
ZELENE SO  

NJENE HLAČE, ŠE VIŠJE KOT  

BOLHA SKAČE. ZA DOM JI JE BLATNA  

MLAKA, PONOČI PA GLASNO KVAKA …  to je ŽABA 

 

OBISK PAGLAVCEV 
 

Mesec maj in junij sta bila v skupini Papagajčki raziskovalna meseca. Najprej 

smo raziskovali kako iz ličinke nastane metulj. Temi sva namenili kar nekaj 

časa, saj so bili otroci nad njo navdušeni. S  pomočnico Silvijo se nama je 

utrnila ideja, da lahko na isti način raziskovali tudi razvoj žabe, le da bi 

tokrat vse potekalo tudi v živo. Odločili sva se, da bomo v skupini opazovali 

paglavce.  
 

Na lep sončen ponedeljek sem otrokom pripovedovala pravljico o Paglavčku 

Kvaku. Otroci so me doživeto poslušali, saj jim je bila pravljica zelo všeč. 

Skupaj smo jo ob slikah tudi obnovili. Sledilo je  presenečenje – akvarij s 

paglavci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otroci so bili vidno navdušeni. Veselo so jih opazovali in njihove očke so 

veselo švigale sem ter tja kot naši paglavčki.  

 

Hoteli so jim dati tudi imena, ampak ker je bilo veliko, smo jih poimenovali 

»Naši Paglavčki«. Vmes smo se veliko pogovarjali kakšne barve in oblike so. 

Nekateri so odšli takoj po enciklopedije, kjer smo si ogledali življenjski krog 

žabe. Kupili sva tudi hrano za paglavce. Skupaj z otroki smo se poučili o tem, 

kaj paglavci jejo. Tako sva vsak dan sproti določili kateri otrok zjutraj 

nahrani paglavce z algami. Akvarij s paglavci smo postavili na omaro, na višino 

otrokovih oči. Tako so lahko otroci večkrat na dan opazovali, kako naši 

paglavčki rastejo. Otrok s tem spoznava in odkriva potek razvoja žabe ter 

sprejema odgovornost za hranjenje.   

Otroci so paglavce tudi narisali. 



 

Vključile smo vsa področja iz Kurikuluma za vrtce. Pripravile smo jim tudi 

»hitri poligon za paglavce«. Vsak otrok je dobil svoj skiro ali poganjavček. 

Pripravile smo jim stožce, med katerimi so morali vijugati in upoštevati so 

morali cestne predpise. Zelo jim je bilo všeč in obnašali so se zelo športno do 

sebe in do drugih.  

Našim paglavčkom so zapeli tudi pesmico z naslovom TRI MAJHNE ŽABICE, 

ki smo se jo naučili.  

Vsak otrok si je iz papirja tudi izdelal žabo, ki smo jih razstavili na ogled 

pred igralnico. 

Paglavce smo vsakodnevno opazovali. Ko so prišli k nam so bili še čisto na 

začetku razvoja, nato pa smo iz dneva v dan opazovali, kako pridno rastejo. 

Najprej so jim zrastli zadnji kraki, čez vikendom pa še sprednji kraki. 

Spominjali so na majčkene žabice. Tudi otroci so opazili, da so naši paglavci 

vse bolj podobni žabi. Zato sva se odločili, da je napočil čas, da se vrnejo 



paglavci v naravno okolje. Nedaleč od vrtca je mlaka, v kateri že prebivajo 

žabe in paglavci, zato sva se odločili, da je to odličen kraj zanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paglavcem smo še zadnjič dali za jesti in se od njih poslovili. Spustili smo jih 

v mlako in jih še kratek čas opazovali. Skupaj z otroki smo opazili, kako hitri 

so lahko paglavci, tega nam v skupini seveda niso mogli pokazati, vemo pa, da 

so se tudi pri nas imeli zelo lepo.  

 



 

 

 

 



 

Seveda pa bomo vsakič, ko bomo šli na sprehod mimo mlake, lahko ugibali »Le 

katere žabice so naše.«   

 



Vtisi otrok: 

T.: »Paglavci so lepi. Všeč mi je bil njihov rep.«  

T.: »Lepo mi je bilo, ker so bili paglavci pri nas in sem jim dala jest.« 

A.: »Paglavci so mi všeč, ker me imajo radi in ker postanejo žabe in so imeli 

nogice.« 

M.: »Paglavci so lepi, ker jih je bilo veliko.« 

A.: »Paglavci so mi všeč, ker so zrastli v žabe.« 

M.: »Všeč mi je bilo, ker so bili paglavci pri nas.« 

A.: »Všeč mi je bilo, ko smo jih spustili zunaj v mlako.« 

A.: »Všeč so mi bile žabe.« 

L.: »Paglavčki so mi lepi in imajo lepe nogice.« 

M.: »Všeč mi je bilo, ker so bili paglavci pri nas in ker sem jim dal za jest.« 

P.: »Všeč mi je bilo, ker so nastale žabe.« 

A.: »Paglavci so mi všeč, ker so lepi in smo jih lahko gledali.« 

J.: »Paglavci so mi všeč, ker so rjavi in imajo rep. Dala sem jim tudi jest.« 

A.: »Paglavci so lepi, ker so postali žabe.« 

R.: »Paglavci so bili prijatelji, ker so skupaj plavali.« 

J.: »Paglavci so lepi, ker so okrogli.« 

T.: »Paglavci so dobili noge in imeli repka.« 

 

    Mateja in Silvija 


