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POVZETEK 

 

Osrednji predmet diplomske naloge je bil mlinček, tehnični pripomoček. Zanimalo me je, 

kako ga bodo otroci sprejeli, jim bo zanimiv, bo dovolj velik izziv za raziskovanje. Izkazalo 

se je, da je bil zelo zanimiv, saj nam skozi ves proces projekta ni zmanjkalo idej, predlogov, 

navdušenje ni splahnelo. 

 

Želela sem prikazati smiselno povezovanje vseh področij kurikuluma, kar je eno izmed načel 

predšolske vzgoje v vrtcu. Pri tem so bili otroci aktivno vključeni v proces raziskovanja od 

začetka do konca, učenje je temeljilo na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 

konkretnih izkušenj, kar nam zopet narekuje kurikulum za vrtce.  Kako omogočiti spodbudno 

okolje v vrtcu, ki bo otrokom omogočilo lastno aktivnost, izraziti lastne interese, želje, 

spodbude, pa je odvisno od nas, vzgojiteljev.  

 

Pričeli smo s projektom zaprtega tipa, ko smo z otroki poskušali odgovoriti na naša vprašanja 

z določenimi informacijami in podatki. Znotraj tega projekta smo z našimi idejami večkrat 

zašli na projekt odprtega tipa, kjer otroke spodbujamo k iskanju in preizkušanju različnih 

rešitev. Otroci ob tem razmišljajo o več možnostih, iščejo izvirne in raznolike rešitve in s tem 

pristopom spodbujamo kreativnost (Turnšek, 2004). 

 

 

Ključne besede: mlin, tehnika, kurikulum, raziskovanje, aktivno učenje, odprti tip projekta, 

zaprti tip projekta. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

TOY WATER MILL - A TECHNICAL INSTRUMENT TO APPLY FIELD OF TECHNICS 

TO CURRICULUM FIELDS 

The main subject of my diploma thesis was a toy water mill, a technical instrument. I was 

interested to find out how the preschool children would react to it and whether they would 

take an interest in it as well as if it would represent an adequately challenging subject for 

research. The toy mill proved to be very interesting and has stimulated many ideas and 

suggestions, fuelled by undiminished enthusiasm throughout the project. 

 

My goal was to demonstrate the logical interconnectivity of different areas of the curriculum, 

which is one of the basic principles of preschool education. The children were actively 

involved in the process of research from the very beginning to the end, and were learning first 

hand by using objects and gaining concrete experience, again according to the preschool 

curriculum. However, it is the responsibility of us, the preschool teachers, to make sure 

preschool provides a stimulating environment which would enable children to be active on 

their own, express their interests and wishes as well as follow their impulses. 

 

The project had started as a closed-ended activity, during which children tried to answer 

questions based on certain information and data. Within the project, ideas often gave rise to 

open-ended activities where children were encouraged to search for and test various solutions. 

This gave them an opportunity to consider several options and look for original and diverse 

answers, thus stimulating their creativity (Turnšek 2004). 

 

 

Key words: toy water mill, field of technics, curriculum, research, active learning, open-ended 

project, closed-ended project. 
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1. UVOD 
 

»Tehnike ni v kurikulumu vrtca kot samostojna dejavnost«, je bil prvi stavek predavatelja na 

prvem predavanju predmeta Tehnična vzgoja. Pred tem temu nisem posvečala pozornosti. 

Skozi predavanja in delo, ki smo ga opravljali z otroki v povezavi s tem predmetom, pa se je 

tudi meni začelo dozdevati, da bi tehnika lahko imela svoje poglavje. Saj nas praktično 

obkroža vsepovsod – svinčnik, flomaster, ravnilo uvrščamo med individualna tehnična orodja; 

škarje, šilo, kladivo, lepenkarski nož, klešče, izvijač uvrščamo med obdelovalno orodje; 

semafor na cesti je tehnični izum; avto, s katerim se pripeljemo v vrtec, je del tehnike in še bi 

lahko naštevali. 

 

Tako sem si za diplomsko nalogo izbrala modela mlinčkov, ki sem jih izdelala v tehnični 

delavnici na Pedagoški fakulteti. Projekt »mlin« sem želela smiselno povezati z vsemi 

področji kurikuluma. Ob tem so bili otroci aktivno vključeni v celoten proces. 

 

Otrok bo pri učenju aktiven, če v njem zbudimo radovednost, ga ustrezno motiviramo in mu 

omogočimo konkretno izkušnjo pri reševanju problema. Otroku je treba prisluhniti, se odzvati 

na tisto, kar ga zanima. Znati pa mu moramo ponuditi tudi tisto, kar ga ne zanima, vendar na 

način, ki ga spodbudi k razmišljanju, zanimanju, raziskovanju (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

»Cilj učenja v predšolski dobi je sam proces učenja, katerega cilji niso pravilni in nepravilni 

odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja, 

ki so zanj značilna v posameznem razvojnem obdobju« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 16). 
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2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1. AKTIVNO UČENJE 

 

»Aktivno učenje je učenje, pri katerem otrok deluje na predmete, s predmeti in materiali, ter 

stopa v interakcijo z ljudmi, zamislimi in dogodki, pri tem pa konstruira novo znanje oziroma 

razumevanje« (Hohmann, Weikart, 2005, str. 17). 

 

»Vsako otrokovo učenje aktivira določene mišljenjske procese, vendar pa ni vsak vzgojiteljev 

pristop k učenju aktiven. O aktivnem (dejavnem, participativnem) učenju oziroma poučevanju 

govorimo takrat, ko vzgojitelj namenoma uporablja takšne pristope metode, tehnike, 

postopke, ki zagotavljajo čim višjo stopnjo otrokovega sodelovanja v procesu pridobivanja 

informacij, izkušenj in še zlasti v procesu nastajanja novega znanja, novih predstav in 

pojmov« (Turnšek, 2004, str. 2). 

 

»Uspešno učenje je tisto, ki izhaja iz potreb učencev in je povezano z njihovimi izkušnjami. 

Uspešno poučevanje je učenje z ustvarjanjem takih situacij, v katerih otrok eksperimentira in 

ravna z različnimi predmeti. Pouk tehnike in tehnologije naj bo zasnovan tako, da bo izhajal 

iz zamisli in izkušenj učencev« (Florjančič, Zajc, 2002, str. 10). 

 

Otroci skozi razmišljanje konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet. Otroci so 

radovedni, vedoželjni, imajo prirojeno željo po raziskovanju, zastavljajo vprašanja in iščejo 

odgovore na svoja vprašanja. S tem rešujejo probleme, ki so jim na poti do njihovih ciljev, in 

oblikujejo nove strategije poskušanja.  

 

2.2. VLOGA VZGOJITELJA 

 

Aktivno učenje je odvisno od pozitivne interakcije med odraslim in otrokom. Vzgojitelji 

morajo poznati stopnje razvoja otrok, saj jim tako lažje prisluhnejo. Uporabljajo pozitivne 

interakcijske strategije, z otroki si delijo vodenje, osredotočajo se na otrokove sposobnosti, z 

otroki vzpostavljajo pristne odnose, podpirajo otroško igro in za premagovanje socialnih 

konfliktov uporabljajo pristop reševanja problemov. Ko otrok govori o nečem, kar ga zanima, 

ga vzgojitelj posluša. Ta interakcijski stil omogoča otroku, da se počuti varnega, sprejetega, 
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da neovirano izraža svoje misli in občutja in v dialogu izkusi pravo partnerstvo. Tako si bo 

upal svoja mnenja in želje izražati vedno, saj bo vedel, da je sprejet (Hohmann, Weikart, 

2005). 

 

Vzgojitelj mora bistveno več opazovati in prisluhniti, kaj nam imajo otroci povedati, pa 

bistveno manj delovati, govoriti in razmišljati namesto otrok in zanje. Smiselno je več 

opazovati otroke pri igri, poslušati, kakšne zamisli imajo, kako se pogovarjajo med igro, da bi 

razumeli, kako naprej, kako načrtovati kurikulum (Turnšek, v Vrbovšek, 2010). 

 

Otroci naj bi bili tisti, ki odkrivajo iz lastne iniciative, radovednosti in  z raziskovalno pobudo, 

ter si tako sami pridobivajo nova spoznanja, izkušnje, sposobnosti. Vlogo vzgojitelja 

identificiramo kot »spremljevalca« otrok pri teh doživetjih. Vzgojitelj pripravi nove možnosti 

za razvijanje otrokovih kompetenc, jih spodbuja in jim pomaga pri vključitvi v dejavnosti. 

Podpira jih na poti k samostojnemu pridobivanju izkušenj, pri izmenjavi in organizaciji, 

pripravlja potreben material, pomaga pri iskanju informacij. Tako se otrok nauči, kje 

informacije lahko najde, kako jih lahko kritično presodi. Poseben pomen ima celosten pristop, 

kar pomeni razvijanje vseh sposobnosti in čutil, saj otroci okolje doživljajo celostno 

(Žnidaršič,2011). 

Kurikulum za vrtce (1999) je procesno–razvojno naravnan dokument s točno definiranimi 

cilji. Vloga vzgojitelja pa je, da se avtonomno odloča o didaktičnih strategijah, metodah in 

dejavnostih, ki se izvajajo v vrtcu. 

 

Načrtovanje in izvedba dejavnosti v vrtcu poteka po kurikulumu. Obstaja veliko možnosti za 

pridobivanje znanja in izkušenj na primerih. Tako otrokom omogočamo projektno delo, kjer 

so vključene različne metode in aktivnosti, ki otroke podpirajo v vsestranskem razvoju. Otroci 

med seboj sodelujejo, se pogovarjajo, učijo se kompromisov (Žnidaršič, 2011). Pomembno pa 

je, da so v projektna dela zajeta vsa področja kurikuluma.  
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2.3. STRATEGIJE ZA IZVAJANJE SPODBUDNEGA OKOLJA 

 

2.3.1. DELITEV VODENJA MED ODRASLIMI IN OTROKI 

 

Vzgojitelji in otroci si v skupnih interakcijah sledijo kot govorec – poslušalec, ali tisti, ki 

vodijo – tisti, ki sledijo. Če si odrasli in otroci delijo moč in zaupanje, vlada ozračje 

vzajemnega zaupanja, spoštovanja. Pripravljeni so prisluhniti zamislim drug drugega in jih 

preizkusiti. Otroci se počutijo varne, delujejo samostojno in prevzemajo spodbude. Tako 

spoznajo, da jim ni treba čakati, da se bodo stvari zgodile, ampak lahko sami povzročijo, da se 

zgodijo (Hohmann, Weikart, 2005). 

 

2.3.2. OSREDOTOČANJE NA SPOSOBNOSTI OTROK 

 

Odrasli lahko ustvarijo spodbudno ozračje tako, da odkrivajo interese, nagnjenja, sposobnosti 

in zmožnosti otrok in jih razvijajo. Kadar otroke motivirajo osebni cilji in interesi, je njihovo 

učenje najbolj učinkovito. Ker so otroci že motivirani, je otroke lažje spodbuditi k 

dejavnostim (Hohmann, Weikart, 2005). 

 

2.3.3. USTVARJANJE PRISTNIH ODNOSOV Z OTROKI 

 

Odrasli morajo postaviti temelje za pristne odnose, popestriti interakcijo z otroki. Odrasli, ki 

delajo z otroki v ozračju spodbujanja, spodbujajo otrokovo motivacijo za uresničitev njihovih 

interesov. To, kar otroka zanima, je ključ do tega, kar se otrok nauči (Hohmann, Weikart, 

2005). 

 

2.3.4. SPODBUJANJE OTROŠKE IGRE 

 

Igra je za otroka prijetna, spontana, ustvarjalna, nepredvidljiva. Je polna zadovoljstva, 

izzivov, ugodja in koristi. Igra v spodbudnem ozračju vsebuje vse prvine aktivnega učenja – 

materiale za igro, odločitev, kaj se bo otrok igral, govor otrok med igro in podporo odraslega. 

Odrasli mora pri tem pozorno opazovati, saj tako odkrije številne oblike iger in spoznava 

interese otrok. Tako se jim bo lažje pridružil pri igri in s tem spodbujal proces aktivnega 

učenja in otrokovo spontano željo po učenju (Hohmann, Weikart, 2005). 
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2.3.5. UPORABA PRISTOPA REŠEVANJA PROBLEMOV ZA 
PREMAGOVANJE SOCIALNIH KONFLIKTOV 

 

V konfliktnih situacijah so priložnosti, ko otrok razvija veščine reševanja socialnih 

problemov. To je dolgoročna strategija, ki se uporablja že pri malčkih. Če se otroci urijo v 

reševanju socialnih konfliktov od zgodnjih let, si do odraslosti pridobijo veliko socialnih 

veščin, se jih navadijo uporabljati in si pridobijo zaupanje, ki so ga prinesla leta izkušenj in 

spodbud (Hohmann, Weikart, 2005). 

 

2.4. IGRA 

 

Otroci se igrajo različne igre. S tem je povezana starost otroka, pa tudi okolje, v katerem otrok 

odrašča, Igra pomeni veliko različnih dejavnosti, tako pri otroku kot pri odraslem. Igra je 

neskončna, v njej se srečavata realnost in domišljija, verjetno in neverjetno, preteklost, 

sedanjost in prihodnost. 

 

»Igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti, je notranje 

motivirana, svobodna in za otroka prijetna« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). Ni 

pomembno, za katero vrsto igre gre, pomembno je, da se v igri prepletajo različna področja 

kurikuluma, kar je za otroke v predšolskem obdobju smiselno, razvojno pogojeno in 

strokovno utemeljeno (prav tam). 

 

Horvat in Magajna (1989) pravita, da se pojem »igra« nanaša na vsako aktivnost, katere se 

loti posameznik zaradi nekega zadovoljstva ne glede na končni rezultat te aktivnosti. Edini 

motiv za igro je zadovoljstvo posameznika, ki se igralne aktivnosti loti brez posebne prisile. 

Pravita še, da je igra zelo kompleksna aktivnost. 

 

Zupančič (v Marjanovič Umek, 2006, str. 2) pravi podobno. Igro opredeljuje »kot dejavnost, 

ki jo posameznik izvaja zaradi lastnega zadovoljstva ne glede na njen končni izid in ni vezana 

na neposredno zadovoljevanje potreb in na zahteve, ki jih predenj postavlja okolje«. 

 

Pellegrini in Saracho (v Marjanovič Umek, 2006, str. 2) »igro opredelita takole: 

- igra je notranje motivirana z dejavnostjo samo in ni vodena z zunanjimi zahtevami, 

- otroci se z dejavnostjo samo ukvarjajo bolj kot s cilji, 
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- otroci se igrajo z znanimi predmeti in odkrivajo neznane, sami nadzirajo svoje dejavnosti, 

- igralne dejavnosti so lahko domišljijske, nenaravne, 

- igra je svobodna, pravila se lahko sproti spreminjajo, 

- igra zahteva aktivno udeležbo«. 

 

Bruce (v Marjanovič Umek, 2006, str. 3-4) igro opredeli skozi umestitev v koncept učenja 

predšolskega otroka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lastne izkušnje: 

- aktivno učenje 

- interakcija z ljudmi 

- uporaba materialov 

Igra: 

- koordinira učenje 

- učenje je najbolj 

poglobljeno 

- razumevanje in 

povezovanje naučenega 

Igre: 

- razumevanje pravil 

- sodelovanje, 

dogovarjanje 

- pripadnost, občutek 

varnosti 

Predstave: 

- oblikovanje lastnih 

miselnih konstruktov, 

ki jih skozi 

ponavljanja otroci 

osvajajo 
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2.5. RAZISKOVANJE OB PROJEKTNEM DELU 

 

Raziskovanje je poleg igre eden temeljnih principov učenja v vrtcu, ki so »na glavo« obrnila 

prevladujočo strukturo pošolanih zaposlitev. Vloga vzgojiteljev ni več zgolj podajanje snovi, 

ampak organizacija, pomoč, podpora pri iskanju odgovorov, dokumentiranju in analiziranju 

podatkov (Turnšek, 2004).  

 

Maxim (v Turnšek, 2004, str. 3) »opredeljuje raziskovanje kot strategijo dejavnega 

(participativnega) učenja, ki je usmerjeno k reševanju problemov. S pomočjo raziskovalnega 

pristopa sledimo dvema temeljnima ciljema izobraževanja: 

 ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje in 

 oblikovati sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov«. 

 

Raziskovanje daje prednost procesom pred produktom. V tem sledi enemu temeljnih načel 

Kurikuluma za vrtce. Ob raziskovalnih projektih je bilo ugotovljeno, da se otroci niso naučili 

le tistega, kar so prvotno nameravali, pač pa vzporedno še veliko drugega. Otroci se ob teh 

projektih naučijo priti do prave informacije, jo znati analizirati, zabeležiti in uporabiti pri 

ostalih situacijah. Tako se otrok nauči »učiti se«. Raziskovalni projekti so postali tudi projekti 

socialnega učenja, naučili so se spretnosti sodelovanja, pri otrocih spodbujamo kritično 

mišljenje. Izhajamo iz otrokovega predznanja, njihovih izkušenj. V celotnem procesu pa 

otroci gradijo nove predstave in pojme, pridobivajo nove, konkretne izkušnje. Raziskovanje 

zagotavlja aktivno udeležbo otrok v vseh fazah, prav to pa je tudi vzrok, da je motiviranost, 

želja po spoznavanju ves čas na visoki ravni, to pa prispeva tudi k trajnosti znanja. Eden od 

pomembnih korakov je ugotavljanje uporabnosti znanja, izkušenj, ki so jih otroci pridobili, 

novih predstav in pojmovanj v vsakdanjem življenju. Tako se raziskovanje zaprtega tipa 

nadaljuje v reševanje problemov odprtega tipa, s tem prispevamo k še večji funkcionalnosti 

znanja (Turnšek, 2004). 

 

»Otroci v vrtcih v dejavnostih ustvarjalnega delavnega procesa in v učnih strategijah za 

tehniko in tehnologijo pridobivajo vednosti in znanja o tehničnih predmetih, pojavih in 

procesih ter spoznavajo njihov namen in pomen, spoznavajo različna okolju in ljudem 

prijazna gradiva, razvijajo predstave o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti 

predelave, orodja in naprave, makete, modela in druge stvaritve, ter si razvijajo svoje tehnične 

in ustvarjalne zmožnosti in sposobnosti« (Papotnik idr, 2005, str. 55).  
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»V okviru spoznavnega procesa, kjer naj prevladuje projektno učno delo s poudarjenim 

konstruktivističnim pristopom, si pridobivajo nove tehnične, tehnološke, fizikalne, 

organizacijske, komunikacijske, ergonomske, oblikovne, estetske in socialne izkušnje« (prav 

tam). 

 

2.5.1. PROJEKT ZAPRTEGA TIPA 

 

Pri zaprtem tipu raziskovanja poskušamo na raziskovalna vprašanja odgovoriti z določenimi 

informacijami, podatki. Rešitev problema temelji na analizi informacij, ki jih otroci poiščejo 

sami oz. s pomočjo vzgojiteljic. Pri tem spodbujamo konvergentni tip mišljenja, kjer 

informacije iščemo iz različnih virov in pridemo do ene rešitve. Informacije otroci zbirajo z 

deskriptivno tehniko: razgovori, intervjuji, zbiranjem virov in dokumentov, opazovanjem, 

proučevanjem preteklosti … (Turnšek, 2004). 

Cilji takega projektnega dela so: 

─ da otrok razume, da informacije lahko dobi iz različnih virov, 

─ da se otrok nauči odbrati prave informacije, 

─ da se otrok nauči učiti se, 

─ da je otrok aktivno udeležen v proces raziskovanja od začetka do konca (prav tam). 

 

»Koraki v raziskovanju projekta zaprtega tipa: 

 opredelitev problema, 

 izražanje domnev, 

 iskanje informacij ter njihovo urejanje, dokumentiranje, 

 rešitve oziroma odgovori na vprašanja, 

 uporaba novih spoznanj« (Turnšek, 2004, str. 5). 

 

2.5.2. PROJEKT ODPRTEGA TIPA 

 

»Za odprti tip raziskovanja je značilno, da otroke spodbujamo k iskanju in preizkušanju 

različnih rešitev zastavljenega problema oz. vprašanja. Otroci razmišljajo o več možnostih, 

iščejo izvirne, raznolike rešitve« (Turnšek, 2004, str. 5). S tem pristopom spodbujamo 

kreativnost, divergentni tip mišljenja. Rešitev je lahko toliko kot otrok, saj vsak razmišlja 

drugače, strmimo pa vsi k istemu cilju (Turnšek, 2004, str. 5-6). 
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Cilji projekta odprtega tipa: 

─ dvigniti raven otroške participacije, otroci postanejo pomemben člen v ustanovi, 

─ usposabljanje otrok v procesu reševanja problemov (znati opredeliti, katere ideje so 

boljše, izvedljive), 

─ dvigniti raven demokratičnega odločanja, 

─ dati otroku vedeti, da je zaželen in da so njegove ideje enakovredne (Turnšek, 2004). 

 

»Koraki v raziskovanju projekta odprtega tipa: 

 opredelitev problema, 

 iskanje alternativnih rešitev problema, 

 izbira in preizkušanje rešitev, 

 ocena rešitev, 

 uporaba rešitev« (Turnšek, 2004, str. 5-6). 

 

2.6. TEHNIKA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

»Predšolsko vzgojo je treba razumeti kot pomembno za predšolskega otroka samega, ne kot 

predstopnjo za nadaljnjo vzgojo in izobraževanje. Vzgoja mora graditi na otrokovih 

zmožnostih in ga voditi do novih izkušenj, doživetij in spoznanj s pomočjo problemov, ki od 

njega zahtevajo nenehno aktivnost« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). 

 

2.6.1. TEHNIKA V POVEZAVI Z DEJAVNOSTMI KURIKULUMA 

 

Papotnik (1993, str 14) zagovarja povezanost tehnične vzgoje z drugimi področji: »Dejavnosti 

različnih vzgojnih področij je potrebno povezovati v kompleksen vzgojni program, kjer gre 

tudi za uvajanje otrok v svet tehnike in dela«. 

 

Kamenov pa pravi takole (v Papotnik, 1993, str. 14): »Kakor je pomembno spoznavanje 

naravnih pojavov, tako je tudi za otroke pomembno približevanje tehnologije, sredstev, 

aparatov in instrumentov, preko katerih se človek osvobaja omejenosti, ki mu jo daje narava«. 

 

»Znanje je potrebno sproti povezati v praksi. Tehnične vsebine je dobro povezati s čim več 

področji. Tako bodo učenci uporabili in združili različno znanje in ga preverili na praktičnih 
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primerih. Tehnika in tehnologija predstavljata vir za medpredmetno povezovanje« (Florjančič 

in Zajc, 2002, str. 27). 

 

V kurikulumu imamo naslednja področja: jezik, matematika, družba, naravoslovje, gibanje, 

umetnost. Skozi diplomski projekt se mi je zdelo, da bi tudi tehnika lahko imela svoje 

področje. Določene cilje in dejavnosti, ki se nanašajo tudi na tehniko in tehnologijo, sicer 

zasledimo v kurikulumu, na primer:   

- gibanje: otrok pridobiva spretnosti vožnje s kolesom, spretnosti kotalkanja; se vključuje v, 

dejavnosti, kjer se upravlja z raznimi predmeti: paličice, kroglice, vrvica, žoge; gibalno 

ponazarja delovanje tehničnih predmetov in procesov itn; 

- jezik: spodbuja jezikovne zmožnosti, otrok si širi besednjak, prebira literaturo, tudi 

priročnike itn; 

- umetnost: otrok v umetnosti izumlja in ustvarja, razvija spretnosti z sredstvi tehnike in 

tehnologije, razvija si svojo predstavljivost z zamišljanjem in ustvarjanjem, sodeluje v 

procesu od načrtovanja do izvedbe itn; 

- družba: otrok spoznava bližnje družbeno okolje, kako je zgrajena družba, spoznava tudi 

poklice, delovna okolja itn; 

- narava: otrok spoznava lastnosti snovi, njihovo uporabnost in spoznava, kako delujejo. 

Spoznava različne tehnične predmete in razvija spretnosti na področju tehnike in tehnologije. 

Uri se v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost, spoznava delovne 

procese, razvija organizacijske sposobnosti, ponazarja delovanje tehničnih predmetov in 

procesov itn; 

- matematika: otrok išče različne rešitve problema, išče simetrije, spoznava odnos med 

vzrokom in posledico, sestavlja celoto itn. 

 

V svetu tehnike gre za preoblikovanje začetnega stanja v neko novo stanje z rezultatom, ki se 

kaže kot stvaritev. Otrok si prva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike pridobiva 

preko igre in ustvarjalnega dela. Ob tem uporablja in spoznava različne materiale, orodja, 

postopke in skozi izkušnje razvija svoje tehnične zmožnosti. Vse to si razvija v okviru 

ustvarjalnega delovnega procesa, ki mora vsebovati problemske cilje. Te otrok lahko rešuje 

skozi projektne naloge, ki sem jih že omenjala in imajo začetke že v predšolskem obdobju 

(Papotnik, 1993).  
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

V empiričnem delu predstavim delo v tehnični delavnici, skupino, s katero smo izvajali 

projekt, raziskovalna vprašanja, cilje, ki sem si jih zastavila, dejavnosti, ki smo jih izvajali, in 

končno evalvacijo izvedenih dejavnosti, s katerimi sem pridobila odgovore na raziskovalna 

vprašanja. Dejavnosti so različne, nekatere so trajale več dni ali tednov, kakšna dejavnost pa 

samo eno dopoldne. Nekatere dejavnosti, ki so se združevale, ponavljale ali so si podobne, 

sem pri opisih združila. 

 

3.1. MODEL MLINČKA 

 

V tehnični delavnici na fakulteti sem pripravila modela dveh lesenih sestavljivih mlinčkov. 

Malenkostno sta se razlikovala v velikosti. Mlinčka sta se lahko sestavila s tremi, štirimi ali 

šestimi lopaticami, to sem na kolesu prikazala z različnimi barvami: 3 odprtine s črno, 4 z 

rdečo in 6 odprtin z modro barvo. Če je bil mlinček natančno sestavljen, se je lepše vrtel. 

 

Material, ki sem ga potrebovala za izdelavo: 

─ vezana plošča topol 10 mm 

─ smrekova deska 25 mm 

─ bukova palica, moznik ɸ8 mm 

─ akril lak 

─ mizarsko lepilo mekol 

─ žeblji 35 X 1,6 mm 

─ spax vijaki 45 X 3.5 mm 

─ gumice 

Stroji: 

─ mizna krožna žaga 

─ modelarska vbodna žaga 

─ modelarski brusilni stroj 

─ skobeljni stroj 

Pripomočki in orodja: 

─ pila za les 

─ brusni papir 

─ čopič 
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Postopek izdelave 

Mentor je na mizni krožni žagi iz vezane plošče narezal elemente za lopatice in kolesa. Za 

brušenje in obdelavo utorov sem uporabila modelarski brusilni stroj in modelarsko vbodno 

žago. Dokončno sem jih obrusila s pilo za les in brusnim papirjem.  

Mentor na mizni krožni žagi iz smrekove deske narezal tudi elemente za podnožje, ki sem jih 

obdelala na skobeljnem in modelarskem brusilnem stroju. Pripravila sem os iz bukove palice. 

Podnožje sem po obdelavi sestavila z mekol lepilom, dodatno pa fiksirala z vijaki. Vse 

elemente sem dvakrat lakirala, z vmesnim rahlim brušenjem s brusnim papirjem. V lopatice 

sem vstavila žeblje, kot pomoč pri napenjanju gumice. Na kolesa sem s tremi različnimi 

barvami označila, na katere odprtine lahko nastavimo lopatice, če želimo imeti mlin s tremi, 

štirimi ali šestimi lopaticami. Sicer se je mlinček dal sestaviti tudi drugače, vendar se v tem 

primeru ni tako natančno vrtel.   

 

 

Slika 1: Model razstavljenega mlinčka 

 

3.2. SKUPINA OTROK 

 

Opazovala in spremljala sem 23 otrok, od tega 13 dečkov in 10 deklic, v starosti od 5 do 6 let. 

Prihajamo iz Vrtca Begunje na Gorenjskem, ki je ena od enot Vzgojnovarstvenega zavoda 

Radovljica. Smo manjši vrtec, v enoti je 5 skupin. V okolici vrtca imamo veliko možnosti za 

raziskovanje, ki jih radi izkoristimo.  
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3.3. CILJI 

 

V skladu s problemom raziskave sem si zastavila naslednje cilje: 

I. Otroci mlinček kot tehnični pripomoček aktivno spoznavajo prek področij 

dejavnosti, se seznanijo z njegovim delovanjem in si izdelajo svoje mlinčke.  

II. Spodbuditi otroke, da bodo na učenje gledali celostno, med seboj povezovali 

stvari in jih znali uporabiti v vsakdanjem življenju. 

 

3.4. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V skladu s problemom diplomske naloge sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

I. Ali otroci poznajo različne vrste mlinov in njihov namen? 

II. Ali bodo otroci samostojno posegali po modelu mlinčka in sami raziskovali, kdaj 

se vrti hitreje (z dodajanjem in odvzemanjem lopatic)? 

III. Ali jih bo model mlinčka motiviral, da si bodo izdelali svoje mlinčke iz različnih 

materialov, jih preizkušali in ali bodo za preizkus mlinčkov pomislili še na kaj 

drugega kot na vodo in veter? 

IV. Ali bo dramatizacija z lutkami pravljice o mlinu otroke motivirala k izdelavi svojih 

lutk, ki bi jih uporabili za samostojno izvajanje dramatizacije? 

V. Ali bo otroke ogled mlina spodbudil k vprašanjem o zgodovini  mlina, njegovem 

delovanju, bodo ob ogledu kaj spraševali, povedali kaj, kar že vedo? 

VI. Ali bodo na koncu projekta otroci kaj več vedeli o mlinih in ali bo med različnimi 

dejavnostmi opaziti odstopanja med dečki in deklicami? 

 

3.5. PREDVIDEVANJA NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

I. Predvidevam, da otroci poznajo mlin na vodo in veter, ter da je namenjen za 

mletje žit. 

II. Predvidevam, da bodo otroci radi sestavljali mlinčke, najraje z vsemi lopaticami. 

III. Predvidevam, da bodo sami predlagali, da bi izdelovali mlinčke. Želeli jih bodo 

preizkusiti na vodi. 

IV. Predvidevam, da bodo otroci radi izdelovali lutke in jih uporabljali za izvajanje 

dramatizacij. 
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V. Predvidevam, da bo otroke zgodovina mlina zanimala, saj jim je preteklost nekaj 

fascinantnega, nepredstavljivega in to vedno z zanimanjem spremljajo. Ogled 

mlina jim bo vsekakor zanimiv. 

VI. Predvidevam, da bodo o delovanju mlina vedeli več, na splošno pa menim, da 

bodo pri dejavnostih izstopali dečki, saj je tehnika »bolj njihovo področje«. 

 

3.6. RAZISKOVALNA METODA 

 

Pri raziskovanju sem uporabila deskriptivno metodo. Zanjo je značilno poučevanje skozi 

dejstva, procese, aktivnosti, odnose. Podatke sem zbirala z načrtnim opazovanjem, s sprotnim 

zapisovanjem izjav, spremljanjem in fotografiranjem otrok.  

 

3.7. ZAČETNI NAČRT PROJEKTA MLIN 

 

Pred začetkom projekta sem si zadala nekaj dejavnosti, ki bi jih skozi projekt delali z otroki. 

Vendar pa sem spodbude želela dobiti od otrok, črpati njihove ideje in upoštevati tudi njihove 

interese, saj sem vedela, da bo v tem primeru tudi večji interes s strani otrok, bolj bodo 

pripravljeni aktivno sodelovati. 

 

 

 
Slika 2: Načrt pred začetkom projekta 
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3.7.1. DEJAVNOST: SESTAVLJANJE MLINČKOV IN ZAČETEK 
RAZISKOVANJA (PROJEKT ZAPRTEGA TIPA) 

 

Sestavine za en model mlinčkov sem dala deklicam in enega dečkom. Spodbudila sem jih, naj 

ju sestavijo. Izjave otrok ob sestavljanju mlinčkov: 

 »Dej bom jest pogruntov, jest sm mojstr za vse.« 

 »Tkole mormo sestaut od zdej naprej.« 

 »Nikol ne bomo pogruntal.« 

 Fant deklicam: »Same pogruntajte fantje smo strokovnjaki za to.« 

 Fantje deklicam: »Gumico morte uporabt.« 

Opazovala sem otroke pri sestavljanju in dogovarjanju. Med sabo so sodelovali, dečki so 

imeli željo, da bi mlin sestavili prej kot deklice, saj so se hoteli pokazati, da so bolj tehnični. 

Res jim je uspelo mlin prej sestaviti, vendar so bile deklice bolj natančne. Ugotovile so, čemu 

so namenjene barve in motilo jih je, ker se je mlinček premikal levo in desno. Spomnile so se, 

da bi to lahko rešile z lepilnim trakom, dečki so jih posnemali. 

Vprašala sem jih, če znajo našteti dele mlinčka: 

- os so otroci imenovali: palčka, odbijačka, vrtavka, 

- loputke so imenovali: ploščice, dilce, 

- mlinsko kolo so imenovali: kamen, kolo, vrtavka. 

 

 

 

Slika 3: Deklice sestavljajo mlinček 
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Slika 4: Dečki sestavljajo mlinček 

 

 

Otroke sem spodbudila k razmišljanju o mlinih, kaj o njih že vemo, kaj bi radi izvedeli in kje 

bi lahko dobili potrebne informacije. Otroci so povedali tudi ideje, kaj bi radi v vrtcu počeli. 

Izdelali smo plakate, kamor smo vse to zapisali. 

 

Kaj že vemo o mlinih? Izjave otrok: 

 »Poganjajo ga ene vrste mašine, poj pa elektrika pride do mlina, poj pa mlin zmele.« 

 »Poganja ga voda in veter.« 

 »Je lesen, tudi mi peljemo koruzo mlet k jo mamo.« 

 »Mlin je iz lubja.« 

 »Mlini poganjajo tudi peči.« 

 »Se vrti in dela elektriko.« 

 »Lahko marsikaj zmelje (ajdo, oves, koruzo, žito, pšenico, rž).« 

 

Kaj bi še radi izvedeli? Izjave otrok: 

 »Kdo ga poganja?« 

 »Kaj lahko še meljejo?« 

 »Kako zmeljejo?« 

 

Kje bomo dobili informacije? Izjave otrok: 

 »V knjigi.« 
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 »V knjižnici.« 

 »Pri mlinarju.« 

 »Lahko nam kdo pove.« 

 

Kaj bi delali v vrtcu? Izjave otrok: 

 »Bi jih sestavljali.« 

 »Bi jih naredili po načrtu iz knjige, bi jih preizkusili na vodi ali na vetru.« 

 »Šli k potoku in preizkusili vsak svoj mlinček.« 

 »Poiskali knjigo o mlinih.« 

 »Šli v mlin v Begunje.« 

 

 

Slika 5: Izdelava plakatov 

 

 

Moje razmišljanje in doseženi cilji 

Vesela sem bila, da so otroci ob sestavljanju mlinčkov sodelovali, si med seboj pomagali, se 

ob tem dobro počutili in pridobivali konkretne izkušnje. Otroci so podajali svoja mnenja in 

predloge za nadaljnje delo in bili s tem aktivno vključeni v proces pridobivanja novih znanj. 

Mlinček je bil povezava med tehniko in cilji na področju družbe. 

 

3.7.2. DEJAVNOST: OBISK KNJIŽNICE 
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Še enkrat smo si ogledali plakate in se pogovarjali o mlinih. Otroci so predlagali, da bi 

poklicali v knjižnico in se dogovorili za obisk. Knjižničarka nam je pripravila zelo zanimiv 

program. Povedala nam je pravljico z naslovom Čarobni mlinček in pripravila razstavo 

različnih mlinčkov (ročni mlinček, mlinček za kavo, mlinček za igro, doma narejen mlinček, 

mlinček za poper). Otroci so videli, da je mlinov še več vrst, kot smo zapisali na plakatih in 

tako že nadgrajevali svoje znanje. 

 

 

Slika 6: Knjižničarka pripoveduje pravljico 

 

 

Slika 7: Preizkušanje mlinčkov v knjižnici 
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Moje razmišljanje in doseženi cilji 

Otroci so preizkušali različne načine sodelovanja, komuniciranja in prenosa informacij v 

lokalni skupnosti. Ob obisku knjižnice so bili otroci vključeni v širše kulturno okolje, ob 

poslušanju pravljice pa so razvijali pozornost in besedišče in razvijali zmožnost domišljijske 

rabe jezika. S književno osebo se otrok identificira ter doživlja književno dogajanje. Mlinček 

je bil povezava med področji jezika in družbe. 

 

3.7.3. DEJAVNOST: PREIZKUS MLINČKOV Z VODO 

 

Otroci so sestavljali lesena mlinčka in želeli, da ju preizkusimo na vodi. Spodbudila sem jih k 

razmišljanju z vprašanjem: »Kdaj pa mislite, da se mlin vrti hitreje: ko ima 3 ali 6 lopatic?« 

Le en otrok je rekel, da se mlin s šestimi lopaticami vrti hitreje, vsi ostali so trdili, da je 

hitrejši mlin s tremi lopaticami. 

 

Izjave: 

 »V vodi se bo na šest hitreje vrtel, ker je voda težja in ga bo poganjala.« 

 »Pri treh loputah se bo hitreje vrtel, ker je lažji.« 

 »Hitreje se vrti pri treh loputah, ker če je lažji mlin se hitreje vrti.« 

 

Odšli smo na igrišče in naredili preizkus. Na mlinčka sem enakomerno vlivala vodo iz vrčev, 

otroci pa so pozorno opazovali vrtenje mlinčkov. Ugotovili so, da se mlin s šestimi lopaticami 

vrti hitreje. Nekateri so bili začudeni, deček, ki je to predvidel, pa je bil ponosen, da je 

pravilno sklepal. 



20 

 

 

Slika 8: Preizkus vrtenja mlinčkov z vodo 

 

 

Moje razmišljanje in doseženi cilji 

Otroci so se seznanjali z verjetnostjo dogodkov in uporabo izrazov za opisovanje verjetnosti 

(zato, ker…) ter spoznavali  odnos med vzrokom in posledico. Vključeni so bili cilji in 

dejavnosti s področja matematike. 

 

3.7.4. DEJAVNOST: PREIZKUS MLINČKOV Z VETROM 

 

Otroci so večkrat samostojno posegali po mlinčkih, se z njimi igrali, jih sestavljali. Opazovala 

sem jih in si zapisovala izjave: 

 »Na črno moraš dat, če hočeš met tri loputke.« 

 »Pa isto morajo bit obrnjeni.« 

 »Še gumico dej gor.« 

 »A ga pol še na 6 loputk sestavmo?« 

 

Otroci so me sami vprašali, če bomo preizkusili tudi mlinčke na veter. V vrtec sem prinesla 

ventilator. Zopet smo predvidevali: 

 »Pri treh loputah se bo hitreje vrtel, ker se na vodo hitreje na šest.« 

 »Jest pa mislim, da se bo bl hitr na šest vrtel, ker se več vetra notr ujame. 

 »Na tri, ker bo lažji.« 
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Pripravili smo mlinčke in ventilator in začeli s poizkusom. Otroci še niso opazili, da je en 

mlinček malo večji od drugega. Večji je imel 6 loputk, manjši pa tri. Večji mlinček se je takoj 

pričel vrteti, manjši pa ne. Otroci so že podajali izjave. Potem smo na oba mlinčka nastavili tri 

loputke. Tokrat so bili začudeni, zakaj se je en mlinček takoj pričel vrteti, drugi pa kasneje in 

veliko počasneje. Takrat so otroci ugotovili, da so velikosti loputk različne. Naredili smo še 

par poskusov, odstranjevali in dodajali loputke in prišli do ugotovitve, da je za hitrost vrtenja 

pomembno število loputk in velikost loputk. 

 

 

Slika 9: Preizkus vrtenja mlinčkov z vetrom 

 

 

Moje razmišljanje in doseženi cilji 

Otroci so bili zelo motivirani za poizkus. Premikali so loputke, preizkušali, ugotavljali. 

Aktivno so bili vključeni v proces, morali so razmišljati, predvidevati, sodelovati. V dejavnost 

so bili ponovno vključeni cilji in dejavnosti s področja matematike in družbe. 

 

3.7.5. DEJAVNOST: LUTKOVNI IGRICI 

 

Pripravila sem lutkovni igrici: Rdeča putka s ploskimi lutkami in Melji, melji mlinček z 

zgubanimi lutkami. Njihovo pozornost je takoj vzbudil mlin, ki je vključen v pravljico. Tudi v 

pogovoru po lutkovni igrici so ga povezali z mlinčkom, našimi plakati in pogovori o mlinih. 

Nekateri otroci so si želeli izdelati lutke. Pripravili so si material, nekateri so delali ploske 

lutke, drugi pa zgubane. Postavili so si mala improvizirana gledališča in si izmišljali nove 

lutkovne predstave, v katere so večkrat vključili tudi mlinčke.  
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Slika 10: Ogled lutkovne predstave 

 

 

 
Slika 11: Otrok izdeluje zgubano lutko 
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Slika 12: Igra s svojimi lutkami ob mlinčku 

 

 

Moje razmišljanje in doseženi cilji 

Otrokom so lutke vedno zanimive in jih vsakokrat pritegnejo. Pri ogledu predstav so otroci 

razvijali radovednost in veselje do umetniških dejavnosti ter doživljali umetnost kot del 

družabnega in kulturnega življenja. Z izrezovanjem in izdelovanjem lutk so razvijali svoje 

spretnosti in preciznost. Z lastnimi predstavami pa so razvijali svoj domišljijski svet. Tehniko 

smo tako povezali tudi z umetnostjo. 

 

3.7.6. DEJAVNOST: ISKANJE INFORMACIJ, BRANJE PRAVLJIC IN 
DEKLAMACIJ 

 

Iz knjižnice smo prinesli knjige in otroci so jih večkrat pregledovali ter iskali informacije o 

mlinih. Če jih je v knjigah kaj posebej pritegnilo, smo si to skupaj ogledali in prebrali. Med 

prebiranjem knjig so otroci dobili idejo, da bi mlinčke preizkusili v potoku, ki teče mimo vasi. 

Nova ideja pa je bila, da bi si izdelali vsak svoj mlinček. 

 

Preko računalnika smo si gledali kratek film o delovanju mlina. Ker je tudi v Begunjah mlin, 

sem otroke spodbujala k razmišljanju, kje bi si lahko v živo ogledali delovanje mlina. Izjava 

otroka: »Pr mojmu sosedu je mlin!« »Kako pa se imenuje?« »Robačnikov mlin.« Otroci so 
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soglašali, da bi si ta mlin lahko ogledali, saj je v bližini vrtca. Na računalniku smo poiskali 

telefonsko številko lastnice mlina in se dogovorili, da pridemo na ogled. Prisotnost 

računalnika smo izkoristili za iskanje dodatnih informacij in slik različnih mlinov na spletu. 

Slike smo natisnili, jih plastificirali in izdelali knjigo. 

 

Otroci se ob poslušanju literarnih besedil, ob poslušanju branja odraslih učijo jezika. Otroci 

pravljice in druga literarna dela radi poslušajo, zato smo tudi na njihovo pobudo večkrat v 

jutranjem krogu ali po kosilu prebrali kakšno pravljico ali deklamacijo. 

 

 

Slika 13: Ogled filma o delovanju mlina 

 

 

 
Slika 14: Iskanje informacij 
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Moje razmišljanje in doseženi cilji 

Otroci so uporabljali moderno tehnologijo, spoznavali različne možnosti pridobivanja 

informacij. Ob prebiranju knjig so otroci spoznavali knjigo kot vir informacij in pridobivali 

pozitiven odnos do literature. Povezali smo področja jezik in umetnost. 

 

3.7.7. DEJAVNOST: SPREHOD IN PREIZKUŠANJE MLINČKOV OB 
POTOKU 

 

Odpravili smo se do potoka preizkušat mlinčke. Ponovno smo ugotavljali, kako se vrtijo, 

kateri je hitrejši. Potrdili smo ugotovitev, da se mlin z več lopaticami ali večjimi lopaticami 

vrti hitreje. Otroci so uživali v naravi ob preizkušanju mlinčkov, lovljenju po travniku in 

preskakovanju potoka. 

 

 

 

Slika 15: Preizkus mlinčkov ob potoku 
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Slika 16: Preizkus mlinčkov ob potoku 

 

 

Moje razmišljanje in doseženi cilji 

Otroci so se gibali, se sproščali in uživali v naravnem okolju, tako da smo vklopili tudi 

področje narave in gibanja. Utrjevali smo znanje o hitrosti vrtenja mlinčka z različnim 

številom lopatic. 

 

3.7.8. DEJAVNOST: OGLED ROBAČNIKOVEGA MLINA IN IZDELAVA 
PLAKATA 

 

Ogledali smo si Robačnikov mlin. Mlinarica nam je najprej predstavila dele mlina. Nato je 

napeljala vodo na mlin in prikazala še njegovo delovanje. Otroci so bili navdušeni, še posebej, 

ko se je začelo vrteti veliko mlinsko kolo.  

V vrtcu smo si zopet ogledali film o delovanju mlina in otroci so primerjali svojo izkušnjo iz 

Robačnikovega mlina z mlinom, prikazanim v filmu.  

Otrokom sem razdelila nekaj slik. Otroci so sami ugotovili, da so to slike Robačnikovega 

mlina, ki smo ga obiskali. Presenečena sem bila, koliko so si zapomnili o mlinu. Znali so 

poimenovati vse njegove dele (npr. rake, stopi, vreteno, mlinsko kolo, mlinski kamni, pajkl, 

sita, utež …). Spodbudili sva jih, da bi tudi staršem pokazali, kako je v tem mlinu. Predlogi 

otrok: 



27 

 

 »Lahko bi nardil razstavo.« 

 »Naredimo plakat, pa nalepmo slike gor.« 

 »Pol pa gor napišemo kaj je kej.« 

 »Pa kr puščice, da bojo vedl kako dela.« 

 »Lahko bi naredil knjigo.« 

 

Odločili smo se, da naredimo plakat. Pripravila sem papir za izdelavo plakata. Otroci so 

nalepili fotografije, ob njih pa sem zapisala njihove komentarje. Tako so utrjevali nove 

besede, urili so se v spominu, koliko so si od ogleda zapomnili.  

 

 

 

Slika 17: Ogled Robačnikovega mlina 
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Slika 18: Izdelovanje plakata o Robačnikovem mlinu 

 

 

Moje razmišljanje in doseženi cilji 

Z navdušenjem so otroci opazovali sestavne dele mlina, poslušali njihovo poimenovanje in 

gospo mlinarico tudi sami kaj vprašali. Spomnili so se na film, ki smo si ga ogledali in 

povezovali znanje, primerjali eno izkušnjo z drugo. Zanimive so jim bile nove besede, ki jih 

niso poznali. 

Z ogledom mlina so otroci dopolnjevali svoje besedišče, spoznavali tehnologijo in svoj 

domači kraj. Seznanjali so se s tem, kako so ljudje tod živeli nekdaj ter z zgodovinskimi 

spremembami širše družbe. Vključena smo imeli področja jezika in družbe. 

 

3.7.9. DEJAVNOST: RISANJE NAČRTOV ZA MLINČKE (PROJEKT 
ODPRTEGA TIPA) 

 

Veliko otrok je mlinčke že izdelalo doma, zato so tudi drugi otroci hoteli narediti »svoj« mlin. 

Začeli smo izvajati projekt odprtega tipa »Kakšen mlin bi si naredil?« Pogovarjali smo se o 

tem, kaj bi potrebovali za izdelavo. Izjave otrok: 

 »Načrt.« (Otrok je načrt videl v knjigi) 

 »Ja, da narišeš pa napišeš kaj rabš.« 

 »Pa les, pa žeble.« 
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 »Al pa iz plastike pa kovine pa kartona.« 

 

Otroci so narisali načrte. Pri tem so bili nekateri zelo natančni in so me resnično presenetili. 

Na načrtih so narisali celoten postopek izdelave mlinčka, označili vrstni red izdelovanja. Po 

risanju sem naredila intervjuje z vsakim otrokom posebej in na načrte zapisala njihovo 

interpretacijo idej. Te so bile zelo različne, otroci se med seboj niso ponavljali. Načrte smo 

razstavili v igralnici in se dogovorili, da bomo mlinčke postopoma izdelovali. 

 

 

 

Slika 19: Načrt za mlinček 

 

 

 
Slika 20: Načrt za mlinček 
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Slika 21: Načrt za mlinček 

 

 

Moje razmišljanje in doseženi cilji 

Otroke so pogovori o mlinih, prebiranje slikanic in ostale dejavnosti pritegnile k temu, da so 

imeli željo narediti vsak svoj mlinček. Prav presenečena sem bila, da so imeli otroci čisto 

različne ideje, načrti so se zelo razlikovali. Dobila sem potrditev, da sem otroke pravilno 

usmerila k temu, da vsak razmišlja po svoje. Da je lahko vsakemu všeč kako drugače in da s 

tem ni nič narobe. Ob risanju so razvijali estetsko zaznavanje in umetniško predstavljivost. 

Otroci so razvijali domišljijo, orientacijo (v prostoru in na listu), predstave o velikostnih 

razmerjih in delovanju mlina. Tehnika je bila povezana z matematiko in umetnostjo. 

 

3.7.10. DEJAVNOST: PREDSTAVITEV MLINČKOV 

 

Otroci so od doma pričeli prinašati risbe in izdelke mlinčkov, ki so jih na lastno željo 

izdelovali doma. Te otroke smo v jutranjem krogu povabili, da nam svoje mlinčke 

predstavijo. 

Deklica in dva dečka so v vrtec prinesli svoj mlinček, ki so ga doma izdelali sami ali s starši. 

Otroci so ga preizkusili s pihanjem. 

Zjutraj so otroci med prosto igro začeli izdelovati mlinčke iz različnih sestavljank (lego, 

bimo, lesene kocke …). Predstavili so jih v jutranjem krogu. Izjave otrok med igro: 

 »Tale moj mlin bo pa bimo mlin.«  

 »Lahko ga na različne višine naštimaš.« Marjeta: »Zakaj pa?« Otrok: »Če ni tolk 

vode, pol se pa ne vrti, pa ga morš dat bol dol.« 
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 »Jest bom pa celo hišo naredu. Pol noter bojo pa mlinski kamni. 

 

 

 

Slika 22: Preizkus dekličinega mlinčka 

 

 

 
Slika 23: Preizkus mlinčkov iz bimo sestavljank 
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Slika 24: Deček predstavi svoj mlinček 

 

 

Moje razmišljanje in doseženi cilji 

Z izdelovanjem mlinčkov so otroci razvijali svoje spretnosti. Opazila sem, da iz raznih 

sestavljank raje sestavljajo dečki, deklice pa so mline raje risale ali izdelovale doma s svojimi 

starši. Ob predstavitvi mlinčkov so vsi samostojno pripovedovali in opisovali njihovo 

delovanje. Vključena so bila področja družbe, jezika in umetnosti. 

 

3.7.11. DEJAVNOSTI: PETJE PESMIC IN PLES OB SPREMLJAVI PETJA 
IN IGRANJU NA GLASBILA, PRIKAZ DELOVANJA MLINA S 
TELESI 

 

Otroci so v filmu slišali in pripevali pesem Ob bistrem potočku je mlin. Vprašala sem jih, če 

vedo, da se na to pesem lahko zapleše ljudski ples. Nekaj otrok je to vedelo, želeli pa so se ga 

naučiti skoraj vsi. Vadili smo kar nekaj dni, preden smo osvojili gibe in sledili ritmu. V 

izvedbo smo potem vključili tudi Orffova glasbila. Vsi otroci so se naučili plesa, petja pesmi 

in igranja na glasbila. Pri izvedbah so se menjavali. Naučili smo se še pesmico z naslovom 

Mlinček. 

Spodbudila sem otroke k razmišljanju, kako bi z gibanjem lastnih teles prikazali delovanje 

mlina. Razdelili smo si vloge različnih delov mlina in začeli s prikazom. Dogajanje je bilo 

zanimivo opazovati, saj so bili otroci zelo pozorni: morali so opazovati »mlinsko kolo«, da so 

vedeli, kdaj mlin deluje in kdaj miruje. Otroci so se pri prikazu delovanja mlina s telesi 

izredno zabavali. Prikaz smo večkrat ponovili, otroci so pri tem vloge menjavali. 
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Slika 25: Ples Ob bistrem potočku je mlin 

 

 

 
Slika 26: Spremljava plesa s petjem in z Orffovimi instrumenti 
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Slika 27: Prikaz delovanja mlina z gibanjem 

 

 

Moje razmišljanje in doseženi cilji 

S živim prikazom delovanja mlina so otroci razvijali svojo koordinacijo in skladnost gibanja 

celotnega telesa. S plesom so otroci izostrili estetski čut in uživali v umetnosti. Izvajali so 

gibalne, ritmične dejavnosti in s tem razvijali svoje motorične sposobnosti. Ob igranju na 

inštrumente so otroci razvijali slušne predstave in zaznave ter ritmično in čutno doživljanje. 

Glasbo so doživljali, ustvarjali, se z njo izražali in komunicirali. Vključena so bila področja 

umetnosti in gibanja. 

 

3.7.12. DEJAVNOSTI: IZDELOVANJE MLINČKOV PO NAČRTIH, 
MODELOV LETAL IN OBISK PRI HIŠNIKU 

 

Pregledovali smo narisane načrte in se pogovarjali o tem, kaj vse potrebujemo za izdelavo 

mlinčkov: 

 »Jest mam doma ful velik škatl, jih bom prnesu.« 

 »Jest pa stiropor k sm ga že večkrat prnesu.« 

 »Lohk gremo pa dol u klet pogledat.« 

 »Pa žeble pa kladu bi rabil.« Marjeta: »Kje pa bi to dobili?« Otroci: »Pejmo k hišniku 

vprašat.« 

 

Zbrali smo material, odšli smo k hišniku po orodje in uredili kotiček (delavnico) za 

izdelovanje mlinov. Zaradi pomanjkanja prostora in varnosti smo se dogovorili, da mlinčkov 
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ne bomo izdelovali vsi hkrati, ampak po nekaj otrok ob moji prisotnosti, zato je ta dejavnost 

trajala dalj časa. 

 

 

Slika 28: Pri hišniku 

 

 

Ko je otrok izdeloval svoj mlinček, si je pripravili svoj načrt in material. Nekateri so si za 

izdelavo vzeli veliko časa in bili zelo natančni, vztrajni. Posamezni otroci pa so bili z 

izdelkom zelo hitro zadovoljni. Tudi njih sem pohvalila za trud in pripravljenost, saj sem 

vedela, da ti otroci največkrat niso zainteresirani za razne dejavnosti.  

Nekateri otroci pa so se domislili, da bi izdelovali tudi modele letal. Ideje otrok v tehničnem 

kotičku: 

»Midva bi pa nardila avion.«  

»Zakaj pa avion? Mi smo naredili načrte za mlinčke.«  

»Ja, sej ga rabva, da bo peljal žito v mlin.« 

»Potem ga pa morata nujno izdelati.« 

 

Letala so nato izdelovali še nekateri otroci in bili pri tem zelo domiselni. Vsebovali so 

»kante« za žita in moko, vitel, padalce, propelar. 

 

Izjave otrok ob izdelavi: 

 »Tole bom uporabu za mlinska kamna.« 

 »Jest bom pa kr žlice za lopatke mela.« 
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 »Dej mi tukej pa tukej s pištolo zalep.« 

 »Midva bi pa tole odžagala« 

 »Jest pa ne morm žebla vn spult.« 

 

Ker smo med delom ugotovili, da bi potrebovali še več orodja in nekaj pomoči, smo morali 

večkrat k hišniku. Vedno nam je z veseljem priskočil na pomoč. Otroci so mu pripovedovali, 

kako izdelujejo mlinčke in »avione«, mu naročali, katero orodje še potrebujejo in pri katerih 

težavah potrebujejo pomoč: 

 »Šraufncigr.« Vili jih je opomnil, da je to izvijač. 

 »Midva pa žago za avion.« 

 »Pa kleše k mormo žebu vn potegnt.«  

 »Tle sm narobe žebu zabu.« 

 »Tole je treba odrezat.« 

 »Pr men pa tele šraufe vn.« 

 

 

 

Slika 29: V tehnični delavnici 
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Slika 30: V tehnični delavnici 

 

 

 
Slika 31: V tehnični delavnici 

 

 

Moje razmišljanje in doseženi cilji 

Zelo sem bila ponosna na otroke, saj so bili zelo inovativni, iznajdljivi. Med seboj se niso 

ponavljali, vsak je naredil svoj unikatni mlinček. Sodelovale so tako deklice in dečki. Kot sem 

že večkrat ugotovila, so deklice pri izdelavah bolj natančne. Lažje jim je porabiti več časa za 

izdelavo, sicer pa so tudi posegale po raznem orodju, od kladiva do žage. 

Na obisku pri hišniku so se otroci morali sami dogovoriti za izposojo orodja in s tem so 

razvijali svoje komunikacijske sposobnosti. Z uporabo lastnih načrtov, pripravo materiala in 

izdelavo mlinčkov so otroci aktivno sodelovali v procesu nastajanja konkretnega izdelka od 
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ideje do njene realizacije. Otroci so pri izdelavi uporabljali in spoznavali tehnične predmete in 

procese ter se urili v različnih tehničnih opravilih in razvijali tehnično ustvarjalnost 

(Kurikulum za vrtce, 2008). 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 32: Mlinček pred in po izdelavi 

 

 

  

Slika 33: Mlinček pred in po izdelavi 
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Slika 34: Mlinček pred in po izdelavi 

 

3.7.13. DEJAVNOST: PRIMERJANJE IN MLETJE ŽIT 

 

Eden izmed otrok je predlagal, da bi sami zmleli žito. Spraševala sem, kako bi to naredili, kaj 

bi potrebovali, kje bi dobili vse potrebno. Odgovarjali so: 

 »Mlin bi mogl met.« 

 »Pa žito.« 

 »Pa vrtet bi mogl tist mlinček.« 

 »Če bi meli mlin, bi nardil moko, pol bi pa lahko kej spekli.« 

 »Ja, žemlce, pa kruhke.« 

 »Al pa žgance.« 

 »Mi nimamo tacga mlinčka doma.« 

 »Mi mamo pa koruzo doma.« 

 »V trgovino gremo kupit.« 

 

Ko sem prinesla hišni mlinček v vrtec, smo si ga najprej ogledali: kako deluje, kaj ga poganja, 

katere dele ima. Primerjali smo ga z Robačnikovim mlinom. Izjave otrok: 

 »Uni (op. mlinski kamni) so veliki meter, tle pa sam par centimetrov.« 

 »Za ta velike mline so kamni ogromni, ta domači pa bl mejhni.« 

 »Veliki so bolj močni kot mali.« 
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 »Drugačni kamni so. Tisti so večji pa mn hrapavi, teli pa bl hrapavi.« 

 »Ta mali manj zmeljejo, ker daš manj noter, ta veliki pa bolj meljejo – več daš notr.« 

 »Ta pa dela na elektriko, un pa na vodo.« 

 »Pa un je meu še stope, pa vreteno, ta pa nima.« 

 

Prinesla sem tudi štiri različna žita in različna sita. Koruza je bila še v storžih, zato smo jo 

morali najprej oluščiti (oružiti). Otroci so videli, da pri luščenju  nastaja veliko »smeti«. V 

Robačnikovem mlinu bi žito očistili s »pajklom«, v vrtcu pa so predlagali naslednje: 

 »S sitom bi ločili.« 

 »Ja, lokh se pretvarjamo, da je to pajkl.« 

 

 

 

Slika 35: Ogled hišnega mlinčka 
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Slika 36: Otroški "pajkl" 

 

 

Žita smo najprej primerjali. Imeli smo ajdo, piro, oluščeni ječmen (ješprenj) in koruzo: 

 »Različne velikosti so.« 

 »Majhne, sredne pa velike.« 

 »Majhne, večje, največje.« 

 »Po barvah se razlikujejo.« 

 »Po imenih.« 

 »So še eni ostri, mehki, trdi.« 

 »Ta diši po kosmičih.« 

 »Ajda je ostra.« 

 »Ta je podobne oblike kot riž.« 

 »Različne oblike so.« 

 »Po okusu.« 
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Slika 37: Mletje žit 

 

 

Preizkušali smo, kako na drobno lahko mlinček zmelje. Izjave po mletju: 

 »Ta le bl groba, ta pa mehka.« 

 »Ta je bl mehka, ker je bl zmleta.« 

 

Ker na začetku dobimo zmleto polno zrno, smo ugotovili, da je ta moka polnozrnata. Da bi 

dobili zdrob in gladko moko, jo moramo presejati. Pri presajanju smo opazili, da skozi 

različna sita dobimo različno granulacijo zrn: 

 »Ta je čist mokasta.« 

 »Ta je skoraj bela.« 

 »Ta je bl debela, ta pa mn.« 

 »Ta je mehka, ta pa bl mehka.« 

 »Ta je najbl, ta je sredna, ta pa najmn groba.« 

 »Iz tega bi pa polento lohk skuhal (op. ob tipanju koruznega zdroba).« 

 »Al pa žgance (op. ob ajdovi moki).« 
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Slika 38: Presejanje moke 

 

 

Moje razmišljanje in doseženi cilji 

Vsi otroci so luščili koruzo, to opravilo jim je bilo zelo prijetno, ob tem pa so tudi razvijali 

fino motoriko in spoznali del kmečkega življenja in dela. Vsi so tudi želeli mleti in presajati, 

primerjali so žita, tipali, vonjali, preizkušali. Otroci so s čutnimi zaznavami še aktivneje 

spoznavali različnost žit in mok. Otipali so različno granulacijo in s pomočjo presajanja 

spoznavali lastnosti snovi in jih razvrščali. Pri teh dejavnostih smo povezovali družbo, naravo 

in matematiko. 

 

3.7.14. DEJAVNOST: DOGOVOR S KUHARICO IN PEKA KRUHA IN 
PECIV 

 

Ker smo namleli toliko moke, je nekdo dal idejo, da bi lahko tudi kaj spekli. Poiskala sem 

različne recepte, z otroki pa smo se skupaj odločili, kaj bi spekli. Ob tem nismo pozabili niti 

na otroka, ki ima dieto. Tudi zanj smo našli pecivo. Izmed receptov smo izbrali: ajdov kruh, 

pirino pecivo, pirino pecivo brez jajc s sadjem (za dečka, ki ima dieto), koruzno pecivo in 

ajdovo rulado. Določili smo skupine, ki bodo pekle posamezno pecivo, tako da so bili 

udeleženi vsi otroci. 

Otroci so se v kuhinji dogovorili s kuharico. Vsaka skupina je imela svoj recept in naročili so, 

katere sestavine bodo potrebovali za peko. 

Najtežje jim je bilo pripraviti testo za ajdov kruh, saj je šlo pri tem za mesenje z rokami. 

Otroci so z zanimanjem opazovali vzhajanje testa.  Testo za peciva je bilo lažje pripraviti. Po 
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receptu so otroci sestavine zmešali skupaj, ob tem so jih morali pravilno nameriti. Bili so zelo 

natančni. Pri delu so se mirno dogovarjali, kdo bo kaj pripravil, potem pa so komaj pričakali, 

da bodo peciva in kruh pečeni. Pripravili smo tudi degustacijo za starše. 

Povratna informacija enega od staršev je bila prošnja za recepte, ker je otrok jedel peciva, ki 

smo jih pekli v vrtcu. Doma namreč peciva sploh ne je. 

 

 

 

Slika 39: Priprava testa za pecivo 

 

Slika 40: Mešanje testa 
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Slika 41: Degustacija peciv 

 

 

Moje razmišljanje in doseženi cilji 

Pri izbiri receptov so se med seboj dogovarjali in pridobivali konkretne izkušnje o 

demokratičnih načelih (recepte so izbrali z glasovanjem) in za sprejetje drugačnosti (izbrali so 

tudi recept za dečka z dieto). Otroci so zopet pridobivali izkušnje na področju sodelovanja, 

timskega dela, dogovarjanja. Všeč mi je bilo, ker so se med seboj dogovarjali, kdo bo s kom 

sodeloval. Pred peko smo poskrbeli za higieno in utrdili spoznanja o pomenu higiene za naše 

zdravje. Povezovali smo področja družbe in narave. 

 

3.7.15. DEJAVNOST: PREIZKUŠANJE OTROŠKIH MLINČKOV Z 
VETROM 

 

Kot sem že prej omenila, so vsi otroci izdelali vsak svoj mlinček, nekateri bolj, drugi manj 

natančno. Na razpolago smo imeli fen, s katerim sem preizkušala mlinčke. Nekateri so točno 

vedeli, da se bodo mlinčki vrteli, nekateri so bili presenečeni in so ugotavljali, zakaj se ne 

vrtijo. Nekatere mlinčke smo preizkušali iz obeh strani in ugotovili razlike v vrtenju (z ene 

strani se v loputke ujame več vetra). Zelo lepo jih je bilo opazovati ob veselju, da se njihov 

mlinček vrti. 
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Slika 42: Preizkus vrtenja otroških mlinčkov 

 

 

 

Slika 43: Preizkus vrtenja otroških mlinčkov 
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Slika 44: Preizkus vrtenja otroških mlinčkov 

 

 

Moje razmišljanje in doseženi cilji 

Skozi celoten projekt so otroci spoznavali tehnične predmete in razvijali spretnosti na 

področju tehnike in tehnologije. Spoznavali so delovni proces, razvijali primeren odnos do 

dela in organizacijske sposobnosti (Kurikulum za vrtce, 2008). 

 

3.7.16. DEJAVNOST: PRIPRAVA RAZSTAVE 

 

Začeli smo s pripravami na predstavitve vsega, kar smo v preteklih tednih spoznavali. Otroci 

so predlagali, da naredimo razstavo za starše. Vprašala sem jih, na kakšen način bi to naredili. 

Odgovori otrok: 

 »Plakat bi nardil, pa narisal gor. Bi napisal, kaj vse smo delal.« 

 »Mlinčke vse bi vn nesl.« 

 »Avione bi ubesl.« 

 »Pa slike o mlinih bi pokazal.« 
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Plakat: Kaj smo se naučili? Izjave otrok: 

 »Kako dela mlin.« 

 »Kako ga poganja voda in veter.« 

 »Eni mlini proizvajajo tudi elektriko, ne samo moke.« 

 »Včasih so imeli mline tudi za ogenj.« 

 »Tudi elektrika lahko poganja mlin.« 

 »Sestavljati Marjetine mlinčke.« 

 »Če ima večje loputke, se hitreje vrti.« 

 »Več loputk ima, hitreje se vrti, ker se več ujame gor.« 

 »Voda lahko priteče od spodaj, ali od zgoraj. Tudi veter lahko piha iz različnih smeri.« 

 »Če so loputke globoke, se hitreje vrti, ker se notr več ujame.« 

 »Delati mlinčke. Pripraviti je treba material, pa orodje, pa delati z orodjem.« 

 »Nova imena žit: ječmen, pira.« 

 »Da je žito treba očistiti, preden ga zmeljemo.« 

 »Da so žita različna (barva, velikost, oblika …).« 

 »Da imamo različne moke (polnozrnata, zdrob, gladka moka).« 

 »Dele mlina naštet (mlinsko kolo, os, mlinski kamni, vreteno, sito, loputka, kladivo za 

oblikovat kamne, stope, »pajkl«, rake, ročica za loputo, utež, zajla).« 

 

Slika 45: Izdelovanje plakata za razstavo 
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Plakat: Kaj smo delali v vrtcu? Izjave otrok: 

 »Izdelovali mlinčke.« 

 »Risali načrte.« 

 »Pogovarjali se o mlinih.« 

 »Brali knjige.« 

 »Preizkušali mline.« 

 »Sestavljali Marjetine mline.« 

 »Se naučili pesmico Mlinček in Ob bistrem potoku je mlin.« 

 »Plesali na pesmico, spremljali z inštrumenti.« 

 »Šli v Robačnikov mlin.« 

 »K vodi smo šli preizkušat mline.« 

 »Poklicali v knjižnico in jo obiskali.« 

 »Gledali smo film o mlinu.« 

 »Gledali Marjetine predstave o mlinih.« 

 »Delali lutke in se z njimi igrali – naredili predstavo.« 

 »Luščili koruzo, primerjali žita, očistili koruzo, mleli žita, naredili testo, spekli kruh in 

peciva.« 

 »Raziskovali različne mline.« 

 »Z gibi smo prikazali, kako dela mlin.« 

 »Izdelovali avione za žito prevažat.« 

 »Naredil smo plakat Robačnikovega mlina.« 

 »Preizkušali smo mlinčke s fenom in ventilatorjem.« 

 »Brali smo pravljice in deklamacije.« 

 

Otroci so predlagali, da bi na plakat tudi risali.  

Naredili smo razstavo: obesili plakate, modele letal, risbe in načrte; razstavili vsak svoj model 

mlinčka in predstavili žita, ki smo jih mleli. 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

Slika 46: Razstava mlinčkov 

 

 

 

Slika 47: Razstava mlinčkov, plakatov, modelov letal 
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Slika 48: Razstava 

 

 

Moje razmišljanje in doseženi cilji 

S pripravo razstave smo spodbujali splošno ustvarjalnost pri pripravi, organizaciji in uporabi 

sredstev ter prostora. S pomočjo razstave smo tudi predstavili rezultate našega učenja in 

raziskovanja skozi projekt mlin. 

 

3.8. KONČNI NAČRT PROJEKTA MLIN 

 

 

 
Slika 49: Načrt po zaključku projekta 
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Ob primerjavi začetnega in končnega načrta sem spoznala, da je bila otroška radovednost 

prava gonilna sila projekta. Pomembno je, da vzgojitelj zna otrokom prisluhniti, da jih 

resnično sliši in jim omogoči participacijo. Otroci si upajo ob takšnem vzgojitelju razmišljati 

zelo široko, saj niso omejeni s predsodki in jih ni strah zavrnitve njihovih idej. Svojo 

spontanost in radovednost tako lahko popolnoma izživijo.  
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4. ZAKLJUČEK 
 

Lahko rečem, da so bila moja predvidevanja na raziskovalna vprašanja kar točna.  

Na začetku projekta smo razmišljali in se pogovarjali o tem, kaj o mlinih že vemo. Presenetili 

so me s svojim predhodnim znanjem, ki pa smo ga skozi projekt in raziskovanje še nadgradili. 

Otroci so samostojno posegli po slikanicah in ostali literaturi, me spraševali, prosili, da kaj 

preberemo. Ker je bila to njihova pobuda, so si veliko od tega zapomnili in imeli željo 

raziskovati naprej. Ob samem ogledu Robačnikovega mlina so veliko spraševali in povezovali 

videno s svojim že pridobljenim znanjem, kar je tudi smisel projektnega učenja. Po ogledu so 

se o mlinu radi pogovarjali, še kaj vprašali in obnavljali svoje znanje.  

 

Lutkovne igrice so otroke spodbudile, da so si izdelali svoje lutke. Delali so ploske in 

zgubane lutke, nekateri so si jih izdelali več. Sami so si postavili in priredili odre, pri 

dramatizaciji so radi uporabili tudi mlinčke.  

 

Ob sestavljanju in razstavljanju mlinčkov, ki sem jih naredila v delavnici na fakulteti, so med 

seboj sodelovali in si pomagali. Kadar smo jih potrebovali, so takoj priskočili na pomoč, 

sestavljali, razstavljali, prestavljali lopatke in ugotavljali, kdaj se vrti hitreje. Tudi igrali so se 

radi z njima. Uporabljali so jih pri svojih lutkovnih igricah, pri igrah s kockami, magneti, tako 

deklice kot dečki. Radi so jih vrteli z roko in se preizkušali, kdo zavrti hitreje. Dečki so 

preizkušali, kateri mlinček dalje požene avtomobilček, deklice so nanje stresale koruzna zrnja 

in ostala žita in si ob tem prepevale. 

 

Skozi raziskovanje s pomočjo slikanic in po ogledu mlina so bili otroci vedno bolj nestrpni, 

kdaj bodo izdelovali svoje mlinčke. Vsi so pristopili k delu, nekateri zelo resno. Dolgo časa so 

vztrajali in imeli željo, da bi se njihov mlinček tudi vrtel. Ko jim je to uspelo, so bili veseli, 

zadovoljni s samim seboj in s svojim uspehom. Želeli so preizkusiti mlinčke ob vodi, vendar 

so ugotovili, da imajo nekateri dele mlinov iz kartona, ki pa bi v vodi razpadel. Zadovoljiti 

smo se morali s preizkušanjem mlinčkov na veter. Ko so se mlinčki vrteli, so se veselili tudi 

ostali otroci in to jim je bila dodatna motivacija, da bi se tudi njihov mlinček vrtel.  

 

Pri izdelovanju so bile deklice zelo natančne, niso bile takoj zadovoljne. Po orodju, kot je 

kladivo, žaga, lepenkarski nož je posegalo manj deklic, kot dečkov. Sicer pa pri celotnem 

projektu na splošno ni bilo veliko odstopanj med dečki in deklicami. Vsi so radi prebirali 
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literaturo, spraševali in sodelovali. Razlika je bila vidna v natančnosti risanja načrtov in pri 

izdelovanju lutk in mlinčkov. Kot sem že prej omenila, deklice so bile bolj natančne in 

potrpežljive, za delo so si vzele več časa.  

 

Ves potek projekta smo prikazali tudi s končno razstavo. Otroci so si zelo veliko zapomnili in 

lahko rečem, da je bil projekt mlin v povezavi s tehniko uspešno izveden.  

V vrtcu imajo otroci veliko možnosti za pridobivanje znanja in izkušenj na primerih. 

Vzgojitelj naj bi otroke podpiral pri raziskovanju, organizaciji, jim pomagal pripravljati 

material, bil njihov pomočnik pri samostojnem pridobivanju izkušenj in jim spodbujal 

razvijanje novih sposobnosti. 

Pri evalvaciji sem težko ločila področja dejavnosti med seboj, saj so se nenehno prepletala in 

povezovala. Povezovanje pa omogoča smiselno učenje, kjer otrok znanje osmisli, poveže in 

poglobi. 
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