanju z mokricami, kačicami in deževniki. Verjetno je ta strah otrok 

posledica vsesplošnega strahu, ki ga imajo ljudje pred pajki. Če se pajkov bojijo starši 

oziroma ostali odrasli, ki so otroku za zgled, potem tudi otroci prevzamejo te strahove. Zato 

je zelo pomembno, kakšen zgled dajemo otrokom. 
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Slika 27: Učenje z lastnim zgledom. 

 

Pajke smo najprej opazovali v lončkih, nato pa sem enega od pajkov vzela v roke in ga 

pobližje pokazala otrokom. Povedala sem jim, da ti pajki niso nevarni, tako da ga lahko brez 

strahu primejo. Nekateri so bili takoj navdušeni nad tem, da ga lahko dobijo v roke, drugi pa 

so se raje odmaknili. Dobila sem občutek, da otroci pajka ne želijo prijeti zato, ker je bil zelo 

hiter in stvari niso imeli povsem pod nadzorom. Pajek jim je lahko hitro zlezel po roki ali v 

rokav in takrat so postali zelo histerični. Ko se je tudi pajek nekoliko umiril in ni več 

»brezglavo« tekal naokoli, so se tudi otroci sprostili in z nekaj spodbudnimi besedami so ga 

prijeli skoraj vsi. Štirih otrok nisem uspela prepričati, eden pa mi je povedal, da se boji, da bi 

mu zlezel v rokav. Prijela sem ga okoli zapestja in mu povedala, da če bo pajek lezel proti 

njegovemu rokavu, bo zlezel na mojo roko, ki mu bo preprečila nadaljevanje poti. Deček je 

takoj sprejel rešitev in pajka vzel v dlan. 
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Slika 28: Kdo si upa prijeti pajka? 

 

Nato sem otrokom pokazala še pajkov olevek in jih povprašala, kaj je to. Večina jih je 

odgovorila, da je to mrtev, posušen pajek. Razložila sem jim, da tako kot rastemo mi in 

zamenjamo obleko, ko nam postane premajhna, rastejo tudi pajki. Ko njihov hitinski oklep 

postane premajhen, se levijo in star oklep zamenjajo z novim. 

Ogledali smo si še dve posodi s pajkoma, ki sem jih 14 dni gojila doma. Eden si je v posodi 

spletel mrežo, v kateri so bili vidni ostanki živali, ki sem mu jih v tem času priskrbela, drugi pa 

je lovil aktivno in ni pletel mrež. Tudi pri tem pajku je bilo po dnu posode videti ostanke muh. 

Z otroki smo se pogovorili o tem, na kakšne načine pajki lovijo, kaj lovijo in zakaj so živali še 

vedno na mreži, če jih je pajek pojedel. 

 

 ISKANJE PAJKOV IN PAJKOVIH MREŽ V OKOLICI VRTCA 

Ker sem imela že sama kar nekaj problemov z gojenjem in hranjenjem pajkov, sem se 

odločila, da jih v vrtcu ne bomo gojili. Pokazala sem jim posodi, kjer sem sama gojila pajka, 
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nato pa smo se odpravili ven, da bi sami poiskali kakšnega pajka oziroma pajkovo mrežo. 

Predhodno smo se še dogovorili, da bomo vse pajke, ki smo jih opazovali v igralnici, odnesli 

ven in jih spustili nazaj v naravo. 

Odpravili smo se na bližnje blokovsko igrišče, kjer je zasajenih nekaj cipres. Kljub temu, da je 

prejšnji dan deževalo, smo med cipresami našli veliko pajkov in pajkovih mrež. Otroci so 

pajkove mreže našli tudi na ograji, pod klopcami, na igralih. Našli smo še nekaj drugih živali, 

med drugim tudi posušenega deževnika. Otroci so bili vidno žalostni, ko sem jim povedala, 

da se ni uspel skriti in ga je očitno ujelo sonce, zato je poginil. 

 

Slika 29: Iskanje pajkov in pajkovih mrež v cipresah. 

3.1.5 VRAČANJE ŽIVALI V NARAVNO OKOLJE 

Po približno mesecu dni in pol sem otroke spomnila na naš začetni dogovor, da bomo živali 

vrnili nazaj v naravno okolje. Še zadnjič smo si jih pogledali, nato pa se vsi skupaj odpravili 

proti gozdu. Nekateri otroci so bili žalostni, spraševali so, ali jih moramo res že spustiti in 

zakaj ne bi še malo skrbeli zanje. Opazila sem, da so se nekateri precej navezali na živali in jih 

bodo verjetno zelo pogrešali. Še enkrat sem jim razložila, da je njihovo naravno okolje v 

gozdu in če bi jih v igralnici gojili dlje časa, se ne bi počutile najboljše. Natančno smo si jih 

ogledali, skrbeli zanje, sedaj pa je čas, da se vrnejo tja, kjer se najboljše počutijo. 
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Prispeli smo do gozda, kjer sem nabirala živali, se razporedili v krog in se še zadnjič poslovili 

od njih. Odprli smo posode in živali stresli k drevesu, da jih kasneje ne bi kdo pohodil. Otroci 

so še malo gledali za njimi, vendar so se hitro skrile v listje, zato smo jim lahko zaželeli le še 

srečno pot. 

 

Slika 30: Vračanje živali v naravno okolje. 

3.1.6 RAZVIJANJE ODNOSA DO ŽIVIH BITIJ SKOZI IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

Skozi vse dejavnosti sem poskušala vplivati na spoštljiv odnos otrok do živih bitij. Z lastnim 

zgledom sem jim želela pokazati, kako se z živalmi rokuje ter vsakokrat znova ponavljala, da 

moramo biti nežni in pazljivi, saj so zelo drobne in jih lahko hitro poškodujemo. Vsako žival, 

ki smo jo skozi dejavnosti spoznali, so otroci lahko dobili v roke in se tako preko neposredne 

izkušnje naučili pravilnega rokovanja z njo. Presenečena sem bila nad pazljivostjo večine 

otrok, ki so že ob prvem stiku z živaljo zelo lepo ravnali. Več neprimernega ravnanja sem 

opazila takrat, ko so imeli otroci živali v posodicah ali opazovalnih lončkih. Posodice in lončke 

so tresli in obračali, tako da sem jih morala večkrat opozoriti, da tega živali ne marajo in da 

moramo posodice držati na mestu oziroma jih premikati bolj počasi. 

Ker sem se želela izogniti temu, da bi otroci živali z mize pobirali s prsti (kajti hitro se zgodi, 

da pri tem žival poškodujejo ali celo zdrobijo), sem jim pokazala način, kako lahko v takšnem 

primeru žival vzamejo nazaj v roke. Na mizo sem jim dala majhen kos papirja, ki so ga 



Ileršič, E. (2012). Spoznavanje talnih živali v vrtcu. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

 

45 
 

postavili pred žival in ko je ta splezala nanj, so si jo položili nazaj v roke. Večkrat sem jih 

morala opozoriti na uporabo papirja, vendar so ga na koncu že pridno uporabljali. 

Otroci so z gojenjem spoznali, da so živali v igralnici odvisne od nas ter lahko preživijo le, če 

dobro in vsakodnevno skrbimo zanje. Opazila sem, da so bili tudi na igrišču zelo pozorni na 

živali, jih prijemali v roke in lepo ravnali z njimi, na koncu pa jih previdno vrnili nazaj, kjer so 

jih dobili. Ko smo na tleh našli posušenega deževnika, so bili vsi razočarani, zakaj se ni uspel 

skriti v zemljo, preden ga je ujelo močno sonce. 

3.1.7 VZPOREDNE DEJAVNOSTI V NARAVI 

 ISKANJE ŽIVALI V GOZDU 

Odpravili smo se v bližnji gozd, da bi otroci sami našli živali, ki živijo v njem. Pripravila sem jih 

preproste slikovne določevalne ključe, s pomočjo katerih so lahko sami ugotovili, katero žival 

so našli. Nekatere živali so že poznali in določevalnih ključev niso potrebovali, pri drugih pa 

jim je prišel zelo prav. Bila sem presenečena, kako hitro so ugotovili, katero žival imajo v 

lončku in kako hitro so si zapomnili njeno ime. Ko so našli enako žival, so že vedeli, katera je 

in določevalnega ključa niso več potrebovali. 

 

Slika 31: Določanje živali s pomočjo določevalnih ključev. 
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Našli smo kar veliko živali, 2 deževnika, 3 pajke, 2 kačici ter veliko strig, mokric in mravelj. 

Živali smo dali v opazovalne lončke, da so si jih lahko ogledali vsi otroci. Enemu dečku sem 

pokazala odprt lonček s strigo, vendar je vse skupaj opazoval le od daleč. Ko sem ga 

spodbudila, naj lonček prime v roko in si žival pobližje pogleda, se je še bolj umaknil. 

Povedala sem mu, da žival ni nič nevarna in da ne more ven iz lončka. Nekaj časa me je 

gledal, nato pa dejal, naj lonček zaprem, nato pa ga bo prijel v roke. Ta isti deček, ki na 

začetku ni upal prijeti niti lončka, v katerem je bila žival, je na zadnjem intervjuju v roke prijel 

mokrico in kačico. 

 

Slika 32: Iskanje živali ob drevesu. 

 

 NASTAVLJANJE – PREGLEDOVANJE PASTI 

Odpravili smo se v gozd nastaviti pasti za živali. S seboj sem vzela dve posodi, osem kamnov 

in dve leseni plošči. Z otroki smo se pogovarjali, kako bi nastavili pasti, da živali ne bi 

poškodovali in da nam ne bi pobegnile iz posode. Skupaj smo prišli do zaključka, da moramo 

skopati luknjo, vanjo postaviti posodo, okoli zložiti kamne in nanje položiti leseno ploščo. V 

posodo smo dali še nekaj listja in druge hrane (jabolko, solato, krompir), da bi ujeli čim več 

živali. Pasti smo zakrili z listjem in jih označili z vejami. Eno past smo postavili pod listnato 

drevo, drugo pod iglasto. 
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Slika 33: Nastavljanje pasti. 

 

Ker nam je ostalo še nekaj časa, smo z otroki raziskovali po gozdu in poskušali najti kakšno 

žival. Našli smo veliko mravelj in nekaj pajkov ter mokrico. 

Naslednji dan smo šli pogledat, kaj se je ujelo v naše pasti. Najprej smo odkopali past pod 

listnatim drevesom in v njej našli veliko živali: strige, mokrice, polža, pajke, mravlje. Otroci so 

bili navdušeni nad tem, koliko živali se je ujelo v enem dnevu. V drugi pasti pod iglastim 

drevesom pa smo našli le pajka in veliko mravelj. Ugotovili smo, da je očitno več živali tam, 

kjer je odpadlo listje, kot tam, kjer so iglice. 

 

Slika 34: Kaj vse smo ujeli v past? 
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3.1.8 VZPOREDNE DEJAVNOSTI V IGRALNICI 

 IZDELOVANJE KAČIC IZ BLAGA 

Po spoznavanju kačic sem otroke spodbudila k izdelovanju le-teh. Iz blaga sem naredila tulce, 

ki so jih otroci napolnili z vato. Ko so bili dovolj polni, sem jih na koncu zašila, tako da je 

nastala kačica. Otroci so jim narisali oči in člene, ter jim prišili tipalke in noge. Ne glede na to, 

da so imeli šivanke prvič v rokah, so bili zelo spretni in šlo jim je zares odlično. Bili so vztrajni 

in motivirani, kar je bilo videti tudi na kačicah, ki so imele, prav tako kot prave, zelo veliko 

nog. 

 

Slika 35: Učimo se uporabljati šivanko. 
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Slika 36: Tudi naše kačice imajo veliko nog. 

 

 UČENJE PESMICE PAJEK 

Otrokom sem predstavila pesmico Pajek. Nekateri otroci so jo že poznali, saj so se jo učili, ko 

so bili mlajši. Skupaj smo jo ponovili in naučili še ostale otroke. Otrokom je bilo zelo všeč, ko 

smo z rokami kazali, kar je pripovedovala pesem. Predlagali so, da bi ob petju zaplesali v 

krogu, kar smo tudi storili. 

PAJEK 

V kotu za omaro 

delavček živi, 

majhen je kot pika, 

venomer hiti. 

Nitke komaj vidne 

v mrežo tanko stke, 

mamica pa z metlo 

hitro jih podre. 

Pajek, pajek, hitro z mreže, 

da te metla ne doseže. 

Pajek, pajek, hitro z mreže, 

da te metla ne doseže. 
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 PREMIKAMO SE KOT TALNE ŽIVALI 

Po doživeti izkušnji o gibanju živali sem otroke spodbudila, naj jih posnemajo. Nastalo je 

veliko različic gibanja, nekateri so se premikali hitreje, drugi počasneje, tako kot so se 

različno premikale tudi naše živali, ko smo jih opazovali. 

 

Slika 37: Kako se premikajo kačice? 

 

 DIDAKTIČNA IGRA SPOMIN 

Izdelala sem didaktično igro spomin. Natisnila sem slike z različnimi motivi živali, ki smo jih 

spoznali preko dejavnosti. Slike sem prilepila na karton in izrezala enako veliko kvadratke. 

Otroci so se ob igri veliko pogovarjali o živalih in utrjevali pravila, ki jih je potrebno 

upoštevati. 
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Slika 38: Kdo bo odkril več parov? 

 

 RISANJE ŽIVALI 

Ko sem z otroki še drugič naredila individualno anketo, kjer so si lahko živali ponovno 

pobližje pogledali, sem jih spodbudila, naj narišejo vse živali, ki smo jih skupaj spoznali. 

Nekateri so se pritoževali, da nekatere izmed njih ne znajo narisati, vendar so kljub temu na 

koncu nastale zanimive risbe. 

 

Slika 39: Deževnik živi v zemlji, mokrica in kačica pa v listju. 
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3.2 REZULTATI UGOTAVLJANJA ZNANJA, KI SO GA OTROCI 

PRIDOBILI Z DEJAVNOSTMI 

Pred začetkom izvajanja dejavnosti sem otrokom pokazala talne živali in opravila 

individualno ustno anketo. O vsaki živali sem jim zastavila štiri vprašanja in si zapisala 

odgovore nanje. Opazovala sem tudi odnos otrok do živali ter jih spodbujala k rokovanju z 

njimi. Zapisala sem si, kdo je žival želel prijeti in kdo ne. Nato sem izvedla dejavnosti, v 

katerih so otroci gojili in spoznavali živali. Ko smo zaključili z dejavnostmi, sem otrokom 

ponovno pokazala živali in jim zastavila ista vprašanja kot prvič. 

3.2.1 REZULTATI UGOTAVLJANJA ZNANJA, KI SO GA OTROCI PRIDOBILI OB 

GOJENJU ŽIVALI IN IZVAJANJU DRUGIH DEJAVNOSTI – PRIMERJAVA 

PRVEGA (PRED SPOZNAVANJEM ŽIVALI) IN DRUGEGA (PO SPOZNAVANJU 

ŽIVALI) USTNEGA ANKETIRANJA 

Enoznačnih odgovorov na nekatera zastavljena vprašanja ni, saj živali, ki smo jih spoznali, 

lahko živijo v različnih okoljih ter se hranijo z različnim, na primer razpadajočim rastlinskim in 

živalskim materialom (deževnik). Ker so nekateri izrazi, ki bi bili najbolj popoln odgovor na 

vprašanje, za otroke prezahtevni in preabstraktni (organske snovi, listni opad), sem želela, da 

otroci preko dejavnosti spoznajo in se naučijo nekaj osnovnih značilnosti o živalih. Tako so se 

otroci s pomočjo iskanja in gojenja živali ter nekaterih poskusov seznanili z osnovnimi 

podatki o živalih, ki so jih nato podali v odgovorih na anketni vprašalnik. 

V nadaljevanju predstavljam rezultate prvega in drugega ustnega anketiranja otrok. 

 

Slika 40: Anketiranje otrok – želiš prijeti žival v roke? 
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3.2.1.1 MOKRICA 

Otrokom sem pokazala mokrico in jim zastavila naslednja vprašanja. 

 1.   vprašanje:   Kaj je to? 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 1: Kaj je to? (prvo anketiranje – mokrice) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 2: Kaj je to? (drugo anketiranje – mokrice) 

Iz prvega grafa je razvidno, da pred spoznavanjem živali nihče ni vedel, katera žival je to 

oziroma sta žival poznala le dva otroka, ki sta jo poimenovala pujsek (domač izraz za mokrico 

je tudi prašiček oziroma pujsek). Deset otrok je odgovorilo z ne vem, ostali otroci pa so 

podali različne napačne odgovore, češ da je to hrošč, polžek, gosenica, črviček, žužek, morski 

konjiček in morski prašiček. Pri drugem grafu lahko vidimo, da so po gojenju žival čisto vsi 

otroci prepoznali in jo pravilno poimenovali. 
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 2.   vprašanje:   Kje živi? 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 3: Kje živi? (prvo anketiranje – mokrice) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 4: Kje živi? (drugo anketiranje – mokrice) 

Iz prvega anketiranja je razvidno, da polovica otrok ni vedela, kje mokrice živijo, ostali pa so 

podali različne odgovore, ki večinoma niso bili napačni, saj mokrice živijo na zelo različnih 

mestih. Ker smo mokrice iskali in našli v gozdu ter jih nato gojili v posodi z zemljo in suhim 

listjem, je na drugem anketiranju več kot polovica otrok odgovorila, da živijo v gozdu. Tudi 

ostali odgovori so bili podobni, le da so bili nekateri otroci pri odgovarjanju bolj natančni. 

Zanimivo, da so otroci med igranjem večkrat našli mokrice na vrtčevskem igrišču, vendar 

kljub temu ni nihče podal odgovora, da živijo na vrtu ali igrišču. 
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 3.   vprašanje:   S čim se hrani? 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 5: S čim se hrani? (prvo anketiranje – mokrice) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 6: S čim se hrani? (drugo anketiranje – mokrice) 

Na vprašanje, s čim se hrani mokrica, je prvič kar 12 otrok odgovorilo, da ne vedo, ostali pa 

so podali drugačne, relativno pravilne odgovore. Med gojitvijo so mokrice v posodi imele 

suho odpadlo listje (listni opad), s katerim so se hranile in smo ga po potrebi dodali. Tako so 

si otroci zapomnili, da se mokrice hranijo z listjem, saj je tako odgovorilo 19 od 20 otrok, le 

da so bili nekateri pri odgovarjanju bolj natančni, drugi pa malo manj. Eden izmed otrok je, 

kljub izpeljanim vsem dejavnostim, še vedno odgovoril z ne vem. 
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 4.   vprašanje:   Ali je nevarna človeku? Zakaj? 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 7: Ali je nevarna človeku? Zakaj? (prvo anketiranje – mokrice) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 8: Ali je nevarna človeku? Zakaj? (drugo anketiranje – mokrice) 

Že pred spoznavanjem živali in kljub temu, da živali niso poznali, je bilo kar 18 od 20 otrok 

prepričanih, da žival ni nevarna. Samo en otrok je mislil, da lahko ugrizne, eden pa o njeni 

morebitni nevarnosti ni bil povsem prepričan. Po spoznavanju živali so vsi otroci vedeli, da 

žival ni človeku nevarna in da se nam je ni potrebno bati. 
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Med zastavljanjem vprašanj sem otroka vprašala, ali želi žival prijeti v roke. Zapisala sem si 

njihove odzive na ponujeno žival in rezultati so bili naslednji: 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 9: Želiš prijeti žival v roke? (prvo anketiranje – mokrice) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 10: Želiš prijeti žival v roke? (drugo anketiranje – mokrice) 

Ko so otroci žival videli prvič, so bili nekoliko negotovi, kljub temu pa je mokrico prijela več 

kot polovica otrok (13 od 20). Nekaj otrok jo je imelo v rokah ves čas, ko sem jim zastavljala 

vprašanja, nekateri pa so jo prijeli le za kratek čas. Večina je ni želela prijeti takoj, ko pa sem 

imela žival nekaj časa na roki in so videli, da mi nič ne naredi, so se opogumili tudi oni. 

Med drugim anketiranjem, ko so otroci žival že poznali, jih je večina takoj nastavila roke in jo 

želela prijeti. Bili so veliko bolj sproščeni in z živaljo so zelo lepo ravnali, tako da jih niti ni bilo 

potrebno več opozarjati, naj bodo nežni. Dva otroka pa mokrice kljub spodbudam nista 

želela prijeti, čeprav sta pri prejšnjem vprašanju odgovorila, da žival ni nevarna. 
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3.2.1.2 KAČICA 

Otrokom sem pokazala kačico in jim zastavila naslednja vprašanja: 

 1.   vprašanje:   Kaj je to? 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 11: Kaj je to? (prvo anketiranje – kačice) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 12: Kaj je to? (drugo anketiranje – kačice) 

Iz grafov lahko razberemo, da pred gojitvijo nihče od otrok ni točno vedel, kako se imenuje 

opazovana žival in da je velika večina odgovorila napačno. Štirje otroci so podali odgovor, da 

je opazovana žival stonoga, kar je pravilno, saj kačica sodi med stonoge. Po gojitvi je 15 od 

20 otrok odgovorilo povsem pravilno. Štirje so si zapomnili, da je to stonoga, ker ima 

ogromno nog, niso pa se spomnili, kako smo natančneje poimenovali to žival. En otrok živali 

še vedno ni prepoznal in njegov odgovor je bil ne vem. 
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 2.   vprašanje:   Kje živi? 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 13: Kje živi? (prvo anketiranje – kačice) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 14: Kje živi? (drugo anketiranje – kačice) 

Na vprašanje, kje kačica živi, so otroci prvič podali zelo različne odgovore, veliko od teh je 

bilo pravilnih. Šest otrok ni vedelo, kje živi, šest jih je menilo, da živi v zemlji, štirje pa so 

odgovorili, da v gozdu. En otrok je menil, da živijo na igrišču, ostali odgovori pa so bili le 

nekoliko bolj podrobni. 

Po spoznavanju živali so bili vsi odgovori pravilni. Enako kot mokrice smo tudi kačice iskali in 

našli v gozdu, zato je 15 od 20 otrok odgovorilo, da živijo v gozdu. Ostali so si zapomnili, da 

so imele v gojitveni posodi zemljo in listje ter da je morala biti zemlja ves čas dovolj mokra. 
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 3.   vprašanje:   S čim se hrani? 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 15: S čim se hrani? (prvo anketiranje – kačice) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 16: S čim se hrani? (drugo anketiranje – kačice) 

Iz grafov je razvidno, da je že pred gojitvijo skoraj polovica otrok odgovorila, da se kačica 

hrani z listi. Šest jih je odgovorilo z ne vem, ostalih pet pa je podalo druge različne odgovore. 

Ker smo v gojitveno posodo kačicam dodali listni opad in ga nato po potrebi dodali, so si 

otroci zapomnili, da se kačice hranijo z listjem. Menim, da so tudi tisti otroci, ki so odgovorili 

zgolj z listjem, mislili na suho listje, saj s svežim, zelenim listjem pravzaprav nismo imeli 

opravka. Nekateri so med odgovarjanjem povedali, da z listjem, vendar ne tistim zelenim. En 

otrok je odgovoril, da se kačica hrani s kamni, vendar kljub podvprašanjem od otroka nisem 

dobila dodatnih »pojasnil«. 
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 4.   vprašanje:   Ali je nevarna človeku? Zakaj? 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 17: Ali je nevarna človeku? Zakaj? (prvo anketiranje – kačice) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 18: Ali je nevarna človeku? Zakaj? (prvo anketiranje – kačice) 

Že ob prvem stiku z živaljo je 18 od 20 otrok menilo, da žival ni nevarna človeku. En otrok je 

odgovoril, da lahko ugrizne, en pa, da ne ve. Žival sem imela med anketiranjem na rokah, 

zato so verjetno otroci predvidevali, da ni nevarna. Po spoznavanju živali pa so bili vsi otroci 

prepričani v to, da žival ni nevarna in se nam je ni potrebno bati. 
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Med zastavljanjem vprašanj sem otroka vprašala, ali želi žival prijeti v roke. Zapisala sem si 

njihove odzive na ponujeno žival in rezultati so bili naslednji: 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 19: Želiš prijeti žival v roke? (prvo anketiranje – kačice) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 20: Želiš prijeti žival v roke? (drugo anketiranje – kačice) 

Ob prvem stiku je kačico prijelo 13 od 20 otrok, en otrok jo je želel pobožati, šest otrok pa se 

je ni želelo dotakniti. S pomočjo neverbalne komunikacije je bilo zelo lepo videti, kateri 

otroci se živali v rokah veselijo in katerim je bilo precej neprijetno ob stiku z njo. Na drugem 

anketiranju, ko so otroci žival poznali, jo je želelo prijeti 19 otrok, le en otrok je kačico 

odklonil. Po njihovem izrazu na obrazu sem videla, da so bili bolj sproščeni in večini 

rokovanje z živaljo ni predstavljalo nobenega problema ter so bili navdušeni, da jim lahko 

leze po rokah. 
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3.2.1.3 DEŽEVNIK 

Otrokom sem pokazala deževnika in jim zastavila naslednja vprašanja: 

 1.   vprašanje:   Kaj je to? 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 21: Kaj je to? (prvo anketiranje – deževniki) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 22: Kaj je to? (drugo anketiranje – deževniki) 

Iz grafov je razvidno, da je na začetku deževnika prepoznalo 7 od 20 otrok, en otrok ga je 

poimenoval rahljalec, saj je verjetno kdaj slišal, da rahlja zemljo. Ostali odgovori otrok so bili 

napačni. Iz drugega grafa vidimo, da si je večina zapomnila, katera žival je to, saj je 16 od 20 

otrok podalo pravilen odgovor. Dva sta še vedno menila, da je to črv, dva pa, da je glista. Črv 

in glista sta ljudsko splošno uporabljena napačna načina poimenovanja deževnikov, ki sta se 

očitno nekaterim otrokom zelo vtisnila v spomin. 
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 2.   vprašanje:   Kje živi? 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 23: Kje živi? (prvo anketiranje – deževniki) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 24: Kje živi? (drugo anketiranje – deževniki) 

Pred spoznavanjem živali je več kot polovica otrok menila, da deževniki živijo v zemlji. 

Menim, da so takšen odgovor podali zato, ker sem deževnike v vrtec prinesla v posodici z 

zemljo in otroci so to videli. Zato so sklepali, da živijo v zemlji. Ostali odgovori so bili podani 

glede na to, kje so otroci že našli deževnika. Po spoznavanju in gojenju deževnikov je 13 od 

20 otrok odgovorilo, da živijo v zemlji, saj smo jih gojili v posodi, polni zemlje. Ostali odgovori 

so bili posledica tega, da smo deževnike iskali in našli v gozdu. Nekateri so bili pri odgovorih 

še nekoliko bolj natančni: v gozdu pod zemljo, v gozdu na mokrem. 
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 3.   vprašanje:   S čim se hrani? 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 25: S čim se hrani? (prvo anketiranje – deževniki) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 26: S čim se hrani? (drugo anketiranje – deževniki) 

Pri prvem anketiranju več kot polovica otrok ni vedela, s čim se hranijo deževniki. Ostali so 

menili, da se hranijo s travo, zemljo, listi, blatom. Eden izmed otrok je menil, da se deževniki 

jedó med seboj. Deževnikom smo v gojitveno posodo dali odmrlo razpadajoče listje in travo, 

zato so bili tudi odgovori otrok takšni. Kar 13 od 20 jih je odgovorilo, da se hranijo z listjem, 

dva otroka pa sta dejala, da se hranijo z zemljo, saj za njimi vedno ostajajo kupčki zemlje, 

glistine. Trije otroci so podali natančnejši odgovor. Razen dveh otrok, ki še vedno nista znala 

odgovoriti na vprašanje, so bili vsi ostali odgovori pravilni. 
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 4.   vprašanje:   Ali je nevaren človeku? Zakaj? 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 27: Ali je nevaren človeku? Zakaj? (prvo anketiranje – deževniki) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 28: Ali je nevaren človeku? Zakaj? (prvo anketiranje – deževniki) 

Iz grafov je razvidno, da je tako pri prvem kot tudi drugem anketiranju vseh 20 otrok menilo, 

da je žival povsem nenevarna. Verjetno zato, ker nima nikakršnih izrastkov, s katerimi bi nam 

lahko škodovala (tipalke, grizalo, klešče …). 
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Med zastavljanjem vprašanj sem otroka vprašala, ali želi žival prijeti v roke. Zapisala sem si 

njihove odzive na ponujeno žival in rezultati so bili naslednji: 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 29: Želiš prijeti žival v roke? (prvo anketiranje – deževniki) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 30: Želiš prijeti žival v roke? (drugo anketiranje – deževniki) 

Kljub temu, da so vsi otroci rekli, da deževnik ni nevaren, ga pri prvem anketiranju polovica 

otrok ni želela prijeti v roke, en otrok pa ga je želel  le pobožati. Mislim, da ga otroci niso 

želeli prijeti zato, ker je bil umazan od zemlje, saj so to nekateri na glas komentirali: »Fuj, 

umazan je«, »Ne bom ga prijel, ker bom imel umazane roke«. 

Po spoznavanju živali pa večine otrok zemlja na rokah ni več motila, saj je deževnika prijelo 

kar 18 od 20 otrok. Dva otroka pa sta ga še vedno raje le opazovala na mojih rokah. 
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3.2.1.4 PAJEK 

Otrokom sem pokazala pajka in jim zastavila naslednja vprašanja: 

 1.   vprašanje:   Kaj je to? 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 31: Kaj je to? (prvo anketiranje – pajki) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 32: Kaj je to? (drugo anketiranje – pajki) 

Iz grafov lahko razberemo, da je pred spoznavanjem živali pajka prepoznalo 13 od 20 otrok, 

trije so menili, da je opazovana žival mravlja, štirje pa živali niso poznali. Skozi izvajanje 

dejavnosti so otroci pajka dobro spoznali in si čisto vsi zapomnili, katera žival je to. 
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 2.   vprašanje:   Kje živi? 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 33: Kje živi? (prvo anketiranje – pajki) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 34: Kje živi? (drugo anketiranje – pajki) 

Pri prvem anketiranju sedem otrok  ni vedelo, kje pajki živijo, ostale odgovore pa so otroci 

podali glede na to, kje so pajka že videli. Ker pajki živijo v zelo različnih okoljih za noben 

odgovor ne moramo reči, da je napačen. 

Glede na izpeljane dejavnosti je pri drugem anketiranju osem otrok odgovorilo, da pajki 

živijo v gozdu, saj smo jih tam tudi največ našli. Pet se jih je spomnilo, da smo pajke našli tudi 

na igrišču in na drevesih, drugih pet pa si je najbolj zapomnilo, da smo jih našli na pajkovih 

mrežah. Zanimiv je bil odgovor otroka, ki je dejal, da pajek živi v kotu za omaro. Verjetno je 

idejo vzel iz pesmi Pajek, ki smo jo prepevali. 
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 3.   vprašanje:   S čim se hrani? 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 35: S čim se hrani? (prvo anketiranje – pajki) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 36: S čim se hrani? (drugo anketiranje – pajki) 

Pri prvem grafu lahko vidimo, da na začetku osem otrok ni vedelo, s čim se pajki hranijo. Dva 

otroka sta menila, da se hranijo z listi, ostali pa so podali relativno pravilne odgovore. Med 

spoznavanjem in iskanjem pajkov smo našli veliko pajkovih mrež, v katere so bile ujete muhe 

in mušice, zato je polovica otrok odgovorila, da se hrani z njimi. Šest otrok si je zapomnilo, da 

se hranijo z žuželkami, dva pa sta dejala, da jedó majhne živali. Dva otroka sta dolgo 

razmišljala s čim se hranijo, nato pa odgovorila, da sta pozabila. 
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 4.   vprašanje:   Ali je nevaren človeku? Zakaj? 

Pred spoznavanjem živali: 

  

Graf 37: Ali je nevaren človeku? Zakaj? (prvo anketiranje – pajki) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 38: Ali je nevaren človeku? Zakaj? (prvo anketiranje – pajki) 

Pri prvem anketiranju so otroci podali veliko različnih odgovorov. Malo manj kot pol jih je 

menilo, da pajki niso nevarni človeku, en otrok je dejal, da ne ve, ostali pa niso bili prepričani 

oziroma so odgovorili, da je pajek nevaren. Med spoznavanjem pajkov sem otrokom 

povedala, da so nekateri večji pajki strupeni in nas lahko ugriznejo, zato se jim ne smemo 

približevati. Povedala pa sem tudi, da manjši pajki, ki živijo pri nas, človeku niso nevarni in jih 

lahko primemo. Ker sem otrokom med anketiranjem kazala manjšega pajka, ki sem ga imela 

ves čas na roki, je 13 od 20 otrok odgovorilo, da ni nevaren. Sedem otrok pa se je spomnilo, 

da nekateri veliki pajki so nevarni, ker so strupeni. Vsi odgovori so bili pravilni. 
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Med zastavljanjem vprašanj sem otroka vprašala, ali želi žival prijeti v roke. Zapisala sem si 

njihove odzive na ponujeno žival in rezultati so bili naslednji: 

Pred spoznavanjem živali: 

 

Graf 39: Želiš prijeti žival v roke? (prvo anketiranje – pajki) 

Po spoznavanju živali: 

 

Graf 40: Želiš prijeti žival v roke? (drugo anketiranje – pajki) 

Pred spoznavanjem živali je pajka želela prijeti polovica otrok. Zanimivo, da so pajka prijeli 

prav tisti, ki so odgovorili, da je pajek nevaren, ker piči, uščipne, je strupen. Opazila sem, da 

otroci pajka niso želeli prijeti zato, ker je bil veliko hitrejši od ostalih živali in ga niso mogli 

imeti pod nadzorom, kar je povedalo tudi nekaj otrok: »Nočem prijeti hitre živali«, »hitrih 

pajkov ne maram«. Nekaj jih je dejalo, da ga ne bodo prijeli, ker jim starši tega ne dovolijo. 

Pri drugem anketiranju je pajka prijelo 14 od 20 otrok, en otrok pa ga je pobožal. Čeprav je 

pet otrok pajka še vedno odklonilo, je bil viden velik napredek pri odnosu otrok do te živali. 

Bili so bolj sproščeni in veliko bolj pazljivi do živalce. Tudi tisti otroci, ki ga niso želeli prijeti so 

se mu bolj približali in si ga dobro ogledali na moji roki. 
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4 ZAKLJUČEK 

V svoji diplomski nalogi sem s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga izvedla pred in po 

spoznavanju živali ugotovila, koliko znanja so otroci pridobili preko aktivnega učenja z 

neposredno izkušnjo. Iz odgovorov otrok pred spoznavanjem živali je razvidno, da večina ni 

prepoznala talnih živali, ni vedela, kje živijo in s čim se prehranjujejo. Kljub družbenim 

predsodkom do teh živali je večina otrok verjela, da niso nevarne človeku. Po končanem 

gojenju in opravljenih drugih dejavnostih pa so na zastavljena vprašanja v veliki večini 

odgovorili pravilno. 

Opazovala sem, ali so otroci motivirani za spoznavanje talnih živali preko aktivnega učenja z 

neposredno izkušnjo. Ugotavljam, da so otroci zelo motivirani za tovrstno delo, saj lahko 

neobremenjeno, samostojno raziskujejo in si s pomočjo vseh čutil sami izdelajo predstave o 

živalih. Zanimiva je ugotovitev, da so imeli otroci pri drugem anketiranju, ko so živali že 

poznali, veliko več zanimanja zanje, kot pri prvem stiku z njimi.  

Raziskovala sem tudi, ali lahko s spoznavanjem in gojenjem talnih živali vplivamo na odnos 

otrok do njih in, ali poznavanje živali vpliva na izgubo strahu pred njimi. S pomočjo 

opazovanja otrok med izvajanjem dejavnosti in anketiranjem sem ugotovila, da so otroci 

bistveno spremenili odnos do živali ter postali bolj sproščeni pri rokovanju z njimi. Otroci, ki 

so imeli predsodke do živali oziroma so čutili strah, so svoje občutke postopno presegli ali jih 

zmanjšali. Spoznala sem, da je zelo pomembno, kakšen zgled dajemo otrokom, saj jim 

dejanja povedo več kot tisoč besed. Z lastnim zgledom, brez posebnega besedičenja sem jim 

pokazala, kako se ravna z živaljo. Preko mojega rokovanja z njimi so otroci uvideli, da niso 

nevarne in jih lahko brez težav tudi sami primejo v roke. 

Ko strnem vse občutke ob izdelavi diplomske naloge, lahko zaključim, da je bila to zelo 

zanimiva in poučna izkušnja. Poleg tega, da so se veliko naučili otroci, sem tudi sama 

pridobila ogromno znanja in izkušenj. Morda sem imela nekoliko olajšano delo, saj 

vzgojiteljica v skupini, kjer sem izvajala dejavnosti, posveča veliko pozornosti naravoslovju in 

tovrstnemu načinu dela. Vendar pa sem spoznala, da je težko izvajati podobne dejavnosti, če 

nimaš vsakodnevnega stika z otroki. Težko jim predstaviš dober zgled ob vsakodnevni skrbi 

za gojene živali, poleg tega pa ne moreš opazovati odnosa otrok do živali tekom dneva. 

Če bi imela več časa in vsakodnevni stik z otroki, bi lahko gojili tudi druge manjše (pajke, 

murne, mravlje) ali večje živali (polže, žabe, močerade). Nekatere živali potrebujejo več 

pozornosti in skrbi, zato je gojenje le-teh bolj primerno za vzgojiteljice, ki so ves čas prisotne 

v skupini. 
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Zaključim lahko, da je bil namen moje diplomske naloge, otrokom približati talne živali in jim 

privzgojiti spoštljiv odnos do njih, dosežen. Menim, da bi bilo otrokom potrebno ponuditi več 

možnosti za aktivno učenje, kajti le takrat lahko izžarijo svojo željo po raziskovanju in 

spoznajo stvari z vsemi čuti. Takšno učenje je za otroke tudi najbolj koristno, saj si z njim 

gradijo trajno in uporabno znanje. 
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