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POVZETEK: 

Diplomska naloga predstavlja proces raziskovanja problema zaprtega tipa, in sicer na temo 

»Od trave do sladoleda«. Predstavljena je lastna aktivnost otrok pri raziskovanju »mlečne 

poti« (trava–krava–mleko–mlekarna–mlečni izdelki–sladoled–trgovina). 

V prvem delu teoretičnega dela sem povzela, kakšno naj bo naravoslovje za najmlajše, 

predstavila sem učenje po High/Scoopovem predšolskem kurikulumu in opisala metodo 

zaprtega tipa raziskovanja. V drugem delu sem se dotaknila življenjskega okolja in pomena 

zdrave prehrane, natančneje mleka in mlečnih izdelkov. Empirični del zajema podatke 

raziskave, v kateri je sodelovalo 64 predšolskih otrok v starostni skupini 5 do 6 let. Vprašanja 

v anketi so sestavljena tako, da razkrivajo njihove predstave o pomenu mleka za naš 

organizem, od kje dobimo mleko, kaj so to mlečni izdelki itd. Praktični del vključuje aktivno 

sodelovanje in spoznavanje otrok z ožjim in širšim družbeno-življenjskim okoljem. Po uvodni 

dejavnosti (škatla presenečenja) so otroci spoznali raziskovalni problem in bili popolnoma 

motivirani za raziskovanje in igro. Postali so pravi mali raziskovalci, ki se znajdejo v množici 

informacij. Preko projekta so spoznali delo na kmetiji, živali, ki dajejo mleko, delo v 

mlekarnah in trgovinah, različne mlečne izdelke in ne nazadnje celotno pot »od trave do 

sladoleda«. 

V procesu raziskovanja so razvijali občutek za medsebojno sodelovanje ter sposobnost 

kritičnega vrednotenja ter pridobivali nova znanja in informacije. Otroška radovednost, 

prirojena želja po raziskovanju in lastna aktivnost jih je pripeljala do novih ugotovitev. To je 

prikazala tudi končna anketa otrok, saj so se njihove predstave po končanih dejavnostih 

močno spremenile. 

 

KLJUČNE BESEDE:  

 predšolski otrok; 

 začetno naravoslovje; 

 aktivno učenje; 

 zaprti tip raziskovanja; 

 mleko in mlečni izdelki; 

 sladoled. 
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ABSTRACT 

The diploma thesis presents the process of the research of a closed-ended problem, namely on 

the subject of “From Grass to Ice Cream”. The children’s own activity in the research of the 

“milk path” (grass-cow-milk-dairy-dairy products-ice cream-shop) is presented. 

The first part of the theoretical part summarises what natural science for children should be 

like, presents learning according to High/Scoop’s preschool curriculum, and describes the 

closed-ended research method. The second part touches upon the living environment and the 

meaning of a healthy diet, milk and dairy products to be exact. The empirical part includes the 

research data in which 64 preschool children participated in the age group from 5 to 6 years. 

The questions in the questionnaire are structured to reveal their perceptions of the importance 

of milk for the human organism, where we get milk from, what dairy products are, etc. The 

practical part includes active participation and getting the children acquainted with the close 

and wider social and living environment. Following the introductory activity (a surprise box), 

children were introduced to the research problem and were completely motivated for their 

research and game. They became genuine little researchers who found themselves in a 

multitude of information. Through the project, they became acquainted with the work on a 

farm, the animals that give milk, the work in dairies, different dairy products, and, last but not 

least, the entire path “from grass to ice cream”. 

In the process of research, they developed a sense of mutual cooperation and the ability of 

critical evaluation, and gained new knowledge and information. Children’s curiosity, their 

innate desire to explore and their own activity led them to new findings. This was also 

demonstrated by the final questionnaire given to the children, because their perception 

changed drastically after the completed activities. 

 

KEY WORDS:  

 preschool child,  

 primary natural science,  

 active learning,  

 closed-ended research,  

 milk and dairy products,  

 ice cream 
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UVOD 

Današnji otroci so v vrtcu vključeni v raznovrstne dejavnosti, ki jim omogočajo različno mero 

aktivnosti. Menim, da vzgojitelji v vrtcu vse premalo posegamo po pristopih, kjer bi bili 

otroci aktivni udeleženci v vseh fazah raziskovanja: od postavitve problema, iskanja, 

dokumentiranja in urejanja informacij do rešitve problema.  

Ravno metoda raziskovanja je oblika aktivnega učenja, kjer je otrok v procesu učenja 

postavljen v aktivno vlogo. 

S tem namenom sem se odločila, da s svojo skupino otrok, starih od 5 do 6 let, izvedemo 

projekt raziskovalnega tipa. 

Hitro sem ugotovila, kaj želim obravnavati v svoji diplomski nalogi. Vedela sem, da bom 

izbrala nekaj iz področja naravoslovja, saj mi je narava že od malega zelo blizu. Že kot otrok 

sem se rada sprehajala po gozdnih poteh, raziskovala travnik in skrbela za živali. Poletne 

počitnice sem vedno zelo težko pričakala, saj sem večino časa preživela na kmetiji pri starih 

starših. Tam je imel dan vedno premalo ur. Otroci smo se igrali z naravnimi materiali, se 

lovili, grabili travo in listje, hranili živali, pobirali krompir, ličkali koruzo, čistili hlev, tudi 

kravo smo poskusili molsti – skratka, ni bilo dneva, ki nam ne bi bil zanimiv.  

Večkrat pa se vprašam: »Kako pa današnji otroci preživljajo svoj prosti čas?« Dandanes je 

otroštvo prevečkrat vpeto v toge urnike raznih aktivnosti, ki jih večinoma določijo starši. Za 

svobodno igro tako ostane le malo časa, pa še takrat se igra odvija za štirimi stenami. Veliko 

otrok, ki živi v mestih, preživlja čas zunaj izključno na igriščih z igrali, katerim je funkcija 

točno določena. Ko pa se otrok igra v naravi oz. v okolju, ki ga niso ustvarili odrasli, teh 

omejitev ni.  

Kot navajata Hvala in Krnel (2005) se otroci brez pomislekov vključijo v naravoslovne 

dejavnosti, saj jih pri tem spodbuja prirojena radovednost. Zato se učenje naravoslovja lahko 

začne takrat, ko so otroci najbolj radovedni – to so predšolska in zgodnja šolska leta. 

Ravno moji lepi spomini na otroška leta, preživeta na kmetiji, so me pripeljali do vsebine 

diplomske naloge. Odločila sem se za projektno delo »Od trave do sladoleda«. Otroci bodo 

raziskovali »mlečno pot« (trava–krava–mleko–mlekarna–mlečni izdelki–sladoled-trgovina), 

jaz pa jih bom pri tem usmerjala, spodbujala in opazovala.  
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 ZAČETNO NARAVOSLOVJE 

Otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvojem lastnih miselnih 

sposobnosti in osebnostnim razvojem. Dejavnosti v okolju in v povezavi z njim vodijo k 

oblikovanju miselnih operacij, pa tudi k oblikovanju temeljnih pojmov, kot so prostor in čas, 

gibanje in sile, predmet in snov, pojem živega, k spoznavanju odnosov med predmeti in 

odnosov med bitji ter okoljem, v katerem živijo. Tako je spoznavanje okolja hkrati cilj in 

proces, postopoma se oblikujejo pojmi in razvija mišljenje (Marjanovič Umek, 2008). 

Naravoslovje je eden izmed mogočih načinov, s katerim poskušamo osmisliti svet na 

sistematičen in premišljen način. Naravoslovje išče poti in načine za iskanje odgovorov in 

povezovanje podatkov, ki jih strne v razumljive razlage.  

Zgodnje naravoslovje naj bi postavilo temelje poznejšemu naravoslovju v šoli. Cilj tega je 

vzgojiti naravoslovno pismenega posameznika, ki bi bil poleg poznavanja temeljnih pojmov 

sposoben reševati probleme in odkrivati naravo na logičen in znanstven način. Za vse 

omenjeno je treba razviti nekatere spretnosti in sposobnosti, ki jih v naravoslovju imenujemo 

naravoslovni postopki. Preprostejši med njimi, kot so primerjanje, razvrščanje, urejanje, 

prirejanje, merjenje …, so del začetnega naravoslovja. K naravoslovju za najmlajše 

prištevamo tudi postavljanje novih in novih vprašanj, seveda takih, na katera bi otroci znali in 

bi bili sposobni odgovoriti. Vzgojitelji in starši naj bi znali zapletena vprašanja poenostaviti, 

jih razčleniti in preoblikovati v otrokom razumljiva vprašanja, na katera lahko sami poiščejo 

odgovore.  

Otroci se brez pomislekov vključijo v naravoslovne dejavnosti, saj jih pri tem spodbuja 

prirojena radovednost. Zato se učenje naravoslovja lahko začne takrat, ko so otroci najbolj 

radovedni, to so predšolska in zgodnja šolska leta (Hvala in Krnel, 2005). 

Prav ta njihova radovednost in vprašanja, na katera vedno ni tako lahko hitro odgovoriti, mi je 

dala idejo za projektno delo, ki sem ga predstavila v tej diplomski nalogi. Želela sem, da 

naravoslovje postane aktivna, poučna in zabavna dejavnost. Otroci pri opazovanju pojavov 

okoli sebe, razmišljanju in delu s predmeti in snovmi razvijajo čut za naravo in jo hkrati 

spoznavajo. 
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1.1.1 KAKŠNO NAJ BO NARAVOSLOVJE ZA NAJMLAJŠE? 

(Povzeto po: Hvala in Krnel, 2005) 

Naravoslovje za najmlajše mora biti zanimivo, v veselje otrokom in odraslim. Če bo 

dolgočasno, se nihče ne bo veliko naučil. Naravoslovje, povezano z igranjem, naj združuje 

veselje in radovednost.  

Za začetek je najbolje, da izberemo otrokovo neposredno okolje in tisto, kar ga trenutno 

zanima. 

Odrasli morajo ves čas vedeti, kaj želijo doseči, ter previdno izbirati poti in sredstva za 

dosego cilja. Otrokom morajo prisluhniti, saj imajo otroci skoraj vedno svoje zamisli. Začutiti 

morajo, da je njihov način razmišljanja cenjen.  

Odrasli se morajo zavedati, da niso vir vsega znanja. Pričakovati je, da se bodo pojavila 

mnoga vprašanja, na katera ne bodo znali odgovoriti. Otrokom morajo pošteno priznati, ko 

česa ne vedo in da se tudi odrasli še vedno učijo. Vedeti morajo, da je pri otrocih včasih 

dovolj že čudenje. 

Odrasli morajo poskrbeti, da za vsako dejavnostjo ostane sled. To otrokom omogoča 

ustvarjanje kolektivnega spomina, prek katerega se vračajo k svojim mislim. 

1.2 RAZISKOVANJE KOT STRATEGIJA AKTIVNEGA UČENJA 

Maxim (1997) opredeljuje raziskovanje kot strategijo dejavnega učenja, ki je usmerjena v 

reševanje problemov. 

V ospredju raziskovalnega dela sta otrokova aktivnost in ustvarjalnost v procesu učenja. 

Raziskovanje tako zahteva odločitev vzgojiteljice, da bo skupaj z otroki raziskovala določen 

problem tako, da jim bo v podporo in pomoč pri samostojnem iskanju odgovorov (Batistič 

Zorec, 2003). 
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1.2.1 AKTIVNO UČENJE PO HIGH/SCOPE KURIKULUMU 

»Aktivno učenje definirajo kot učenje, v katerem otrok prek neposredne aktivnosti z objekti in 

prek interakcije z ljudmi, idejami ter dogodki zgradi novo lastno razumevanje« (Batistič 

Zorec, 2003). 

Hohman in Weikart (2005) v svojem delu opisujeta, da moč aktivnega učenja prihaja iz 

osebne pobude, saj imajo otroci prirojeno željo po raziskovanju in so zaradi tega aktivni: 

zastavljajo vprašanja in iščejo odgovore o stvareh, ki zbudijo njihovo radovednost, rešujejo 

probleme, ki so jim na poti do njihovih ciljev, in oblikujejo nove strategije poskušanja.  

VLOGA OTROK V HIGH/SCOPOVEM PREDŠOLSKEM KURIKULU 

V aktivnem učnem okolju otroci (Batistič Zorec, 2003): 

 izvajajo aktivnosti, ki izhajajo iz njihovih osebnih interesov in želja; 

 izbirajo materiale in se odločajo, kaj bodo z njimi počeli; 

 aktivno raziskujejo materiale z vsemi čutili, jih transformirajo, kombinirajo ter odkrivajo 

odnose med njimi; 

 uporabljajo letom primerna sredstva in orodja; 

 govorijo o svojih izkušnjah in o tem, kar delajo. 

V High/Scopovem predšolskem pristopu otroci sodelujejo in se aktivno učijo v spodbudni 

skupnosti v igralnici ter tako razvijajo zaupanje, iniciativnost, radovednost, iznajdljivost, 

samostojnost in odgovornost. Razvijajo miselne navade, ki dobro vplivajo na nadaljnje učenje 

in jim bodo prišle prav v njihovem kasnejšem življenju (Hohmann, Weikart, 2005). 

VLOGA ODRASLIH V HIGH/SCOPOVEM PREDŠOLSKEM KURIKULU 

M. Batistič Zorec (2003) v svojem delu opredeli tudi vlogo odraslih v High/Scopovem 

kurikulu, in sicer jo vidi predvsem v tem, da podpirajo aktivno učenje, so ozaveščeni 

udeleženci in opazovalci ter prepoznajo razvojne potrebe vsakega otroka. Glavne naloge 

odraslih so: 

 organizirajo okolje, v katerem so zagotovljeni raznoliki materiali ter ustrezen čas in 

prostor za njihovo rabo in rutine za aktivno učenje; 
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 zagotavljajo razumevajoče in podporno vzdušje, v katerem prevladujejo pozitivne 

socialne interakcije; 

 pri otroku spodbujajo namenske aktivnosti, reševanje problemov in verbalno mišljenje; 

 opazujejo in interpretirajo dejavnosti vsakega otroka skladno z razvojnimi principi 

programa, ki so združeni v t. i. ključnih izkušnjah; 

 načrtujejo izkušnje, ki izhajajo iz dejavnosti in interesov otrok. 

Če hočemo, da bi otroci inteligentno reševali probleme, je najbolje, da jim damo čim več 

priložnosti za ukvarjanje s problemi, ki jih zanimajo – torej s problemi, ki izvirajo iz njihovih 

poskusov razumeti svet. Ko se otroci srečujejo s pravimi problemi – nepričakovanimi rezultati 

ali ovirami na poti do uresničitve svojih namenov – proces usklajevanja nepričakovanega s 

tem, kar že vedo o svetu, spodbuja učenje in razvoj (Hohmann, Weikart, 2005). 

1.2.2 RAZISKOVANJE ZAPRTEGA TIPA 

V diplomski nalogi sem izbrala zaprti tip raziskovanja, ki sem ga spoznala in preučila že v 

času študija. 

O zaprtem tipu raziskovanja govorimo, kadar otroci rešujejo problem oziroma skušajo 

odgovoriti na raziskovalno vprašanje z določenimi informacijami in podatki. Otroci pridejo 

do novih spoznanj z lastno aktivnostjo preko različnih deskriptivnih tehnik: razgovori, 

anketiranje, opazovanje, zbiranje dokumentov, ki omogočajo preučevanje določenega 

problema. Rešitev problema temelji na analizi informacij, ki jih otroci poiščejo sami oziroma 

s pomočjo vzgojiteljice.  

Koraki v raziskovanju zaprtega tipa: 

 opredelitev problema; 

 izražanje domnev; 

 iskanje informacij, podatkov ter njihovo dokumentiranje in urejanje; 

 rešitve oziroma odgovori na vprašanja; 

 uporaba novih spoznanj. 
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1.3 ZGRADBA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA 

(Povzeto po: Tarman, 2000) 

Življenjsko okolje je v funkcionalno celoto povezan del: 

 nežive narave (tla, zrak, svetloba, toplota, voda), ki jo imenujemo življenjski prostor ali 

biotop in 

 žive narave (rastlinstvo, živalstvo, glive in bakterije), ki jo imenujemo življenjska 

združba ali biocenoza. 

Biotop daje živim bitjem prostor, hrano, zavetje, zato da lahko v njem živijo in se 

razmnožujejo. Med živalmi in rastlinami nastajajo, glede na način prehranjevanja, razvejane 

povezave.  

Tako biotop in biocenoza, skupaj z vsemi odnosi, tvorita ekosistem. Živa bitja so med seboj 

povezana in drug od drugega odvisna. Tvorijo prehranjevalne verige, ki se združujejo v 

prehranjevalne splete. Ti so najpomembnejši dejavniki za obstoj življenjskih združb. 

1.3.1 PREHRANJEVALNE VERIGE 

(Povzeto po: Treays, 1993) 

Prehranjevalna veriga neke biološke združbe je pot hrane med različnimi vrstami, ko se med 

organizmi pretakajo hranilne snovi in energija, ki jo vsebujejo. Tako snovi v popolnem 

ekosistemu, v katerem živijo rastline (proizvajalci), živali (potrošniki) in bakterije 

(razkrojevalci), krožijo. 

Vse prehranjevalne verige se začnejo s proizvajalci organskih snovi, torej z avtotrofnimi 

organizmi. Zelene rastline s pomočjo sončne svetlobe in iz zemlje vsrkanih snovi gradijo 

organske snovi, ki jih shranjujejo v svojih delih (listih, steblu, plodovih itd.). Te organske 

snovi pa so hrana tudi za druge organizme. Tako so na osnovne proizvajalce vezani vsi 

porabniki: rastlinojedci in mesojedci. Večina mesojedcev se prehranjuje z različnimi 

rastlinojedci, mesojedci drugega reda pa z različnimi vrstami mesojedcev prvega reda in tako 

se posamezne prehranjevalne verige povezujejo v prehranjevalne splete. 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Bakterija
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1.3.2 PREHRANJEVALNI SPLET 

(Povzeto po: Hluszyk, Stankiewicz, 1998) 

Prehranjevalni splet je sestavljen iz treh skupin organizmov. 

PROIZVAJALCI 

Proizvajalec ali producent je avtotrofen organizem, ki lahko sam izdeluje za življenje 

potrebno organsko hrano. Proizvajalci so v vsaki prehranjevalni verigi prvi člen in 

predstavljajo najnižjo prehranjevalno raven, ki omogoča življenje vsem drugim vrstam v 

prehranjevalni verigi. 

PORABNIKI 

Porabniki ali konzumenti so heterotrofni organizmi, ki sami ne morejo izdelovati organske 

hrane. Preživijo lahko le tako, da jedo hrano, ki so jo izdelali drugi organizmi. V 

prehranjevalnih verigah je običajno več porabnikov, med katerimi vsak zaseda različno 

prehranjevalno raven. 

RAZKROJEVALCI 

Razkrojevalci so organizmi, ki razgrajujejo mrtve ostanke drugih bitij. V procesu razkroja 

razgrajujejo organske snovi iz mrtvih rastlinskih in živalskih ostankov do ogljikovega 

dioksida, vode in drugih mineralnih snovi, ki se vračajo v okolje. 

Vsaka od teh treh skupin organizmov pa mora poskrbeti, da se kroženje snovi v ekosistemu 

lahko sklene in da nemoteno deluje. 

Deluje pa lahko le, če je prisotna tudi energija, ki je tudi eden od pogojev za življenje. 

Energija prihaja v ekosistem navadno kot sončna energija, zapušča pa ga v obliki toplotne 

energije, ki jo pretvarjajo organizmi, ki sodelujejo pri kroženju snovi (Brancelj, 1998). 

1.3.3 KROŽENJE SNOVI 

(Povzeto po: http://mss.svarog.si/biologija/index.php, 3. 4. 2013). 

Organizmi potrebujejo za svoje življenje (rast in razmnoževanje) kemične elemente, ki jih 

gradijo. V telo jih vnašajo z uživanjem hrane in pijač, z dihanjem, nekatere snovi pa vstopajo 

http://mss.svarog.si/biologija/index.php


Klemenčič, A. (2013). Projektno delo "Od trave do sladoleda". Diplomska naloga. Ljubljana: PEF. 

8 

 

v telo skozi kožo, pri rastlinah pa vstopajo skozi posebne reže v listih. Nekaterih kemičnih 

elementov je v telesu manj, nekaterih več. Med tistimi, ki jih je več, so tudi kisik (O), vodik 

(H), ogljik (C), dušik (N), kalcij (Ca) in fosfor (P). Bodisi snovi, ki so organizmom potrebne v 

manjših količinah bodisi tiste, ki jih potrebujejo v večjih količinah – vse v naravi krožijo. 

Med kroženjem snovi v naravi se skozi ekosisteme pretaka tudi energija. Kroženje snovi in 

pretok energije sta neločljiva procesa. 

Rastline so glavni proizvajalci hrane na Zemlji. Kemične elemente, iz katerih so sestavljene, 

dobivajo iz zraka (npr. ogljik), iz tal in vode, kjer se pojavljajo raztopljeni v hranilnih snoveh.  

Preko prehranjevalnih verig se hranilne snovi prenašajo v druga živa bitja. Nekateri kemični 

elementi se ohranijo v iztrebkih in odmrlih delih organizmov. Ko jih razkrojevalci razgradijo, 

se v naravo vrnejo kot osnovni elementi. Pravimo, da pride do mineralizacije organskih snovi. 

Tako jih lahko spet uporabijo rastline.  

 

Slika 1: Kroženje snovi in prehajanje energije (Kordiš, 2006) 

Kroženje snovi je povezano s pretokom energije. Snovi in plini v ekosistemih krožijo, 

energija pa ne. Po ekosistemih se energija pretaka. Na Zemljo prihaja v obliki sončne 

energije. Veliko se je s površine zemlje odbije nazaj v ozračje, nekaj pa je vežejo rastline, in 

sicer v procesu fotosinteze. Vezano energijo shranjujejo v organske snovi, ki jih vgrajujejo v 

svoja telesa. 
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Del organskih snovi, ki jih rastline niso porabile same zase, ostane za rastlinojedce. S 

prehranjevanjem se energija prenaša med organizmi od člena do člena. 

V procesih, ki potekajo v telesih organizmov, se del energije v obliki toplote ponovno sprošča 

v okolico. 

1.4 ZDRAVA PREHRANA 

Dobro zdravje je prvina kakovosti življenja, ki je povezana z najširšim človekovim okoljem, 

kjer ima zdrava prehrana pomembno mesto. Zdrava prehrana omogoča optimalni psihofizični 

razvoj, dobre intelektualne sposobnosti, vitalnost in zorenje, poveča splošno odpornost in 

delovno storilnost. Pomeni uravnotežen vnos vseh potrebnih hranilnih snovi ter ustrezno 

energijsko vrednost hrane (Pokorn, 2003). 

Prehrana je tisti dejavnik, ki z vidika posameznika in naroda pomembno vpliva na zdravje. Z 

zdravim prehranjevanjem zdravje varujemo in sočasno preprečujemo številne dejavnike 

tveganja za nastanek kroničnih bolezni. Zato predstavljajo zdravo prehranjevanje, redna 

telesna dejavnost in ogibanje razvadam, ključne korake k boljšemu zdravju ljudi (Maučec 

Zakotnik s sod., 2001). 

1.4.1 PREHRANSKA PIRAMIDA 

Prehranska piramida je slikovni prikaz izbora in količine živil, ki naj jih jemo vsak dan. Ni 

zapoved, ampak priporočilo, kin pomaga izbrati tisto hrano, ki je zdrava in nam primerna. 

Piramida spodbuja uživanje pestre hrane, s katero dobimo potrebne hranilne snovi in hkrati 

ustrezno količino kalorij (Maučec Zakotnik s sod., 2001). 

Prikaz razdelitve živil v piramidi pomeni, da lahko živila, ki so v najširšem delu piramide, 

uživamo največ, z oženjem piramide pa omejujemo tudi uživanje živil iz teh skupin (Birk, 

2001). 
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Slika 2: Prehranska piramida (internetni vir) 

Skupine živil, ki sestavljajo piramido zdrave prehrane, so: 

 osnovna skupina: škrobna živila (kruh, žitarice, testenine, krompir); 

 osnovna skupina: zelenjava; 

 osnovna skupina: sadje; 

 osnovna skupina: mleko in mlečni izdelki; 

 osnovna skupina: meso, perutnina, ribe, stročnice, jajca, lupinasto sadje; 

 osnovna skupina: živila z veliko maščob, sladkorjev (Maučec Zakotnik s sod., 2001). 

Prehransko piramido sem predstavila tudi otrokom. Nekateri so jo že večkrat videli, kot so 

povedali: v ordinaciji pri svojem osebnem zdravniku, na televiziji, na različnih reklamnih 

plakatih itd. V vrtcu smo jo izdelali tudi sami (priloga 1) in se o tem veliko pogovarjali.  

1.4.2 PREHRANA PREDŠOLSKEGA OTROKA  

Pravilna prehrana ima za zdravstveno stanje otrok poseben pomen. S prehrano, ki ustreza 

prehrambenim potrebam otrok, pripomoremo k njihovi skladni rasti, dobri psihofizični 

kondiciji in zvišujemo odpornost proti nalezljivim boleznim. Pravilna prehrana ima zato 

poseben pomen pri zdravstveni vzgoji otrok in pri pridobivanju pravilnih (zdravih) 

prehrambenih navad že v najzgodnejšem obdobju. Za boljšo prehrano je potrebna ustrezna 

prehrambena vzgoja otrok in njihovih staršev ter nadzor nad kakovostjo in higiensko 

oporečnostjo prehrane v vzgojno-varstvenih ustanovah (Birk, 2001). 
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1.4.3 PREHRANJEVALNE NAVADE OTROK 

V vrtec sem povabila splošno otroško zdravnico in pediatrinjo, da bi nam predstavila svoj 

poklic in nam povedala kaj več ozdravi prehrani otroka. Kot ključno poleg osnovnih 

priporočil je izpostavila prav dobre prehranske navade otrok, kot so: 

 uživanje hrane sede; 

 redno prehrano; 

 uživanje hrane v mirnem in sproščenem okolju; 

 počasno uživanje hrane; 

 dobro žvečenje hrane; 

 uživanje čim bolj pestre in nepreobilne prehrane; 

 počivanje nekaj minut po jedi; 

 uživanje malo mastne hrane – čim manj ocvrte; 

 dovolj sadja in zelenjave v vsakdanji prehrani. 

A otrok ni sposoben sam zagotoviti zdrave prehrane, saj šele spoznava prostor okoli sebe in 

tudi samega sebe. Navade, ki si jih oblikuje, povzema po odraslih, in tako je tudi s 

prehranjevalnimi navadami. 

1.5 MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 

1.5.1 PREHRANSKI POMEN MLEKA 

Mleko je od vseh živil najpopolnejše hranilo, ki človeka spremlja od rojstva preko otroštva, 

doraščanja in zrelih let vse do pozne starosti. Mleko in mlečni izdelki so zaradi bogastva in 

pravilnega razmerja hranilnih snovi, ki so tudi lahko prebavljive, v prehrani nenadomestljive. 

Te hranilne snovi izkorišča organizem za rast, krepitev telesnih moči in odpornost proti 

boleznim (Forstnerič, 1988). 

1.5.2 VRSTE MLEKA 

(Povzeto po: Mavrin, Oštir, 2002) 

S pojmom mleko mislimo na kravje mleko, druge vrste je treba posebej označiti, na primer 

kozje, ovčje, bivolje, kobilje idr., tudi humano ali materino mleko. 
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Različne vrste mleka se med seboj razlikujejo po: 

 senzoričnih lastnostih; 

 hranljivosti; 

 fizikalno-kemijskih lastnostih; 

 sposobnostih za nadaljnjo predelavo oziroma tehnoloških lastnostih. 

1.5.3 PRIDOBIVANJE MLEKA 

Mleko je tekočina zelo zapletene sestave in značilnega okusa. Izločajo ga mlečne žleze samic 

vseh sesalcev, da novorojenemu bitju zagotovijo vse potrebne hranilne snovi (beljakovine, 

maščobe, sladkorje, rudninske snovi in vitamine) in obrambne snovi. Je prva hrana v 

začetnem življenjskem obdobju vsakega mladiča sesalcev, torej tudi dojenčkov (Mavrin, 

Oštir, 2002). 

Čeprav je mleko idealno živilo, vseeno radi posegamo še po različnih mlečnih izdelkih, ki so 

nepogrešljiv sestavni del sodobne prehrane.  

1.5.4 MLEČNI IZDELKI 

So izdelki, ki se pridobivajo izključno iz mleka, pri čemer se lahko dodajo snovi, potrebne za 

njihovo proizvodnjo, če se te snovi ne uporabljajo zato, da bi v celoti ali deloma zamenjale 

katero koli sestavino mleka. So sestavljeni izdelki, katerih bistveni del je mleko ali mlečni 

izdelek glede na količino ali značilnost izdelka in katerih sestavine ne zamenjujejo in niso 

namenjene zamenjavi neke sestavine mleka (Mavrin, Oštir, 2002). 

Med mlečne izdelke prištevamo: sirotko, smetano, maslo, pinjenec, sir, jogurt, kefir, različne 

mlečne pijače in ne nazadnje tudi sladoled. 

SLADOLED 

Z izboljšanjem tehnologije pridelovanja in s skrbno izbranimi surovinami je sladoled postal 

kakovostna, biološko visokovredna hrana. Vsebuje vse pomembnejše aminokisline in je 

zaradi maščobe in ogljikovih hidratov tudi bogat vir energije. 
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Pravilnik o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, cepiv in čistih siril razvršča sladoled v 

naslednje skupine:  

 krem in mlečni sladoled; 

 sadni; 

 vodni in aromatizirani desert; 

 sladoled za diabetike (Šeme, 2003). 

Tudi v vrtcu smo skupaj z otroki pripravili sladoled. Otroci so v vrtec prinašali različne 

kuharske knjige, iz katerih smo izbrali enega od receptov za mlečno-sadni sladoled. Več o 

naši skupni dejavnosti bom zapisala v empiričnem delu te diplomske naloge. 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Otroci običajno sami kažejo interes za učenje in znanje; na predšolski stopnji pa je potrebno 

uvajati takšne pristope, ki omogočajo, da otroci svojo radovednost in željo po znanju ohranijo. 

Zato je pomembno, da so učne dejavnosti zasnovane tako, da so otroci aktivni udeleženci v 

procesu raziskovanja, saj je tako pridobljeno znanje trajno. 

Zdi se mi pomembno, da se otroci v predšolskem obdobju postopno seznanjajo s širšo družbo 

in kulturo ter spoznavajo pomembnost zdrave prehrane, natančneje mleka in mlečnih 

izdelkov, ki so za njihov razvoj nujno potrebni.  

Odločila sem se, da otroke vključim v proces raziskovanja poti »od trave do sladoleda«. 

Raziskovalni problem se je glasil: »Kako naredimo sladoled?« 

Ker sem želela vzbuditi zanimanje otrok za ta problem, sem morala skrbno načrtovati uvodne 

dejavnosti, s katerimi bom vzbudila radovednost za raziskovanje, saj je v prvih korakih 

raziskovalnega procesa zelo pomembno, da so otroci ustrezno motivirani, da se zavedajo 

problema in ga prepoznajo.  

Kot vzgojitelj sem morala skozi celoten raziskovalni proces otroke motivirati, spodbujati za 

delo in ohranjati njihov interes. Aktivnost otrok sem morala spodbuditi tudi s svojim zgledom 

in navdušenjem. 

2.2 CILJI DIPLOMSKE NALOGE  

 Ugotoviti želim ustreznost metode raziskovanja zaprtega tipa; odziv otrok nanjo. 

 Želim preveriti zanimanje otrok za raziskovanje ter njihovo aktivnost in samostojnost pri 

iskanju odgovorov na raziskovalna vprašanja. 

 Moj cilj je na osnovi ugotovitev oziroma preko ankete, ki sem jo izvajala pred začetkom 

dejavnosti, pripraviti začetne dejavnosti za otroke in preveriti, kako so se otroške 

predstave o celotni vsebini spremenile po dejavnostih. 
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2.3 HIPOTEZE 

1. Menim, da večina otrok ve, da je mleko zdravo. 

2. Menim, da otroci poznajo živali, ki dajejo mleko. 

3. Menim, da večina otrok ne bo znala razložiti, od kje dobimo mleko. 

4. Menim, da večina otrok ne zna razložiti, kaj so to mlečni izdelki. 

5. Menim, da večina otrok ne ve, kje izdelujejo sladoled. 

6. Menim, da večina otrok ne bo vedela, iz česa je sladoled. 

7. Menim, da večina otrok ne pozna celotnega postopka izdelave sladoleda, mleka in 

mlečnih izdelkov. 

2.4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Z individualnimi razgovori otrok sem poskušala izvedeti, kakšne so predstave otrok v vrtcu o 

mleku in mlečnih izdelkih ter o celotnem procesu njihove izdelave. Postavila sem jim 

naslednja vprašanja: 

1. Ali imaš rad mleko? 

2. Kaj misliš, ali je mleko zdravo? Zakaj? 

3. Kaj misliš, od kje dobimo mleko? 

4. Kaj misliš, katere živali dajejo mleko? 

5. Kaj misliš, ali se iz mleka lahko kaj dela? Kaj? 

6. Kaj misliš, kaj so to mlečni izdelki? 

7. Kaj misliš, iz česa je sladoled? 

8. Ali imaš rad sladoled? 

9. Kaj misliš, kje delajo sladoled? 
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10. Kje si dobil vse te informacije? 

2.5 RAZISKOVALNA METODA 

VZOREC 

V raziskavo sem vključila tri skupine otrok iz Vrtca Škofja Loka. Vzorec raziskave je skupaj 

predstavljal 64 otrok, starih 5 do 6 let. Nekaj manj kot tri četrtine anketiranih otrok prihaja iz 

tamkajšnjega blokovskega naselja oziroma živi v samem mestnem jedru, ostala četrtina otrok 

pa živi v manjših vaseh. 

PRIPOMOČKI 

Kot pripomoček pri moji raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik. 

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Skupino otrok, starih 5 do 6 let, sem z vprašanji odprtega tipa ustno in individualno izprašala 

s pomočjo anketnega vprašalnika. Tako sem izvedela, kakšne so predstave otrok o tem, zakaj 

je mleko zdravo, katere živali dajejo mleko, katere mlečne izdelke poznajo, kje delajo 

sladoled in iz česa je sladoled. Preko njihovih izjav sem lahko sklepala, kateri otroci že 

poznajo celotno pot mleka (trava–krava–mleko–mlekarna–trgovina). To mi je bilo izhodišče 

za načrtovanje uvodnih dejavnosti. 

Nato sem v eni skupini izvedla projekt »Od trave do sladoleda«. Izhajala sem iz tehnike 

aktivnega učenja, in sicer sem si izbrala zaprti tip raziskovanja. Po izvedenih dejavnostih sem 

otrokom še enkrat postavila enaka vprašanja kot pred projektom, da sem ugotovila, kakšne so 

njihove predstave o mleku, mlečnih izdelkih in o celotnem procesu izdelave le-teh po 

izvedenih dejavnostih. Na koncu pa sem rezultate otrok pred in po izvedenih dejavnostih med 

seboj primerjala. 

Otroke sem med dejavnostmi ves čas opazovala in spremljala ter zapisovala njihove izjave.  

POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Rezultate ustnih in individualnih anketnih vprašalnikov sem prikazala v grafih in 

interpretirala. Dejavnosti so potekale v vrtcu, na igrišču vrtca, v bližnji trgovini in na bližnji 

kmetiji. 
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2.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Graf 1: Ali imaš rad mleko? 

Pri prvem vprašanju je sodelovalo vseh 64 otrok. Večina otrok (91 %) je odgovorilo, da ima 

rada mleko, le (9 %) vprašanih pa je odgovorilo, da jim mleko zaradi posebnih potreb ne 

ustreza. 

KAJ MISLIŠ, ALI JE MLEKO ZDRAVO? Število otrok % 

DA 64 100 

NE 0 0 

Tabela 1: Kaj misliš, ali je mleko zdravo?  

Iz tabele je razvidno, da so bili vsi otroci enakega mnenja, da je mleko zdravo. Potrebno je 

poudariti, da so se moje domneve o tem, da so se otroci že v preteklosti srečali z načinom 

zdravega prehranjevanja, izkazale za pravilne.  

 

Graf 2: Zakaj misliš, da je mleko zdravo? 
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S tem podvprašanjem sem od otrok poskušala izvedeti, zakaj mislijo, da je mleko zdravo. Že 

od začetka sem vedela, da vprašanje sploh ni tako preprosto. Od 64 vprašanih otrok jih je 

28 % odgovorilo, da ne vedo, zakaj je mleko zdravo. Ostali pa so pri tem podali različne 

zanimive odgovore, če predpostavimo, da imajo že tovrstne izkušnje in vedenja o mleku. Ti 

otroci vedo, da je mleko dobro za kosti, da ima mleko veliko vitaminov in da posledično 

zaradi uživanja zdrave prehrane ne zbolimo. Štirje odgovori so se mi zdeli še posebno 

zanimivi, saj so otroci predpostavili, da je mleko zdravo, ker nam ga daje krava oziroma je iz 

krave. Pod drugo so otroci podajali različne odgovore: ker ima veliko tekočine, da nam ne 

kruli v želodcu, ker je dober za prebavo itd. 

 

Graf 3: Kaj misliš, od kje dobimo mleko? 

Pri tem vprašanju sem želela izvedeti, ali otroci vedo, od kje dobimo mleko, in sicer na 

podlagi njihovih izkušenj. Želela sem dobiti odgovor z več rešitvami, kar je 9 % otrok tudi 

podalo. Ti otroci vedo, da lahko mleko dobimo pri kmetu od krave, v trgovini in tudi v 

mlekarni. Ostali otroci so nanizali samo en njim pravilen odgovor: da mleko dobimo od 

krave, je odgovorilo 30 % otrok, iz trgovine 35 % otrok in iz mlekarne 7 % otrok. Pod rubriko 

drugo so otroci nizali odgovore, kot so: v hlevu, v hladilniku, v vrtcu, doma itd. Eden od otrok 

je dalj časa tuhtal in na koncu le odgovoril: v mlečnici. Njegov odgovor mi je bil zelo všeč, 

saj je s pomočjo domišljije in besedne igre podal odgovor. 
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Graf 4: Kaj misliš, katere živali dajejo mleko? 

Pri tem vprašanju sem želela izvedeti, ali otroci poznajo kravo kot edino žival, ki nam daje 

mleko, ali poznajo še katero drugo. Izkazalo se je, da 59 % otrok misli, da so krave edine 

živali, ki lahko same proizvajajo mleko. Ostalih 41 % otrok pa meni, da nam mleko lahko 

dajejo tudi koze, ovce, konji, eden od otrok meni, da tudi osli. Moram priznati, da me 

odgovori niso presenetili, saj sem vedela, da nekateri otroci živijo v vaseh in izven mest, kjer 

imajo veliko možnosti pridobiti si določene izkušnje z živalmi. Ostali teh izkušenj še nimajo, 

zato poznajo odgovore, ki jih dobijo v vsakdanjem življenju.  

Kaj misliš, ali se iz mleka lahko kaj dela? Število otrok % 

DA 60 94 

NE 4 6 

Tabela 2: Kaj misliš, ali se iz mleka lahko kaj dela?  

Na vprašanje »Ali se iz mleka lahko kaj dela?« je 94 % otrok odgovorilo z »da«, 16 % otrok 

pa »ne«. 

 

Graf 5: Kaj vse se lahko dela iz mleka? 
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Pri tem vprašanju me je zanimalo, kako bodo otroci povezali mleko z drugo hrano, predvsem 

tisto hrano, kjer ni videti, da bi bilo v njej kaj mleka. Temu vprašanju primerno sem dobila 

tudi ustrezne odgovore. Veliko otrok je odgovorilo glede na njihove izkušnje z mlekom, npr. 

ko so si sami ali ob navzočnosti staršev pripravljali čokolino, gres, mlečni riž, kakav, nekateri 

tudi v mleko namočen kruh. Teh odgovorov je bilo 45 %, ostalih 52 % otrok pa je naštevalo 

različne mlečne izdelke, kot so: sir, jogurt, skuta, smetana, maslo, eden od otrok je celo 

pomislil na sladoled. Nad odgovori sem bila zelo presenečena, saj nisem pričakovala, da bodo 

otroci poznali izdelke, ki so narejeni iz mleka. Pod rubriko drugo sta se znašla dva odgovora, 

in sicer jajca in bomboni. 

 

Graf 6: Kaj misliš, kaj so to mlečni izdelki? 

Že pri prejšnjem vprašanju je skoraj 2/3 otrok naštevalo različne mlečne izdelke, vendar jih je 

samo eden od otrok poimenoval »mlečni izdelki«. S tem vprašanjem sem želela izvedeti, če 

otroci poznajo pomen besedne zveze »mlečni izdelki«. Izkazalo se je, da 11 % otrok ne ve, 

kaj so to mlečni izdelki. Ostali otroci imajo različno vedenje o tem. 31 % otrok ve, da pod 

mlečne izdelke spadajo sir, skuta, jogurt, maslo itd., 21 % otrok je na to vprašanje odgovorilo 

tako kot na prejšnje, in sicer na podlagi lastnih izkušenj (čokolino, gres, mlečni riž, kakav, 

polenta), 20 % otrok pa misli, da so mlečni izdelki vse, kar je iz mleka. Dva odgovora sta pri 

tem vprašanju izstopala, in sicer: jogurt v kozarčkih in da iz njih piješ. Ta dva otroka sta 

določeno jed, ki jo lahko povezujemo z mlečnimi izdelki, interpretirala po svoje. 
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Ali imaš rad sladoled? Število otrok % 

DA 62 97 

NE 2 3 

Tabela 3: Ali imaš rad sladoled?  

Tabela prikazuje, da je 97 % otrok odgovorilo, da imajo radi sladoled, le 3 % pa ne. Odgovori 

otrok me niso presenetili, saj vem, da večina otrok obožuje sladoled. 

 

Graf 7: Kaj misliš, iz česa je sladoled? 

Predvidevala sem, da bo to vprašanje otrokom zelo zanimivo, saj imajo radi sladoled. Bila 

sem v velikem pričakovanju in dobila tudi zelo zanimive odgovore in razlage. Kar 45 % otrok 

je pri tem vprašanju naštevalo najrazličnejše okuse sladoledov, ki so jih jedli oziroma ki jih 

poznajo (čokolada, vanilja, jagoda, lešnik itd.), 14 % otrok je odgovorilo, da je sladoled iz 

mleka, 22 % otrok, da je iz ledu, 11 % otrok pa je na to vprašanje odgovorilo z »ne vem«. Pod 

rubriko drugo sem zabeležila odgovore: iz sladkorja, iz sadja, iz kristalov itd. 
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Graf 8: Kaj misliš, kje delajo sladoled? 

Ker otroška domišljija in pridobljeno znanje ne pozna meja, sem tudi pri tem vprašanju dobila 

zanimive otroške odgovore. Glede na njihove vsakdanje izkušnje je 39 % otrok menilo, da 

sladoled delajo kar v trgovini, kjer ga lahko tudi kupijo, 31 % otrok pa misli, da sladoled 

izdelujejo v slaščičarni oz. ga naredi sladoledar sam. Devet otrok ve, da sladoled izdelujejo v 

mlekarnah, saj so to prebrali v knjigi oziroma so že bili tam. Pod rubriko drugo lahko 

zasledimo odgovore, kot so: v gostilni, v »sladolarni«, v hladilniku, v »sladoledokarni«, v 

tovarni sladoledov, »v takih hladilnikih, ki imajo notri veliko ledu«, »nekje, kjer je vedno 

mraz«, itd.. 5 % otrok se je odločilo za odgovor »ne vem«.  

 

Graf 9: Kje si dobil vse te informacije? 

Na koncu sem jim zastavila vprašanje, kje so vse te informacije dobili oz. kdo jim je to 

povedal. Še vedno velja, da otroci največ časa preživijo s starši oziroma odraslimi osebami, 

zato je tudi pri tem vprašanju 34 % otrok odgovorilo, da so jim za te informacije povedali 

starši, da so jih izvedeli v vrtcu, pa 11 % otrok. Vesela sem, da je tudi knjiga še vedno velika 

prijateljica otrok, na kar nakazuje 23 % otrok, in televizija s 13 % otrok. Pod skupino »drugo« 

so se znašli naslednji odgovori: na kmetiji, kamor grem iskat mleko, v mlekarni, kjer dela 
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dedek itd. Eden od otrok mi je samozavestno dejal, da to »sam« ve, drugi pa, da sploh ni 

vedel, da to ve. Kot sem že prej omenila, nisem predvidevala, da so otroci do teh informacij 

prišli preko knjig in slikanic, ki so jih gledali in brali. 

 

 

 

 

3 PRAKTIČNI DEL 

3.1 PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI 

1. FAZA – zavedanje in opredelitev problema 

1. dejavnost: ŠKATLA PRESENEČENJA 

Učni cilj: Otrok doživlja presenečenje kot ugodje in motiviranost za delo. 

Učna oblika: skupna 

Učna metoda: pripovedovanje vzgojitelja 

Sredstva: škatla presenečenja (sladoled, pismo in načrt raziskovanja) 

Analiza 1. dejavnosti: 

Po zajtrku smo se z otroki, kot po navadi, usedli v jutranji krog. Povedala sem jim, da se 

bomo danes vozili s kolesi. Med našim pogovorom nas je zmotila vzgojiteljica, ki nam je 

povedala, da pred vrati stoji škatla. Od bliže smo si jo ogledali. Otroci so bili začudeni. 

Opazili smo, da je na škatli narisan simbol žoge. Eden od otrok je povedal, da je škatla 

verjetno namenjena nam, saj se naša skupina imenuje Žogica. Povedala sem jim, da na škatli 

piše »presenečenje«. Otroci so se razveselili in začeli ploskati z rokami. Škatlo smo skupaj 

odprli in najprej zagledali polno kornetov sladoleda (slika 3). Takrat so se otrokom zaiskrile 

oči. Spomnila sem jih, da naj škatlo pregledajo malo bolj natančno. Nato so našli v njej še 

pismo, ki sem jim ga prebrala (slika 4). Opazili so tudi nekakšno risbo, ki je predstavljala 
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načrt reševanja uganke (priloga 2, priloga 3). Odločili smo se, da bomo pomagali medvedu 

Sladkosnedu rešiti njegovo uganko (slika 5, slika 6). Pojedli smo sladoled, otroci pa so se med 

sabo pogovarjali o medvedu Sladkosnedu (slika 7). 

 

Slika 3: Otroci so si z zanimanjem ogledali, kaj je v škatli (foto: Klemenčič, A.) 

 

Slika 4: Otroci so skušali ugotoviti, zakaj je v škatli polno sladoleda (foto: Klemenčič, A.) 

 

Slika 5: Načrt Medvedove uganke »Od trave do sladoleda« (foto: Klemenčič, A.) 
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Slika 6: V škatli presenečenja so otroci našli pismo medveda Sladkosneda (foto: Klemenčič, 

A.) 

 

Slika 7: Otroci so pojedli sladoled in se odločili, da bodo Medvedu Sladkosnedu pomagali 

rešiti uganko (foto: Klemenčič, A.) 
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2. FAZA – postavljanje domnev 

2. dejavnost: KJE DOBIMO SLADOLED? 

Učni cilj: Otrok ima možnost kritičnega razmišljanja. 

    Otrok pripoveduje o svojih izkušnjah. 

    Otrok spoznava grafičen prikaz, ga oblikuje in odčitava. 

Učna oblika: skupinska 

Učna metoda: metoda pripovedovanja otrok 

Sredstva: barvice, list papirja, plakat 

Analiza 2. dejavnosti: 

Sedli smo za mize. Vsakega otroka sem najprej vprašala, kaj misli, kje dobimo sladoled. 

Svojo predstavo je narisal na list papirja (slika 8). Nekateri so risali trgovine, nekateri 

mlekarne, tovarne sladoledov, sladoledarje, le trije od otrok pa so poznali celoten potek 

izdelave mleka oziroma sladoleda. Skupaj smo izdelali tudi stolpični diagram naših domnev 

(slika 9). Vsak otrok je svoj kartonček pravilno umestil na plakat. Med sabo so se pogovarjali 

o svojih izkušnjah. 

 

Slika 8: Otroci so risali svoje domneve »Od kje dobimo sladoled?« in se med sabo 

pogovarjali o svojih izkušnjah (foto: Klemenčič, A.) 
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Slika 9: Izdelan plakat (stolpični diagram) »Kje dobimo sladoled?« (foto: Klemenčič, A.) 

 

3. FAZA – zbiranje in urejanje informacij 

3. dejavnost: IZDELOVANJE PLAKATA SLADOLED 

Učni cilj: Otrok si pridobiva izkušnje pri raziskovanju. 

Učna oblika: skupinska, individualna 

Učna metoda: metoda raziskovanja 

Sredstva: reklame, škarje, lepilo, plakat 

Analiza 3. dejavnosti: 

Otroke sem spodbudila, da prinesejo v vrtec reklamne revije, iz katerih bomo v vrtcu izrezali 

različne slike sladoledov in naredili skupni plakat. Pri striženju so otroci neznansko uživali in 

se med sabo pogovarjali o svojih izkušnjah (slika 10). Med seboj so razpravljali, kje vse lahko 

kupiš sladoled in kakšne vrste sladoledov so že jedli. Plakat smo obesili na vidno mesto v 

igralnici (slika 11). Na koncu smo se skupaj odločili, da bomo odšli pogledati v bližnjo 

trgovino in se prepričali, če tam res izdelujejo sladoled. Dogovorimo se, kaj bomo trgovke v 

trgovini vprašali.  
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Slika 10: Otroci režejo sličice različnih vrst sladoleda iz reklamnih revij (foto: Klemenčič, A.) 

 

Slika 11: Izdelan plakat Sladoled (foto: Klemenčič, A.) 

 

4. dejavnost: OBISK TRGOVINE 

Učni cilj: Otrok se spozna s poklicem trgovca. 

     Otrok se seznani s tem, kje v trgovini hranijo sladoled. 

     Otrok se seznani z različnimi vrstami sladoleda. 

Učna oblika: skupna 

Učna metoda: metoda opazovanja, metoda razgovora 
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Analiza 4. dejavnosti: 

Odšli smo v bližnjo trgovino. Najprej smo se razdelili v tri skupine. Vsaka skupina otrok si je 

lahko ogledala trgovino in poiskala kotiček, kjer hranijo sladoled (slika 12, slika 13). Otroke 

sem spomnila, da lahko trgovko povprašajo, kar jih zanima. Nekaj vprašanj otrok: 

Ali vi delate sladoled? 

Kje dobite sladoled? 

Zakaj mora biti sladoled v hladilniku? 

Trgovka jim je povedala, da v trgovini ne izdelujejo sladoleda, ampak ga vsak dan s 

tovornjakom pripelje gospod iz Ljubljanskih mlekarn. V tovornjaku ima tudi druge mlečne 

izdelke, ki jih tam izdelujejo. Nato smo si lahko šli pogledati tovornjak in prostor, kjer hranijo 

mlečne izdelke (slika 14, slika 15). Otroci ugotovijo, da je v tovornjaku zelo mrzlo. Gospod iz 

Ljubljanskih mlekarn jim je povedal, da je celotno vozilo kot hladilna skrinja, saj bi se 

drugače sladoled stalil. V vrtcu je nato vsak otrok narisal svojo izkušnjo iz trgovine (slika 16),  

Risali so različne hiše rdečih barv (barva trgovske znamke), police, na katerih so izdelki, in 

hladilnik s sladoledi (priloga 4, priloga 5). 

 

Slika 12: Raziskovanje otrok (Kje hranijo sladoled?) (foto: Klemenčič, A.) 
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Slika 13: Otroci so v trgovini našli hladilno skrinjo s sladoledi (foto: Klemenčič, A.) 

 

Slika 14: Trgovka je otrokom razkazala mesto, kamor pripelje tovornjak iz Ljubljanskih 

mlekarn (foto: Klemenčič, A.) 

 

Slika 15: Tovornjak iz Ljubljanskih mlekarn, ki pripelje sladoled in ostale mlečne izdelke v 

trgovino (foto: Klemenčič, A.) 
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Slika 16: Risba: v trgovini 

 

5. dejavnost: OBISK MLEKARNE 

Učni cilj: Otrok spozna delo v mlekarni preko predvajanega filma. 

    Otrok se seznani z različnimi mlečnimi izdelki. 

    Otrok se seznani s postopkom izdelave sladoleda. 

Učna oblika: skupna 

Učna metoda: metoda raziskovanja, metoda razgovora 

Sredstva: zgoščenka 

Analiza 5. dejavnosti: 

Z otroki smo ugotovili, da naj bi v mlekarnah izdelovali sladoled. Vprašam jih, kako bi lahko 

prišli do resničnih informacij. Večina otrok je odgovorila tako :»Pojdimo pogledat še v 

mlekarno.« Ena od deklic pa je veselo vzkliknila: »Moj dedek dela v mlekarni.« Tako je drugi 

dan povprašala svojega dedka, če bi lahko prišli na obisk v mlekarno, da bi jih povprašali, kar 

nas zanima. Žal so nam povedali, da je po mlekarni nevarno hoditi, ker so tam stroji in bi se 

lahko zgodila kakšna nesreča. Zagotovili pa so nam, da nam bodo po pošti poslali zgoščenko 

s filmčkom za otroke.  

Ko smo prejeli njihovo darilo, smo si film ogledali kar v naši telovadnici (slika 17). Otroci so 

lahko spoznali celoten proces dela v mlekarni in različne mlečne izdelke. Po končanem 
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ogledu filma smo še enkrat obnovili naše ugotovitve in izkušnje ob raziskovanju. Vsak otrok 

je na podlagi videnega narisal risbo (slika 18, priloga 6, priloga 7). 

Otroci so ugotovili, da za izdelavo sladoleda potrebujemo mleko, ki ga ne izdelujejo v 

mlekarni, ampak ga dobijo od kmetov. Dogovorili smo se, da bomo poiskali kmetijo v naši 

bližnji okolici in povprašali kmeta, kje on dobi mleko. Nekateri so že predvidevali, da imajo 

kmetje v hlevu krave, ki jim dajejo mleko. 

 

Slika 17: Ogled videoposnetka, ki so nam ga poslali iz Ljubljanskih mlekarn (foto: 

Klemenčič, A.) 

 

Slika 18: Otroci so risali svoje predstave glede na ogled videoposnetka na list papirja (foto: 

Klemenčič, A.) 
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6. dejavnost: OBISK KMETA 

Učni cilj: Otrok si pridobi konkretne izkušnje z delom na kmetiji. 

                Spoznava, kako okolje med seboj deluje. 

Učna oblika: skupna 

Učna metoda: metoda razgovora, demonstracije 

Analiza 6. dejavnosti: 

Spoznali smo gospoda Janeza, ki ima kmetijo v naši bližnji okolici. Z veseljem nam jo je 

razkazal. Otroci so bili zelo radovedni in zvedavi. Gospoda kmeta so najprej vprašali, če 

krave dajejo mleko, ki ga nato porabimo za izdelavo najrazličnejših mlečnih izdelkov (slika 

19). Pokazal in pritrdil je njihovim domnevam. Razkazal nam je hlev, kjer domujejo krave 

(slika 20). Povprašal jih je, kaj mislijo, s čim se krave prehranjujejo in kaj rade pijejo. Večina 

otrok je vedela, da krave jedo travo. Kar nekaj otrok pa je mislilo, da krave pijejo mleko. 

Kmet nam je povedal, da krave pijejo samo vodo, mleko pa pijejo telički, ko so še majhni, 

tako kot dojenčki materino mleko. Otrokom se je to zdelo zelo zanimivo. Nato nam je 

pokazal, kako se molze kravo. Včasih so to počeli na roke, zdaj pa uporabljajo molzne stroje. 

Otroci so si lahko ogledali molzišče in prostor, kjer krave spijo. Nekateri so jih tudi božali, jih 

hranili, nekaj otrok pa se jim zaradi strahu ni približalo. Zanimalo jih je, če imajo krave tudi 

uhane. Gospod Janez jim je povedal, da ima vsaka krava svojo »osebno izkaznico«, kjer piše, 

kako ji je ime, katere bolezni je imela itd.  

Nato nam je razkazal vse kmetijske stroje, ki jih uporablja, da dobijo krave ustrezno hrano 

(slika 21, slika 22). Nekaj dečkov je te stroje že poznalo. Za konec je gospod Janez otroke, ki 

so želeli, peljal s traktorjem. Ti so neznansko uživali.  

Ob končanem obisku smo se zahvalili kmetu za poučno predstavitev njegove kmetije in mu 

obljubili, da mu naslednjič prinesemo album s fotografijami in risbami današnjega dogodka in 

celotnega raziskovanja. Na sliki 23 in sliki 24 lahko vidite risbo istega otroka pred ogledom 

kmetije in po ogledu kmetije. Prva slika nazorno prikazuje, da je krava vijolične barve, kot jo 

prikazujejo reklamni oglasi za čokolado, na drugi risbi pa je otrok mnenje o tem spremenil. 

Otrokom se je krava kot žival zelo približala, kar kažejo tudi ostale risbe (priloga 8, priloga 9, 

priloga 10). 
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Slika 19: Pogovor med otroki in gospodom kmetom (foto: Klemenčič, A.) 

 

Slika 20: Ogled hleva (foto: Klemenčič, A.) 

 

Slika 21: Kmet Janez jim je povedal, kaj vse je potrebno delati na kmetiji (foto: Klemenčič, 

A.) 
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Slika 22: Ogled kmetijskih strojev (foto: Klemenčič, A.) 

 

Slika 23: Risba otroka pred ogledom kmetije 

 

Slika 24: Risba otroka po ogledu kmetije 
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4. FAZA – odgovori na vprašanja 

7. dejavnost: REŠITEV MEDVEDOVE UGANKE 

Učni cilj: Otrok oblikuje svoje mnenje o tem, do kakšnih informacij je prišel in kako se je 

njegovo mnenje spreminjalo skozi celotno raziskovanje. 

Učna oblika: skupinska 

Učna metoda: metoda pripovedovanja otrok 

Sredstva: plakati 

Analiza 7. dejavnosti: 

Z otroki smo sedli v krog in se pogovorili o tem, kaj smo se novega naučili skozi celotno 

raziskovanje. Vsak je delil svojo izkušnjo in povedal, kaj mu je bilo najbolj všeč. Pogledali 

smo na graf, ki smo ga izdelali v začetku raziskovanja, in ugotovili, da lahko nekatere 

domneve otrok potrdimo, ostale pa spremenimo oziroma dopolnimo. Tisti otroci, ki določenih 

tem in vsebin niso poznali, so sedaj pridobili veliko novega znanja, predvsem pa izkušnje, ki 

so se otrokom najbolj vtisnile v spomin. 

Naše nove informacije so otroci delili z otroki iz drugih skupin, saj smo izdelali plakat, ki 

prikazuje celoten proces »Od trave do sladoleda« (predstavljeno v 13. dejavnosti). 

Drugi dan nas je medved Sladkosned prijetno presenetil, saj je v naši igralnici pustil darilo. 

Otroci so za nagrado dobili poučno slikanico o Tini in Tinčku, dvema radovednima otrokoma, 

ki se pogosto odpravita na raziskovalne pohode (slika 25). Tokrat sta se odpravila raziskovat 

Belo pot, pot mleka od krave do mlečnih izdelkov. Otroci so je bili zelo veseli. Postavili smo 

jo v naš »knjižni kotiček« (otroška literatura in viri). 
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Slika 25: Medved Sladkosned nam je v zahvalo za rešitev njegove uganke podaril knjigo Bela 

pot (foto: Klemenčič, A.) 

 

5. FAZA – uporaba novih spoznanj 

8. dejavnost: IZDELVA NAŠEGA SLADOLEDA 

Učni cilj: Otrok spozna novo vrsto besedila – kuharski recept. 

                 Otrok je aktiven pri pripravi sladoleda. 

                 Otrok se seznani z varnostjo pri delu. 

Učna oblika: skupinska 

Učna metoda: metoda demonstracije 

Sredstva: pripomočki za pripravo sladoleda 

Analiza 8. dejavnosti: 

Z otroki smo se odločili, da bomo sami izdelali sladoled. Odšli smo v vrtčevsko knjižnico, 

kjer smo si ogledali kuharske knjige. Poiskali smo recept izdelave sadnega sladoleda (slika 

26). Drugi dan so otroci s sabo prinesli predpasnik. Razdelili smo se v skupine. S prvo 
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skupino smo odšli v trgovino kupiti sestavine, ki jih potrebujemo za izdelavo sladoleda. 

Druga skupina je oprala sadje (slika 27), tretja skupina pa je breskve, jagode, banane in 

jabolka narezala na koščke (slika 28). Že pred tem smo se pogovorili o varnosti pri delu. 

Otroci so bili zelo previdni in skrbni. Opazila sem, da so se med sabo spodbujali. Sadje smo 

zmleli in mu dodali mleko, sladko smetano, sladkor in iztisnjeno limono (slika 29, slika 30). 

Celotno zmes smo ulili v kozarčke, ki smo jih odnesli v kuhinjo v hladilno skrinjo (slika 31). 

Med tem časom smo pomili in pospravili vse pripomočke in čakali, da poskusimo naš 

sladoled (slika 32). Otrokom je bil zelo všeč. Ugotavljali so razliko med kupljenim 

sladoledom in sladoledom, ki smo ga izdelali sami. Zadovoljstvo je bilo več kot očitno, saj je 

imel vsak otrok pri izdelavi sladoleda pomembno vlogo. Drugi dan so otroci narisali risbice 

glede na njihovo izkušnjo (slika 33, priloga 11, priloga 12, priloga 13, priloga 14, priloga 15, 

priloga 16). 

 

Slika 26: Plakat: Kuharski recept »Naš sadni sladoled« (foto: Klemenčič, A.) 
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Slika 27: Otroci so sami oprali sadje (foto: Klemenčič, A.) 

 

Slika 28: Otroci so sami narezali sadje na koščke (foto: Klemenčič, A.) 

 

Slika 29: Otroci so v posodo stresli narezane koščke sadja in druge sestavine, ki so potrebne 

za izdelavo sladoleda (foto: Klemenčič, A.) 
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Slika 30: Na koncu so otroci z mešanjem z mešalnikom dobili sladoledno zmes (foto: 

Klemenčič, A.) 

 

Slika 31: Vsak otrok si je sam napolnil svoj lonček s sladoledom (foto: Klemenčič, A.) 

 

Slika 32: Okušanje sladoleda, ki so ga otroci izdelali sami (foto: Klemenčič, A.) 
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Slika 33: Risba otroka po izdelavi sladoleda 

 

9. dejavnost: MLEČNI IZDELKI 

Učni cilj: Otroci se seznanijo z različnim mlečnimi izdelki in njihovo izdelavo. 

     Otroci poskušajo različne mlečne izdelke. 

     Otroci sami izdelajo plakat in »mlečni kotiček«. 

Učna oblika: individualna, skupinska 

Učna metoda: metoda demonstracije 

Sredstva: reklamne revije, škarje, plakat 

Analiza 9. dejavnosti: 

Otroke sem spodbudila, da so v vrtec prinesli različne reklamne revije. Vsak je dobil nalogo, 

da je iz revij izrezal različne mlečne izdelke. Ob tem so se otroci pogovarjali. Eden od dečkov 

je našteval in razlagal, kaj so to mlečni izdelki. Druge otroke je spomnil na film, ki so nam ga 

poslali iz Ljubljanskih mlekarn. Nato smo naredili plakat (slika 34). Veliko otrok si ga je še 

dolgo časa ogledovalo, tudi otroci iz drugih skupin. 

Nato sem otrokom pripravila degustacijo mlečnih izdelkov. Poizkušali smo različne sire, 

jogurte, kislo smetano, mleko različnih vrst, skuto, razne namaze in tudi sladoled. Vsak otrok 

je povedal, kakšen okus ima posamezni izdelek in če jim je določena hrana všeč. Moram 

priznati, da sem bila nad njihovimi komentarji kar malo presenečena, saj so osnovne okuse 
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(slano, sladko, kislo, grenko) že dobro poznali. Otrokom je bila dejavnost zelo všeč, zato so še 

večkrat pri sami igri uprizorili pripravo in degustiranje mlečnih izdelkov. 

Ustvarili smo tudi »mlečni kotiček«, v katerem smo zbirali različne embalaže mlečnih 

izdelkov. Otroci so se v njem velikokrat igrali. Pri zbiranju so nam pomagali tudi starši otrok. 

 

Slika 34: Izdelan plakat Mlečni izdelki (foto: Klemenčič, A.) 

 

10. dejavnost: IGRA – PRODAJAMO MLEČNE NAPITKE 

Učni cilj: (dejavnost ni bila načrtovana – otroška igra) 

    Otroci razvrščajo »pene« po barvi (bela, rdeča, rumena, zelena, rjava). 

Učna oblika: skupinska 

Učna metoda: metoda igre 

Sredstva: pripomočki za igro (»pene«, skodelice, žlice, denarnice, listi papirja, flomastri) 

Analiza 10. dejavnosti:  

Še pred zajtrkom sem otrokom za igro ponudila »pene«(igrače). Z njimi otroci običajno 

izdelajo različne barvne nize, ki jih natikajo na paličice. Tokrat se je med njimi razvila 

simbolna igra in igra vlog. Otroci so se igrali »trgovino« (slika 35, slika 36, slika 37, slika 
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38). Eden od otrok je izdeloval mlečne napitke, drugi jih je prodajal, ostali pa so bili kupci in 

so mlečne napitke okušali in jih kupovali. Spodbudila sem jih, da so nato izdelali še 

kartončke, na katerih je pisalo, kateri mlečni napitek so izdelali (bananin, čokoladni, jabolčni, 

jagodni). Med igro sem slišala veliko novih izrazov, ki jih otroci pred raziskovanjem niso 

poznali.  

 

Slika 35: Otroška igra: razvrščanje pen po barvi (foto: Klemenčič, A.) 

 

Slika 36: Otroška igra: iz pen so otroci izdelali različne mlečne napitke (foto: Klemenčič, A.) 
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Slika 37: Otroška igra vlog: trgovci, kupci (foto: Klemenčič, A.) 

 

Slika 38: Otroška igra: okušanje bananinega napitka 

 

11. dejavnost: SESALCI 

Učni cilj: Otroci se seznanijo z živalmi, ki nam dajejo mleko. 

                Otroci razvrščajo živali na sesalce in nesesalce. 

Učna oblika: skupna 

Učna metoda: metoda raziskovanja, metoda razgovora 

Sredstva: knjige iz knjižnice, razne revije (Cicido, Ciciban, Zmajček, Mali) 
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Analiza 11. dejavnosti: 

V času raziskovanja so se otroci velikokrat spraševali, katere živali sploh dajejo mleko. 

Skupaj smo odšli v knjižnico po knjige, v katerih bi lahko izvedeli za te informacije. Otrokom 

sem razložila, da so sesalci tista živa bitja, čigar mati kotijo žive mladiče in mladiči nato 

sesajo materino mleko. To je bila ena od značilnosti, katere smo morali upoštevati pri 

razvrščanju živali na plakat, ki smo ga sami izdelali. Ugotovili smo, da imajo sesalci tudi 

stalno telesno temperaturo in je njihova koža pokrita z dlako (kopenski sesalci). Tako smo na 

plakatu prikazali, katera živa bitja so sesalci in katera ne (slika 39, slika 40). Ugotovili smo, 

da ljudje prav tako spadamo med njih. 

 

Slika 39: Otroci razvrščajo živali na sesalce in nesesalce (foto: Klemenčič, A.) 

 

Slika 40: Izdelan plakat: (ne)sesalci (foto: Klemenčič, A.) 
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12. dejavnost: PREHRANJEVALNE VERIGE 

Učni cilj: Otroci se seznanijo s prehranjevalnimi verigami. 

                Otroci razvrščajo živa bitja na proizvajalce, porabnike in potrošnike. 

Učna oblika: skupna, skupinska 

Učna metoda: metoda raziskovanja, metoda razgovora 

Sredstva: različne otroške revije (Cicido, Ciciban, Mali), škarje, lepilo 

Analiza 12. dejavnosti: 

Otroci so skozi raziskovanje ugotovili, da morajo krave jesti travo, da sploh lahko same 

proizvajajo mleko, ljudje pa smo tisti, ki mleko pijemo oziroma uživamo kravje meso. S 

pomočjo slike sem jim prikazala mojo prehranjevalno verigo (slika 41). Na internetu in v 

knjigah smo lahko raziskovali, kako so prehranjevalne verige sestavljene in kaj je značilno za 

vsako skupino (proizvajalci, porabniki/potrošniki, razkrojevalci).  

 

Slika 41: Prehranjevalna veriga »trava–krava–človek« (foto: Klemenčič, A.) 

Drugi dan sem otroke razdelila v tri skupine. Vsaka skupina je izdelala svojo prehranjevalno 

verigo (slika 42, slika 43, slika 44). Otroci so iz različnih revij izrezali živa bit ja in jih nalepili 

(v pravilnem vrstnem redu) na list papirja. Z vzgojiteljico sva jim bili v pomoč. Vsaka 

skupina je nato predstavila svoj plakat.  
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Slika 42: Primeri prehranjevalnih verig 1. skupina otrok (foto: Klemenčič, A.)  

 

Slika 43: Primeri prehranjevalnih verig 2. skupina otrok (foto: Klemenčič, A.) 

 

Slika 44: Primeri prehranjevalnih verig 3. skupina otrok (foto: Klemenčič, A.) 

Tretji dan smo naše znanje samo še obnovili. Izrezane sličice so otroci pravilno uvrstili v 

tabelo na plakatu (slika 45). 
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Slika 45: Izdelan plakat »proizvajalci, potrošniki, razkrojevalci« (foto: Klemenčič, A.) 

 

13. dejavnost: OBISK PRIJATELJEV 

Učni cilj: Otroci iz različnih virov (knjig, slikanic, enciklopedij, intervju z odraslimi osebami) 

iščejo odgovore na vprašanja, ki so jim jih zastavili vrstniki.  

               Otroci delijo svoje znanje z drugim otroci in s tem pridobivajo na samozavesti. 

Učna oblika: skupna, skupinska, individualna 

Učna metoda: metoda raziskovanja, metoda razgovora 

Sredstva: knjige iz knjižnice, razne revije (Cicido), internet 

Analiza 13. dejavnosti: 

Otrokom sem predlagala, da povabimo na obisk v našo igralnico otroke iz sosednjih skupin. 

Tako jim bomo lahko predstavili potek našega raziskovanja in vsa znanja, ki smo jih pridobili 

na tej poti.  

Prišel je dan, ko so otroci že veselo čakali, da bodo lahko pokazali svojim sovrstnikom naše 

delo. Tako so si otroci lahko ogledali naše plakate o zdravi prehrani, o mlečnih izdelkih, o 

sladoledu, si ogledali naš knjižni kotiček, fotografije v različnih fazah raziskovanja, se igrali v 

»mlečnem kotičku« ter nas vprašali, kar jih najbolj zanima. Tako smo dobili kar nekaj 

zanimivih vprašanj. Otroci so na vprašanja odgovarjali sami, kasneje pa smo odgovore 

poiskali še v različnih literaturah.  
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Primeri vprašanj: 

ZAKAJ DAJE KRAVA MLEKO? 

Krava ima mleko, da lahko nahrani svojega mladiča – tele. Ko tele po nekaj mesecih zraste in 

se okrepi, neha sesati in začne jesti travo. Ker ima krava veliko mleka, več kot ga more teliček 

posesati, popijemo višek mi. Za sesalce je značilno, da njihovi mladiči (pri človeku dojenčki) 

pijejo materino mleko. Krava ima zato mleko samo takrat, ko se oteli. Njen organizem je tedaj 

sposoben prehraniti tele in vime je vsak dan polno mleka. Materino mleko je najboljša hrana 

za vsakega sesalca (Kroflin, 1986). 

ZAKAJ KRAVA STALNO PREŽVEKUJE? 

Ko se krava pase po travnikih, poje mnogo trave, a je ne prežveči do kraja. Njen želodec je 

drugačen: najprej sprejme veliko trave, ko pa krava leže, da bi počivala, to travo prežveči do 

kraja in jo šele nato prebavlja. Vse to imenujemo prežvekovanje. Krava je prežvekovalka in 

med prežvekovalce sodijo še ovca, koza, žirafa, kamela, jelen itd. Živali prežvekovalke so 

rastlinojede, kar pomeni, da se hranijo samo z rastlinsko hrano, največkrat s svežo travo 

(Kroflin, 1986). 

ZAKAJ SE SLADOLED STALI (ZAKAJ SE LED TALI?)? 

Ko pomislimo na vodo, najprej pomislimo na obliko, s katero se srečujemo vsak dan: voda v 

kozarcu, voda v morju in rekah, voda v rosnih in dežnih kapljicah. Taki vodi pravimo 

tekočina oziroma kapljevina. Poznamo pa tudi plinasto obliko vode in vodo v trdni obliki.  

Vodo v trdnem stanju imenujemo sneg, led ali pa še kako drugače – na primer slana, ivje, 

toča. Povezujemo jo z mrazom – mrazom v naravi ali v hladilniku. Voda zmrzuje okoli 

temperature 0 stopinj Celzija. Ta temperatura je tališče ledu. Torej, če voda zmrzne, nastane 

led, če pa jo segrejemo, se led stali. 

Nekatere je vedenje o tem začelo zelo zanimati, zato smo v naslednjih dneh izvedli nekaj 

kemičnih poskusov. 
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14. dejavnost: KEMIČNI POSKUSI 

LED POTREBUJE PROSTOR 

Učni cilj: Otrok ugotovi, da se led razteza 

Učna oblika: skupna 

Učna metoda: metoda razgovora, metoda demonstracije 

Sredstva: steklenička z vodo, aluminijasta folija 

Otroci so stekleničko do vrha napolnili z vodo in narahlo pokrili s koščkom folije. Postavili 

smo jo v zamrzovalnik, da je voda popolnoma zmrznila. Otroke sem nato vprašala, kaj 

mislijo, da se bo zgodilo. Nobeden od otrok ni predvideval, da se bo led raztegnil in 

privzdignil folijo. Več kot polovica otrok je menila, da bo led zmrznil, ostali pa so bili 

deljivega mnenja, in sicer nekateri so rekli, da bo vode manj oziroma bo izginila, dva od otrok 

pa sta bila prepričana, da bo steklenica počila. Kmalu smo lahko pogledali v zamrzovalnik in 

videli, da je steklenica še vedno cela, vendar je iz nje štrlel led v velikosti 50 mm. S pomočjo 

kemijskega poskusa smo izvedeli, da se led razteza. Otroke sem opozorila, da bi steklenica 

lahko tudi počila. Za primer sem jim povedala, kako počijo cevi v hiši, če v hudem mrazu 

voda v njih zmrzne.  

 

UJEMI KOCKO LEDU 

Učni cilj: Otrok ugotovi, da sol povzroči taljenje ledu. 

Učna oblika: skupna, individualna 

Učna metoda: metoda razgovora, metoda demonstracije 

Sredstva: kocke ledu, svinčnik, vrvica, sol 

Otrokom sem povedala, da bomo danes »lovili led po ribiško«. Presenečeno so me gledali in 

čakali, da se naravoslovna dejavnost prične. Vsakemu otroku sem dala svinčnik, na katerega 

si je privezal 15 cm dolgo nitko. Imenovali smo jo »ribiška palica«. Na mizo sem jim 

postavila kocko ledu, nato pa vprašala: »Kaj mislite, kako uloviti kocko ledu s pomočjo 
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ribiške palice?« Večina otrok je bila mnenja, da bi potrebovali trnek, vendar sem jim nato 

pokazala, kaj se zgodi, če potopim konec sukanca na kocko in jo potresem z nekaj zrnci soli. 

Tudi otroci so poskusili in ugotovili, da sol povzroči, da se led stali in da se vrvica prilepi na 

kocko. Bili so navdušeni in še kar nekajkrat so poskusili izvesti to čarovnijo. Povedala sem 

jim tudi primer, ko pozimi ledena cestišča posujemo s soljo, da je vožnja varnejša. 

 

TALJENJE ČOKOLADE 

Učni cilj: Otrok ugotovi, da se čokolada iz zamrzovalnika počasneje tali, kot čokolada, ki ni 

bila v zamrzovalniku 

Učna oblika: skupna, individualna 

Učna metoda: metoda razgovora, metoda demonstracije 

Sredstva: čokolada 

Polovico čokolade smo dali za nekaj časa v zamrzovalnik, ostalo polovico pa pustili na sobni 

temperaturi. Vsakega otroka sem vprašala, kaj misli, kateri košček čokolade se bo prej stalil 

(košček iz zamrzovalnika ali košček, ki ga imamo na mizi pri sobni temperaturi). Od 21 otrok 

jih je 17 odgovorilo, da se bo prej stalila čokolada, ki je na mizi, 4 otroci pa so odgovorili, da 

tista, ki je v zamrzovalniku. Kmalu smo lahko izvedli poskus. Da nismo predolgo čakali, smo 

poskus izvedli kar zunaj na soncu. Vsak otrok je lahko v roki držal oba koščka čokolade 

(enega v eni, drugega v drugi roki). Med seboj so se pogovarjali in ugibali, kateri košček 

čokolade se bo prej stalil. Otroci so na lastni izkušnji ugotovili, da potrebuje čokolada iz 

zamrzovalnika dalj časa, da se stali, saj se mora najprej segreti na sobno temperaturo in šele 

nato na temperaturo, pri kateri se začne taliti. 
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3.2 REZULTATI RAZISKOVANJA IN EVALVACIJA 

Ob zaključku projekta sem ponovno izvedla intervju z otroki, s katerimi smo raziskovali pot 

»od trave do sladoleda. Anketiranih otrok je bilo 20. Uporabila sem isti vprašalnik, le da sem 

nekaj vprašanj izpustila, saj ne prikazujejo rezultatov raziskovanja. 

Želela sem namreč ugotoviti, v kolikšni meri so otroci spremenili svoje odgovore, povezane s 

projektom. Odgovori ob drugem spraševanju so se namreč močno razlikovali od tistih ob 

prvem spraševanju. Tako sem ugotovila, da so se predstave otrok po zaključenih dejavnostih 

precej spremenile in izboljšale, predvsem pa so bili odgovori natančnejši. 

 

Graf 10: Odgovori otrok po izvedenih dejavnostih: »Zakaj misliš, da je mleko zdravo?« 

Že pri prvem vprašanju sem opazila velik napredek v pridobljenem znanju otrok. Dobra 

polovica otrok je na vprašanje odgovorilo, da je mleko zdravo, ker vsebuje veliko kalcija, zato 

je dobro za kosti. Štirje otroci so bili pozorni predvsem na to, da je mleko del zdrave 

prehrane, trije otroci so odgovorili, da ima mleko tudi veliko drugih vitaminov, dva pa sta to 

znanje prenesla še na plakat, ki prikazuje prehrambno piramido.  
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Graf 11: Odgovori otrok po izvedenih dejavnostih: »Kaj misliš, od kje dobimo mleko?« 

Pri anketiranju otrok pred dejavnostmi sem dobila veliko odgovorov, da mleko dobimo samo 

v trgovini, le nekaj otrok je dalo možnost tudi kravi in mlekarni. Po končanem projektu je 

vseh 20 otrok podalo enak odgovor, da lahko mleko dobimo od živali, ki dajejo mleko 

(krava), v mlekarni, kjer ga izdelujejo in v trgovini, kjer ga prodajajo. 

 

Graf 12: Odgovori otrok po izvedenih dejavnostih: »Kaj misliš, katere živali dajejo mleko?« 

Na to vprašanje je 11 otrok naštevalo vse živali, ki dajejo mleko. Najbolj sem bila 

presenečena nad otroki, ki so odgovorili, da mleko dajejo vsi sesalci, ki imajo mladiče. Vesela 

sem bila, ker so usvojili nove pojme in njihove značilnosti. Le dva pa sta povedala, da mleko 

dajejo samo krave.  
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Graf 13: Odgovori otrok po izvedenih dejavnostih: »Kaj misliš, kaj so to mlečni izdelki?« 

Otroci so pokazali veliko zanimanja tudi pri spoznavanju in okušanju mlečnih izdelkov. 

Pokazatelj tega je rezultat anketnega vprašanja: »Kaj so to mlečni izdelki?«. Da so to izdelki, 

narejeni iz mleka, je odgovorilo 11 otrok, 9 otrok pa je naštevalo vse izdelke, ki jih pridelajo 

mlekarne. Zanimivo se mi je zdelo, da otroci niso več naštevali jedi, ki jih lahko pripravimo iz 

mleka. Spominjam se, ko smo so pogovarjali o tem, kaj je jed in kaj izdelek. Torej so otroci 

pojem »mlečni izdelki« pravilno dojeli. 

 

Graf 14: odgovori otrok po izvedenih dejavnostih: »Kaj misliš, iz česa je sladoled?« 

Otroci so bili aktivno vključeni v proces izdelovanja sladoleda. Sami so kupili sestavine in jih 

zmešali v zmes. Predvidevala sem, da bodo na vprašanje, iz česa je sladoled ponovno, 

naštevali okuse sladoledov, vendar temu ni bilo tako. 10 otrok je na vprašanje, iz česa je 

sladoled, odgovorilo, da je iz mleka, 5 otrok je dodalo še sadje, trije so odgovorili, da je 

sladoled iz ledu, 2 pa, da je sladoled iz smetane. Z odgovori sem bila zelo zadovoljna. 
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Graf 15: odgovori otrok po izvedenih dejavnostih: »Kaj misliš, kje delajo sladoled?« 

Tudi tukaj sem pričakovala, da bodo vsi otroci vedeli, da sladoled delajo v mlekarnah. Prav 

vseh 20 otrok je potrdilo moje domneve, 4 otroci pa so še dodali, da lahko sladoled izdelamo 

tudi sami. Vesela sem bila, ker so to povedali tako navdušeno. 
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4 ZAKLJUČEK 

V projektu »Od trave do sladoleda« smo vsi neznansko uživali in se naučili veliko novega, 

tako otroci kot jaz.  

 

Najpomembnejša stvar v procesu raziskovanja je bila motivacija otrok na začetku projekta, s 

katero sem tudi dosegla, da so se otroci podali novim izzivom in zmagam naproti. Otroci so se 

popolnoma vživeli v vloge rešiteljev, saj so želeli pomagati Medvedu Sladkosnedu pri rešitvi 

skrivnostne uganke. Pri tem so razvijali občutek za medsebojno sodelovanje ter sposobnost 

kritičnega vrednotenja ter pridobivali nova znanja in informacije. Otroška radovednost, 

prirojena želja po raziskovanju in lastna aktivnost jih je pripeljala do novih ugotovitev. 

Posebej moram poudariti, kako se je njihova samopodoba večala skozi dejavnosti v projektu. 

Ponosni so bili sami nase, saj so bili oni tisti, ki so iskali vire informacij in te informacije 

delili med svoje vrstnike, starše, prijatelje. 

 

Moja vloga v procesu raziskovanja je bila tokrat malo drugačna, a to ne pomeni, da je bila 

lažja. Pozorna sem morala biti na to, da otrokom tokrat nisem informacij podajala jaz, ampak 

sem jih pri raziskovanju le spodbujala, usmerjala in opazovala. V projektu sem morala biti 

vedno korak pred njimi, čeprav oni tega niso vedeli. Priprav je bilo veliko, saj sem se morala 

predhodno dogovoriti za dogodke, za katere so se kasneje dogovorili otroci.  

 

Spoznala sem, da je treba imeti za projekt na voljo dovolj časa. Otroke pri raziskovanju ne 

smemo priganjati, ampak jim moramo ponuditi možnost tudi za podoživljanje dogodkov. Ena 

izmed takšnih dejavnosti je bila obisk bližnje kmetije. Otroci so uživali v tamkajšnji naravi, 

obkroženi z živalmi. Črpali so še nam tako nepomembne informacije, ki so jih nato izlili na 

list papirja (risbe otrok) oziroma doma pripovedovali o dogodkih staršem.  

 

Metoda raziskovanja zaprtega tipa se je izkazala za odličen način iskanja informacij, 

predvsem so v prednosti otroci, ki so bili aktivni pri prav vseh dejavnostih. Njihovo 

zanimanje za vsebino projekta je bilo več kot očitno. Postali so pravi mali raziskovalci. 

Pridobili so na samozavesti, vzdušje med nami pa je bilo sproščeno in prijetno.  

 

Vesela sem, da sem lahko z otroki izpeljala projekt »Od trave do sladoleda« in menim, da 

nam je dobro uspelo. 
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6 PRILOGE 

Priloga 1: (foto: Klemenčič, A.) 
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Priloga 6 

 

 

Priloga 7 
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