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Otroci zelo radi opazujejo in raziskujejo naravo, še po-
sebno, če lahko to počnejo tako kot odrasli. S skupino 
štiriletnikov smo v lanskem letu z doma narejenimi ra-
stlinskimi določevalnimi ključi prečesali okolico vrtca in 
odkrivali prve spomladanske cvetlice. Otroci so bili nav-
dušeni in zato smo letos svoje poglede usmerili v nebo. 
Najpogostejše ptice, ki jih najlaže opazujemo v naši oko-
lici, so poleg domačih golobov, domačih vrabcev, kosov, 
sivih vran še velike sinice, taščice in ščinkavci. 

Tako smo:
• natisnili barvne fotografije s pticami, pod katere smo 

napisali njihova imena,
• izrezane fotografije plastificirali, da bodo uporabne še 

za naslednje rodove, 
• jih preluknjali,
• obesili na kovinske obročke za ključe (za lažje lista-

nje) ter
• skozi obročke napeljali tanjšo elastiko ter jo zavezali.

Pred odhodom na teren smo se pogovarjali tudi o tem, 
kako ptice opazujemo, in sicer tako, da:
• nismo glasni, 
• hodimo počasi, 
• ne tečemo za pticami,
• gledamo gor, dol in naokoli.

Na našem prvem terenskem obhodu nas je že takoj na 
začetku pozdravil močan veter. A kot ni motil ptic na kr-
milnicah med bloki, tudi nas ni. Ptice so navajene bližine 
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ljudi, zato smo se jim lahko dovolj približali in jih poiska-
li v naših določevalnih ključih. Pri tem so otroci živahno 
sodelovali med seboj. Poleg opazovanih ptic – golobov, 
sivih vran, kosov, velike sinice in domačih vrabcev – smo 
našli tudi dve kosovi gnezdi ter nekaj golobjih peres. Ne-
kateri otroci nimajo predstave o velikosti ptice in s slike 
si jo težko predstavljajo. Predvsem velja to za ptice, ki jih 
opazujejo od daleč. Tako siva vrana, ko jo prvič vidijo od 
blizu, hitro postane orel. To se je zgodilo tudi nam. Ko 
smo vsi želeli pogledati orla, ki ga je opazila deklica, je ta 
»ravno zletel za blok«. Po zaključenem opazovanju smo 
se usedli na klopce in pili topel čaj, ki je bil dober kot še 
nikoli. 

Določanje ptic smo naslednji dan dopolnili še z glasbe-
nim ptičjim kvizom. Ob fotografijah iz ptičjega ključa 
in poslušanju zgoščenke dr. Tomija Trilarja Gozdne ptice 
Slovenije smo se zabavali med prepoznavanjem ptičjega 
oglašanja in veste kaj, šlo nam je odlično! 

Predloge barvnih fotografij za izdelavo ptičjega določe-
valnega ključa najdete na http://www.ptice.si/projekti/
svetptic/   

1: Najpogostejše 
ptice smo natisnili 
in plastificirali 
ter naredili 
določevalne ključe, 
ki smo si jih potem 
obesili okrog 
vratov. 

2: Poglej, takole 
je videti domači 
vrabec.
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¬ Vpišite se v e-skupino Ljubitelji ptic

Če želite prejemati naša obvestila o društvenih do-
godkih ali prispevati svoje izkušnje oziroma mnenja, 
povezana s pticami in naravo, če želite prebrati, ka-
kšne dogodivščine so izkusili drugi člani društva, si 
ogledati njihove fotografije ipd., potem vas vabimo, 
da se vpišete na skupino Ljubitelji ptic, in sicer na  
ljubitelji-ptic-subscribe@yahoogroups.com.


