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poleti do zrele pšenice, 
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v življenju do prave resnice, 

v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 

 

A če ne prideš ne prvič ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi: 

vnovič 

in zopet 

in znova. 

 

(Tone Pavček) 



 

 

POVZETEK 

 
Medpodročno povezovanje posnema različne ţivljenjske situacije, kar pomeni za otroke v 

vrtcu dober zgled in močan motiv za vzgojitelja. Učenje novih vsebin je torej uspešnejše, če 

izhaja iz otrokovih izkušenj in poteka v zanj znanih in razumljivih okoliščinah (Krnel, Hodnik 

Čadeţ, Potočnik, Medved, 2008). 

Razvoj prometa, ki je prinesel nesluten napredek, je spremenil tudi svet, v katerega stopajo 

otroci. Pripraviti jih moramo na nekaj, kar zaradi svoje telesne in duševne razvitosti skoraj do 

desetega leta starosti v resnici še ne bodo zmogli. Vendar je ta priprava edina pot, da si bodo 

pridobili potrebno znanje, izkušnje in načela, ki jih bodo vodila v prometu vse ţivljenje, 

predvsem pa se bodo naučili varno vesti v prometu (Glogovec, 1996). 

Otroka pred prometom in v prometnih okoliščinah ne strašimo, temveč mu pomagamo, da ga 

spoznava v čim bolj varnih okoliščinah in ga postopoma  razume. Tudi ob otrokovih napačnih 

razumevanjih ga ne grajamo ali celo kaznujemo. Povejmo in pokaţimo mu, kakšno je 

pravilno ravnanje, razloţimo mu, kakšne bi bile morebitne posledice napačnega ravnanja 

(prav tam). 

Projektno delo s svojim ţivljenjskim stilom otroka pozitivno motivira, ga pritegne, 

zainteresira in navdušuje, vse to pa so pogoji za otrokov aktivni odnos ne le do vzgojnega dela 

v vrtcu, temveč do ţivljenja v celoti. Projektno delo kot način dela, v katerem je v ospredju 

otrokova aktivnost, postavlja otroka tudi z vidika aktivnosti v enakopraven poloţaj z 

vzgojiteljem, roditeljem in drugimi otroki v vrtcu (Novak, 1990). 

V diplomski nalogi Medpodročno povezovanje v projektu »Cestni promet« je 

predstavljeno problemsko in raziskovalno naravnano učenje, ki otroku omogoča, da je aktiven 

in soodgovoren v procesu učenja. V takšnem projektu spodbujamo oziroma ohranjamo 

otrokovo  ustvarjalnost, vedoţeljnost in interes za raziskovanje sveta. Otroci v takšnem 

projektu pridobivajo pomembne metakognitivne sposobnosti – učijo se, kako informacije 

najti, jih dokumentirati, urejati in uporabiti za rešitev problemske situacije. 

 

Projekt je potekal v skupini otrok, starih 3–4 let, Vrtca Ivančna Gorica, enota Marjetica. 

 

KLJUČNE BESEDE: promet, prometna vzgoja, projektno delo, raziskovanje. 

 

 

 



 

 

SUMMARY  
 

Interdisciplinary correlation imitates all kinds of real life situations which is a good influence 

on kindergarten children and a strong motivation for a teacher. Learning new materials is 

more effective if it originates from a child's experience and when it takes place under 

circumstances that are familiar and understandable to the child (Krnel, Hodnik Čadeţ, 

Potočnik, Medved, 2008). 

The evolution of traffic which brought upon unexpected progress has also changed the world 

that children are stepping into. We need to prepare these children for something that they due 

to their physical and mental development will not be able to manage almost up to the age of 

ten.  However this preparation is the only way, that they acquire the needed knowledge, 

experience and principles, which will guide them in traffic throughout their entire lives, but 

foremost it will teach them how to act safely in traffic (Glogovec, 1996). 

We do not frighten the child of traffic and traffic circumstances, but aid him so that he learns 

and understands traffic in conditions that are as safe as possible. Even when a child 

misunderstands certain aspects, we do not criticise him or even punish him. We should tell 

him and show him (on the spot), what the right conduct would be and explain to him what 

possible consequences to inappropriate actions would be. 

Project oriented work with its “lifestyle” motivates, attracts, arouses interest and excites the 

child, all of which are the prerequisites for the child's active attitude not only to educational 

work in kindergarten but also in life as a whole. Project oriented work as a method, where the 

child's activity is at a forefront, places the child in a equal position with his teacher, parent 

and other children, from an activity standpoint (Novak, 1990). 

This thesis entitled Interdisciplinary Correlation in the Project "Road Traffic"  problem 

solving and exploration oriented learning, which enables the child to be active and responsible 

for the outcome of the learning process is presented. In such a project we encourage and retain 

the child's creativity, curiosity and interest in exploring the world. Children that are a part of 

such a project gain important meta-cognitive capabilities - they learn how to find information, 

document them, organise them and also use them to handle problematic situations. 

The project took place in a group of children ages 3–4 that attend the unit Marjetica of the 

Ivančna Gorica kindergarten. 

 

Key words: traffic, traffic education, project work, research. 
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I  UVOD 
 

Otrok je čudeţno bitje. Toplo, iskreno, vedoţeljno, igrivo, polno smeha in nalezljive radosti. 

Vsi mi, ki z njim delamo, to vemo. Po svoji naravi je radoveden, veliko sprašuje, je 

dinamičen, zvedav in ustvarjalen. Vzgojitelj oziroma odrasla oseba naj bi mu omogočila, da 

odgovore na mnoga vprašanja poišče sam na aktiven način. Dokazano je, da je znanje 

trajnejše, kadar otrok pride do rezultata preko lastnih izkušenj in z lastno aktivnostjo. 

Zanimajo ga stvari in dejanja, ki so blizu njegovim izkušnjam in jih je mogoče razlagati z 

znanjem, ki ga ima. Uporaba projektne naloge pri vzgojnem delu je optimalna moţnost za 

razvijanje vsestranske osebnosti. 

 

Promet predstavlja enega izmed prednosti sodobne civilizacije. Razvoj avtomobila je 

omogočil, da smo postali mobilni in da so kraji, ki so nam bili prej nedosegljivi, pred nami 

kot odprta knjiga. Poleg velikih prednosti pa razvoj prometa spremljajo tudi temne plati – 

prometne nesreče. 

 

Otroci se prometu ne morejo izogniti, zato je potrebno, da se naučijo pravil varnega 

udejstvovanja v prometu, kar naj bi dosegli s pomočjo odraslih, ki jih o tem poučujejo. 

Pravočasna in ustrezna prometna vzgoja lahko znatno pripomore k zmanjšanju števila 

prometnih nesreč, v katerih so soudeleţenci otroci. 

 

Z ţeljo pribliţati otrokom cestni promet kot prijetno izkušnjo in jim ponuditi drugačen način 

dela, sem se odločila, da se preizkusijo v raziskovanju z lastno aktivnostjo. 

 

Za objavo fotografij v diplomski nalogi sem prejela pisna dovoljenja staršev. 

 

 

»Nobeno dejanje, naj je še tako majhno, ni nesmiselno.« 

(Neznani avtor)  
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II TEORETIČNI DEL 
 

1. RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK  V POVEZAVI S PROMETNO 

VZGOJO 

1.1 Motorični (gibalni) razvoj 

 
V predšolskem obdobju, zlasti v obdobju 3–6 let, je motorični razvoj hiter in izrazit. Poteka v 

smeri izpopolnjevanja osnovnih gibalnih zmoţnosti, razvoja novih gibalnih zmoţnosti in 

razvoja posameznih motoričnih spretnosti ter navad. Otrok ţe spretno hodi po različnem 

terenu, teče, skače in pleza. Hoja in tek pri mlajših otrocih pa ima še vrsto slabosti: dolţina 

koraka ni popolna, pri teku še ne zasledimo »galopiranja« (sposobnost hitrega ustavljanja in 

ponovnega pospeševanja), otroci imajo teţave pri izogibanju oviram. Hitra telesna rast in 

razvoj se pri 6–7 letih nekoliko umirita. Tipične so dolge in tanke roke in noge. Potreba po 

gibanju postaja vedno večja. Pri hoji in teku ţe opazimo nove kvalitete: usklajeni gibi rok in 

nog, tek je premočrten in ritmičen, galopiranje pri teku (Levičnik, Marjanovič Umek, Polič, 

1986; Horvat, Magajna, 1987). 

 

Gibalne spretnosti si otrok razvije z vajo. Z izvajanjem različnih gibov nadzoruje in uravnava 

svojo aktivnost. Predšolski otroci nove gibe osvajajo zlasti z metodo posnemanja. Uspešnost  

posnemanja je vedno večja, saj otrok vedno bolj natančno in pozorno opazuje, prav tako je 

vizualno-motorična koordinacija vse boljša. Pri 6–7 let starem otroku pomen posnemanja za 

osvajanje novih gibov upada. Vse bolj v ospredje prihaja njegova lastna orientacija in 

aktivnost, ki je v konkretni situaciji potrebna. Neposreden vzor otroku ni več vselej potreben, 

v pomoč so mu tudi besedna razlaga, opis, slike, filmi in podobno (Levičnik, Marjanovič 

Umek, Polič, 1986). 

 

1.2 Telesna višina 

 
Glogovec (1996) pravi, da otroku njegova telesna višina onemogoča, da bi imel tak pregled 

nad dogajanjem kot ga imajo odrasli. Otrokovo obzorje je niţje, bolj pri tleh, prej pritegne 

pozornost kot bliţajoči se avtomobil. »Večji predmeti v njegovem okolju mu popolnoma 

zaprejo pogled. Ne vidi na cesto in ne more vedeti, kaj se tam dogaja« (Glogovec, 1996, str. 

31). Otroka zaradi njegove majhnosti zakrivajo ţe malo večji predmeti, zato ga tudi bliţajoči 

se vozniki ne morejo videti. 
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1.3 Hoja 

 
Glogovec (1996) je prepričan, da otrokova hoja še dolgo po tem, ko shodi, ni tako spretna, da 

bi z lahkoto hodil, tekal ali spreminjal smer hoje ali teka. Otrok zmore hitro steči, pogosto se 

spotakne, izgubi ravnoteţje, pade. »Zrelost v hoji doseţe šele okoli petega leta starosti. 

Visoko stopnjo v zrelosti hoje dokaţe, ko je sposoben hoditi tudi nazaj, po stopnicah gor in 

dol tako, da menja nogi« (Glogovec, str. 36). Pri prečkanju ceste se otrok pogosto zmede in 

zaradi tega ne more pravilno ukrepati. Zato se moramo odrasli zavedati, da je otrok na 

pločniku, ob robu ceste ali na prometni površini nepredvidljiv in nezanesljiv. 

 

1.4 Zaznavni razvoj 

 

Zaznavni svet odraslega je drugačen od zaznavnega sveta otroka. Za predšolskega otroka je 

značilen močan vpliv subjektivnih dejavnikov na proces zaznavanja (otrok si npr. močno ţeli 

ţogo, ki mu je padla na cesto, in vozilo, ki se mu bliţa, se mu zdi še dovolj oddaljeno). Otrok 

ima teţave pri ločevanju notranjega, subjektivnega od zunanjega, objektivnega (Levičnik, 

Marjanovič Umek, Polič, 1986). 

 

Naslednja značilnost je tako imenovano celostno opaţanje, kar pomeni, da določeno situacijo 

oceni kot celoto in presodi, ali je varna ali nevarna. Teţave pa ima z zaznavanjem in 

usklajevanjem različnih delov. Otrok lahko pri zaznavanju upošteva različne faktorje, tudi če 

so si le-ti nasprotni, pri starosti 9–10 let. Ob prehodu iz predšolskega v šolsko obdobje postaja 

otrokovo opazovanje vse bolj objektivno. 

 

Vidno polje otroka je manjše od vidnega polja odraslega. Tudi razlikovanje barv postaja z leti 

vse bolj točno. Otrok, star 3–4 let, prepozna in poimenuje osnovne barve, po 5. letu pa tudi 

nekatere odtenke barv (prav tam).  
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1.5 Zaznavanje prostora 

 

Sposobnost zaznavanja prostora in časa je v neposredni povezavi z razvojem otrokovega 

mišljenja, zlasti z razvojem tako imenovanih infralogičnih ali prostorsko-časovnih operacij 

(Levičnik, Marjanovič Umek, Polič, 1986). 

V predšolskem obdobju ima otrok veliko teţav pri zaznavanju in orientaciji v prostoru. Za 

otroka, starega do pribliţno četrtega leta, je prostor nekaj, kar je odvisno od njegovih potreb 

in ţelja (ko npr. ocenjuje razdaljo, se mu zdi pot do ljubljene osebe krajša kot pot do osebe, ki 

se je boji, čeprav sta obe poti enako dolgi).  »Otrok, star 4–5 let, začenja zaznavati prostor kot 

objektivno danost. Gre za zaznavanje predmetov po njihovih zaznavnih lastnostih, kot so 

velikost, oblika, barva, poloţaj, vse, kar je pomembno za zaznavanje prostorskih odnosov« 

(prav tam, str. 16). 

 

Razvoj orientacije v prostoru, ki je pomembna za varno vključevanje otroka v promet, poteka 

po opisu (Levičnik, Marjanovič Umek, Polič, 1986, str. 16, 17), ki ga navajam v nadaljevanju. 

 

Najprej gre za diferenciacijo prostorskih odnosov, vezanih na lastno telo. Otrok pozna in 

pravilno poimenuje svojo desno roko, sledi stopnja, ko na osnovi razlikovanja desne in leve 

roke diferencira parne dele telesa kot tudi razpored predmetov v prostoru. Še vedno pa ima 

teţave pri opredelitvi kaj je desno in kaj levo pri nasproti prihajajočem človeku (ali vozilu). 

 

Smeri v prostoru, neodvisno od lastnega telesa, torej v odnosu do predmetov, je otrok 

sposoben opredeliti, ko doseţe starost nekje 8–9 let. Pri zaznavanju je vse bolj izrazita 

stalnost. Stalnost zaznavanja in reverzibilnost (povratnost) miselnih operacij privedeta do 

razvojne stopnje, ko otrok osvoji pojem konservacije, količine, dolţine, prostora … Otrok 

trdi, da je neka razdalja enaka, ne glede na to, ali je trenutno na cesti avtomobil ali je cestišče 

prazno. V tem obdobju se razvije tudi temelj za razumevanje perspektive – otroku je vedno 

bolj razumljivo, da kljub temu, da gledamo stvari iz različnih kotov, te ostajajo enake. 

 

Pomembno vlogo pri razvoju zaznavanja prostorskih odnosov ima vključevanje besed v sam 

proces zaznavanja. Za pravilno reprodukcijo prostorskih odnosov gre le, če otrok v govoru, ki 

spremlja akcijo, uporablja besede naprej, nazaj, med … Kadar pa otroci uporabljajo le 

splošne, nediferencirane besedne izraze, ki ne vključujejo odnosov, nastopijo teţave. Zato 

moramo smiselno bogatiti otrokov besedni zaklad, kot so na, pod, pred, zadaj, levo, desno, saj 
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s tem pripomoremo k boljši diferenciaciji in abstrakciji v zaznavni situaciji ter oblikovanju 

prostorskih predstav (prav tam). 

 

1.6 Pozornost 

 

Otrok se postopoma uči biti pozoren. To pomeni, da v okolju izloči tiste elemente, ki so v 

konkretni situaciji pomembni. Postopnost se kaţe v oblikovanju usmerjene, namerne 

pozornosti, kajti pozornost je prvotno nenamerna in spontana. »Ko predšolskega otroka 

vključujemo v promet (v spremstvu), je treba njegovo pozornost nenehno usmerjati na tisto, 

kar je pomembno za njegovo varno vključitev (semafor v kriţišču, vozila na cesti, vozila na 

kolesarski stezi …)« (Levičnik, Marjanovič Umek, Polič, 1986). 

 

Pozornost je odvisna tudi od vrste draţljaja. Mlajše otroke privlačijo novi draţljaji in draţljaji, 

ki so močni, intenzivni. Čas pozornosti se z otrokovim razvojem daljša. Pri mlajših 

predšolskih otrocih traja pozornost le nekaj minut, pri šolskih otrocih pa ţe pribliţno 45 minut 

(če je za učenca dogajanje zanimivo). 

 

Z razvojem raste tudi obseg pozornosti. Predšolski otrok ne zmore biti pozoren na več stvari 

hkrati. Tisto, na kar je pozoren, je lahko zelo nepomembno, slučajno, pogojeno z otrokovimi 

trenutnimi ţeljami, čustvi in izkušnjami. Šolar pa je ţe sposoben biti pozoren na več stvari 

hkrati. Otrokova pozornost je največja, kadar je otrok v določeni situaciji aktiven; hitro pa 

pozornost upada, kadar je le pasiven opazovalec ali poslušalec. Torej, če otroka neka 

dejavnost ali aktivnost močno angaţira (npr. zanimiva igra), upade njegova pozornost na 

ostale draţljaje v okolici. Takrat otrok, kot da ne vidi in sliši, kaj se dogaja okoli njega, 

pogosto kar plane na cesto (nevarnost igranja ob cesti, ţeleznici, vodi …) (prav tam). 

 

1.7 Spoznavni (kognitivni) razvoj  

 

»Spoznavni razvoj poteka kot proces aktivnega prilagajanja (adaptacije) okolju, v katerem 

prihaja ob otrokovi aktivnosti do stalnega rušenja in ponovnega vzpostavljanja ravnoteţja 

(proces ekvilibracije)« (Marentič Poţarnik, 2003). 

Piaget (Glogovec, 1996; Marentič Poţarnik, 2003) pravi, da poteka spoznavni razvoj v 

vzporednih fazah. Prehajanje med stopnjami je postopno, tempo razvoja oz. prehajanja med 
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stopnjami pa je odvisen od posameznika. V vsaki od faz se razvijejo posebne sheme 

zaznavanja in mišljenja. Pomembna procesa, ki se pri tem pojavljata, sta procesa asimilacije 

in akomodacije. Pri procesu asimilacije gre za vključevanje novih informacij v obstoječo 

miselno shemo oz. kognitivno strukturo. Kadar pa pride do spreminjanja oz. prilagajanja 

obstoječe miselne sheme oz. kognitivne strukture zaradi novih informacij, govorimo o 

procesu akomodacije. Višje stopnje o otrokovem razumevanju pa doseţemo, kadar sta ta dva 

procesa v ravnoteţju ali ekvilibraciji. 

 

Predšolski otrok je na stopnji predoperativnega mišljenja, po Piagetu je to intuitivna faza 

mišljenja. Od drugega do sedmega leta starosti so pojmi, ki nastanejo na osnovi osebnih 

izkušenj, subjektivno obarvani. Pojmi so večkrat netočni (vse, kar leta, je ptič), preširoki (vse, 

kar ima kolesa in vozi po cesti, je avto) ali preozki (samo »škoda« je avto). »Otrok je še zelo 

egocentričen in se ne more vţiveti v stališče, s katerega vidijo in doţivljajo stvari drugi 

ljudje« (prav tam, str. 42). Stvari so za otroka take, kot jih vidi, in ne take, kot bi morale biti. 

Predmete je sposoben klasificirati le po enem, najbolj značilnem kriteriju (npr. po barvi, 

obliki ...) (Glogovec, 1996). 

 

Okoli sedmega leta je otrok na stopnji operativnega oz. konkretno-logičnega mišljenja  ali 

konkretnih operacij. Otrok v tem obdobju osvoji princip konservacije ali ohranitve mase, 

prostornine, števila (kljub spremembam v obliki, razvrstitvi ...) ter klasifikacije in 

razporejanja predmetov po določeni značilnosti, npr. najprej po eni (barvi), nato po dveh 

(barvi in obliki). Razume pojme, ki temeljijo na podlagi konkretnih izkušenj in konkretnih 

besednih opisov. Mišljenje je vezano na konkretne predmete in pojave, ki jih zaznava, ali pa 

si je o njih pridobil ţive predstave na osnovi prejšnjih izkušenj (Glogovec, 1996; Marentič 

Poţarnik, 2003). 

 

Po 12. letu starosti nastopi obdobje abstraktno-logičnega mišljenja ali stopnja formalnih 

operacij. Otrokovo mišljenje ni več vezano le na predmete in konkretne izkušnje. Sposoben je 

razumeti abstraktne pojme, sklepati na osnovi formalne logike in napovedati situacijo, ki se 

bo pod določenimi pogoji šele razvila. Pojme lahko pridobiva tudi na osnovi definicij in ne 

več  le na osnovi primerov (Glogovec, 1996).  

 

»Pri prometni vzgoji moramo upoštevati vse navedene posebnosti otrokovega mišljenja. 

Individualne razlike med otroki so velike. Zato vsa navodila in opozorila otroku veţemo na 
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konkretno situacijo in jih ponovimo vedno v vsaki situaciji, tudi če ta ni nova« (prav tam, str. 

43). 

 

1.8 Socialni razvoj 

 

Pri prometni vzgoji (Glogovec, 1996) je otrokov socialni razvoj (socialno razumevanje in 

socialni odnosi) pomemben. Otrokom moramo razjasniti, kakšne so razlike med udeleţenci v 

prometu in kakšno vlogo igra posameznik, vključen v prometno situacijo. Kadar smo pešci, 

moramo upoštevati pravila za pešce. Kadar smo vozniki, pa upoštevamo pravila, ki veljajo za 

voznike. Otrok vloge udeleţencev prevzema z metodo opazovanja in posnemanja od svojih 

staršev. Zato bolj kot so starši dosledni in natančni pri upoštevanju pravil, bolj dosleden bo 

tudi otrok. 

 

Šolski otroci ţivijo v manjših ali večjih skupinah, prerasli so ţe egocentrični stadij socialnega 

razvoja, za katerega je značilno, da imajo otroci teţave pri vzpostavljanju stikov s sovrstniki. 

»Pri šolarju, starem 6–7 let, opazimo spremembe v socialnem vedenju. Otrok se ţeli druţiti s 

sovrstniki (nič več niso v ospredju odrasli, temveč otroci pribliţno enake starosti), se z njimi 

igrati, pogovarjati, učiti« (Levičnik, Marjanovič Umek, Polič, 1996, str. 21). 

 

Otroci se začno druţiti v skupine, gre za skupinsko povezanost, ne pa še za oblikovanje 

izrazitih individualnih prijateljstev. Otrok se vse bolj odmika od odraslih oseb ter se navezuje 

na otroke. »To navezovanje poteka najprej na čustvenem področju, nato na področju imitacije 

(neposredno ali posredno medsebojno posnemanje) in identifikacije (otrok se istoveti s 

skupino kot celoto ali s posamezniki v skupini, običajno z vodenjem skupine)« (prav tam, str. 

21, 22). 

 

V skupini ţeli biti otrok enak ostalim članom, zato ga tako pri pozitivnih kot negativnih 

dejanjih skupina preprosto povleče za seboj. Otrok v takih primerih ne ravna vedno po svojih 

prepričanjih, sposobnostih, čustvih, ampak ravna kot njihov vodja oziroma kot večina članov 

skupine. V skupini se ţeli otrok tudi dokazati, to pa velikokrat pomeni precenjevanje svojih 

sposobnosti, spretnosti. Vse to pa velja tudi za vedenje otrok v prometu (prav tam). 
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1.9 Emocionalni razvoj 

 

Za otroke je značilno (Glogovec, 1996, str. 44), da »močneje in bolj intenzivno izraţajo svoja 

čustva kot odrasli. Najmanjši povod spravi otroka iz ravnoteţja in izzove burno reakcijo. Šele 

zgled in opozarjanje odraslih ter posmehovanje drugih otrok ga pripravijo do obvladovanja 

reakcij. Če ga kaj močno razjezi ali prestraši, izgubi kontrolo nad seboj, tedaj je tudi gluh in 

slep za vse okoli sebe. Če je takrat na ulici, lahko pride do nesreče. Pri vedenju otroka v 

prometu je pogosto prisoten strah. Tudi v spremstvu odraslega je otroka včasih strah prečkati 

cesto. Če je sam, ga lahko vsako, tudi zelo oddaljeno vozilo zmede, zgrabi ga panika, ki ga ali 

ohromi ali povzroča zmedeno tekanje sem in tja. Tako pa je otrok izpostavljen še večji 

nevarnosti. Zdrava mera strahu je pomembna v situacijah, ki so za otroka resnično nevarne, ki 

jih mora otrok poznati in se jih varovati.« 

 

Strahu se otrok naleze od bliţnjih oseb in neprijetnih izkušenj. Zato pazimo, da ostanemo v 

vsaki prometni okoliščini, še posebej ko smo z otrokom, mirni in previdni (prav tam). 

 

2. PROMET 
 

Promet smo ustvarili (Levičnik, Marijanovič Umek, Polič, 1986) in si ga prilagodili odrasli. 

Zelo hitro pa postanejo tudi otroci bodisi pasivni bodisi aktivni udeleţenci v prometu. Cestni 

promet je ena največjih nevarnosti, ki preti otrokom. Kako so se sposobni vanj vključevati, pa 

je odvisno od njihovih fizičnih zmoţnosti, starosti, znanja, stališč in sposobnosti. 

 

2.1 Prometna vzgoja 

 

Izraz prometna vzgoja si lahko razlagamo kot skrb za stalno in skrbno načrtno razvijanje 

znanj in sposobnosti ter oblikovanje posameznikovega odnosa za varno sodelovanje v 

prometu pri otrocih, mladostnikih in novih voznikih. Prometno vzgojo v najširšem pomenu 

razumemo kot uvajanje tehničnih ukrepov in pravnih norm za zagotavljanje varnosti otrok, 

mladostnikov in šibkejših udeleţencev v prometu (Ţlender, 1996). 

 

Teoretično in praktično znanje otrok, mladostnikov in novih voznikov zagotavljamo s 

prometno vzgojo, saj je potrebno za sodelovanje v prometu v vlogi pešcev, kolesarjev in 
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voznikov, hkrati pa oblikujemo posamezne vrednote varnega sodelovanja, ki se izraţajo v 

vedenju in ravnanju v prometu (prav tam). 

 

Prometna vzgoja ni samostojen učni predmet, ampak je umeščena v učne načrte predmetov 

spoznavanje okolje, naravoslovje, tehnika in tehnologija ter v skoraj vse učne predmete skozi 

vsa leta šolanja v osnovni šoli (Lazović, 2007). 

 

Kot medpredmetno področje je bila prometna vzgoja ţe do sedaj prisotna v programih 

osnovnih in srednjih šol, čeprav morda na premalo sistematičen in celovit način, saj zaradi 

svoje narave zahteva interdisciplinaren (medpredmetni) pristop in aktivne metode dela, take, 

ki bodo vodile v varno vedenje in spoštovanje ter upoštevanje drugih ljudi. Gre tako za znanja 

in stališča ter predvsem za spodbujanje varnega vedenja. Zahteva pa tudi vzgojno usklajenost 

dejavnikov socialnega okolja učenca, saj bi neusklajenost vodila v vedenjsko zmedo (Svet za 

preventive in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, 2008a). 

 

Sestavni del vzgojnih vsebin, ki jih razvijajo šole v sodelovanju s starši, sveti za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu, raznimi društvi, policijo in drugimi organizacijami, je prometna 

vzgoja. Najpomembnejšo vlogo za njeno uspešnost pa pripisujemo staršem otrok. (Ţlender, 

2007). 

 

2.1.1 Pomen in izhodišča prometne vzgoje 

 

Pomemben dejavnik varovanja ţivljenja otroka ter prispevek k otrokovi celotni vzgoji je tudi 

prometna vzgoja. Svet prometa smo ustvarili odrasli za odrasle, vanj pa se vsak dan 

vključujejo tudi otroci. Tako se srečujejo z nevarnostmi v prometu, z vso njegovo tehnično 

strukturo, s prometnim jezikom ter s pravili vedenja v prometu. Zaradi značilnosti v njegovem 

psihosocialnem in telesnem razvoju pa se ne more samostojno vključevati v prometni 

vsakdan. Zato potrebuje pomoč, nasvete, vodenje in nadzor odraslih (Glogovec, 1996). 

 

V zgodnjem otroštvu se ţe začnemo srečevati s prometno vzgojo in poteka vse ţivljenje. 

Odrasli smo s svojim vedenjem in ravnanjem otroku vzor, model za njegovo lastno ravnanje. 

Otroci nas opazujejo, posnemajo, se od nas učijo. Vsaka prometna situacija, v kateri se otrok 

znajde, je zanj pomembna učna ura. Otroka pred prometom in v prometnih okoliščinah ne 

strašimo, temveč mu pomagamo, da ga spoznava v čim bolj varnih okoliščinah in ga tudi 
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razume. Če otrok napačno ravna, ga ne grajajmo ali kaznujmo, ampak mu povejmo in 

pokaţimo, kakšno je pravilno ravnanje in kakšne bi bile morebitne posledice napačnega 

ravnanja. Odrasli moramo kot vzor otrokovega vedenja v prometnih situacijah vedno ravnati 

kulturno, v skladu s prometnimi pravili in predpisi (prav tam). 

 

Promet predstavlja sistem in komunikacijo, odnos med ljudmi, ki mora potekati po 

dogovorjenih pravilih in v skladu z moralnimi normami. Izpolnjevanje zahtev za varno in 

odgovorno ravnanje v prometu zahteva prometna zakonodaja, ki je z represivnim delom lahko 

učinkovita zgolj kratkoročno, ter vzgoja in izobraţevanje za varno sodelovanje v prometu, ki 

oblikuje trajne pozitivne vedenjske vzorce. K prometni zrelosti odraslih ljudi prispeva prav 

zgodnja prometna vzgoja. Otroci so v prometu še posebno ogroţeni in zaradi svojih razvojnih 

značilnosti do pribliţno desetega leta starosti nezmoţni samostojnega in varnega vedenja v 

prometu (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, 2008a). 

 

Učinkovitost prometne vzgoje lahko zagotovimo s smiselno razporeditvijo obveznih 

prometnovzgojnih vsebin v vsebine različnih predmetov (spoznavanje okolja, naravoslovni in 

druţboslovni predmeti, slovenski in tuji jezik, tehnična in športna vzgoja, umetnostna 

zgodovina, moralna vzgoja itd.), pestro ponudbo prometnovzgojnih dejavnosti (tečaj za 

voţnjo s kolesom, šolska prometna sluţba itd.) in prometnovzgojnih ukrepov (varna pot v 

šolo, rumena rutica, kresnička itd.) (prav tam). 

 

2.1.2 Cilji in naloge prometne vzgoje 

 

Boj za večjo varnost poteka (Levičnik, Marjanovič Umek in Polič, 1986) predvsem v treh 

smereh: 

‒ spreminjanje prometnega vedenja otrok, 

‒ spreminjanje prometnega vedenja drugih prometnih udeleţencev, predvsem voznikov, 

‒ spreminjanje prometne situacije. 

Razvijati moramo vse tri smeri, saj ena brez druge niso učinkovite. 

 

Otroke moramo ţe od majhnega naučiti, kako se varno vključiti v promet. »Uspešno 

preprečevanje prometnih nezgod vključuje izvajanje vzgojno-izobraţevalnih programov, ki 

ponujajo znanje, spretnosti, vrednote, prepričanja in stališča, ki omogočajo razvoj varnega 

peščevega ravnanja« (prav tam, str. 9). Prometna vzgoja ni le stvar šole, ampak je v veliki 
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meri odvisna od staršev. Pogosto ni usklajena s tem, kar otroci slišijo doma ali kje drugje, 

zato povzroča veliko zmedo v otroških glavah. Zato mora biti ena od nalog šolske prometne 

vzgoje tudi usklajevanje prometnovzgojnih dejavnosti vseh tistih, ki se ukvarjajo z otroki, 

predvsem s starši. Šolska prometna vzgoja mora biti prav tako usklajena s predšolsko 

prometno vzgojo v vrtcih (prav tam). 

Cilj prometne vzgoje je predvsem zmanjšanje števila prometnih nezgod otrok. Otroci naj bi se 

izogibali nevarnim situacijam, se pravilno vedli in imeli znanja in stališča, ki zahtevajo varno 

vedenje. Van der Moien (prav tam) in sodelavci so v opredelitvi splošnih ciljev upoštevali dva 

vidika: 

‒ otrok naj izbira tiste prometne situacije, ki so najbolj varne, 

‒ otrok naj se vede v prometnih situacijah tako, da bo čim bolj varen. 

Oba vidika sledita iz zahtev po zmanjšanju števila prometnih nezgod. 

  

Bolj teţavna je izbira konkretnih ciljev tega, kar bomo počeli pri pouku. Vprašati se moramo, 

katere so tiste najbolj kritične naloge, pred katerimi se znajdejo otroci v prometu. Ena izmed 

njih je zagotovo prečkanje ceste ali ulice. To je situacija, v kateri lahko hitro pride do 

nezgode, če ne ravnajo ustrezno tako otroci kot vozniki. Vsa prečkanja niso enako zahtevna. 

Najbolj nevarna je situacija, ko otrok prečka cesto blizu parkirnih vozil. Teţavno pa je tudi 

prečkanje v kriţiščih. 

 

Med glavne cilje prometne vzgoje uvrščamo tudi pridobivanje ustreznega vedenja in znanj za 

varno vključevanje v promet. Prizadevati si moramo, da cilje doseţemo v celoti, saj je lahko v 

nasprotnem primeru tveganje preveliko. »Ţal te ravni ni lahko doseči« (prav tam, str. 10). 

 

Nekateri pisci uvrščajo med cilje prometne vzgoje tudi izbiro varnih situacij. Rothengatter 

(prav tam, str. 10) se temu izogiba iz naslednjih razlogov. 

 

1. Ni empiričnega pogleda ali konceptualnega soglasja o primerjalni varnosti različnih 

situacij. Različni izobraţevalni programi glede tega vse prej kot soglašajo. Tako npr. 

nekateri priporočajo prečkanje pri kriţiščih, drugi temu nasprotujejo. 

 

2. V prometnem okolju majhnega otroka pogosto ni situacij, ki bi bile očitno varnejše od 

drugih (npr. semaforizirana kriţišča nasproti neurejenim kriţiščem). 
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3. Edina prometna situacija, ki jo lahko izberemo kot razmeroma varno, je pločnik, 

vendar se lahko celo tu pripeti prometna nezgoda. Zato je treba delovati za 

podaljševanje časa na pločniku, nasproti času, prebitemu na cesti. Ta cilj najdemo 

posredno ţe v drugih ciljih. 

 

Ob osnovnem cilju, da vzpostavimo (če še ni razvito) in podpremo varno vedenje otroka pri 

osnovnih oblikah njegovega vključevanja v promet, se nam zastavijo tudi cilji na nekaterih 

drugih področjih, predvsem spoznavnem in čustvenem. Pri otroku naj bi dosegli (prav tam, 

str. 10, 11): 

‒ razlikovanje varnega in nevarnega vedenja, 

‒ razlikovanje potencialno varnih in nevarnih poloţajev, 

‒ pripravljenost upoštevati prometna navodila, 

‒ pripravljenost izvajati naučeno vedenje, 

‒ pripravljenost izogibati se nevarnim poloţajem, 

‒ spoznavanje in upoštevanje varnega vedenja v prometu. 

 

Zavedati se moramo, da osnovna šola ne vzgaja samo za zagotavljanje neposredne varnosti 

otroka tukaj in sedaj, pač pa da je to prispevek k celostnemu razvoju osebnosti prometnega 

udeleţenca, ki se bo vključeval v vse bolj zahtevne prometne situacije, in bo – če ne bo 

ustrezno ravnal – tudi sam lahko ogroţal druge. 

 

Poskrbimo torej, da se bo otrok čim več naučil. Pomemben cilj, ki ga zastavljamo, je 

vključevanje staršev v prometno vzgojo in drugih, ki so odgovorni za prometno varnost. Za 

majhne otroke so starši povsem odgovorni, kar se tiče prometne vzgoje in nadzora na cesti. V 

tem obdobju so starši tudi najpomembnejši poznavalci prometnih znanj in spretnosti. 

Praviloma to odgovornost sprejemajo, a se kljub temu ne zavedajo, da pomagajo oblikovati 

otrokovo vedenje. To posebno velja za učenje s posnemanjem. Raziskave so pokazale, da je 

potrebno starše ustrezno usposobiti, da lahko bolj uspešno opravljajo svojo prometnovzgojno 

vlogo. »Spoznati morajo prometnovzgojne stopnje in izkušnje svojih otrok, njihove zmoţnosti 

itd., da bi vedeli, česa in kako naj jih učijo« (Levičnik, Marjanovič Umek, Polič, 1986, str. 10, 

11). Šele nato lahko šola pomaga otroku pridobivati pojme, spretnosti in vrednote kot osnovo 

za varno uporabo zapletenega prometnega okolja (prav tam).  
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2.2 Vloga otroka kot udeleţenca v prometu 

 

Otroci se dnevno vključujejo v promet. Srečujejo se s prednostmi in hkrati z nevarnostmi 

sodobnega prometa. V vrtcu je otrok v največji meri udeleţen kot pešec. Predvsem v drugem 

starostnem obdobju pa tudi kot potnik v avtobusu. 

 

2.2.1 Otrok pešec 

 

Majhnega otroka (Glogovec, 1996) vedno nosimo v naročju ali ga vozimo v vozičku. Takoj 

ko otrok shodi in postane dokaj samostojen, hodi ob odraslem, na notranji strani tako, da je 

odrasli med prometno površino oz. vozili in otrokom. 

Zunaj naselja, kjer ni pločnika, hodimo po levi strani ceste, da imamo pregled nasproti 

vozečih vozil. Vedno kadar smo pred kriţiščem ali ţelimo prečkati cesto, se ustavimo korak 

pred robom pločnika ali robom vozišča. »Otroka navajamo na to, da vedno glasno reče »stoj«. 

Tako se bo postopno navadil, da ne bo nikoli nenadoma stopil na vozišče« (prav tam, str. 59). 

Počakamo, da se vozilo ustavi. Ko se vozilo ustavi, prečkamo cesto z mirnim korakom, po 

desni strani prehoda za pešce. Na kriţišču s semaforjem počakamo, da se priţge zelena luč za 

pešce. Otroka moramo vedno varovati odrasli, saj sam ni sposoben predvideti ali razsoditi o 

nevarnosti (prav tam). 

 

Slika 1: Otroka varujemo odrasli 

 (Pridobljeno 4. 11. 2011, iz: http://images.google.si) 

Otrokovo gibanje je nepredvidljivo, saj se lahko nenadoma odloči, da bo stekel in hitro 

spremenil smer gibanja in prav to je razlog, da so vozniki tako pogosto presenečeni, ko jim 

otrok priteče na cesto (Polič, 1983). 

 

http://images.google.si/
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2.2.2 Otrok kot potnik v avtobusu 

 

Otroci so se slej ko prej prisiljeni vključiti tudi v javni promet (avtobus, vlak …). Tukaj 

nastopi vloga staršev, vzgojiteljev in učiteljev, da otroke naučimo, kakšno je pravilno in varno 

vedenje v javnem prometu. 

Otroka moramo naučiti, naj vedno pričaka avtobus na posebej označeni avtobusni postaji. 

Preden vstopi, mora počakati, da avtobus popolnoma ustavi. Vstopanje naj poteka umirjeno in 

urejeno, brez prerivanja in potiskanja ostalih čakajočih. 

 

 

 

Slika 2: Pravilno čakanje in vstopanje na avtobus 

 (Pridobljeno 4. 11. 2011, iz: http://images.google.si) 

 

V avtobusu naj se otrok usede, otrok, starejši od 12 let, lahko tudi stoji in se trdno drţi droga. 

Prepriča naj se, da ne sedi na sedeţu, rezerviranem za starejše, invalide, nosečnice. Kadar 

takšna oseba vstopi na avtobus in nima kam sesti, naj ji odstopi sedeţ. Otrok,  ki so mlajši od 

12 let, ne učimo, naj odstopajo svoje sedeţe, saj s svojo višino in sposobnostmi niso kos 

pospeškom in pojemkom premikajočih se avtobusov. V primeru kadar otrok stoji, naj se 

postavi k robu avtobusa, da ne ovira ostalih potnikov, ter se trdno drţi droga.  Otrok naj ne 

stoji pred izhodnimi vrati, razen v primeru, če ţeli na naslednji postaji izstopiti. Kričanje ali 

zaviranje lahko moti voznika avtobusa ter druge potnike, zato ni primerno. Pri izstopanju iz 

avtobusa mora otrok paziti, da izstopi na varno površino ter se umakne od avtobusa, tako da 

imajo ostali potniki dovolj prostora, da lahko brez teţav izstopijo (Markl, Ţlender, 2007).  

 

 

 

http://images.google.si/
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2.3 Otrok in prometna signalizacija 

 

Za otroke so prometni znaki vedno zanimivi zaradi barv in simbolov. Brez teţav se naučijo 

njihovih imen, probleme pa jim povzroča, ko je potrebno razloţiti, kaj morajo oziroma česa 

ne smejo storiti, ko vidijo določen znak. Nekatere prometne znake si otroci razlagajo 

popolnoma narobe. Najbolj znan znak, ki spodbuja otroke k napačnemu ravnanju, je znak 

»otroci na cesti,« ki opozarja voznike, da prihajajo na območje, kjer so na cesti pogosto 

otroci. Zaradi simbola dveh otrok v teku ga otroci lahko razumejo tudi tako, da je pri tem 

znaku potrebno steči čez cesto. 

 

 

Slika 3: Otroci na cesti 

 (Pridobljeno 4. 11. 2011, iz: http://images.google.si) 

 

Raziskave kaţejo, da otroci med četrtim in šestim letom slabo poznajo pomen najobičajnejših 

prometnih znakov. Mnogo otrok v raziskavah sploh ni vedelo, da so ti znaki v kakršnikoli 

povezavi s prometom. Izjavili so le: »To lahko vidiš vsepovsod.« ali pa so omenjali barvo 

znaka kot značilnost, ki jih je najbolj pritegnila. Malo starejši so vedeli, da so ti znaki na nek 

način povezani s prometom, niso pa znali razloţiti kako, niti niso vedeli, da to zadeva njih 

osebno (Ţlender, 1996). 

 

Tisti prometni znaki, ki vsebujejo ljudi, ţivali in vozila, so za otroke najbolj zanimivi in si jih 

tudi najhitreje zapomnijo. Otrok naj razume in spozna tiste prometne znake, ki zadevajo njega 

osebno; za pešce in vse tiste, ki se pogosto pojavljajo v njegovem ţivljenjskem okolju. Otroci 

morajo poznati predvsem prometne znake, ki pešce obveščajo o varni hoji, prepovedani hoji 

ali jim zapovedujejo ravnanje. Otroku moramo pomagati, da spozna besede, ki se pogosto 

pojavljajo v njegovem prometnem vsakdanu in ga tako postopoma uvajamo v prometni jezik 

(prav tam). 

 

http://images.google.si/


16 

 

Tisti otroci, ki obiskujejo vrtec, v povprečju poznajo tri elemente prometne signalizacije. Od 

prometnih znakov je predšolskim otrokom najbolj znan znak STOP, katerega pomen tudi 

pravilno razloţijo. Na drugem mestu jim je dobro poznan prometni znak, ki označuje prehod 

za pešce (modri kvadrat), na tretjem mestu pa je prometni znak, ki ponazarja bliţino šole. 

Ostali prometni znaki so predšolskim otrokom v večini neznani. Skoraj vsi otroci na tej 

stopnji poznajo svetlobni signal, tj. zeleno luč, ki označuje, da smejo prečkati cesto, in rdečo 

luč, ki označuje, da morajo obvezno počakati (prav tam). 

 

3. PROJEKTNO DELO 
 

Projektno delo (PD) je odprt in fleksibilen didaktični sistem, ki temelji na principu celostnega 

razvoja otrokove osebnosti. Pri PD je vzgojiteljica v funkciji pobudnika, spodbujevalca in 

usmerjevalca aktivnosti otrok, otroci pa so avtonomni izvajalci aktivnosti in so skupaj z 

vzgojiteljico odgovorni za uspeh svojega dela. Tako ustvarjen soodnos spodbuja vse 

udeleţence v projektu k medsebojnemu sodelovanju, ki je prevladujoči način interakcije. 

Zaradi kooperativnosti in sproščenega vzdušja nastajajo pri PD različne in številne moţnosti 

za individualno in skupno sproščanje ustvarjalne energije vseh udeleţencev in ob spoštovanju 

individualnih razlik med otroki je vsakemu omogočeno, da z aktivnim udejstvovanjem 

odkriva in uresničuje svoje notranje moţnosti, ki so pogoj za njegovo samouresničevanje in 

osebnostni razvoj. To pa je tudi osnovni cilj PD (Novak, 1990). 

 

Projektno delo se kot odprt in fleksibilen didaktični sistem razlikuje od drugih didaktičnih 

sistemov po naslednjih značilnostih. 

 

1. Strukturiran je kot projekt in ima jasno postavljen namen in razvojne cilje, ki so tudi 

skupni cilji vseh udeleţencev v projektu (Ciljna usmerjenost PD). 

 

2. Vzgojni proces je pri PD logično artikuliran. Vsak projekt se začne z idejo (1. etapa), 

nadaljuje z njeno razčlenitvijo (idejna skica – 2. etapa), načrtovanjem izvedbe zamisli 

(3. etapa), njeno izvedbo (4. etapa) in se konča v sklepnem delu (5. etapa) z realizacijo 

ideje – s produktom (Ţivljenjskost projekta). 
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3. Pri postavljanju ciljev in realizaciji projekta sodelujejo vsi udeleţenci, njihov deleţ 

udeleţbe pa je skladen z njihovimi interesi, sposobnostmi in drugimi posebnostmi 

(Načelo individualizacije in diferenciacije). 

 

4. Aktivnosti in odnosi med udeleţenci v PD temeljijo na enakopravnosti ter 

medsebojnem spoštovanju in sodelovanju; vse aktivnosti se odvijajo v vzdušju 

sproščene komunikacije in interakcije (Demokratizacija vzgojnega procesa). 

 

5. Vsebina PD je problemska in tematsko zaokroţena in zahteva reševanje problemov z 

različnih vidikov – če je problematika večplastna (Tematsko-problemski princip 

vsebine). 

 

6. Pri projektnem delu vzgojiteljica skrbi za celostni razvoj otrok z aktiviranjem in 

uravnoteţenim spodbujanjem telesne, čutne, miselne, čustvene in socialne aktivnosti. 

S tem ko spodbuja otroke k aktivnosti, spodbuja tudi procese učenja, ki so povezani z 

njihovim doţivljanjem in mišljenjem (Aktivnost kot temeljni princip celostnega 

razvoja otrokove osebnosti) (prav tam). 

 

3.1 Zgradba in potek projekta 

 

Projekt sodi med ciljno usmerjene postopke. Bistveno pri načrtovanju in izvedbi vsakega 

projekta je, da ima vzgojno funkcijo. Ni dovolj, da se projekt konča z izdelkom, pomembno 

je, da dobijo učenci po njegovi izvedbi izkušnje, da poglobijo in razširjajo svoje znanje iz 

določenega področja, da razvijajo določene sposobnosti, da se navajajo medsebojnega 

sodelovanja, da do spoznanj prihajajo samostojno, da se učijo iskati in uporabljati različne 

vire informacij, da se razvijajo njihove ustvarjalne sposobnosti, ki so pomembne za njihovo 

vključevanje v javno ţivljenje in za soţitje med ljudmi (Novak, 1990, str. 68). 

 

Frey (1984; po Novak, 1990, str. 68) razčleni projekt v sedem sestavin, od katerih je pet 

glavnih in si sledijo po določenem zaporedju, preostali dve pa sta vmesni, dopolnilni in se 

izvajata samo po potrebi. 

 

Glavne etape projekta so: 
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1. pobuda (iniciativa), 

2. skiciranje projekta, 

3. načrtovanje izvedbe, 

4. izvedba, 

5. sklepna faza. 

 

Vmesni etapi sta: 

6. usmerjanje, 

7. usklajevanje. 

 

Zaradi razvojnih posebnosti predšolskega otroka sta vmesni etapi nujni in pogosti. Struktura 

projekta in njegove bistvene značilnosti pomembno vplivajo na spreminjanje medsebojnih 

odnosov vseh udeleţencev v vzgojnem procesu. Izhodišče je medsebojno zaupanje, ki 

ustvarja toplo delovno ozračje, predvsem pa daje otroku moţnost, da vpliva na način in 

vsebino ţivljenja v vrtcu, ga načrtuje in pri tem doţivlja odrasle kot podporo (Glogovec in 

Ţagar, 1992, str. 39). 

 

V nadaljevanju sledi opis glavnih značilnosti posameznih etap projekta. 

 

3.1.1 Pobuda (Iniciativa) 

 

Pobuda je lahko dana od vzgojitelja oz. učitelja, otrok, staršev in drugih. Lahko je kakršenkoli 

dogodek, pojav iz ţivljenja ali predmet. »Pedagoški smisel dobi šele potem, ko jo udeleţenci 

začno obravnavati in ko se začno dogovarjati, kako bodo pristopili k predlagani tematiki« 

(Novak, 1990, str. 68). 

 

 

 

Frey (Novak, 1990) predlaga nekaj tehnik za skupno oblikovanje pobude. 

a) Zbiranje predmetov. Otroci zbirajo knjige, sličice, izdelke, kamne ali druge predmete, 

vezane na temo pobude. 

b) Tekmovanje z dajanjem idej. Vzgojitelj oz. učitelj spodbuja otroke k razmišljanju in 

iskanju novih predlogov in odgovorov na postavljen problem, temo. 
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c) Simulirano sklicevanje. Vzgojitelj oz. učitelj pripoveduje o lastnih doţivetjih, 

izkušnjah, problemih. Pripovedujejo lahko tudi otroci. 

d) Nevihta idej. Vzgojitelj, učitelj zbira asociacije, si jih zapisuje, kasneje pa jih z otroki 

pregleda ter izbere najprimernejše. 

 

Frey navaja še tehnike, kot so: iskanje širših pojmov, postavljanje širših vprašanj, sukcesivno 

razvijanje in miselni modeli manjših skupin. Te tehnike so za predšolske otroke manj 

primerne (prav tam). 

 

Zanimivost in problemskost teme vzdrţujeta in povečujeta otrokovo radovednost do sklepne 

etape projekta. Otroci si ţe v etapi pobude začnejo oblikovati pozitivno samopodobo o sebi, 

saj imajo vse moţnosti, da o njihovih idejah in pobudah razpravljajo tudi drugi in jih v 

sklepnih odločitvah upoštevajo, pri tem pa svoje okolje doţivljajo kor pozitivno vzpodbudno 

(Glogovec, Ţagar, 1992). 

 

Vloga vzgojitelja oziroma učitelja 

Vzgojitelj se odziva na otrokove pobude, saj je marsikatera izmed njih dragocen prispevek k 

uspešnemu začetku in razvoju projekta. Otroke vodi pri predelavi pobude (utemeljitev, 

predvidevanje cilja, luščenje bistva, predvidevanje sredstev, časa, zaporedja aktivnosti in 

drugo). Vzgojitelj pomembno vpliva na komunikacijo med otroki samimi ter med otroki in 

njim. S tem se neguje spoštovanje osebnosti vsakega otroka in vzgojitelja ter oblikuje toplo, 

ustvarjalno ozračje (prav tam). 

 

3.1.2 Skiciranje projekta 

 

Ko je pobuda usvojena, sledi priprava osnutka, ki nakazuje delovna področja udeleţencev, 

sam projekt pa še ne, saj načrt še ni podrobno izdelan (Novak, 1990). 

 

V tej etapi je nujna samostojnost. Otroci izraţajo svoje interese in pričakovanja, hotenja in 

ţelje po določenem udejstvovanju. Razmišljajo o informacijah, ki jih še potrebujejo, 

odkrivajo poti do njih in njihove izvore (Glogovec, Ţagar, 1992). 

 

Ţe v tej fazi se je potrebno dogovoriti o poteku projekta, izmenjati mnenja, »razčistiti moţne 

nesporazume in se dogovoriti, kako ravnati v primeru, če ni absolutnega soglasja med 
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udeleţenci projekta« (Novak, 1990, str. 71). Zaradi tega je potrebno postaviti pravila, ki se jih 

bodo med projektom vsi drţali. 

»Skiciranje projekta je etapa, ki je glede na druge etape relativno kratka a pomembna, saj 

predstavlja rdečo nit projekta« (Glogovec idr., 1993, str. 20). Ob pomoči vzgojitelja (učitelja) 

otroci naredijo iz teh »načrtov« skupno skico, ki jo opremijo s svojimi izdelki in dodatki 

(Glogovec, Ţagar, 1992). 

 

Vloga vzgojitelja oziroma učitelja 

V tej etapi ima vzgojitelj oz. učitelj izjemno moţnost posrednega vodenja. Če je vzgojitelj 

neposredni vodja, vzame otrokom vse moţnosti za samostojnost in v takem primeru to ni več 

projekt. Vzgojitelj s posrednim vodenjem otroke vzpodbuja k iskanju različnih rešitev in k 

medsebojni komunikaciji. S svojim vzgledom vpliva na strpnost otrok, na medsebojno 

sodelovanje, na umirjen ritem, v katerem imajo otroci dovolj časa in miru za razmišljanje 

(prav tam). 

 

3.1.3 Načrtovanje izvedbe 

 

Iz pobude vzgojitelj skupaj z otroki oblikuje načrt dela oziroma izvedbeni načrt. Natančno 

definirajo cilje, člani skupine pa si razdelijo naloge glede na izraţene ţelje in interese. 

Pomembno je, da med dogovarjanjem vsi svobodno izraţajo svoja čustva in da so sproščeni v 

odnosu do drugih članov skupine. S tem se ne učijo samo sproščenosti v medsebojnih 

odnosih, temveč tudi vzajemnega spoštovanja (Novak, 1990). 

 

V tej etapi ugotovimo, kje bomo projekt izvajali, določimo prostor, čas in tudi zunanje 

sodelavce. Izdelan načrt predstavimo na plakatu, ki ga obesimo na vidno mesto, da lahko 

sproti ugotavljamo, kako projekt poteka. Za predšolskega otroka je pot od ideje do cilja, 

posebej pri zahtevnejših projektih, dolga in zapletena, zato je vizualna predstavitev projekta 

še kako dobrodošla (Glogovec idr., 1993). 

Vloga vzgojitelja oziroma učitelja 

Vzgojitelj skrbi, da v skupini ne prihaja do konformističnega obnašanja pri posameznikih, do 

konkurenčnosti, do avtoritarnega obnašanja, izrivanja posameznikov, neiskrenosti itd. 

Vodenje vzgojitelja je posredno, saj je potrebno veliko usklajevanja in usmerjanja (Novak, 

1990, str. 73). 
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3.1.4 Izvedba 

 

Pri izvedbi se izvaja načrt, ki se je pripravil v prejšnjih fazah projekta. Vsak udeleţenec se loti 

svoje naloge in skrbi, da svoje delo opravi čim bolje. Časovno je ta etapa v odnosu do drugih 

etap projekta najdaljša. Lahko je prekinjena z eno ali več vmesnimi oziroma dopolnilnimi 

etapami – etapa usmerjanja in etapa usklajevanja (Novak, 1990). 

 

Dejavnost v izvajalni etapi lahko poteka v različnih organizacijskih oblikah: v individualni, v 

parih, v manjših ali večjih skupinah. Te oblike se med seboj prepletajo in tudi menjavajo. 

Izkušnje, ki jih otroci pridobijo, prenesejo v druge okoliščine in jih uporabljajo na različne 

načine. Različni problemi, ki jih otrok razrešuje, terjajo tudi različne načine reševanja le-teh. 

Nekatere bo rešil z igro, nekatere s praktično aktivnostjo, s socialnimi interakcijami, z 

raziskovalno dejavnostjo, z odkrivanjem in eksperimentiranjem. Ob tem si razvija 

konvergentno in divergentno mišljenje (Glogovec idr., 1993). 

 

Tako s projektom omogočimo in podpremo razvoj vseh otrok, tudi nadarjenih. Posebej pa v 

projektu uţivajo nadarjeni otroci, ki navadno prevzamejo vlogo »raziskovalca«, ki pridobiva 

informacije za skupino, hkrati pa se »poglobi« tudi v en del projektnih aktivnosti, v katerih 

zelo aktivno deluje (Glogovec idr., 1993). 

 

Ţe pri socialnem vedenju, kot pravita Marjanovič in Zupančič (Marjanovič Umek idr., 2004), 

je pozitivno vedenje pri štiriletnikih bolj celovito. Otroci npr. pogosteje soglašajo z drugimi 

otroki in kaţejo večjo naklonjenost do vrstnikov kot triletniki. Prav tako z leti upada tudi 

deleţ agresivnega vedenja med prijateljskimi interakcijami. Starejši predšolski otroci se z 

vrstniki bolj pogosto neposredno pogovarjajo kot mlajši in z rabo govora laţje dosegajo svoje 

socialne cilje (Levin, Rubin, 1983; po Marjanovič Umek idr., 2004). 

 

Vloga vzgojitelja oziroma učitelja 

V tej etapi še posebej intenzivno usmerja in usklajuje delo otrok in sodelavcev. Spremlja 

potek vsake delne naloge, jo usmerja k cilju (vmesna etapa usmerjanja) in usklajuje (vmesna 

etapa usklajevanja) s potekom drugih delnih nalog (Glogovec idr., 1993). 
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3.1.5 Sklepna faza 

 

Projekt se običajno konča s kakšnim vidnim izdelkom. Po Freyu so moţni trije tipi sklepnega 

dela projekta (Novak, 1990, str. 74): 

1. zavesten konec projekta, ki se izraţa v obliki končnega izdelka; 

2. povratek k pobudi, ki je primerjava doseţkov v zadnji etapi z začetno iniciativo; 

3. svobodni iztek projekta, pri katerem se aktivnost projektne skupine nadaljuje v drugih 

oblikah aktivnosti. 

 

Glogovec idr. (1993, str. 23) navajajo, da praksa potrjuje vse tri tipe, izpostavijo pa še 

četrtega: 

4. nastanek pobude za naslednji projekt. 

Z vidika aktivnosti otrok in drugih udeleţencev (vzgojiteljev oz. učiteljev, staršev, 

sodelavcev) je sklepna etapa zaključek projekta z doseţkom ali produktom in vrednotenjem 

procesa, ki so ga opravili. Za vzgojitelja je sklepna etapa vrednotenje po značilnostih projekta 

z vidika vseh udeleţencev, evalvacija globalnih ter razvojnih ciljev, nalog (prav tam). 

 

Vloga vzgojitelja oziroma učitelja 

Prav v sklepni fazi lahko otrokom ponudi največ povratnih informacij o doseţku in napredku 

celotne skupine, saj ovrednoti tudi njihovo sodelovanje (Glogovec, Ţagar, 1992). 

 

3.1.6 Usklajevalna medetapa  

 

Gre za vmesno etapo, ki je pogosta in se pojavlja v vseh etapah, od pobude pa vse do 

sklepnega dela. Smisel te medetape je, da ohrani tekoče delovanje pri projektu, z 

organizacijskega vidika pa ima povezovalno funkcijo. Otroci potrebujejo pregled nad delom, 

ki ga opravljajo, veliko medsebojnega informiranja, katerega predšolski otroci sami ne morejo 

opraviti, zato jim pri tem pomaga vzgojitelj oziroma učitelj (Novak, 1990). 

Vloga vzgojitelja oziroma učitelja 

Vzgojitelj podaja pozitivne podkrepitve in vzpodbude, da bodo vsi skupaj dosegli zastavljene 

cilje. Otroci imajo s tem občutek varnosti, da vse zmorejo, pri tem pa nastaja ustvarjalno 

delovno vzdušje, ki traja skozi vse etape (Glogovec in Ţagar, 1992, str. 44–45). 

 

 



23 

 

3.1.7 Usmerjevalna medetapa 

 

Pomen in smisel te etape je v razdelavi problemov, ki nastopijo med izvedbo, ter v vzgojnem 

pomenu. Do nje prihaja po potrebi, zato število teh ni vnaprej določeno niti omejeno, prav 

tako pa tudi ne njihovo trajanje. V tej etapi se rešujejo tudi vsi, med potekom projekta, nastali 

drobni problemi in konflikti (Novak, 1990). 

 

Vloga vzgojitelja oziroma učitelja 

Usmerjanje omogoča vzgojitelju vrsto pedagoških prijemov, katerih cilji so: razpršena 

komunikacija, razumevanje in strpnost, poglabljanje čustvenih in socialnih vezi med otroki, 

razumevanje in upoštevanje drug drugega in še vrsto drugih pedagoških prijemov (Glogovec 

in Ţagar, 1992). 

 

3.2 Participacija otrok 

 
Eno izmed vodil vzgojno-izobraţevalnega dela v pristopu Reggio Emilia (RE) je participacija 

otrok, staršev in članov širše skupnosti v ţivljenju in delu (načrtovanje, izvajanje, evalvacija 

projektov ipd.) vrtca, pri njegovem vodenju in sodelovanju s širšim okoljem. Malaguzzi 

(Hočevar, Kovač Šebart, Štefanc, 2009) privzema tezo, da je pravkar omenjena participacija v 

ţivljenju in delu vrtca osrednjega vzgojnega pomena. Zato pri upravljanju vrtcev sodelujejo 

tudi vsi zaposleni v vrtcu – strokovni delavci, administrativno in tehnično osebje. Vrtec je 

okolje, ki spodbuja otrokovo udeleţbo in sodelovanje v skupnosti. Otroci npr. pripravljajo in 

pospravljajo mize ob obrokih, pomagajo kuharju v kuhinji, odgovorni so za pospravljanje 

igrač in različnih materialov, s katerimi ustvarjajo. Participacija otrok v pedagoškem pristopu 

RE ne meri le na sodelovanje otrok in odraslih v ţivljenju in delu vrtca, ampak prek tega na 

razvijanje občutka pripadnosti otrok v vrtcu in lokalnem okolju, v katerem se vrtec nahaja. 

Usmerjanje otroka v sodelovanje in sobivanje v vrtcu in lokalni skupnosti je ena od 

pomembnejših nalog vrtca, pri čemer otroke učijo ţiveti skupaj kot posameznike in hkrati kot 

pripadnike skupnosti. Participacija otrok v vrtcu je predstavljena skozi projektno delo in 

sodelovanje z lokalno skupnostjo (Hočevar, Kovač Šebart, Štefanc, 2009). 

 

V pedagoškem pristopu RE je uţitek v pogajanjih in konsenzu. Udeleţenci vzgojno-

izobraţevalnega procesa se namreč ob problemu intelektualne narave pogajajo toliko časa, 

dokler ne pridejo do skupne rešitve. Med probleme intelektualne narave pa verjetno sodijo 
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tudi pravila, saj konfliktne situacije v vrtcu prispevajo k razvoju otrokovega razumevanja, to 

pa je pomembno predvsem pri otrokovem oblikovanju pomenov in pravil ţivljenja. Otrok je 

torej »konstruktor« pravil, pri čemer je v razmislek, vsaj implicitno na delu, verovanje, da 

morajo biti otroci soudeleţeni pri postavljanju pravil in da morajo tako dejavno sodelovati v 

procesu pogajanja o pomenih, ki je hkrati proces nenehnega (re)konstruiranja kulture (prav 

tam).  

 

3.2.1 Participativno (dejavno) učenje v vrtcu 

 

Učenje v vrtcu ali šoli je po mnenju Brunerja (nav. po Maxim, 1997) aktiven oziroma 

participativen proces (z vidika otrok), kadar zadostimo sledečim merilom:  

‒ nova spoznanja nadgrajujemo na predhodnih znanjih, izkušnjah, pojmovanjih otrok, 

‒ zagotovimo čim večjo samostojnost otrok v procesu zbiranja informacij, s katerimi 

odgovorimo na zastavljena problemska vprašanja ter 

‒ omogočimo, da otroci nova spoznanja aplicirajo (ne le skladiščijo) oziroma jih uporabijo 

za reševanje različnih problemskih situacij (abstraktnih in praktičnih – vsakodnevnih).  

 

Z dejavnimi strategijami učenja ţelimo prenesti teţišče od prevladujočega transmisijskega 

pojmovanja učenja in poučevanja (kot prenašanja obstoječih znanj) k sodobnejšim razlagam. 

Kot ugotavlja Barica Marentič Poţarnik (1998) je potrebno preseči razumevanje pojma 

»poučevanje« kot postopek »podajanja snovi« ter razumevanje pojma »učenje« kot proces 

»prejemanja in kopičenja izoliranih spoznanj« (prav tam: 360–361).   

 

Sodobnejše razlage poudarjajo, da naj bi v proces učenja in poučevanja vključevali tudi 

naslednje dimenzije:  

‒ oblikovanje otrokovih sposobnosti (miselnih, metakognitivnih, socialnih, sposobnosti 

uporabe spoznanj),  

‒ pojmovno spreminjanje (konstrukcijo novih pomenov na osnovi obstoječih, napačnih in 

nepopolnih pojmovanj) ter 

‒ razvoj otrokovih potencialov (kurikulum naj bi uravnoteţil različne vidike otrokovega 

razvoja; prispeval naj bi k celovitemu razvoju vsakega posameznika – k duševnemu in 

telesnemu razvoju, čustvovanju, smislu za lepo, k osebni odgovornosti in duhovnim 

vrednotam) (Unesco, 1996, nav. po B. Marentič Poţarnik, 1998).  
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Vzgojiteljičino načrtovanje in organiziranje učnih dejavnosti v veliki meri oblikujejo njene 

lastne izkušnje v obdobju šolanja in njene razlage pojmov, kot so: znanje, učenje in 

poučevanje.  

Vrsta raziskovalnih študij ugotavlja, da je transmisijsko razumevanje procesa učenja še 

pogosto prisotno, morda celo prevladujoče, tako med praktiki kot med strokovnjaki. Kaţe se 

tako v praksah vrtcev, še bolj pa v praksah osnovnih šol: učenje se pojmuje kot prenos znanja 

z vzgojitelja/učitelja na učenca; pri tem se znanje razume kot nekaj, kar je dano in 

nespremenljivo, otrok (učenec) pa je v tem primeru objekt – sprejemnik. 

 

4. UČENJE SKOZI RAZISKOVANJE 
 

Maxim (1997) opredeljuje raziskovanje kot strategijo dejavnega (participativnega) učenja, ki 

je usmerjeno v reševanje problemov. S pomočjo raziskovalnega pristopa sledimo dvema 

temeljnima ciljema izobraţevanja:  

 

‒ ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje ter 

‒ oblikovati sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov (Turnšek, 

2008, str. 3). 

 

Učenje skozi raziskovanje ima dolgoročen cilj, ki je procesne narave: ohraniti radovednost, 

ţeljo po spoznavanju novega. V procesu raziskovanja se namenoma govori o ohranjanju 

radovednosti in ne o razvijanju le-te, saj predpostavljamo, da je ţelja po raziskovanju in 

odkrivanju novega nekaj, kar je otrokom lastno. Omogočanje izkušnje raziskovanja daje 

otrokom sporočilo, da je radovednost zaţelena, kar spodbuja notranjo motivacijo za 

vseţivljenjsko učenje. Mnogi imajo iz vrtca ali šole obratno izkušnjo, kjer je bilo učenje 

pogosto nekaj skrajno dolgočasnega in odmaknjenega od tega, kar je bilo v interesu otrok. 

Prav ta slaba izkušnja je povzročila, da se je interes za odkrivanje in raziskovanje novega 

hitro izgubil. Raziskovanje zato zahteva odločitev vzgojiteljice, da skupaj z otroki raziskuje 

izbran problem. Vloga vzgojiteljice je pomoč in podpora otrokom pri samostojnem iskanju 

odgovorov, dokumentiranju in analiziranju podatkov. Takšen način raziskovanja ne 

predstavlja izziv samo otrokom, temveč tudi vzgojiteljici, ki se skupaj z njimi uči. (prav tam, 

str. 4). 
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Raziskovalni pristop omogoča uveljavljanje nekaterih prednosti sodobnejših pojmovanj 

učenja (Marentič Poţarnik, 1998), ki se usmerjajo tudi v razvoj otrokovih sposobnosti, v 

konstruiranje znanja in v razvoj otrokovih potencialov.  

 

Po ugotovitvah vzgojiteljev, ki so izvajali proces raziskovanja, ima raziskovalni pristop v 

primerjavi s tradicionalnimi učnimi aktivnostmi v vrtcu velike prednosti (navedene so v 

nadaljevanju). 

‒ Pri raziskovanju je bolj kot produkt oziroma končni rezultat poudarjen sam proces. Otroci 

se v procesu raziskovanja ne naučijo le tistega, kar je bil prvotni namen, ampak vzporedno 

s tem še mnogo več. Naučijo se »kako se učiti« (kako priti do informacij, kako nove 

informacije zabeleţiti, da jih ne bi pozabili, kako ločiti pomembne informacije od manj 

pomembnih), učijo se spretnosti sodelovanja in drugih spretnosti, ki jih zahteva timsko 

reševanje problema. Raziskovalni projekti so pogosto druţbeno angaţirani in vrednostno 

obarvani, saj na poti do odgovora na raziskovalno vprašanje spodbujamo kritično 

mišljenje in oblikujemo otrokov odnos do posameznih problemov. Raziskovanje v tem 

smislu zagotavlja integracijo triade: znanje – spretnosti – stališča/vrednote. 

‒ Otroci gradijo (konstruirajo) nove predstave in pojme, »določajo« nove pomene, soočajo 

tudi napačna pojmovanja z znanstvenimi dejstvi in ne odkrivajo le znanih dejstev. 

Vzgojitelji predhodno izhajajo iz perspektive otrok – obstoječih izkušenj otrok, njihovih 

pojmovanj in predznanj. 

‒ Raziskovanje zagotavlja uveljavljanja iniciative otrok in njihovo aktivno udeleţbo v vseh 

fazah raziskovanja, kar omogoča da je motiviranost, ţelja po spoznavanju, ves čas 

projekta na visoki ravni; predvidevamo, da to prispeva tudi k večji trajnosti učnih 

rezultatov oz. znanja (Turnšek, 2008).  

 

 

Vloga vzgojitelja v procesu raziskovanja, aktivnega učenja 

V širšem pomenu besede vzgojitelji podpirajo razvoj in tako je njihov prvi cilj spodbujanje 

aktivnega učenja. Vzgojitelj je pozoren na to, kar se otroci učijo ter otrokom daje moč, da 

sami vodijo svoje učenje. Pri izpopolnjevanju te vloge vzgojitelj ni le aktiven, pač pa tudi 

opazuje in razmišlja; zavestno sodeluje in opazuje. Medtem ko otroci stopajo v interakcijo z 

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

stopa v interakcijo z otroki, da bi odkril, kako vsak posamezen otrok razmišlja in sklepa. 

Vzgojitelj si prizadeva prepoznati posebne interese in sposobnosti posameznega otroka ter mu 
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ponuditi primerno spodbudo. Taka vloga odraslega je kompleksna in se razvija postopoma 

(Hohmann in Weikart, 2005, str. 20). 

 

Piaget pravi, da je vloga vzgojitelja ključna, a jo je teţko izmeriti. Pravi, da je vloga 

vzgojitelja v zbujanju otrokove radovednosti in spodbujanju raziskovanja. To doseţe tako, da 

spodbuja otroka, da si zastavi svoje probleme in ne tako, da mu probleme vsili ali mu 

narekuje rešitve. Odrasli mora iskati nove načine za spodbujanje otrokove dejavnosti in biti 

pripravljen spremeniti svoj pristop, ko otrok zastavlja vprašanja in razmišlja o novih rešitvah. 

Še posebej tedaj, ko so te rešitve napačne ali nepopolne, je vloga vzgojitelja poiskati primere, 

tako da bo otrok lahko popravil svoje napake in poiskal rešitve skozi neposredna dejanja 

(Hohmann in Weikart, 2005). 

 

Maxim (1997) se opira na teoretska izhodišča Piageta in Brunerja in govori o dveh tipih 

raziskovanja: 

‒ raziskovanje problemov zaprtega tipa, 

‒ proces reševanja problemov odprtega tipa. 

 

4.1 ZAPRTI TIP RAZISKOVANJA 

 

Pri zaprtem tipu raziskovanja otroci rešujejo problem oz. skušajo odgovoriti na »raziskovalno 

vprašanje« z določenimi informacijami in podatki. Rešitev problema temelji na analizi 

informacij, ki jih otroci poiščejo sami ali s pomočjo vzgojiteljice z različnimi tehnikami: 

mnenjskimi anketami, zbiranjem dokumentov in predmetov, opazovanjem ali drugimi 

podobnimi tehnikami. Proces lahko izvedemo na induktiven ali deduktiven način. Za 

induktiven način je značilno sklepanje od posameznega na splošno, pri deduktivnem ravno 

obratno (Turnšek, 2008, str. 6). 

 

Koraki v raziskovanju zaprtega tipa: 

 opredelitev problema, 

 izraţanje domnev,  

 iskanje informacij, podatkov ter njihovo dokumentiranje in urejanje, 

 rešitve oz. odgovori na vprašanja, 

 uporaba novih spoznanj (prav tam). 
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4.1.1 Zavedanje in opredelitev problema 

 

Problem, ki ga raziskujemo, najbolje izrazimo tako, da izpostavimo raziskovalno vprašanje, ki 

mora biti natančno oblikovano, saj nam to zagotavlja, da dejansko raziskujemo tisto, kar 

ţelimo. Interes otrok bo večji, če bomo izbrali problem iz njihovega vsakdanjega ţivljenja. 

Motivacija bo dovolj visoka, če bo problem zastavljen tako, da bodo imele njegove rešitve 

korist za otroke. Tudi vzgojiteljica lahko vzbudi zanimanje za nek problem, vendar mora v ta 

namen dobro načrtovati predhodne dejavnosti. Včasih zadošča, da v igralnico postavi 

zanimiv, neznan predmet ali sliko, otroci pa ugibajo kaj je to. V prvih korakih raziskovalnega 

procesa je pomembno, da so otroci ustrezno motivirani, da se zavedajo problema in ga 

prepoznajo. Vzgojitelj mora skozi celoten raziskovalni proces otroke motivirati, spodbujati za 

delo in ohranjati njihov interes (prav tam). 

 

4.1.2 Izraţanje domnev 

 

Nekatera področja so otrokom bolj znana od drugih, med njimi pa so običajno velike razlike v 

izkušnjah in znanjih. Prav zato je potrebno načrtovati dejavnosti, s pomočjo katerih 

prepoznamo, koliko otroci problem ţe poznajo. Vsak odgovor dokumentiramo in pozneje 

preverimo njegovo pravilnost. Tako so otroci sproščeni in imajo občutek varnosti. 

Dokumentiramo na več načinov odgovore zapisujemo na plakat, naredimo miselne vzorce, 

zbiramo fotografije. Za vzgojitelja je ta faza pomembna, saj lahko preveri otrokovo 

predznanje in na tem gradi raziskovalni proces (Maxim, 1997). 

 

4.1.3 Iskanje informacij, podatkov ter njihovo dokumentiranje in urejanje 

 

Če ţelimo odgovoriti na zastavljena problemska vprašanja, moramo priti do ustreznih 

informacij. Praviloma poskušamo najprej spodbuditi otroke, da razmišljajo kje, kako in od 

koga bi dobili odgovore na zastavljena vprašanja. Tako otroci razmišljajo o moţnih oziroma 

primernih virih informacij, obenem pa nekaj ključnih virov predvidimo tudi sami (prav tam). 

 

Pomembno je, da odgovornost za učenje v čim večji meri prepustimo otrokom. Zato 

vzgojiteljica ne podaja ţe izdelanih znanj, ki se jih je sama naučila, pač pa prevzema 

naslednje naloge:  

‒ omogoča otrokom dostop do (virov) informacij,  
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‒ skupaj z otroki načrtuje tehnike zbiranja informacij,  

‒ spodbuja k beleţenju podatkov in informacij, 

‒ pomaga pri urejanju informacij,  

‒ nudi pomoč pri sintezi podatkov in išče odgovore na zastavljena vprašanja (prav tam). 

 

Izbira virov in tehnik zbiranja podatkov je neposredno povezana z vsebino problema. Otroci 

lahko zbirajo informacije z več tehnikami, ki so običajne v raziskovanju, vendar prilagojene 

razvojni stopnji. Te so: opazovanje, razgovor oziroma intervju, anketa, zbiranje najdb, 

dokumentov, listin, pisnega izročila ... Informacije pa lahko poiščejo tudi v knjigah, revijah, 

časopisih, na fotografijah, video posnetkih, z obiskom muzejev, galerij, naravnega okolja … 

Pri zbiranju informacij je pomembno, da podatke skrbno shranjujemo in dokumentiramo na 

otrokom primeren in razumljiv način oz. na način, ustrezen glede na vir. Informacije lahko 

dokumentiramo z različnimi tehnikami (risbe, fotografije, video posnetki, avdiokasete). Z 

iskanjem in odkrivanjem informacij se otroci naučijo načinov iskanja informacij, njihovega 

preverjanja in vrednotenja, s tem pa postanejo bolj samostojni in ustvarjalni (Turnšek, 2008). 

 

4.1.4 Rešitev oziroma odgovori na vprašanja 

 

Vse zbrane informacije pregledamo,jih uredimo in strnemo. Otroci preverjajo domneve in 

oblikujejo sklepe. Skupaj preverimo, katere naše domneve so bile pravilne in katere napačne, 

v čem smo se zmotili, kaj novega smo spoznali in se naučili (prav tam, str.8). 

 

4.1.5 Uporaba novih spoznanj 

 

Otroci skozi ves proces raziskovanja pridobijo številna nova znanja, izkušnje, usvojijo nove 

pojme in predstave, ki jih kasneje uporabljajo v vsakdanjem ţivljenju. Otroke spodbudimo k 

uporabi novih spoznanj z ustrezno načrtovanimi dejavnostmi Cilj vsakega učenja je uporaba 

znanja, saj lahko otroci svoje znanje in izkušnje uporabljajo in na njih gradijo nova spoznanja 

(prav tam). 

 

4.2 ODPRTI TIP RAZISKOVANJA 

 

Odprti tip raziskovanja otroke spodbuja k ustvarjalnemu mišljenju oziroma k oblikovanju 

lastne rešitve problema. Cilj raziskave ni usmerjen v otrokovo konkretno rešitev problema, 
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ampak v uporabo domišljije. Tak proces reševanja problemov je priporočljiv za vzgojiteljice, 

ki ţelijo na sistematičen način vključiti iniciativo otrok v program vrtca. Projekt se običajno 

začne, ko se soočimo s problemom, uganko ali nekim izzivom, ki ga ţelimo v nadaljevanju 

rešiti. Pri takšnem načinu dela otroci dobijo moč odločanja in hkrati potrditev, da odrasli 

zaupajo v njihove sposobnosti soočenja z »resnimi« problemi (Turnšek, 2008). 

 

Koraki v raziskovanju odprtega tipa: 

 zavedanje in opredelitev problema, 

 iskanje alternativnih rešitev problema, 

 izbira in preizkušanje rešitev, 

 ocena rešitev 

 uporaba rešitev (prav tam). 

 

4.2.1 Zavedanje in opredelitev problema 

 

Kot pri zaprtem tipu raziskovanja je tudi tu pomembno, da problem dobro in jasno 

opredelimo. Včasih problem zaznajo in izrazijo tudi otroci sami, včasih pa ga zazna 

vzgojiteljica in ga ţeli posredovati otrokom. V tem primeru se mora domisliti nečesa, kar bo 

spodbudilo otroke k razmišljanju in zaznavanju problema (prav tam). 

 

 

4.2.2 Alternativne rešitve, zamisli 

 

Po soočenju s problemom je naslednja naloga vzgojiteljice sporočiti otrokom, da bodo tokrat 

reševali problem sami s svojimi predlogi. Metode in tehnike so odvisne od zastavljenega 

problema, pogosto pa se pojavlja tehnika »miselnega viharjenja« in razne tehnike risanja 

(risanje načrtov, »igrajmo se arhitekte« …). Pri tem je pomembno, da vse zamisli 

dokumentiramo. Za dokumentiranje lahko uporabimo plakate, včasih video ali avdio 

posnetke, ki omogočajo natančen in podroben zapis idej ali preprosto risbe s komentarjem 

(Turnšek, 2008). 
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4.2.3 Izbira in preizkušanje rešitev 

 

V tej fazi imamo odrasli nalogo, da pomagamo otrokom do udejanjenja njihovih zamisli. 

Včasih je to enostavno, v nekaterih primerih pa zahteva malo več časa in dela, celo dodatna 

sredstva in denar. Ţe povsem enostavna ideja zahteva kar nekaj vlaganj. Vsak problem nas 

pripelje do naslednjega in zahteva vedno nove rešitve in nadgradnjo le-teh. Izvedba pa 

omogoča oceno posameznih rešitev. Velikokrat pridemo do spoznanja, da je bila ideja slaba. 

Čeprav se tega zavedamo, je pomembno, da vsako idejo preizkusimo. Otroci ravno po poti 

poskusov in zmot pridejo do ugotovitve. Pomembno je tudi, da v tej fazi odrasli ohranimo 

domišljijo in smisel za sanjarjenje. Otrokom sporočamo, da je vsaka zamisel načeloma dobra, 

čeprav je na prvi pogled neumna ali neuresničljiva (prav tam). 

 

4.2.4 Ocena rešitev 

 

Projekti reševanja problemov navadno potekajo dlje časa. Dobro je, da se med iskanjem in 

preizkušanjem idej večkrat ustavimo in razmislimo, ali smo bliţe rešitvi problema, katere 

ideje so bile boljše, katere slabše in zakaj. Vsekakor pa je takšno ovrednotenje dobrodošlo ob 

zaključku (prav tam). 

 

4.2.5 Uporaba rešitev 

 

Vzgojitelji in otroci se skupaj dogovorimo o uporabnosti in koristnosti novih spoznanj in na 

osnovi tega načrtujemo nove, primerne dejavnosti (prav tam). 

5. MEDPODROČNO POVEZOVANJE 
 

Medpodročno povezovanje temelji na idejah konstruktivizma Piageta, Deweya, Brunerja, 

Dienesa in drugih, ki so učenje z razumevanjem ali smiselno učenje povezovali z 

razumevanjem pojmov in njihovim povezovanjem v strukture znanja. Zato je učenje z 

medpredmetnim povezovanjem nasprotje učenju na pamet izoliranih vsebin (Krnel, Hodnik 

Čadeţ, Potočnik, Medved, 2008). 

 

Dewey je s svojimi razmišljanji o izobraţevanju in demokraciji pomembno vplival na 

zahodno vzgojo in izobraţevanje. Eden njegovih ključnih konceptov sta vzgoja in 
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izobraţevanje prek delovanja. To v vrtcih pomeni, da otroci sodelujejo pri oblikovanju 

svojega sveta. Po njegovem mnenju se znanje ne prenaša po vnaprej določeni formi, saj je 

učenje aktivni proces, ki ga otroci gradijo skozi aktivnosti, raziskovanje in udeleţbo. Dewey 

je verjel v pomen povezanosti in konteksta pri vzgoji in izobraţevanju, ki sta za otroke 

pomembnejša od poučevanja posameznega predmeta. Učenje v kontekstu je način 

povezovanja otrok s svetom in način poučevanja v kontekstu (Batistič Zorec, Krnel, 2009). 

 

Medpodročno povezovanje se loči od drugih pristopov po tem, da poskuša določeno temo 

podati čim bolj celostno, zato izhaja iz povezovanja učnih vsebin. Povezuje in koordinira 

različna področja, povezuje vsebine ter razvija spretnosti in veščine. Medpredmetno 

povezujemo vsebine, s katerimi lahko hkrati uresničujemo več ciljev z različnih področij. 

Tako se vzgoja v vrtcu in pouk z medpredmetnim povezovanjem pribliţuje ciljem 

holističnega (celostnega) učenja in poučevanja, ki bolje odraţa realni, interaktivni svet in 

njegovo kompleksnost, odpravlja meje med posameznimi disciplinami in podpira načelo, da 

je vse znanje povezano. Zato je poudarek na širših tematskih enotah in projektnem delu. Pri 

medpredmetnem učenju poteka »metaučenje«, učenje procesa povezovanja področij. Pri tem 

se otroci učijo povezovanja, prepoznavajo relacije, iščejo smiselne povezave in vzpostavljajo 

trdnejše relacije med pojmi (prav tam). 

 

Eno od pomembnejših načel kurikularne prenove je tudi horizontalna povezanost in 

prepletenost znanj, kar najlaţje doseţemo z medpredmetnimi in medpodročnimi povezavami. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano načelo horizontalne povezanosti. To načelo se 

glasi: 

 

»Povezovanje dejavnosti različnih področij dejavnosti v vrtcu in pri tem različnih vidikov 

otrokovega razvoja in učenja, saj je za predšolskega otroka posebej značilno, da so soodvisni 

in med seboj povezani tudi vidiki njegovega razvoja, izbor tistih vsebin ter metod in načinov 

dela s predšolskimi otroki, ki upoštevajo specifičnosti predšolskega otroka in zato v največji 

meri omogočajo povezavo različnih področij dejavnosti v vrtcu« (Kurikulum za vrtce 1999, 

str. 14). 

 

Medpodročno povezovanje posnema različne ţivljenjske situacije, kar pomeni za učence 

dober zgled in močan motiv za učenje. Učenje novih vsebin je torej uspešnejše, če izhaja iz 

otrokovih izkušenj in poteka v zanj znanih in razumljivih okoliščinah. Medpodročno 
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povezovanje ne predstavlja zgolj razvijanja konceptualnega povezovanja, ampak pri učencih 

razvija generične veščine, ki so neodvisne od vsebin in so prenosljive ter uporabne v različnih 

situacijah. Te so: poslušanje, govorjenje, izvajanje projektnih nalog, reševanje problemov in 

kritično mišljenje (Krnel, Hodnik Čadeţ, Potočnik, Medved, 2008). 

Pristopi k načrtovanju, ki zagotavljajo medpodročno in meddisciplinarno povezovanje 

(Maxim, 1997) so: 

• spiralni načrt: omogoča razvoj predstav in pojmov, od enostavnega do vedno bolj 

kompleksnega razumevanje predstav in pojmov; 

• tematsko planiranje: načrtovanje »okrog« izhodiščne teme, ki je »ključ« 

povezovanja področij kurikula, ali okrog izhodiščne literarne/umetniške predloge; 

• interdisciplinarni načrt: zagotavlja sintezo znanstvenih pristopov in raziskovalnih 

metod več znanstvenih disciplin. 

 

5.1 Razlika med medpodročnim in medpredmetnim povezovanjem 

 

O medpodročnem povezovanju govorimo v predšolski pedagogiki, ker povezujemo področja 

dejavnosti. V šolski pedagogiki pa se uporablja izraz medpredmetno povezovanje, ker učitelji 

med seboj povezujejo predmete. 

 

Medpredmetno povezovanje je pomemben element sodobnih pogledov na vzgojno-

izobraţevalni proces. Njegovo uresničevanje predpostavlja poglobljeno in sistematično 

načrtovanje skupnih procesov učenja, ki so v posodobljenih učnih načrtih predvideni na ravni 

povezovanja vsebin, konceptov in procesih znanja. Medpredmetno povezovanje predstavlja 

celosten didaktični pristop – pomeni horizontalno in vertikalno povezovanje znanj, vsebin in 

učnih spretnosti (Sicherl – Kafol, 2008). 

 

Tako medpredmetno kot medpodročno povezovanje lahko izvajamo na osnovi ciljev (teme), 

miselnih procesov ali veščin. Teh povezav ne moremo strogo ločevati, ker ponavadi nastopijo 

povezano. V praksi pa se največkrat zasledi povezovanje na osnovi izbrane teme (Hodnik 

Čadeţ, Filipčič, 2005). 

 



34 

 

III     EMPIRIČNI DEL 
 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Medpodročno povezovanje posnema različne ţivljenjske situacije, kar pomeni za otroke v 

vrtcu dober zgled in močan motiv za vzgojitelja. Učenje novih vsebin je torej uspešnejše, če 

izhaja iz otrokovih izkušenj in poteka v zanj znanih in razumljivih okoliščinah (Krnel, Hodnik 

Čadeţ, Potočnik, Medved, 2008). 

Razvoj prometa, ki je prinesel nesluten napredek, je spremenil tudi svet, v katerega stopajo 

otroci. Pripraviti jih moramo na nekaj, kar zaradi svoje telesne in duševne razvitosti skoraj do 

desetega leta starosti v resnici še ne bodo zmogli. Vendar je ta priprava edina pot, da si bodo 

pridobili potrebno znanje, izkušnje in načela, ki jih bodo vodila v prometu vse ţivljenje, 

predvsem pa se bodo naučili varno vesti v prometu (Glogovec, 1996). 

Otroka pred prometom in v prometnih okoliščinah ne strašimo, temveč mu pomagamo, da ga 

spoznava v čim bolj varnih okoliščinah in ga postopoma razume. Tudi ob otrokovih napačnih 

razumevanjih ga ne grajamo ali celo kaznujemo. Povejmo in pokaţimo mu, kakšno je 

pravilno ravnanje, razloţimo mu, kakšne bi bile morebitne posledice napačnega ravnanja 

(prav tam). 

 Projektno delo s svojim ţivljenjskim stilom otroka pozitivno motivira, ga pritegne, 

zainteresira in navdušuje, vse to pa so pogoji za otrokov aktivni odnos ne le do vzgojnega dela 

v vrtcu, temveč do ţivljenja v celoti.  Projektno delo kot način dela, v katerem je v ospredju 

otrokova aktivnost, postavlja otroka tudi z vidika aktivnosti v enakopraven poloţaj z 

vzgojiteljem, roditeljem in drugimi otroki v vrtcu (Novak, 1990). 

V diplomski nalogi Medpodročno povezovanje v projektu »Cestni promet« je predstavljeno 

problemsko in raziskovalno naravnano učenje, ki otroku omogoča, da je aktiven in 

soodgovoren v procesu učenja. V takšnem projektu spodbujamo oziroma ohranjamo otrokovo  

ustvarjalnost, vedoţeljnost in interes za raziskovanje sveta. Otroci v takšnem projektu 

pridobivajo pomembne metakognitivne sposobnosti – učijo se, kako informacije najti, jih 

dokumentirati, urejati in uporabiti za rešitev problemske situacije. 
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2. CILJI PROJEKTNEGA DELA 
 

Cilji, ki se nanašajo na proces, so sledeči: 

 otroci aktivno sodelujejo pri projektnem delu, 

 otroci nova spoznanja aplicirajo, jih uporabijo za reševanje različnih problemskih 

situacij, 

 otroci ob svojem delu doţivljajo ugodje, zabavo in oblikujejo pozitivno samopodobo. 

 

3. METODOLOGIJA 
 

Uporabila sem deskriptivno metodo ter kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega 

pedagoškega raziskovanja, ki je temeljila na zbrani dokumentaciji (zapisi in fotografije) o 

projektu ter mojih lastnih evalvacijskih zapisih.  

 

4. VZOREC IN TRAJANJE RAZISKOVANJA 
 

V projektu je sodelovalo devetnajst otrok, starih 3–4 let iz Vrtca Ivančna Gorica, enota 

Marjetica. Raziskovanje je potekalo v mesecu juniju. 

 

5. POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 
 

Skupaj z otroki smo dober mesec izvajali projekt »Cestni promet«. Ker ima cestni promet 

svoja pravila, ki jih je treba spoštovati in upoštevati, sem otrokom zastavila probleme zaprtega 

tipa. Skupaj smo pripravili tudi odprte probleme, v sklopu katerih so otroci izvajali in reševali 

različne naloge. Otroke sem spraševala, se z njimi pogovarjala oziroma jih spodbujala k 

iskanju in preizkušanju različnih rešitev zastavljenega problema oziroma vprašanja. Podatke 

sem zbirala s sprotnim zapisovanjem, s pomočjo diktafona in z opazovanjem ob lastni 

udeleţbi. Po vsaki izvedeni dejavnosti sem zapisala opaţanja in evalvacijo. Shranila sem 

izdelke in pomembno gradivo. Dokumentirala sem tudi s pomočjo digitalnega fotoaparata, 

fotografije pa ustrezno komentirala. Podatke, pridobljene z opazovanjem ob izvajanju 

dejavnosti, sem obdelala na kvalitativni ravni, ravni opisovanja. 
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6. POTEK DELA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

Projektno delo je potekalo po okvirnem načrtu, ker se je gradilo glede na pobude, interese 

oziroma ţelje otrok. V ta namen sem si zastavila le nekaj ciljev za posamezno dejavnost.  

 

6.1 ZBIRANJE INFORMACIJ 

 

Področje: JEZIK 

Povezava z ostalimi področji: DRUŢBA, NARAVA, MATEMATIKA, GIBANJE 

Cilji: 

JEZIK: 

‒ otrok spoznava knjigo kot vir informacij, 

‒ otrok ob knjigi doţivlja ugodje, veselje, 

‒ otrok zloguje in črkuje enostavne besede. 

DRUŢBA: 

‒ otrok se seznanja z varnim vedenjem v prometu, 

‒ otrok se seznani s knjiţnico. 

NARAVA: 

‒ otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij. 

MATEMATIKA: 

‒ otrok razvršča, 

‒ otrok sestavlja. 

GIBANJE: 

‒ otrok sproščeno izvaja naravn oblike gibanja, 

‒ otrok razvija fino motoriko. 

 

Pogovarjali smo se o tem, kje vse bi dobili informacije o cestnih vozilih. Otroci so imeli 

naslednje ideje. 

‒ V trgovini pa knjigarni bomo knjige o vozilih kupil. V knijigarni. 

‒ Al pa v kniţnci lahko. 

‒ V knjiţnici si jih bomo sposodili. 

‒ Jst bom revije prnesla. 

‒ Oči bo mi pomagou pa bova neki najdla o avtu. 

‒ V reviji. 
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‒ Poštar jo bo prnesu pol jih bomo pa izstrigli. 

‒ To sm doma v bloku v kuhni ţe delou. 

‒ Na čarunalniku bom slikce poiskala. 

 

Otroci so omenili, da bi se radi igrali z avtomobilčki. Vprašala sem jih, kje jih bomo dobili. 

‒ Tam gor so (otrok s prstom pokaţe na polico, kjer je nekaj vozil v plastičnem 

zabojniku). 

‒ Kupil bi jih. 

‒ Jst jih mam celo škatlo. 

‒ Vijoličnega imam. 

‒ Jst sm enkrat kombija v vrtec prnesu. 

‒ Jst bom pa kr mojga traktorja prnesu pokazat. 

‒ Doma bomo poiskal jih. 

 

Dogovorili smo se, da bodo doma poiskali avtomobilčke in vse v zvezi s cestnim prometom 

(slikanice, revije, sličice …). S pomočnico sva obvestili starše in odziv je bil stoodstoten. 

Otroci so prinesli knjige, prometne revije, reklame in ţe izrezane sličice.  

Takoj po zajtrku smo naredili jutranji krog, da bi videli, kaj vse so oziroma smo prinesli. 

Otroke sem namreč motivirala s škatlo, ki je bila polna mojih igračk. Doma sem poiskala 

avtomobilčke. Našla sem dvajset let stara vozila iz Kinder jajčkov in lesen tovornjaček, ki 

sem ga napravila pri urah tehničnega pouka.  

 

                 Slika 4: Otroke motiviram s škatlo            Slika 5: Pokaţem svoje avtomobilčke 
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Otroci niso mogli verjeti, da ima vzgojiteljica doma taka lepa vozila. Posameznika sem 

poklicala k sebi in prav vsak je dobil priloţnost, da nam je predstavil, kaj je prinesel v vrtec. 

Nekateri so prinesli polne škatle, drugi samo kakšen majhen avtomobilček. 

 

 

Slika 6: Otrok predstavi svojo igračo 
      

Slika 7: Deklica predstavi slike cestnih vozil

 

 

 

Slika 8: Slika z avtomobilčki, knjigo in sličicami 

 

 

 

          Slika 9: Otroci občudujejo igračo 

 

 

Nabralo se je kar nekaj revij, fotografij in preostalih sličic o prometu. Otrokom sem dala 

nalogo, naj poiščejo cestna vozila in jih izstriţejo. Na mize sem zloţila zbrano gradivo in 

otrokom ponudila škarje. Dela so se lotili zelo resno. 
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Slika 10: Striţenje 

 

Neka deklica je imela v rokah sliko avtomobila, ki so ga doma našli na spletni strani. 

Komentirala je: »Take avte so meli v dobrih starih cajtih.« Predvidevam, da sta ji to povedala 

mamica in očka, ki sta bila v »tistih cajtih« še zelo mlada in imata na mladost lepe spomine. 

Neki deček pa je v reviji našel nekaj povsem nasprotnega, moderno vozilo, skorajda malo 

futuristično. Pripomnil je: »Ta avto ma pa krila in je k ptič.« 

 

 

Slika 11: Avto iz tistih »starih cajtov« 

   

Slika 12: Avtomobil s krili 
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Po uspešnem iskanju in striţenju smo si ogledali vse sličice. Skupaj smo poiskali različna 

vozila, jih poimenovali in napravili plakat s cestnimi vozili. Otroci so mi pomagali pri izbiri 

barv flomastrov in pri črkovanju besed, nato pa so sličice nalepili pod ustrezno besedo. 

 

 

 

Slika 13: Črkovanje besed 

 

Slika 14: Lepljenje sličic 

 

Plakat smo nato skupaj obesili nad knjiţni kotiček. 

 

Slika 15: Končni izgled plakata 

 

Otroci so izrezali zelo veliko slik in kot sem omenila, so nekaj ţe izstriţenih prinesli od doma. 

Vse skupaj sem dala na mizo. Ogledali so si jih, jih poimenovali ter jih razvrstili glede na 

vrsto vozila (avto, kolo …).  
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Slika 16: Razvrščanje sličic 

 

Nastalo je kar nekaj kupčkov s slikami. Največ je bilo avtomobilov, malo manj motorjev in 

koles in najmanj traktorjev. Tu pa tam se je našel kakšen tovornjak ali bager. Skupaj smo 

prišli do ideje, da naredimo še kakšen plakat. Najprej sem na barvit šeleshamer napisala 

naslov Avtomobili in otroci so ga polepili z ustreznimi slikami. Prav tako sta nastala plakata s 

traktorji in kolesi ter motorji. 

 

 

Slika 17: Lepljenje 

 

Slika 18: Otroci lepijo sličice 
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Slika 19: Plakat »Kolesa in motorji« 

 

Slika 20: Plakat »Traktorji« 

 

Najbolj jim je bil všeč plakat z avtomobili. Vsak dan so ga hodili občudovat in velikokrat so 

ga pokomentirali.  

‒ Moja mami ma tazga velizga. 

‒ Moja mami ma pa takole pobarvanega. 

‒ Mi mamo pa takole rdečga. 

‒ Tina se včasih s takim prpele. 

 

Slika 21: Deklica komentira plakat 
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Nastale so celo igre vlog. Neka deklica je vzela čopič in pričela z barvanjem. Pripomnila je: 

»Jst sm deklica in barvam avte.« Nato ga je posodila drugi in vzkliknila: »Ti si deklica in 

barvaš avte.« 

 

Slika 22: Deklica barva avtomobil na plakatu 
 

                                                                                          Slika 23: Igra vlog 

 

6.1.1  Igra 

 

Preden so otroci v vrtec prinesli svoja vozila, sem jim postavila vprašanje: »Kje se boste igrali 

z vozili, ki jih boste prinesli v vrtec?« 

‒ Na preprogi, ki ima avto. 

‒ Pa je ni več, ker smo jo polili. 

‒ Bomo pa po medvedku Puju vozili. 

‒ Ribicam bomo rekli, k majo avtocesto. 

‒ Ja pa nam jo bodo posodili. 

‒ Na terasi bi se lahko kj igral. 

‒ Po cesti taki se bomo igrali k je za nas. 

‒ Jst jo mam doma, ker mi jo je dedi prnesu. 

‒ Jst bom pa mojo preprogo prnesla k je gor cesta. 

‒ Jst mam pa avtocesto. 
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Otroci so omenili preprogo z avtomobili. Nekaj časa nazaj so jo pri zajtrku polili z mlekom in 

zato so jo odnesle čistilke. Vendar smo dobili novo, a ta ni porisana s cesto, temveč z 

medvedkom Pujem in tigrčkom. Posamezniki so obljubljali, da bodo prinesli svoje preproge, 

vendar tega nihče ni storil. Skupaj smo odšli do Ribic, otrok iz sosednje igralnice, in jih 

prosili za leseno cesto. Odločili so se, da nam jo posodijo. 

 

 

Slika 24: Sposodili smo si leseno cesto 

 

Slika 25: Dvojčka pri igri  

 

Upoštevala sem predlog, da bi se igrali na terasi. Otroci so vzeli svoje avtomobilčke in jih 

potiskali po tleh. Vozila so si zamenjali. 

 

Slika 26: Deček potiska svoje vozilo 

 

 

Slika 27: Otroci se igrajo na terasi 

 

 

Igrali so se vsi, tako dečki kot deklice. Razlika je bila le v tem, da so se deklice raje igrale z 

dekliškimi vozili, na primer z Barbie avtom ali podobnimi roţnatimi avtomobilčki. 
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Slika 28: Igra z roţnatimi vozili 

 

Z avtomobilčki so se otroci igrali tudi za mizo. Opazila sem nadvse zanimivo igro. Deklice so 

se igrale z avtomobilčki in sličicami avtomobilov. Vţivele so se v vlogo predmeta. Uspela 

sem zapisati nekaj stavkov. Deklica K. je v rokah drţala sliko golfa: »Pozdravljeni avtki. 

Kako vam je ime?« Deklica N. ji je odgovorila: »Ţivjo jst sm Mk Hitri.« Nato se je 

predstavila še druga: »Jst sm gospa Roza avto.« »In jst sm Avtek bavtek. Kdo si pa ti?« je 

dodala tretja. Deklica K.: »Jst sm Golfo, a ne vidte.« 

 

 

Slika 29: Oţivljanje predmetov 

 

Otrokom sem ponudila kartončke s slikami cestnih vozil v obliki spomina. Nisem jim 

razloţila pravil igre, ampak sem jim pustila prosto pot. Otroci so šteli kartončke in 

poimenovali slike, dokler ni neki deček našel par avtobusov.   
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Slika 30: Deklica šteje 

 

Slika 31: Iskanje parov 

 

Slika 32: Deček je našel par 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V igralnici smo si uredili poličko oziroma kotiček, ki smo ga poimenovali prometni kotiček. 

Tam smo imeli prometne kocke, sestavljanke, vozila in podobno. Polička je bila otrokom na 

dosegu rok, zato so si lahko sami vzeli igrače. Zelo radi so sestavljali. Nekateri so iz kock 

(sestavljank) sestavljali stolpe, ograje in hiške, drugi so jih vozili s traktorji in prikolicami. 

Peščica pa jih je skušala smiselno zloţiti (tj. zloţiti tako, da bi dobili pravo sličico). 

 

Slika 33: Otrok pri sestavljanju 

  

Slika 34: Deklica zlaga 

 

6.1.2 Obisk knjiţnice 

 

V knjiţnico se bomo odpravili peš. »Kaj bomo potrebovali, da bomo varni na cesti?« 

‒ Rutice. 

‒ Lučke. 

‒ Znak boš ti mela. 
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‒ Kapo rabiš za sonce. 

‒ Šli bomo po pločniku. 

‒ Ja po pločniku, drugače te lahko avto povozi. 

‒ Tam k ga ni mormo čist stran od ceste hodit. 

‒ Ja ob robu. 

 

Izmed naštetih predlogov smo izpolnili skorajda vse. Otrokom sem nadela rumene rutice. 

S pomočnico sva imeli brezrokavnike ali, kot pravijo otroci, »znake«. Hodili smo po 

pločniku ob glavni cesti ter ob robu ceste po ulicah. Ko smo prečkali cesto, smo se ustavili 

na pločniku. Zanimalo me je, če vedo, za koga je pločnik. Otroci so hiteli z naslednjimi 

odgovori. 

‒ Za otroke. 

‒ Pa za mamice in očke. 

‒ Dedija. 

‒ Pa babi tud. 

‒ Za mucke in kuţke. 

Nekdo izmed otrok je komentiral, da potrebujemo kapo za sonce. Tudi to smo upoštevali, 

in sicer nadeli so si jo tisti otroci, ki so jo imeli s seboj. Kapo pa so imeli zato, ker smo se 

v teh dneh veliko pogovarjali o varnem ravnanju s soncem. Od vseh predlogov nismo 

uresničili le tistega z lučkami (otroci so s tem mislili kresničke in ker jih nismo imeli, si 

jih nismo nadeli). Otrokom sem obrazloţila, da je podnevi dovolj rutica. Ponoči, ko je 

vidnost zelo slaba, pa smo manj vidni in kresnička je v tem primeru zelo pomembna. 

 

Slika 35: Otroci z ruticami 
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Ţe v vrtcu sem otroke vprašala, kaj bodo rekli v knjiţnici, po kaj smo sploh prišli. Odgovorili 

so mi takole. 

‒ Prišli smo po knjigo. 

‒ Po knjigo o avtomobilih pa traktorjih. 

‒ Pa o drugih vozilih. 

‒ Vprašali bomo knjiţničarko, če ma take knjige sploh. 

‒ Mogoče nam bo kj pleblala. 

 

Ker smo se za obisk knjiţnice z otroki dogovorili ţe prej, sem nekaj dni pred odhodom 

poklicala tja, da smo se dogovorili za termin. Ko smo prispeli, so nas zaposleni lepo sprejeli 

in otroci so takoj vprašali knjiţničarko, če ima kakšno knjigo. Povedali so ji, kakšne 

potrebujemo, ona pa nam je najprej povedala, da so knjige urejene na poseben način, potem 

pa nam je pokazala knjiţno polico o prometu. 

 

 

Slika 36: Knjiţničarka nam pokaţe polico 



49 

 

    

Slika 37: Knjiţna polica »promet« 

 

Ko smo si ogledali vse knjige o prometu, nas je popeljala v tako imenovano pravljično sobo. 

Tam so otroke pričakali udobni stoli, igrače in seveda kup zanimivih knjig. Knjiţničarka je 

otroke vprašala, o čem se pogovarjajo v vrtcu in vsi v en glas so vzkliknili: »O prometu!«  

Nato je poiskala nekaj primernih knjig o vozilih in prometu in jih razdelila otrokom, da si jih 

pogledajo. Eno pa je obdrţala pri sebi in jo prebrala. Otroci so bili zelo navdušeni in komaj so 

čakali, da si jih nekaj izberejo za v vrtec.  

 

           

Slika 38: Knjiţničarka predstavi knjige o 

prometu 

 

Slika 39: Otroci gledajo knjige 
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6.1.3 Knjiţni kotiček 

 

Otroci so prinesli knjige iz knjiţnice in si jih ogledali. Ko jih je bilo treba pospraviti, so 

ugotovili, da niso označene. Prosili so me, naj jim pripravim znake, da jih bodo nalepili na 

knjige. 

 

V igralnici smo ţe imeli knjiţni kotiček, zato otrokom urejanje knjig ni bilo tuje. Ko smo 

imeli projekt »Knjiţni nahrbtnik«, smo se dogovorili, da bodo knjige zaradi laţjega urejanja 

označene. Iz papirja sem izstrigla znake (pripravila sem jim tri osnovne: krog, trikotnik in 

kvadrat). Te znake so otroci s pomočjo prozorne folije nalepili na izbrane knjige in jih vstavili 

v ustrezno označen prostor v kotičku, ki sem ga predhodno prav tako označila. Da bi bilo vse 

skupaj laţje, sem vse znake naredila v eni barvi, tako je bil edini kriterij za razvrščanje oblika.  

 

Tudi pri projektu »Cestni promet« sem otrokom pripravila znake. Te so nalepili na knjige ter 

jih nato brez teţav pospravili v ustrezen prostor v kotičku.  

 

 

Slika 40: Deklica označi knjigo 

   

 

 

Slika 41: Knjiţni kotiček
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Slika 42: Deček pri urejanju knjiţniega kotička 

            

Slika 43: Deklica ureja po znakih 

 

Neka deklica si je izbrala eno izmed knjig o prometu, se usedla na preprogo in začela listati. 

Ob vsaki fotografiji je nekaj pripomnila. Trudila se je, da bi bilo pripovedovanje čim bolj 

slovnično: »Rumen avtobus je peljal po cesti. Potem je ustavil.« Čisto tiho je sama pri sebi 

zapela pesmico Z avtobusom k teti. K sebi je povabila še eno deklico, ki je prav tako 

pripovedovala ob slikah. 

 

Slika 44: Deklica pripoveduje ob slikah 

 

 

V knjiţnici smo si sposodili prav posebno knjigo. Posebna je bila zato, ker je bila to velika 

kartonka s sestavljankami (ali drugače puzzle). Otroci so jo sestavljali skorajda vsak dan in 

vedno jim je bila velik izziv.  
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Slika 45: Knjiga s puzzlami 

 

    

Slika 46: Otroci sestavljajo puzzle 

 

6.2 ŠKATLA ZA SHRANJEVANJE IGRAČ 

 

Področje: MATEMATIKA 

Povezava z ostalimi področji: UMETNOST, JEZIK, NARAVA, GIBANJE 

Cilji: 

MATEMATIKA: 

‒ otrok išče, zaznava in uporablja različne moţnosti problema, 

‒ otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanja, 

‒ otrok preverja smiselnost dobljene rešitve problema, 

‒ otrok shranjuje igrače v škatle. 

UMETNOST: 

‒ otrok razvija umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem, 

‒ otrok uţiva v umetnosti. 

JEZIK:  

‒ otrok doţivlja verbalno komunikacijo kot vir reševanja problemov, 

‒ otrok razvija predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

NARAVA:  

‒ otrok spoznava, da ima urejanje prostora in lega predmetov določen namen. 

GIBANJE:  

‒ otrok razvija fino motoriko. 
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Znotraj projekta se je razvil mini projekt. Vse skupaj se je pričelo s preprostim vprašanjem, 

kam pospraviti igrače. 

 

Kam boste pospravili igrače – avtomobilčke, ki jih boste prinesli v vrtec? 

‒ V tardečo škatlo jih bomo dali.  

‒ Ampk tam ni več plostola. 

‒ Moja mami ma eno u avtu ampk je pouna. 

‒ Bom jst doma poiskala drugo škatlo. 

‒ Rabimo veliko škatlo. 

‒ Take majo pa v trgovinah. 

 

Prva rešitev je bila rdeča škatla oziroma zaboj, v katerem imamo pospravljene majhne 

avtomobilčke. Ker je ta škatla ţe polna, se je javila neka deklica, da bo škatlo poiskala doma. 

Takoj naslednji dan je v vrtec prišla praznih rok in njena babica se nam je opravičila, ker 

doma niso nič našli. Dan za tem sta se na škatlo spomnila dvojčka in v vrtec prinesla vsak 

svojo. Prvi malo večjo in drugi manjšo. Njun očka me je vprašal, če res potrebujemo škatli in 

moj odgovor je bil pritrdilen. Kmalu je nastala teţava. Dobili smo škatli, vendar dečka nam 

nista dala dovoljenja, da bi ju uporabili za shranjevanje avtomobilčkov. »Jst bom svoj avto 

not pospravu!« je rekel en izmed dvojčkov. Tako sta svoji škatli odnesla domov in zopet smo 

bili na začetku. Spomnili smo se, da smo se pogovarjali o trgovini in ker druge rešitve niso 

bile ustrezne, smo se odločili, da odidemo na kratek sprehod do bliţnje trgovine. Pred tem 

smo se pogovorili, kako bomo hodili v koloni in na kaj bomo pozorni v prometu. 

Trgovina je zelo majhna, zato sem z izštevanko izbrala dva otroka, ki sta odšla z mano notri. 

Pomočnica pa je medtem s preostalimi otroki počakala zunaj. Ko smo vsi trije vstopili v 

trgovino, sem opazila, kako ţe iščeta veliko škatlo. Trgovec nas je prijazno pozdravil in nas 

vprašal, kakšne so naše ţelje. Deček se je oglasil: »Škatlo rabmo, škatlo za avtomobilčke 

pospravt.« Trgovec je odšel v skladišče in vrnil se je z ravno pravšnjo škatlo. Dečka sta bila 

tega zelo vesela in komaj sta čakala, da odneseta škatlo pokazat ostalim Ţabicam. Zahvalili 

smo se trgovcu za pomoč in se odpravili ven. Fanta sta stekla k ostalim otrokom in vsi so bili 

veseli, ker smo končno prišli do prave škatle. Slišali so se vzkliki: »Pa jo mamo! Škatlo mamo 

za avtke!«  
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Slika 47: Deček prevzame škatlo 

 

 

 

Slika 48: Pa jo imamo  

 

 

 

 

 

Slika 49: »Škatlo mamo za avtke!« 

 

Vprašanje, kdo bo nesel škatlo v vrtec, sploh ni bilo potrebno. Naključna dva sta jo prijela in 

ker je škatla precej velika, sta se na četrt poti zamenjala z drugima dvema in tako naprej vse 

do vrtca. 
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Ko smo prišli do škatle, so otroci izrazili ţeljo, da jo polepšamo. Vprašala sem jih, kako. 

Dobila sem sledeče ideje. 

‒ Pobarval jo bomo. 

‒ S čopiči najraj. 

‒ Nardila bi škatlo veš barvala bi jo. 

‒ Z rdečo barvo. 

‒ Al pa iz roza. 

‒ Jst bi kr vse barve. 

‒ Zeleno bom pobarvala. 

‒ Luknjice s svinčnikom naredmo. 

‒ Pa vrvico bomo čez dal. 

‒ Vrvico bomo u luknce dal. 

 

Ker se otroci niso odločili za točno določeno barvo, sem jim ponudila le osnovne štiri: modro, 

rdečo, rumeno in zeleno. Upoštevala sem ţeljo, da bi radi barvali s čopiči. Škatlo sem 

postavila na mizo in otroci so pričeli z barvanjem. Barvali so v skupinah, ker je bila škatla 

kljub svoji velikosti premajhna za tako skupino. 

Opazovala sem, kako se bodo organizirali glede barv. Presenetljivo se mi je zdelo, da ni prišlo 

do prepira. Tudi barv niso nič mešali; predvidevam da zaradi dogovora, da bodo vsako stran 

pobarvali z drugo barvo. 

 

 

Slika 50: Otroci barvajo škatlo 

 

Slika 51: Deček si je izbral zeleno 
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Kako bomo označili škatlo, da bomo vedeli, kaj je notri? 

‒ Traktorja rumenga bi gor dal sliko tako. 

‒ Lahko iz roţicam. Z modrim belim pa rdečim. Mami jih bo mi dala. 

‒ S svinčnikom bomo napisali, da so not avtomobili pa bo označena. 

‒ Avto škatla bo pisalo gor. 

 

Ostalo nam je še nekaj sličic cestnih vozil, ki so jih otroci prinesli v vrtec. Tisti, ki so ţeleli 

škatlo označiti s sliko, so si jih nekaj izbrali in jih prilepili na njo. Deklica, ki je dala predlog, 

da bi bila škatla označena z roţicami, pa je bila ţal več kot en teden odsotna in zato njene 

ideje nismo uresničili. 

 

Slika 52: Označevanje škatle 

 

Vsi so se strinjali s predlogom, da na škatlo napišemo avto škatla. Pri tem je nastal problem, 

ker v tej starosti ne zna še nihče pisati. Skupaj smo prišli do rešitve, da jim črkujem na 

poseben način, in sicer vsako črko sem napisala na bel list in deklica, ki je leto dni starejša od 

ostalih v skupini, jih je preslikala. Pri tem ji je pomagala še ena, ki je prav tako med 

starejšimi. Ostali so vseeno sodelovali. Skupaj smo zlogovali besedi. 
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Slika 53: Otroci zlogujejo besedo 
 

Slika 54: Preslikovanje črk 

 

Škatlo smo označili s sličicami in napisom. Ostala je le še ideja z luknjicami in vrvico. Deček, 

ki je predlagal luknjice, je prijel svinčnik in pričel spretno luknjati. Veliko se mu jih je 

pridruţilo. 

 

 

Slika 55: Luknjanje škatle 

 

Slika 56: Škatla je preluknjana 

 

 

Sledilo je še navezovanje vrvice. Tega sta se domislila dvojčka. Moram priznati, da sem bila 

glede luknjic in vrvice malo skeptična, a na koncu se je izkazalo, da je bilo vse skupaj zaman. 

Dečka sta bila pri svojem delu zelo uspešna. 
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Slika 57: Navezovanje vrvice 

  

 

Otroci so ţeleli uporabiti škatlo. Iz svojih predalov so prinesli avtomobilčke in ostala vozila 

ter jih pospravili vanjo. 

 

 

Slika 58: Uporaba škatle 

 

Poiskati smo morali le še primeren prostor za našo škatlo. 

Kje bo imela škatla svoje mesto? 

‒ Obesili bi jo gor (deček pokaţe na strop, kjer imamo obešeno dekoracijo). 

‒ Al pa iz ene strani na drugo jo obesmo. 

‒ Pod tvojo mizo jo dajmo. 
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‒ Ne pa ne k Petra ne bo dovolila. 

‒ Pod našo mizo. Nas pa ne bi motil. 

‒ Na omari. 

‒ Zravn blazine. 

‒ Mogoče zravn tistga kotička k so vozički. 

‒ Tm je prostor pr radiatorju za škatlo našo. 

‒ Ja kr tja jo postavmo. 

 

Zopet sta bila glavna dvojčka. Glede na to, da iz skupine še nihče ne zna zvezati vezalk, sta 

škatlo na poseben način navezala na radiator. 

 

 

Slika 59: Škatla dobi svoje mesto 

 

6.3 OBISK SALONA »AVTO KAVŠEK« 

 

Področje: DRUŢBA 

Povezava z ostalimi področji: NARAVA, JEZIK, GIBANJE 

Cilji: 

DRUŢBA: 

‒ otrok spoznava oţje druţbeno okolje, 

‒ otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči ţiveti in ravnati varno v prometu, v 

avtohiši, 
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‒ otrok se seznani z različnimi poklici. 

NARAVA:  

‒ otrok razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo in o zaporedju dogodkov. 

JEZIK: 

‒ otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijski proces z 

otroki in odraslimi (vljudnost, verbalna komunikacija). 

GIBANJE: 

‒ otrok razvija naravno obliko gibanjo. 

 

Na začetku projekta, ko smo z otroki sestavljali načrt, kaj vse bomo počeli, sem jim zastavila 

sledeče vprašanje: »Ali otroci lahko vozijo avto?« Dobila sem naslednje odgovore. 

‒ Ne samo igrače take avte. 

‒ Moja Damjana ga lahko voz. 

‒ Strici. 

‒ Dedki. 

‒ Sestra pelje. 

‒ Otroci ga pa ne smemo. 

‒ Vozim brez volana. 

‒ Ne smemo. 

‒ Če nam je premejhn pa druzga kupmo. 

‒ V salonu avte prodajajo. 

‒ Moja mami je corso prodala enmu stricu. 

‒ Moja mami k je starejšga mela, ga je tud. 

 

Ko je neki deček omenil salon, me je prešinila misel, da bi obiskali salon v domačem kraju, in 

sicer »AVTO KAVŠEK«. Svojo misel sem povedala še na glas in dobila sem dodatne 

odgovore. 

‒ Tam so une metlce k avto perejo. 

‒ Avtopralnce! 

‒ Une gobice. 

 

Poiskala sem telefonsko številko salona in se pozanimala, če jih lahko obiščemo. Dogovorili 

smo se za ustrezen termin. 
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Na dan odhoda smo si nadeli rumene rutice in se odpravili na varno pot. V avtohiši nas je 

sprejel sam lastnik. Najprej smo se malo razgledali po salonu, kjer smo lahko videli veliko 

novih avtomobilov. Nekateri otroci so vedeli, da so avtomobili znamke Fiat.  

 

Slika 60: Ogled salona 

 

Opazila sem, da se je skupina otrok ustavila pred tablo, na kateri je bilo veliko majhnih 

avtomobilov vseh barv. Zanimalo jih je, zakaj jih imajo v salonu in če se lahko z njimi igrajo. 

Dobili so odgovor, da so to barve avtomobilov, ki jih imajo v ponudbi. 

 

Slika 61: Tabla z avtomobili 
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Po prostem ogledu nas je čakalo prvo presenečenje. Lastnik nam je podaril reklamne obeske 

za ključe. Vsak otrok si je lahko izbral svojega. Obeski so narejeni kot majhni copatki in prav 

zaradi tega so bili otrokom še posebno všeč. 

 

Slika 62: Lastnik nam podari obeske za ključe  

 

Zahvalili smo se za čudovito darilo in ţe je sledilo drugo presenečenje. Cela skupina Ţabic je 

prejela odsevnike za na roke. Pogovorili smo se o tem, čemu sluţijo.  

 

 

Slika 63: Prejem odsevnikov 

 

Gospod Kavšek nas je nato povabil v ostale prostore. Za salonom se nahajajo velike 

delavnice. Lastnik se nam je ţe v naprej opravičil zaradi nereda v delavnicah, ker jih 

prenavljajo, in sicer zato, ker bodo poleg avtomobilov znamke Fiat začeli s prodajo še 

avtomobilov znamke Hyundai. Opravičilo smo sprejeli. 
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Najprej smo videli mehanika. Pokazal nam je pokvarjeno vozilo in dvigalko. 

 

Slika 64: Mehanik nam pokaţe pokvarjeno vozilo 

 

Nato nas je ogovoril delavec iz avtolakirnice. Pokazal nam je svojo uniformo in nas povabil, 

da si skozi steklo vrat ogledamo barvanje oziroma lakiranje avtomobila. Naslednji zaposleni 

pa je bil avtoličar. Predstavil nam je svoj poklic in nam pokazal, kako se ravna plastiko.

 

 

Slika 65: Avtolakirnica 

 

 

Slika 66: Ravnanje plastike 

 

Sledil je ogled avtopralnice. Omenila sem, da bodo odslej v »AVTO KAVŠEK« prodajali 

tudi avtomobile znamke Hyundai in v ta namen se je lastnik odpravil po novega Hyundai-a ter 
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ga zapeljal pred avtopralnico. Najprej je delavec ročno spral vozilo, nato pa ga je prepustil 

pralnici, ki ga je temeljito očistila z ogromnimi krtačami, kot so jim rekli otroci. 

 

Slika 67: Spiranje avtomobila 

 

Slika 68: Avto v avtopralnici  

 

 

 

 

Otroci so na avtopralnici opazili semafor in neka deklica je rekla: »K je jdeča avto ne sme 

nikamoj.« Druga pa je dodala: »Pa k zelena svet se gre pa avto oprat lahko.«  

 

Pranje je šlo h koncu in skupaj z lastnikom smo odšli na drug konec pralnice, da bi videli še 

sušenje. Otroci so bili zelo pozorni in opazili so vse malenkosti. Vzklikali so: »Petra glej 

fene!«,  »Jojjj kakšn velk fen piha.« Opazila sem, da so neizmerno uţivali.  

 

Slika 69: Sušenje avtomobila z velikim fenom 

 

Slika 70: Navdušenje nad sušenjem 

 

Naš obisk se je bliţal koncu. Zaposleni so nas pogostili s sokom in otroci so se lahko še 

enkrat sprehodili po salonu. Za spomin smo dobili nekaj katalogov, ki nam jih je podarila 

njihova tajnica. Pred odhodom smo se zahvalili za odlično vodenje in razlago gospodu 
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Kavšku in mu izročili simbolno darilce. Poprosili smo še za skupno fotografijo in se odpravili 

nazaj v vrtec. 

 

Slika 71: Prejem Fiat-ovih katalogov 

 

Slika 72: Otroci pri novem avtomobilu 

 

 

Slika 73: Spominska fotografija 

 

Takoj ko smo prispeli v vrtec, sva s pomočnico vprašali otroke, kaj vse so videli v »AVTO 

KAVŠEK«. Dobili sva veliko izjav. 

‒ Avte. 

‒ Tovornjake. 
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‒ Stroj. 

‒ Avtomobile. 

‒ Vse sorte. 

‒ Kako lepo popravljajo smo videli. 

‒ A veš, da je moja mami peljala enga mojga corso in tam je en stric mojo corso 

popravljal. 

‒ Kako avto vozi stric. 

‒ Vodo, ki je špricala. 

‒ Ključe. 

‒ Avte, ki se razbijejo, pol jih pa popravljajo, če so kj pokravljeni. 

‒ Avtopralnco pa še vodo. 

‒ Fen. 

‒ K popravljajo avto. 

‒ K popravljajo gume.  

‒ Enga avta so pa dvignili. 

‒ K avto barvajo k je poču. 

‒ Lučke k se dajo. 

‒ Mjhne avtke je meu. 

‒ Tud bloke je teta nam dala. Avti so not. 

‒ K perejo avto. 

‒ K se je avto zaleteu je pokazou. 

‒ K je biu fen. 

‒ Vodo kako se dela. 

‒ Krtače. 

‒ Vodo k se spira. 

‒ Gume. 

‒ Ključ. 

‒ Sok. 

‒ Kako je avto umazan. 

‒ Kombija in še en avto. 

‒ Viličar je tam biu. 

Otroci so bili zopet deleţni novih izkušenj. Vse nove informacije so čez nekaj dni povsem 

spontano prikazali preko igre, ko so izdelali vozila iz škatel.  
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6.4 VOZILA IZ ŠKATEL 

 

Področje: UMETNOST 

Povezava z ostalimi področji: NARAVA, JEZIK, MATEMATIKA, GIBANJE 

Cilji: 

UMETNOST:  

‒ otrok doţivlja, spoznava in uţiva v umetnosti, 

‒ otrok razvija umetniško predstavljivosti in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

NARAVA: 

‒ otrok spoznava, da imajo predmeti v domišljijskem svetu tudi lastnosti, ki jih v naravi 

nimajo, 

‒ otrok v igri ponazarja delovanje vozil, delovnih strojev. 

JEZIK: 

‒ otrok doţivlja verbalno komunikacijo kot vir ugodja. 

MATEMATIKA: 

‒ otrok spoznava geometrijska telesa, 

‒ otrok rabi izraze za opisovanje poloţaja predmeta in se nauči orientacije v prostoru. 

GIBANJE: 

‒ otrok potiska rekvizite. 

 

 

Otrokom sem na začetku projekta pokazala svoj tovornjaček iz lesa. Bil jim je tako všeč, da 

so tudi oni ţeleli napraviti nekaj podobnega. Ker bi bilo delo z lesom za njih prezahtevno, 

sem jim predlagala, da doma poiščejo kartonaste škatlice in jih prinesejo v vrtec. Da jih otroci 

ne bi pozabili, sem napisala obvestilo in ga obesila na oglasno desko. 

 

Do datuma, ki sem ga napisala v obvestilu, so vsi otroci iz skupine Ţabice prinesli kartonaste 

škatle. Moje navodilo je bilo, da iz njih po ţelji sestavijo cestno vozilo.  
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Slika 74: Sestavljanje vozil iz škatel 

 

Otroke sem vprašala, kaj so sestavili. Kljub temu, da sem jih usmerila k cestnim vozilom, so 

se nekateri odločili za vlak. Naredili so naslednja vozila. 

‒ Veliki avtobus. 

‒ Vlakec sm naredu. 

‒ To je tak stroj. 

‒ Avtobus k strela. 

‒ Avto streha. 

‒ Tadoug vlak. 

‒ Tovornaka sm sestavu. 

‒ Avtek. 

‒ Avtobusa. 
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Slika 75: Velik avtobus  

Slika 76: »To je tak stroj« 

 

Vozila so nato zlepili in jih pobarvali s čopiči, natančneje s tempera barvo. Tokrat so bili še 

tisti malo manj vztrajni dolgo pri mizi. Eden izmed dečkov je barval cele pol ure. Poleg vozila 

si je po nesreči pobarval tudi lase. 

 

Slika 77: Barvanje 

 

Slika 78: Deček s pobarvanimi lasmi 

 

Veliko pozornosti sta pritegnila dvojčka, ki sta skupaj naredila »avtobus k strela«. Pol 

avtobusa sta pobarvala rdeče in pol zeleno. Vsak je barval svojo stran. Vse sta se dogovorila 

sama in, presenetljivo, brez konflikta. 
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Slika 79: Dečka sta sestavila 

»avtobus k strela« 

 

 

Slika 80: Dvojčka barvata 

vsak svojo stran 

  
Slika 81: Avtobus je končan 

 

 

Ko so bila vozila nared, je sledila igra. Otroci so se vţiveli v različne vloge. V igri so 

uporabili vse svoje izkušnje. Igrali so se za avtopralnico, avtomehanika in podobno. Delček 

pogovorov sem uspela posneti z diktafonom. 

 

Dvojčka sta imela svojo delavnico. 

Deček L.: »Šraufam!« 

Deček G.: »Djva popravt.« 

Deček L.: »Dvignt ga morva, takole.« 

Deček G.: »Zdj pa zašraufej.« 

Deček L.: »Čkt, pff. Takole. 

                  Še mal pa bo popravlen.« 

Opazovala ju je skupinica otrok. Vzklikali so: 

»Popravt! Popravt! Popraaavt!«                                

Deček Ţ.: »Na še men zašraufej.« 

Deček B.: »Še men dj, še men.« 

    

Deklica N. je naloţila plastično posodo iz kuhinjskega kotička na svoj avto in vpila: 

»Viju,viju,viju. Avtopralnca umij me!« Iz druge strani igralnice se je zaslišalo: »Tle mamo 

avtopralnico. Pojdi dol!« 

Slika 82: Dvojčka »šraufata« 
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Slika 83: Deklica kliče avtopralnico 

  

Slika 84: Deklica pelje vozilo v avtopralnico 

 

Nato je svoje vozilo odpeljala do deklice P., ki jo je ţe čakala s svojo avtopralnico. 

Avtopralnica je bilo prav tako vozilo, in sicer vlak. Deklica N. je to vedela, zato je vprašala: 

»Lahko mal poskusim tvojo hiško vlak?« Deklica P.: »Jst sm tvoja prjatlca. Če hočš ti lahko 

operem avta, k to je zdj avtopralnca.« N. je naloţila svoj avto na avtopralnico in začelo se je 

intenzivno pranje. Slišalo se je šumenje vode: »ŠŠŠŠŠŠŠŠŠššššššš.« Avto je premetavalo po 

pralnici navzgor in navzdol. Ko je bilo delo zaključeno, se je N. zahvalila: »Hvala, bom pršla 

spet k bo umazan.« 

 

 

Slika 85: V avtopralnici 

 

 

 

Slika 86: Deklica uprizarja pranje avtomobila 

 

 

Deklica P. se je odločila, da zapre avtopralnico. Odnesla jo je pod mizo in nato še sama zlezla 

tja. 
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Slika 87: Avtopralnica je zaprta 

 

Čez nekaj trenutkov jo je zopet odprla. Vabila je otroke: »Gremo v avtopralnico! Kar v 

avtopralnico.« Skupina otrok je vzkliknila: »Avtopralnca! Juhuhu!« V trenutku je bila pred 

avtopralnico gneča umazanih vozil. Deklica P.: »Grem pripravit delavnico v avtopralnico.« 

Otroci so se poistovetili s svojimi vozili: »Operi me. Obriši me prosim.« Deklica P.: »Avto je 

ţe. Nasvidenje.«  Deček T.: »Hvala! Adijo.« Pralnica je bila v polnem zagonu. Deček A. je 

pripeljal svoj vlak: »Prosim pomagaj mi, umazan sm.« Deklica P.: »O prijatelj moj kar 

naprej.« Deček A.: »O kako sem lep zdj. Adijo, domov grem, kosilo me čaka. Čuha puha, 

čuha puha.« 

Otroci so se tako velikokrat igrali, vendar so ţeleli, da bi vozila videli tudi starši. Pred 

igralnico smo naredili razstavo in  svoje vozilo so lahko odnesli domov. 

 

Slika 88: Razstava vozil iz škatel 
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6.4.1 Škatle 

 

Ko smo iz škatel delali vozila, smo uporabili predvsem manjše, večje pa so ostale. Zloţili smo 

jih k omaram in jih pusili stati. Dva dečka sta ugotovila, da so dovolj velike za otroško vozilo. 

Vzela sta vsak svojo, se usedla in se začela pretvarjati, da imata avto. 

 

Slika 89: Dečka načrtujeta voţnjo z avtomobili 

 

Ideja je bila všeč tudi ostalim. Prišli so do ugotovitve, da je laţje, če se z enim avtom vozita 

dva. Prvi je voznik in sedi v škatli, drugi pa ga potiska. Zabavno ni bilo samo tistemu, ki je 

sedel, ampak tudi temu, ki je potiskal. 

 

Slika 90: Potiskanje škatle 

 

Slika 91: Voţnja s škatlo 
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Kljub temu da je bila voţnja laţja v dvoje, so se nekateri odločili, da se vozijo sami. Neki 

deček je strgal del škatle. Rekel je: »To bodo pa zdj vrata.« Nekdo ga je opazil in naredil 

enako. Oglasila se je skupina otrok: »Lej k majo strgano škatlo.« Prvi deček je komentiral: 

»Ja pa kaj. Zato k smo predebeli pa strgamo škatlo.« Potiskala sta se naprej in nenadoma je 

drugi s škatlo naredil obrat. Prvi je videl, da je zabavno: »Ha, kako se dobr vrtiš, bravo, še jst 

bom probou.«  

 

Slika 92: Avtomobilova vrata  

 

Slika 93: Vrtenje s škatlo 

 

 

 

Otroci so se s škatlami igrali več dni, toliko časa, dokler se niso povsem uničile. Velikokrat so 

iz njih naredili avtobus.  Škatle so enostavno postavili eno za drugo. Otrok v prvi škatli je bil 

šofer, ostali pa potniki. Vloge so tudi zamenjali.  

 

 

Slika 94: Avtobus 
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6.5 PROMETNI ZNAKI 

 

Področje: DRUŢBA 

Povezava z ostalimi področji: MATEMATIKA, UMETNOST, JEZIK, GIBANJE 

Cilji: 

DRUŢBA: 

‒ otrok se seznani z varnim vedenjem in se nauči ţiveti in ravnati varno v prometu, 

‒ otrok spoznava pravila v prometu, 

‒ otrok riše po čutnem doţivljanju. 

MATEMATIKA: 

‒ otrok išče, zaznava in uporablja različne moţnosti rešitve problema, 

‒ otrok opazuje rabo simbolov in sodeluje v pogovorih o pomenu simbolov. 

UMETNOST: 

‒ otrok riše, slika po čutnem doţivljanju (po opazovanju), 

‒ otrok uţiva v umetnosti. 

JEZIK: 

‒ otrok posluša svoji starosti primerne uganke, pesmice ter pripovedi, 

‒ otrok uporablja jezik kot objekt igre. 

GIBANJE: 

‒ otrok sproščeno izvaja naravne oblike gibanja, 

‒ otrok razvija fino motoriko. 

 

Pomemben del v cestnem prometu so prometni znaki. Zanimalo me je, če otroci sploh vedo, 

kaj je to. 

 

Kaj so to PROMETNI ZNAKI? 

‒ Da je stop. 

‒ Zebra. 

‒ Kombi. 

‒ Rdeča luč. 

‒ Če prehitro voziš greš v zapor. 

‒ Če se prebrneš greš pa v bolnco. 

‒ Pešci (tako poimenuje prehod za pešce). 

‒ So znaki. 
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‒ Lučke so. 

‒ Da se ustaviš. 

 

 Iz odgovorov lahko sklepamo, da za prometne znake niso slišali prvič, a kljub temu jih bodo 

morali še spoznati. 

Ogledali smo si nekaj prometnih znakov v bliţnji okolici. Otroci so povedali, kaj jim določen 

znak pomeni. 

 

STOP ZNAK  

‒ Nas opozori. 

‒ Gremo nazaj v avto to pomeni.   

‒ Da se avto ustavi tukaj. 

‒ Če vidimo avto ne smemo it naprej. 

‒ Za ustavit se. 

‒ Stop piše gor. 

‒ Da vozila ustavijo in pogledajo. 

‒ Moja mami ne ustavi.                                                           

‒ Da ne smejo tukaj vozit.                                                   

‒ Lahko se pa tukaj ustavi in gre kšn starš otročke iskat 

     (Znak, ki smo si ga ogledali, je namreč pri parkirišču pred vrtcem.). 

 

ZNAK PREHODA ZA PEŠCE  

 

‒ Še en znak je to. 

‒ Prometni znak na cesti. 

‒ Da gremo čez. 

‒ Pazi hoditi pomeni. 

‒ Da je treba pazit. 

‒ Zebre. 

‒ Da lahko avti grejo mim, da lahko ustavijo. 

                                                                                                               –   Moder in bel znak je. 

‒ To je en starš. 

‒ Mami je al pa oči lahko. 

‒ Pa to so pešci. 

Slika 95: Stop znak 

Slika 96: Znak prehoda za pešce 
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Slika 97: Pri znaku prehoda za pešce 

 

Ţe velikokrat smo šli na sprehod in nekajkrat je bilo potrebno prečkati cesto. Ko smo bili 

tokrat ravno pri znaku za prehod, sem otroke vprašala, kakšen znak so črte na cesti. 

‒ Pešci so. 

‒ Za čez cesto it. 

‒ Tuki mormo v obe smeri pogledat. 

‒ Pešec je to. 

‒ Tukaj gor hodimo. 

‒ To je zebra. 

‒ Ampak zebra je črne pa bele barve. 

‒ Bele črte so narisane na cesti. 

Le trije iz skupine so vedeli, da je to zebra, ostali pa so si skušali zapomniti. Ko smo jo 

naslednjič prečkali, sem jih zopet vprašala, kakšen znak je to in rezultat je bil zelo uspešen.   

V času zbiranja informacij je neka deklica v vrtec prinesla pesmico iz starega Cicibana. 

Spomnila sem se, da opeva zebro. Ko smo se vrnili z ogleda prometnih znakov, sem jo 

poiskala. Ker je bila za otroke preteţka, da bi se jo naučili, sem se odločila, da jo le preberem. 

Poleg pesmice pa sem jim brala tudi kratke uganke o prometu in vozilih, ki jih je prav tako 

prinesel nekdo izmed otrok. 
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Slika 98: Pesmica o prehodu 

(vir: skenirano iz Zbirke cicibanov (1980/1981), letnik 36, št. 4., str. 41. Na prehodu (avtor pesmi: Bakula J., 

ilustrator: Reichman  J.), Ljubljana: Mladinska knjiga) 

 

UGANKE O PROMETNIH ZNAKIH   

 

Lahko je trikoten, okrogel, oglat, 

modro-bel, črn, rumen, rdeč, ploščat. 

Da res boš na cesti zaščiten in varen, 

ravnaj se po njem in ne bodi nemaren! (INTEMORP KANZ) 

 

Če kdaj ponoči greš na pot, 

ta reč naj spremlja te povsod! 

Ko te vozilo osvetli, 

ta predmet v noč se zaiskri. (ANJOBDO AKČUL) 

 

Na pločniku, na cesti nevarnost preţi, 

najbolj na pešca, ki preveč se mu mudi. 

Le po belih črtah čez cesto se podaj, 

kadar v šolo greš in iz nje hitiš nazaj! (ARBEZ) 
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Je asfaltirana in dolga kakor reka, 

po njej pa redek ali gost promet poteka. 

Kadar dve se srečata, kriţ brţ naredita, 

nato pa vsaka v svojo smer naprej hitita. (ATSEC) 

 

UGANKE O VOZILIH 

 

Za rojstni dan si Jakec ga naskrivaj ţeli, 

po kolesarski stezi vozilo to brzi. 

Kdor z njim zvečer si upa voziti brez luči, 

kazen plača, če prometnik v roke ga dobi. (OLOK) 

 

Štiri ali več koles ima ta velikan, 

za tristo, petsto, sedemsto konjev je močan. 

Na osemdeset mu hitrost je omejena, 

teţav razdalja ne predstavlja zanj nobena. (NOIMAK) 

 

Ta hišica iz pločevine 

v ţeljene kraje te pririne. 

Moj očka nanjo budno pazi, 

da je kak norec ne oplazi. (OTVA) 

 

 

ZNAK ZA OMEJITEV HITROSTI 

 

‒ Številke so gor. 

‒ Znak je. 

‒ Bel in rdeč. 

‒ 9, 3 al pa 5 je to. 

‒ Ne. 4 in še taka 0 je zravn.                                 

‒ Pove kako more moj oči tuki peljat. 

 

Otrokom povem, da je to znak za omejitev hitrosti in jim obrazloţim njegov pomen. 

Nadaljujem z vprašanjem: »Zakaj moramo ravno tukaj peljati počasi?« 

Slika 99: Znak za omejitev 

hitrosti 
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‒ K moja mami bo šla kr hitr drugač. 

‒ Zato, da se ne prebrnemo mormo it počasi. 

‒ Tukaj so ljudi in morjo it počasi. 

‒ Šola blizu je pa vrtc. 

‒ Zato, da kšnga ne povoziš, k drugač bo mogu u bolnco. 

 

ZNAK ZA OBVEZNO SMER 

 

  

Slika 100: Znak za obvezno smer 

                           

 
Slika 101: Pri znaku za obvezno smer 

 

‒ Puščica kaţe kam gremo domov. 

‒ V katero smer peljemo. 

‒ V Višnjo Goro kaţe. 

‒ Avti tako vejo kam pelat treba. 

 

ZNAK ZA PARKIRIŠČE 

 

Slika 102: Znak za parkirišče 

 

‒ Taka črka je k moje ime (P kot 

Pia). 

‒ Bela črka je. 

‒ Modro je pa okol. 
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Ustavili smo se pri prometnem znaku za parkirišče. Nihče ga ni prepoznal. Vprašali so me, 

kaj pomeni in razloţila sem jim, čemu sluţi. V tistem hipu se je mimo pripeljal traktor. 

Skupaj smo ugotavljali, kje vse se vozi. Trdili so, da je to prav tako cestno vozilo kot 

avtomobil, ampak da gre zelo počasi, da česa ne raztrese, ker ima prikolico.  

 

 

 
Slika 103: Znak za parkirišče in občudovanje traktorja
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Od vseh prometnih znakov, ki smo si jih ogledali, otroci najbolj poznajo STOP znak. Poznajo 

njegov pomen. Malo manj poznajo znak za prehod, ostali pa so jim povsem tuji. 

 

Vračali smo se v vrtec in mimo se je pripeljal avto z rumeno oznako na strehi. Neki deček je 

rekel, da je to taksist, potem pa so me prosili, da jim preberem napis. Pisalo je AVTO ŠOLA.  

Razloţila sem jim, zakaj obstaja avto šola. 

 

 

Slika 104: Avtomobil AVTO ŠOLA 

 

Ob prihodu v igralnico sem pripravila bele liste in navadne svinčnike, saj se da z njimi 

najbolje izraţati. Moje navodilo je bilo, naj narišejo prometne znake, ki so jih videli. 

 

 

Slika 105: Stop znak 

Narisal: Tim, 4 leta in 2 meseca 
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Slika 106: Okrogli znaki 

Narisal: Luka, 4 leta in 4 meseci 

                                                                                                      

Posamezniki so v znake narisali črke, ker imajo pravi znaki prav tako napis. Vendar ko sem 

bolj pozorno pogledala, sem ugotovila, da so to črke iz njihovih imen. 

 

 

Slika 107: Prometni znaki 

Narisala: Pia, 4 leta in 11 mesecev 

   

Slika 108: Prometni znaki s črkami 

Narisala: Karmen, 4 leta in 6 mesece

  

V večini so risali okrogle znake. V skupini so bile izjeme, ki so se prav trudile, da so bili 

znaki različnih oblik. 
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Slika 109: Deček razlaga, kaj je narisal 

 

    

 

Slika 110: Znaki različnih oblik 

Narisal: Gal, 4 leta in 4 meseci 

 

 

Slika 111: Prometni znak in kobilica 

Narisala: Eva, 4 leta in 3 meseci 

Njen komentar: »Pomeni ne smete čez cesto, da avto ne povozi.« 

 

Omenila sem ţe, da je otrokom od vseh prometnih znakov najbliţje stop znak. V ta namen 

smo se prihodnji dan zopet odpravili na ogled. Tokrat s ciljem, da poiščemo samo stop znake 

in si jih dobro ogledamo. Sledila je naloga na prostem, in sicer pred vrtcem. Pripravila sem 

malo trši karton, čopiče in tempera barvo. Otroci so naslikali vsak svoj stop znak. V primeru 

da so pozabili, kako izgleda, so imeli moţnost, da si ga še enkrat dobro ogledajo. Znak je 
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namreč na parkirišču pred vrtcem. Ta pa se vidi čez ograjo igrišča. Naslikane in posušene 

znake smo nato odnesli v igralnico in otroci so jih izstrigli.  

 

Slika 112: Slikanje stop znaka 

 

Slika 113: Striţenje 

 

 

Slika 114: Znak je pripravljen za igro 

  

Slika 115: »To je znak, da se ne vozijo po cesti« 

 

Kot po navadi je po dejavnosti sledila igra. Otrokom sploh nisem rabila ponuditi igrač, ker so 

se znašli sami. Vzeli so kartonaste škatle in svoje prometne znake.  

 

Uspela sem zapisati igro treh deklic. Prva je prevzela vlogo policistke, drugi dve pa sta vozili 

vsaka svoj avtomobil iz škatle. Eni je sluţil znak kot volan. 

 

Policistka: »Stop. Tam greš lahko rikverc. Stop! Prometni znak je narjen tavelik. Zdaj se 

ustavite.« 

Voznici: »Stop znak! Stop znak!« Voznici sta se ustavili, policistka pa je vzkliknila:  
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»Zelena luč! Lahko greste naprej.« 

 

Nato so si zamenjale vloge. 

 

Voznica 1: »Kam gremo?« 

Voznica 2: »Tja v tisto smer.« 

Voznica 1: »Pazi policaj bo ustavu.« 

Policistka: »Stoj. Stop znak. Naprej ne smeta, ker je zaprto. Obrnt je treba pa it drugam. 

Voznici: »OK!« 

Policistka: »Srečno pot.« 

 

 

Slika 116: Policistka in voznici 

 

Neki deček je v škatli potiskal svoj stop znak, dokler ga ni ustavil drugi in rekel: »Tist k ma 

znak svoj je policaj. Tist k ga nima pa avto pele. Kaj si policaj?« Tako je prvi deček brez 

ugovorov iz škatle vzel svoj znak in jo odstopil drugemu. Drugi pa se je usedel v »avto« in se 

odpeljal. Nato sta se igrala policista in voznika. 
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Slika 117: Policist in voznik 

 

 

6.6 PROMET NA IGRIŠČU 

 

Področje: GIBANJE 

Povezava z ostalimi področji: JEZIK, MATEMATIKA, UMETNOST 

Cilji:  

GIBANJE: 

‒ otrok sproščeno izvaja naravne oblike gibanja, 

‒ otrok pridobiva spretnosti voţnje s kolesom. 

JEZIK: 

‒ otrok se izraţa s kretnjami in gibi telesa, 

‒ otrok v igri vlog posnema osebe iz različnih poklicev, 

‒ otrok doţivlja verbalno komunikacijo kot vir ugodja. 

MATEMATIKA: 

‒ otrok se uči preproste orientacije. 

UMETNOST: 

‒ otrok posnema zvoke iz narave in okolja. 

 

Promet se je odvijal tudi na otroškem igrišču. Otroci so se vozili s skiroji, tricikli in 

poganjalčki (motorji). Vozili so se v krogu en za drugim v isto smer.  Nato so se vozili v obe 

smeri, tako da so se srečevali. Pri voţnji so oponašali motorje z brrrmmm, brmmm in en 

drugemu trobili: »Bip, bip umakni se.« Deček, ki je imel za vozilo poganjalčka, se je 

namenoma vrgel na tla in vzklikal: »Na pomoč! Rešilca, nesreča.« Načrtovano so se zaletavali 
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tudi s tricikli. Vedno se je našel nekdo, ki je prevzel vlogo reševalca. Oglasil se je: »Viju, 

viju, reševalec prihaja, viju viju. Umaknite se.«  

 

Slika 118: Voţnja s triciklom 

 

Opazila sem, da se ne vozijo vsi otroci. Dva dečka sta se usedla na klop in klicala otroke: 

»Tankamo bencina.« Otroci so se v koloni peljali na bencinsko črpalko in čakali na vrsto. 

»Čk, čk, čk, ššššš, šššš je ţe, zdj pa plačat.« Tako je svoje delo opravil en izmed delavcev in 

za storjeno zahteval svoj denar. »Tuki maš evrote,« se je oglasil otrok v vlogi stranke in hitro 

oddrvel na cesto.  

 

Slika 119: Hitenje na bencinsko črpalko 

 

Med vozili se je sprehajala neka deklica, ki je imela vlogo policistke. Ker ni imela znakov, 

tako kot v igralnici, je promet usmerjala z rokami: »V to smer.« 
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Slika 120: Deklica v vlogi policistke usmerja promet 

 

6.7 DELOVNI STROJI 

 

Področje: DRUŢBA 

Povezava z ostalimi področji: GIBANJE, UMETNOST, MATEMATIKA 

Cilji:  

DRUŢBA: 

‒ otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči ţiveti in ravnati varno v prometu, 

‒ otrok se seznani z delovnimi stroji. 

GIBANJE: 

‒ otrok gibalno uprizarja delovne stroje, 

‒ otrok sproščeno izvaja naravne oblike gibanja. 

UMETNOST: 

‒ otrok riše po čutnem doţivljanju. 

MATEMATIKA: 

‒ otrok išče različne načine rešitve problema. 

 

 

Od vseh vozil so otrokom še vedno najbolj všeč delovna vozila. Kadar gremo na sprehod, se 

vedno obračajo za traktorji, tovornjaki ... Čeprav niso vsa ta vozila cestna, smo si jih šli ţe 

zaradi same radovednosti ogledat. Blizu vrtca je namreč parkirišče delovnih strojev REKON. 

Velikokrat smo ţe šli mimo, a prej se jim nismo nikoli uspeli pribliţati, ker je območje 

varovano. Tokrat pa smo imeli srečo, ker smo dobili uradno dovoljenje. 
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Preden smo se odpravili na pot, so otroci sami prosili za rutice in me spomnili, da si nadanem 

odsevni brezrokavnik. Še preden smo prispeli na cilj, smo srečali otrokom nadvse zanimivo 

smetarsko vozilo. Da ne bi zašli s pločnika na cesto, smo se ustavili in si ga ogledali. 

 

Slika 121: Varno na cesti 

 

Slika 122: Smetarsko vozilo 

 

Prvo REKON-ovo vozilo, ki smo ga videli, je bil bager in to ne čisto navaden, bil je orjaški. 

Imel je tako veliko nakladalno ţlico, da bi se notri lahko skrili vsi otroci iz skupine. Dečki so 

komentirali, da ima nakladalna ţlica take zobe kot dinozaver. 

 

Slika 123: Orjaški bager 

 

Slika 124: Dinozavrovi zobje 

 

Ţelela sem izvedeti, če otroci vedo, čemu sluţi bager. Dobila sem sledeče odgovore. 

‒ Da zemljo kopamo. 

‒ Da hišo nardimo, ker jo potrebujemo. 

‒ Da vrata lahk notr nova damo. 

‒ Steno podremo. 

‒ Potrebujemo tovornjak pol. 

‒ Lukno skople. 
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Videli smo še en zelo velik bager z malo drugačno kiblo. Bila sem pozitivno presenečena, ko 

sem opazila, da se za taka vozila ne zanimajo samo dečki ampak tudi deklice. 

Stroji so bili v mirovanju, vendar so otroci vedeli, kako se premikajo. Nekateri so ga celo 

gibalno uprizorili. 

 

 

Slika 125: Nakladalna ţlica 

 

Slika 126: Gibalno uprizarjanje bagra 

 

 

Ko smo si ogledali oba orjaška stroja, je neka deklica opazila nakladalni ţlici, ki sta leţali ob 

škarpi. Vsi otroci so stekli tja. Nakladalni ţlici sta bili različni; ena je bila oţja, druga širša. 

Deklica je komentirala za širšo: »Ta je za otroke nosit.« Nato pa je nekdo dobil idejo za oţjo 

nakladalno ţlico: »S to pa mucke nesejo.« Otrokom sta se zdela komentarja domiselna in 

zabavna. 
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Slika 127: Nakladalna ţlica za otroke 

  

Slika 128: Nakladalna ţlica za mucke 

 

Na parkirišču je bil med stroji tudi viličar. Neka deklica ima dedka, ki ga vozi in zato je 

vozilo takoj prepoznala. O tem je ţelela obvestiti celotno skupino. Glasno je vzklikala: »To 

moj dedi vozi, moj dedi v sluţbi vozi viličarja tazga!« Nedaleč stran pa smo skupaj odkrili 

zanimive sledi. Otroci so prišli do skupne ugotovitve, da sledi pripadajo vozilu. 

 

Slika 129: Viličar 

 

Slika 130: Sledi olja 

 

 

 

 

 

Nadvse navdušeni so bili nad tovornjakom. To vozilo so si ogledali do potankosti: opazili so 

rezervne gume (skupaj smo jih prešteli), za kabino so videli »hupe«, spredaj poseben znak 

leva.  
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Slika 131: Ogled tovornjaka  

Slika 132: Natančno opazovanje vozila 

 

Na parkirišču nas je čakal še zadnji stroj. Stroj, ki ga ni nihče prepoznal. Povedala sem jim, da 

je to valjar in jim razloţila, čemu sluţi.  

 

Slika 133: Valjar 

 

Zapustili smo REKON-ovo parkirišče in si za zaključek ogledali posebno garaţo s traktorji. 
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Slika 134: Garaţa s traktorji 

 

Po ogledu smo se vrnili v vrtec. Ţelela sem, da otroci narišejo, kar so videli. Ponudila sem jim 

flomastre, barvice in risalne liste ter jim pustila prosto pot pri ustvarjanju. Svoje risbe so 

pokomentirali. 

 

Slika 135: Deček komentira risbo 

 

 

Slika 136: Bager 

Narisal: Andrej, 3 leta in 8 mesecev 

Njegov  komentar: »Temu je guma 

počila.« 
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Slika 137: Traktor 

Narisala: Karmen, 4 leta 5 mesecev 

 

 

 

Slika 138: Bager in traktor 

Narisal: Aljaţ, 4 leta in 2 meseca 

 

 

 

Slika 139: Tovrnjak z »lojtro« 

Narisala: Pia, 4 leta 11 mesecev 

Njen komentar: »To je tovornjak, ki 

popelje pesek. 

Lojtrce sm nardila za hodt gor. Ima pikico 

za pas in za trobit.« 

 

 

 

Slika 140: Tovrnjak 

Narisal: Luka, 4 leta 4 meseci 
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6.8 SLEDI VOZIL 

 

Področje: NARAVA 

Povezava z ostalimi področji: MATEMATIKA, GIBANJE 

Cilji: 

NARAVA: 

‒ otrok obišče gozd, 

‒ otrok išče, primerja, raziskuje, opazuje sledi v gozdu. 

MATEMATIKA:  

‒ otrok išče, zaznava in uporablja različne moţnosti rešitve problema, 

‒ otrok napoveduje rezultat (ali bomo na sprehodu našli kakšne sledi). 

GIBANJE: 

‒ otrok hodi v naravi, 

‒ otrok izvaja naravne oblike gibanja. 

 

Odpravili smo se v gozd, da poiščemo kakšno sled in ugotovimo, katero vozilo jo je pustilo. 

Najprej smo naleteli na globoke, dolge sledi velikih kolesnic. »To je od bagrja!« je vzklikal 

neki deček. »Luţa je notr!« je vzklikal drugi. Nato pa se je le nekdo spomnil, da smo nekaj 

dni nazaj srečali traktor in so po vsej verjetnosti sledi njegove.  
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Slika 141: Sledi traktorja 

. 

Na sončni strani gozda smo naleteli na posušene sledi. Bile so zelo izrazite in otroci so imeli 

veliko predlogov.  

‒ Bagrjeva je. 

‒ Avti se vozjo tukej. 

‒ Moj Borut veje vozi. 

‒ Čigave so te stopinje? 

‒ Medvedove. 

‒ Od bagrja. 

‒ Od viličarja. 

‒ Od kosilnce so stopinje. 

‒ Traktor je bil lahko. 

‒ Avto je bil. 

 



98 

 

Ker je bila sled veliko tanjša od prejšnje, so otroci prišli do ugotovitve, da ni bagrova, ampak 

da pripada avtomobilu. 

Zataknilo se je pri tanki sledi. Otroci so tuhtali in tuhtali, a pravega odgovora ni bilo. Dobili 

so celo idejo, da bi bila sled lahko kačina. Priskočila sem jim na pomoč. Povedala sem jim, da 

ima to vozilo le dve kolesi in ne štiri tako kot traktor ali avto. Tudi ta namig jim ni pomagal. 

Odločila sem se, da bomo še naprej opazovali sledi in opazovali, katera vozila se vozijo po 

gozdu. 

 

 

Slika 142: Sledi avtomobila  

Slika 143: Sledi kolesa 

 

Ko smo šli čez nekaj dni še enkrat v gozd, smo se zopet ustavili pri sledi, ki je otroci niso 

prepoznali. Tokrat se je le oglasila neka deklica:  »Kolo je blo tukej.« Vprašala sem jo, kako 

je ugotovila in povedala nam je, da se je doma vozila s kolesom po blatu in opazila prav take 

sledi, kot smo jih gledali v gozdu. 

 

6.9 OBISK AVTOMEHANIKA 

 

Področje: DRUŢBA 

Povezava z ostalimi področji: NARAVA, JEZIK, GIBANJE, UMETNOST 

Cilji: 

DRUŢBA: 

‒ otrok spoznava oţje druţbeno okolje, 
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‒ otrok ima moţnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrţevanje in 

uţivanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (reševanje problemov, 

dogovarjanje), 

‒ otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči ţiveti in ravnati varno v prometu, v 

avtohiši, 

‒ otrok se seznani s poklicem mehanika. 

NARAVA:  

‒ otrok razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo in o zaporedju dogodkov. 

JEZIK: 

‒ otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijski proces z 

otroki in odraslimi (vljudnost, verbalna komunikacija). 

GIBANJE: 

‒ otrok razvija naravno obliko gibanja. 

UMETNOST: 

‒ pri otroku spodbujamo veselje do umetniških dejavnosti. 

 

Otroci so omenili pokvarjene avtomobile. Zanimalo me je, če vedo, kdo popravlja vozila. Od 

njih sem dobila sledeče odgovore. 

‒ Delavci. 

‒ Moj oči. 

‒ Avtopralnica lohk. 

‒ Moj Vlado. 

‒ Moj oči, ki se imenuje Simon zna popravt. 

‒ Oči je pa drgam pelou avto. 

‒ Moja mami pa v sluţbi dinarčke sluţi. 

 

Ker nisem dobila natančnega odgovora, sem otrokom naročila, naj doma povprašajo, kako se 

imenuje delavec, ki popravlja avtomobile. Ţe naslednji dan sta mi dvojčka prišla povedat, da 

je to avtomehanik in o tem sta obvestila še preostale otroke v skupini. 

 

Očka nekega dečka je po poklicu avtomehanik. Ker ima svojo delavnico doma, je deček 

izrazil ţeljo, da ga obiščemo. Naročila sem mu, naj vpraša očeta, če nam dovoli, da ga 

pridemo pogledat. Očka me je nekega jutra vprašal, če je to res in skupaj smo se dogovorili za 
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termin, da nam predstavi svoj poklic. Deček se je novice zelo razveselil, saj je od tistega dne 

vsem razlagal le o tem, kako bomo šli k njim domov.  

 

O vsem tem sem obvestila tudi starše. Obvestilo sem pritrdila na našo oglasno desko. 

 

Ko se je bliţal dan odhoda, smo ugotovili, da bi bilo lepo, da avtomehaniku v zahvalo na 

koncu nekaj izročimo. Otroci so imeli veliko idej. 

 

Kaj bomo nesli avtomehaniku? 

‒ Čokoladice. 

‒ Račke take lepe. Jih pobarvamo pol jih pa sušit damo.  

‒ Zato, da bo veseu nesmo nekej. Enkrat k bom jst rojstni dan imela bom pa čokolade 

prnesla. 

‒ Lahko vlaka nesemo, ne kolo, da se bo vozu. 

‒ Sam, če ma ga ţe ne bomo nesli. 

‒ Vlaka najbrš dela. 

‒ Vlakc pa progo pa znake pa kombije. 

‒ Eno čokolado pa pirčka tazga mjhnga. 

‒ Lahko znakc, naše znakce od ţab. 

‒ Slikco mu nesmo, da bi bla kravica gor na slikci. 

‒ Jst bi pa nesla kšnga vlakca, da bi se Domn igrou pa čokolado za mehanika. 

‒ Lahko res čokoladico poiščemo. 

‒ V hladilniku so čokolade. 

‒ Narišmo mehanika tazga. 

‒ Jst bom pa avto narisou pol damo pa na polico sušit. 

 

Našli smo rešitev, ki je ugajala prav vsem. Odločili smo se, da na list velikega formata skupaj 

narišemo mehanika, ki popravlja avto.  

Otrokom sem pripravila velik kos papirja in jim dala moţnost pri izbiri barvic (tempera, 

voščenke, suhe, vodene). Izbrali so si suhe. Nato je ena deklica pripomnila: »List nam dj pa kr 

na tla, da bomo tam risal, a prou.« Druga pa je dodala: »Ja, k na tok velk papir ne mormo na 

mizi barvat.« Brez pripomb sem ustregla njuni ţelji in ostalim otrokom je bilo prav tako všeč. 
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Slika 144: Risanje in barvanje na tleh 
 

Slika 145: Deklica barva avtomehanika 

 

Otroci so risali in barvali izmenično. Nekdo je narisal glavo, drugi oči in tako naprej, dokler 

ni prišlo do prepira. Dva izmed otrok se nista mogla dogovoriti, kdo bo narisal roke. Tokrat 

sem malo posegla v njuno ustvarjanje. Predlagala sem, da eden nariše, drugi pa si izbere 

barvo in pobarva. S predlogom sta se strinjala. Ker je bila risba res velika, se jih je veliko 

naveličalo ali pa preprosto niso mogli več. Tako so praktično prišli vsi na vrsto. Na plakat 

sem napisala še zahvalo in darilo za avtomehanika je bilo pripravljeno. 

 

 

Slika 146: Darilo za avtomehanika je pripravljeno 

 

Na dan odhoda je bil deček, h kateremu smo se namenili, nepopisno vesel. Otrokom je začel 

pripovedovati, da jih čakajo čokoladice in da jim bo pokazal svoje novo kolo. Navdušeno je 

vzkliknil: »Jst vam bom kolesa pokazal! S koleščki se znam sam vozit ţe.« Po zajtrku smo 
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pripravili darilo za avtomehanika, nahrbtnik z vodo in se odpravili. Odšli smo peš. Otroci so 

naju spomnili, da potrebujejo rutice za varno pot.  

 

Slika 147: Odhod k mehaniku 

 

Ko smo prispeli, nas je avtomehanik ţe čakal v svoji delavnici. Najprej je otroke vprašal, če 

vedo, s čim se ukvarja, kakšen je njegov poklic. 

 

To so njihovi odgovori. 

‒ Avto poplavš. 

‒ Velik šraufou maš. 

‒ Umivaš avte. 

‒ Ne pa ne, to jih pralnca, tam perejo k smo gledal. 

‒ Gume šraufaš. 

‒ Pa vlake znaš zrihtat. 

 

Ko mu je zadnji rekel: »Pa vlake znaš zrihtat,« je mehanik razloţil, da vlaki niso njegovo delo 

in otrokom pokazal, kaj vse ima in predvsem kaj dela. 

Imeli smo srečo, ker je imel mehanik v delavnici na popravilu ravno dva avtomobila. Tako 

nam je demonstriral menjavo in polnjenje pnevmatik. Pokazal je, kakšno moč ima dvigalka in 

v ta namen dvignil in spustil avto. Otroci so izvedeli, da olja ne uporabljamo samo v 

gospodinjstvu, ampak obstaja tudi tako, ki ga potrebujejo vozila. Videli smo, kako se ga 

zamenja. 
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Slika 148: Menjava olja 

Slika 149: Demonstriranje polnjenja pnevmatike 

 

Sprehodili smo se po delavnici in si ogledali orodje. Avtomehanik je rekel: »Moj fant mi 

veliko pomaga.« Poklical ga je k sebi in mu izročil akumulatorski palični vijačnik. Sinu je 

naročil: »No, zdaj pa pokaţi, kaj znaš.« Deček je poprijel za vijačnik in pritisnil na gumb. 

Otroci so ostali brez besed.  

 

Slika 150: Deček pokaţe akumulatorski palični vijačnik 

 

Ko je mehanik zaključil s predstavitvijo, je sledila pogostitev, za katero nam je deček pravil 

ţe v vrtcu. Posladkali smo se s sokom in čokoladicami. Po končani malici pa nam je pokazal 

svoje novo kolo, o katerem je prav tako pripovedoval v vrtcu. Res je bilo novo in z njim se je 

zelo dobro peljal. 
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Slika 151: Deček nam pokaţe svoje novo kolo 

 

Preden smo se odpravili nazaj v vrtec, smo se zahvalili avtomehaniku in mu izročili darilo. Za 

spomin smo se skupaj fotografirali pri avtovleki. 

 

 

Slika 152: Fotografija z avtomehanikom 

 

Vtisi po obisku avtomehanika. Kje smo bili? Kaj ste tam videli? 

‒ Pr mojmu očiju smo bili. 

‒ Pr Domnu. 

‒ Avtomehaniku. 

‒ Vidla sm avte. 
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‒ Jst tudi sm vidu avte. 

‒ Avtopralnik. 

‒ Ne avtopralnica pa ni tam. 

‒ Moj oči ma umazano delavnico. 

‒ Za piti smo dobil. 

‒ Avtomobila k je bil pod dvigalom. 

‒ Na dvigalu sm vidu same velike avtomobile. 

‒ Kolo pa avto. 

‒ Sm vidla kolesa. 

‒ Ţogo. 

‒ Domnou oči je avtomehanik pa sm ga vidla. 

‒ Avtomehanik zna gume popravt. 

‒ Šraufou jo je. 

‒ Pumpou tud k je bla fino prazna. 

‒ Vidli smo kako daje gume gor. 

‒ Pokvarjene avte je popravljal. 

‒ Avto je mašino meu tako. 

 

Otroci so si veliko zapomnili. Obisk avtomehanika pa jim bo zagotovo ostal še dolgo v 

spominu.  

 

6.10 VOŢNJA Z AVTOBUSOM 

 

Področje: DRUŢBA 

Povezava z ostalimi področji: UMETNOST, MATEMATIKA 

Cilji: 

DRUŢBA: 

‒ otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni druţbi pomagati in sodelovati, da bi 

lahko ta delovala ter omogočila dobro počutje in ugodje, 

‒ otrok se seznani z varnim vedenjem v avtobusu. 

UMETNOST: 

‒ otrok razvija umetniško domišljioe z zamišljanjem in ustvarjanjem, 

‒ otrok poje otroške pesmi v obsegu svojega glasu. 
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MATEMATIKA: 

‒ otrok išče, zaznava in uporablja različne moţnosti rešitve problema. 

 

 

Ko sem otroke vprašala, s katerim cestnim vozilom bi se radi peljali, so vsi v en glas 

vzkliknili: »Iz avtobusom!« Skupaj smo se dogovorili, da bo to naš zaključek projekta. 

 

Kam bi pa šli? 

‒ Js bi rad, da me avtobus u vrtec prpele. 

‒ Gremo gor pol nas bo pa nazaj prpelou. 

‒ Na izlet bomo šli. 

‒ Ja na izlet pejmo. 

 

Za izlet smo si izbrali obisk mehanika. Glede na to, da smo za mehanika pripravili darilo, me 

je zanimalo, če si ga zasluţi tudi šofer. Otroci so bili mnenja, da mu prav tako pripravimo 

majhno presenečenje. Odločiti smo se morali le, kaj točno mu bomo nesli. 

 

Kaj bomo dali šoferju? 

‒ Cukrčke mu nesmo. 

‒ Njamsi se bo tako sladkal, da bo vse pojedel. 

‒ Lahko kšne slikce za spomin, da bo tako vesel. 

‒ Avte. 

‒ Kako nj avte nardimo? 

‒ Takole najprej črte pol pa gume pol pa streho (deček s prstom riše po mizi). 

‒ Kr skup bi narisal tako k za mehanika. 

‒ Velizga avtobusa k on avtobus vozi. 

‒ Jst bom gume narisala. 

‒ Jst streho pa ena vrata. 

‒ Še volan ne smemo pozabt. 

 

Otroci so velik kos šeleshamerja poloţili na tla in pričeli z ustvarjanjem. Takoj na začetku je 

nastal manjši problem. Otroci niso vedeli, kako točno izgleda avtobus. Neki deček se je 

domislil, da je vozilo narisano v knjigi. Odhitel je ponjo in poiskal avtobus: »Glej takle je.«  

Problem je bil rešen in otroci so se lotili risanja.  
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Slika 153: Deček pokaţe sliko avtobusa 

 

Ţe pred risanjem so se dogovorili, kdo ima kakšno nalogo. Eden je narisal gume, drugi vrata, 

tretji luči in tako naprej, dokler ni avtobus dobil vseh delov. 

 

Slika 154: »Gume manjkajo še« 

 

Ko je bila skica nared, je otroke čakalo še barvanje. Odločili so se za tempera barve z 

blazinico. Vsak je pobarval oziroma potiskal košček avtobusa. 
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Slika 155: Tiskanje avtobusa 
 

Slika 156: Darilo je pripravljeno 

 

Nekdo se je spomnil, da je na poti v vrtec v avtu poslušal CD, na katerem je bila pesmica o 

avtobusu. Malo jo je zdeklamiral, kajti melodijo je pozabil. Nekaj otrok je pesmico 

prepoznalo, ker so jo peli ţe starejši bratci in sestrice. Tako smo prišli do ideje, da se jo 

naučimo. Pobrskala sem po notnih zapisih in jo našla. Naslov je Z avtobusom k teti, avtor pa 

je Janez Bitenc. Pesem sem zaigrala na flavto in jo nato še zapela. Otrokom je bila nadvse 

všeč in kmalu so začeli s pripevanjem. Kot ponavadi sem besedilo zapisala na papir in ga 

obesila na oglasno desko, da bi o učenju nove pesmi obvestila še starše. Pripravila sem jim 

tudi besedila na majhnih lističih, ki so jih starši in otroci odnesli domov, da je bilo učenje še 

laţje in bolj zabavno. 

Po končanem ogledu delavnice pri avtomehaniku so bili otroci ţe zelo nestrpni, saj so vedeli, 

da se bomo v vrtec peljali z avtobusom. Glede na to, da je bilo otrok malo, nas ni prišel iskat 

tisti pravi avtobus, ampak malo manjši, tako imenovani mini bus. Veselje je bilo kljub temu 

nepopisno. V vrtcu smo se pogovorili, kako se obnašamo pred vstopom na avtobus, na 

avtobusu in pri izstopu. 

‒ Lepo. 

‒ Ne nagajamo. 

‒ Ne ščipamo. 

‒ Pridni mormo bit. 

‒ Kričat pa ne smemo. 

Razloţila sem jim, kaj se sme in česa ne. Pred vstopom smo še enkrat ponovili izrečeno in 

vstopili. 
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Slika 157: Vstop na avtobus 

 

 

Slika 158: Pravilno sedenje     

 

Voţnja je bila za vse zanimiva. Za nekatere je bila celo prva. Otrokom sem namignila, da bi 

zapeli kakšno pesmico. Spomnili so se, da smo se naučili Z avtobusom k teti in jo glasno 

zapeli. Gledali so skozi okno in ugotavljali, kje se vozimo. Kot bi mignil smo bili na postaji. 

Otroci so se zahvalili šoferju za čudovito voţnjo in ena izmed deklic mu je izročila darilce. 

 

 

Slika 159: Zahvala šoferju 

 

 

Slika 160: Slovo od avtobusa 

6.11 TISKANJE VOZIL S ŠTAMPILJKAMI 

 

Področje: UMETNOST 

Povezava z ostalimi področji: JEZIK, GIBANJE 

Cilji:  

UMETNOST: 

‒ otrok razvija umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

JEZIK: 

‒ otrok doţivlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja in reševanja 

problemov. 

GIBANJE: 

‒ otrok razvija prstno spretnost oziromo t. i. fino motoriko. 
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Ko smo zbirali informacije in ostale stvari, ki se navezujejo na cestni promet, je ena izmed 

deklic prinesla kovček s štampiljkami vozil. Otroci so izrazili ţeljo, da bi jih tiskali in deklica 

je privolila. Otroke sem vprašala, na kaj bi radi tiskali; odgovor je bil jasen. 

‒ Na list bomo štemplal. 

‒ Narisal bomo cesto. 

‒ Z barvico. 

‒ U kiro smer gremo. 

‒ Bo lepo. 

 

Upoštevala sem interese otrok in jim pripravila liste in barvice. Kot so rekli, so tudi naredili – 

narisali so vsak svojo cesto. 

 

 

Slika 161: Cesta 

Narisala: Karmen,  4 leta 6 mesecev 

Njen komentar: »Cesta z ograjo.« 

 

 

Slika 162: Cesta in pločnik 

Narisala: Pia, 4 leta 11 mesecev 

Njen komentar: »Roza črta pa je pločnik.« 

 

Ko so bile ceste narisane, je sledilo tiskanje. Pripravila sem nekaj različnih tempera barv. 

Otrokom sem dala moţnost, da so si sami izbrali štampiljko in barvo. 
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Slika 163: Deček tiska cestna vozila 

 

Slika 164: Deklica tiska cestna vozila 

 

 

Slika 165: Kroţni promet 

Narisal in natiskal: Domen, 3 leta in 10 

mesecev 

Njegov komentar: »To je tak krog za 

avte.« 

 

 

 

Slika 166: Dve cesti 

Narisal in natiskal: Luka, 4  leta in 4 

meseci 

   

Slika 167: Kolona 

Narisal in natiskal: Gal, 4 leta in 4 meseci    
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Otroci so preko risb pokazali svoje znanje. Namreč cesta ni bila le ena črta kot ponavadi, 

ampak se je izkazalo, da so v času projekta opazili eno- in dvosmerne. Presenečena sem bila 

nad risbo dečka, ki je narisal krog. Deček je res dobro opazoval promet, ker smo šli mimo 

kroţišča le enkrat v času izvajanja projektnega dela. Risali so tudi prometne znake, varnostne 

ograje in pločnike. 

 

6.12 RAZVRŠČANJE VOZIL 

 

Področje: MATEMATIKA 

Povezava z ostalimi področji: JEZIK 

Cilji:  

MATEMATIKA: 

‒ otrok bere slikopis,  

‒ otrok razvršča slike po eni lastnosti. 

JEZIK: 

‒ otrok doţivlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja 

problemov, 

‒ otrok posluša, razume in doţivlja jezik. 

 

Pripravila sem sličice tistih vozil, ki se vozijo po cesti, in tistih, ki se ne. Da se ne bi uničile, 

sem jih plastificirala in prav tako sem pripravila dve cesti. Eno sem prečrtala. Otrokom sem 

dala navodilo: »Razvrstite slike vozil glede na to, ali se vozijo po cesti ali ne.«  

 

Slika 168: Razvrščanje sličic 

  

Slika 169: Carrollov diagram 

 

Pri razvrščanju ni prišlo do večjih napak. Zanimivo je bilo, ker se večina otrok ni spraševala 

po tem, ali se vozilo vozi po cesti, ampak so razvrščali po trditvah, na primer: »Balon leti.« ali 
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»Ladja se pelje po morju.« in enostavno so razvrstili sličico k prečrtani cesti. Brez dodatnih 

navodil so sličice uredili v dva stolpca. Nastal je Carrollov diagram. 

 

6.13 DELOVNI LISTI 

 

Področje: MATEMATIKA 

Povezava z ostalimi področji: UMETNOST, JEZIK 

Cilji: 

MATEMATIKA: 

‒ otrok razvija matematično mišljenje,  

‒ otrok prireja 1 – 1. 

UMETNOST: 

‒ otrok uţiva v umetnosti. 

JEZIK: 

‒ otrok se ustvarjalno izraţa v jeziku. 

 

Proti koncu projekta sem se odločila, da preverim, če otroci dobro ločijo cestna vozila od 

ostalih. Pripravila sem jim dva delovna lista.  

Pri prvem sem dala otrokom naslednje navodilo: »S cesto poveţi tista vozila, ki so cestna. Če 

ţeliš, jih lahko pobarvaš.« 

Otroci so bili zelo uspešni. Izjema sta bila dva dečka. Povezala sta prava vozila, ampak malo 

drugače. Prvi je za vsako vozilo narisal dodatno cesto in jo nato povezal z ţe narisano. Drugi 

pa je vzporedno z narisano narisal še eno in s tisto povezal vozila. To pa še ne pomeni, da ne 

zna, ampak sam išče moţnosti rešitve problema.  

 

Slika 170: Delovni list 1 

  

Slika 171: Delovni list 2 

  

Slika 172: Delovni list 3 
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Delovni list številka 2: Komentar dečka: »Vsako vozilo ima svojo cesto. Te pikice so 

prometni znaki.«          

 

Navodilo drugega delovnega lista pa je bilo: »Poišči in pobarvaj tista vozila, ki so cestna.« 

Zopet je večina uspešno opravila nalogo, le ena deklica se je zmotila. Pobarvala je vlak, 

otroci, ki so sedeli poleg, pa so takoj opazili napako: »Glej k je vlak pobarvala.« Potem pa se 

je deklica zagovarjala: »Vlak se po tirnicah vozi, jst vem kje se pelje.«  Otroci se zavedajo, da 

se vlak vozi po tirnicah, vendar menim, da jih zmede, ker prečka cesto. 

                                                        

 

Slika 173: Pravilno pobarvana vozila 

  

Slika 174: Pravilno rešen delovni list 

 

 

Slika 175: Vlak ne sodi k cestnim vozilom 
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6.13.1 Risbe  

 

Med projektom je nastalo nekaj čudovitih risb. Otroci imajo v igralnici na voljo barvice, 

flomastre ter liste in predvsem deklice se po dejavnosti velikokrat usedejo in rišejo. Tokrat 

niso risale roţic, hišk in sončkov kot ponavadi, ampak avtomobile. 

 

 

Slika 176: Dekličin avto 

Narisala: Eva, 4 leta in 2 meseca 

Njen komentar: »To je naš avto. Notri sta mami in oči pa jst.« 

 

 

Slika 177: Velik in majhen avto 

Narisala:  Neţa, 3 leta in7 mesecev 

Njen komentar: »Velikzga pa mejhnga avta sm narisala.« 
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Slika 178: Princeskin avto 

Narisala:  Larisa, 4 leta in 3 meseci 

Njen komentar: »Princeskin avto znam narisat, glej.« 

 

6.13.2 Izmišljene pesmi otrok 

 

Otroci so se poizkusili tudi v pisanju pesmi. Uspela sem posneti in zapisati tri izmišljene 

pesmice.  

 

Vozi se po cesti avto,  

k popravla avte. 

To je avtomehanik, avtomehanik, avtomehanik. 

 

Avto pelje po cesti 

in se ustavi 

in bencin natoči. 

To je lepo, 

da gre v avtopralnico. 

 

Brm, brm. 

Tovornjak vozi vsak korenjak! 

Brm, brm. 
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IV POVZETEK UGOTOVITEV 

 

Projektno delo otroke spodbuja k oblikovanju lastnih zamisli o načinu in rešitvi problema. 

Ugotovila sem, da so otroci pri tej starosti sposobni reševati probleme, ki so vezani na 

projektno delo »Cestni promet«, obenem pa so bili dovolj motivirani za aktivno oziroma 

samostojno sodelovanje. To se je kazalo v njihovi radovednosti, sproščenosti, postavljanju 

vprašanj in idej, tudi odgovori so bili nadvse izvirni. Ob svojem delu so doţiveli ugodje, 

zabavo in si oblikovali pozitivno samopodobo. Z modelom raziskovalnega učenja so si otroci 

razvijali kritično mišljenje, izstopala je njihova aktivnost, ustvarjalnost, samostojnost, 

domišljija in sposobnost komuniciranja. Svoja nova znanja so aplicirali in jih uporabljali za 

reševanje različnih problemskih situacij. Aktivnost otrok je dokumentirana z njihovimi izdelki 

in mojimi fotografijami. 

 

Ugotovila sem, da je poznavanje, načrtovanje in izvajanje medpodročnega povezovanja 

dobro, če ne celo odlično. Lahko bi rekla, da medpredmetno povezovanje predstavlja 

kvaliteten način doseganja vzgojno-izobraţevalnih ciljev in da se ga zato vzgojitelji 

posluţujejo v vedno večji meri, saj se zavedajo prednosti, ki jih prinaša tak način dela. 

Otroci so izrazili veliko radovednost in ţeljo po raziskovanju, kar mi je dalo še dodatno 

motivacijo za nadaljne projekte. 
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V SKLEP 
 

Otrokom moramo nuditi moţnost, da sami raziskujejo, ugotavljajo in si širijo svoja znanja. 

Odrasli jih moramo pri tem samo spodbujati in jim postavljati nove izzive,  kajti vse, kar se 

bo otrok naučil v predšolskem obdobju, bo nosil kot dobro popotnico skozi ţivljenje. 

Projektno vzgojno delo je eden izmen načinov izvedbe vzgojnega dela, ki zahteva veliko 

truda. Kljub temu je včasih dobro, da se vzgojitelji lotimo takšnega dela, ker se moramo 

zavedati, da to ne počnemo zase, temveč v korist otrok. 

 

Projekt sem načrtovala skupaj z otroki. Pred samim začetkom sem načrtovala dejavnosti in 

upoštevala ţelje otrok, sproti pa sem jih dopolnjevala za naslednje dneve. Vse njihove ţelje 

sem si zapisala, jih skušala uresničiti in jih prilagoditi kurikulumu, saj je bil le-ta glavna 

osnova pri zastavljanju ciljev.  

 

Ugotovila sem, da ima tako delo za otroke in vzgojitelje številne prednosti in je zelo primerno 

za delo s predšolskimi otroki. Z metodo raziskovanja je bil interes otrok večji in bili so ves 

čas aktivni. S takim načinom dela smo povezali vsa vzgojna področja kurikula.  

Otroci so si pridobili občutek uspešnosti, si razvijali samozavest in postali pogumnejši. Med 

izvajanjem projekta smo doţiveli veliko prijetnega. Pridobljeno znanje otrok z metodo 

raziskovanja in lastno aktivnostjo pa bo zagotovo trajnejše. 

Otroci so se preko dejavnosti seznanili z varnim vedenjem v prometu, spoznali so cestna 

vozila in osnovne prometne znake. S takim načinom dela sem se soočila prvič in moram 

priznati, da me je navdušilo. Ugotovila sem, da je pomemben prav vsak otrok iz skupine. 

Vzdušje pri delu je sproščeno in predvsem prijetno. Vsako novo vprašanje, ki se pojavi, 

spodbudi otroke k iskanju novih odgovorov in me obogati z novimi izkušnjami. Spoznala 

sem, da je projektno delo zanimivo in razburljivo, saj je drugačno, enkratno in neponovljivo. 

 

»Delo v skupini je kot pisanje besede. Če ena črka manjka, beseda nima več smisla.« 

(Hien Lee) 
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VII PRILOGE 

PRILOGA A: Izjava staršev oziroma skrbnikov 

 
 

Spoštovani, 

 

sem Petra Peterlin in zaključujem študij Predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

V šolskem letu 2010/11 sem bila vzgojiteljica Vašega otroka, in sicer v vrtcu Marjetica, v 

oddelku 3–4 letnih otrok, skupina »Ţabice«. 

Junija 2011 smo izvajali projekt »Cestni promet«. Med projektom je nastalo veliko fotografij, 

ki jih ţelim uporabiti v svoji diplomski nalogi z naslovom Medpodročno povezovanje v 

projektu »Cestni promet«. 

V ta namen Vas naprošam, da podpišete IZJAVO, v kateri dovoljujete objavo fotografij 

Vašega otroka. 

Vse fotografije bodo namenjene izključno moji diplomski nalogi. 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

 

                                                                                                                        Petra Peterlin 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IZJAVA 
 

Podpisani __________________________________ dovoljujem objavo fotografij 

                       (ime in priimek starša oz. skrbnika) 
 

___________________________ v diplomski nalogi z naslovom Medpodročno povezovanje  

          (ime in priimek otroka) 

 

v projektu »Cestni promet« avtorice Petre Peterlin. 

 

V _____________________________, dne_________________ 

 

 

 

                                                                                                           Podpis:_______________ 
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PRILOGA B: Obvestilo za škatle 
 

 
 

 

 

 

PROSIM, DA VAŠ OTROK 

 DO ČETRTKA, 16. 06. 2011 

 V VRTEC PRINESE KARTONASTE  ŠKATLE, 

 KER BOMO S POMOČJO LE-TEH NAPRAVILI 

VOZILA. 

 

 
 

HVALA. 
 
 
 

Vzgojiteljica Petra Peterlin 
 
 
 
 
 
 
 

Ivančna Gorica, 14. 06. 2011 
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PRILOGA C: Obvestilo za obisk avtomehanika 
 

 

 

 

V SREDO, 29. 06. 2011, 

 

BOMO OBISKALI AVTOMEHANIKA V STIČNI. 

PROSIVA, DA IMA VAŠ OTROK NA TA DAN 

PRIMERNO OBUTEV IN POKRIVALO, 
 

KER SE BOMO TJA ODPRAVILI PEŠ. 

NAZAJ V VRTEC PA SE BOMO POPELJALI Z AVTOBUSOM. 

 

 

 
 

                                                                                     Lep pozdrav, 

                                                                                              PETRA in MANCA 

    Ivančna Gorica, 28. 06. 2011 
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PRILOGA D: Besedilo pesmi Z avtobusom k teti (Janez Bitenc) 
 

 

(J. Bitenc) 

 

TU, TU, TU PO CESTI, 

TRIKRAT NAOKROG, 

AVTOBUS NAS PELJE 

K TETI V ZALI LOG. 

 

TETA V ZALEM LOGU 

SEDEM PUTK IMA, 

OSEM BELIH ZAJČKOV 

IN KOZLIČKA DVA. 

 
 

Ivančna Gorica, 14. 06. 2011 

 


