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Spoznavanje lastnosti živali in življenja pingvina s pomočjo digitalnih tehnologij 
(skupina Zajčki) 

 

V jutranjem krogu smo otrokom zastavile raziskovalno vprašanje: »Kaj oz. kdo je pingvin? Ter 
»Kaj veste o pingvinu?« Odgovore otrok smo zapisale na plakat. Nato smo jih vprašale, ali jih 
še kaj zanima o pingvinih oziroma kaj bi si še želeli izvedeti o pingvinih ter kje bi to izvedeli? 
Opazila sem, da so otroci že ob prihodu v igralnico opazili, da imam s seboj prenosni 
računalnik. Prvi odgovor na vprašanje: »Kje bi lahko še kaj izvedeli o pingvinih?« je bil: »Na 

tablici« ter »Na 
internetu«. Otroci so 
našteli različna digitalna 
sredstva: tablica, 
računalnik, telefon. 
Strinjala sem se z njimi 
ter jim zastavila 
vprašanja: »Kje pa bi se 
še kaj dalo izvedeti o 
pingvinih?, Ali lahko v 
knjižnici izvemo kaj o 
pingvinih?, Kaj pa pri 
veterinarju?,  Ali bi lahko 
pri njem izvedeli kaj o 
pingvinih?«. Deček je 
komentiral: »Mislim, da 
on še nikoli ni zdravil 
pingvina.« Strinjali so se, 
da bi lahko kaj izvedeli v 
knjižnici. Ker sem imela 

že pripravljen prenosni računalnik, smo si s pomočjo računalnika ogledali slike pingvina ter 
posnetek potovanja carskega pingvina.  



 

 

Naslednji dan smo se z otroki v jutranjem krogu pogovorili o temi, o kateri smo se pogovarjali 
prejšnji dan. Sledila je likovna dejavnost, pri kateri so se otroci urili v spretnostih s škarjami 

ter lepljenju. Preko dejavnosti so  spoznavali razliko med zimo in poletjem. Naloga je bila, da 
iz množice likov izberejo in prilepijo značilnosti zime na zimsko podlago in značilnosti poletja 

na hrbtno stran podlage. Otroci so uspešno opravili dejavnost. 

Nato so se odpravili v knjižnico in si v knjižnem gradivu ogledali, kako živijo pingvini. Ogledali 
so si: prehrano pingvinov; katere prijatelje in katere napadalce imajo; valitev jajc; razliko med 
mladičem ter odraslim pingvinom; spoznali, da imajo perje in so skrbni starši in partnerji; da v 
vodi lovijo ribe; spoznali smo, kako mamica z kljunčkom prežveči hrano za mladička in da so 
hitrejši v vodi kot na kopnem ter da lahko iz vode skočijo zelo visoko.  

 Ugotavljali smo, kaj novega smo izvedeli o pingvinih ter ali smo izvedeli vse, kar nas je 
zanimalo. Ugotovili smo, da smo izvedeli veliko novega. Ugotovitve, izjave otrok, je vzgojiteljica 
napisala na plakat. 

 

Za objavo pripravila: Petra Štrubelj 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


