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POVZETEK 

V diplomskem delu smo obravnavali uživanje polnovrednih živil pri predšolskih 

otrocih, pri čemer je bil naš namen proučiti načine spodbujanja uživanja živil, bogatih z 

vlakninami, pri otrocih in predlagati način, s katerim bi izboljšali sprejemanje polnovrednih 

živil pri predšolskih otrocih. Odločili smo se, da bomo pri delu izhajali iz pedagoškega 

koncepta RE. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V 

teoretičnem delu so predstavljeni tako razvojni kot okoljski dejavniki, ki pomembno vplivajo 

na uživanje polnovrednih živil pri predšolskih otrocih. V teoretičnem delu smo obravnavali 

pomen prehranskih vlaknin v prehrani predšolskega otroka. 

V empiričnem delu je predstavljena kvalitativna raziskava, ki smo jo izvedli v skupini 

otrok, starih od 5 do 6 let, pred vstopom v šolo. Raziskava je potekala preko projekta, ki je bil 

osredotočen na primer reševanja problema zaprtega tipa vprašanj. Otroci so se soočili s 

problemom nezdravega prehranjevanja ljudi po svetu, ki uživajo premalo živil, bogatih z 

vlakninami. Otroci so ves čas izražali ideje, mnenja, kje vse bi dobili informacije o 

polnovrednih živilih, ker so ugotovili, da jih premalo poznajo. Skupaj smo prišli do 

ugotovitve, da bi lahko izdelali kuharsko knjigo z recepti priprave polnovrednih jedi, ki smo 

jih nato tudi pripravili. S knjigo bi lahko ljudi ozaveščali o zdravem prehranjevanju. Otroci so 

bili ves čas motivirani za delo. Ko so se upoštevale in uresničevale želje, so otroci z velikim 

veseljem sodelovali pri pripravi jedi, kar je posledično vplivalo na to, da so jed poskusili. 

Tudi škrat Žitko jih je s svojo vlogo spodbudil k uživanju polnovrednih živil. Jedi so otroci 

ocenili s hedonsko lestvico. Večina otrok je ocenila, da so jedi zelo dobre. Med dejavnostmi 

smo z otroki mizo okrasili še s pogrinjki in pisanimi krožniki, ki so jed še dodatno popestrili. 

Otroci so na koncu projekta predlagali še veliko rešitev in idej, kako bi lahko prispevali k 

ozaveščanju ljudi, naj se zdravo prehranjujejo. 

Za poglobljeno študijo smo z anketami pridobili še mnenja in stališča vzgojiteljic ter 

organizatorja prehrane. Vsi so izrazili mnenje, da je uživanje polnovrednih živil pri 

predšolskem otroku pomembno ter podali nekaj predlogov, s katerimi bi lahko vplivali na to, 

da bi jih otroci pogosteje uživali. Z vključevanjem otrok v pripravo jedi, s spoznavanjem in 

pridobivanjem znanja o polnovrednih živilih bi lahko dodatno vplivali na to, da bi se otroci v 

nadalje bolj zdravo prehranjevali.  

Ključne besede: predšolski otrok, prehranske vlaknine, polnovredna živila, zdravje, 

debelost 



 

 
 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with wholemeal food consumption among preschool children 

but our purpose is to find out ways to stimulate children to eat food rich in fibre and give 

suggestions how to improve its consumption. The basis of our work was the RE pedagogical 

concept. The thesis consists of a theoretical and an empirical part. The theoretical one 

introduces development as well as environmental factors that have a great impact on 

wholemeal food consumption among preschool children. It presents the importance of dietary 

fibre in life of these children.  

The qualitative research presented in the empirical part was carried out in a group of 5 

to 6-year-old children (before entering school). The research was provided through the project 

with emphasis on solving a problem of closed question. The children were faced with the 

problem of unhealthy eating in the world where they do not consume enough food rich in 

fibre. They gave ideas and suggestions where to get information about wholemeal food 

because they knew too little about these food products. Our final idea was to make a cookery 

book with recipes for wholemeal meals we tested ourselves. The book could serve as a tool to 

make people aware of healthy eating. The children were motivated all the time. Seeing that 

their ideas were considered they were happy to be involved in making these meals and tasting 

them as well. Even the dwarf Žitko had a significant role in motivating them. The children 

evaluated the meals by using Hedonic Scale. Most of the children liked the meals. To make 

meals more interesting we used colourful plates and nice settings. At the end  of the project 

the children still had a lot of ideas and solutions what to do to make people more aware of 

healthy eating.  

To get an in-depth study we included the nursery teachers and the diet organizer who 

had to fill in the questionnaires. They all agreed that consumption of wholemeal food is 

essential for preschool children but they also gave some suggestions how they should eat it 

more often. Children should be involved in preparing their meals, they should learn and study 

more about wholemeal food in order to become healthy eaters.  

 

Key words: preschool child, dietary fibre, wholemeal food, health, obesity 

 



 

 
 

SEZNAM OKRAJŠAV  

 

ITM – indeks telesne mase 

NHANES – National Health and Nutrition Examination Survey 

RE – Reggio Emilia 

VVZ – vzgojno-izobraževalni zavod 
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1 UVOD 
 

Hrana je naša osnovna in najpomembnejša dobrina, pomembna za naše telo in razvoj. 

Zaradi sodobne pridelave in predelave se kakovost hrane spreminja, prav tako pa je 

dostopnost hrane v različnih predelih sveta različna. Zaradi vedno večje ponudbe hrane, 

bogate z maščobami in sladkorjem, smo se začeli vedno bolj zavedati njenega vpliva na naše 

zdravje.  Strokovnjaki poudarjajo, da lahko za svoje zdravje veliko storimo tako, da uživamo 

ustrezno prehrano, se veliko gibamo, pijemo veliko nesladkanih pijač, se  izogibamo stresu. 

Znano je, da je pravilna prehrana eden od dejavnikov, ki pomembno prispevajo h kakovosti 

življenja (Kodele, Suwa - Stanojević, 2003: 8). 

 

Da bi se že predšolski otrok zavedal pomena zdravega prehranjevanja in uživanja 

zdrave hrane, je pomembno, da izberemo ustrezen način ponujanja hrane ter ustrezen 

metodološki pristop ozaveščanja. Otrok si oblikuje prehranjevalne navade že zelo zgodaj, ko 

se doma navaja na sprejemanje hrane, kjer imajo pomemben vpliv starši oz. skrbniki. 

Pomembno se oblikujejo prehranjevalne navade nato v vrtcu, kjer ima vlogo tudi vzgojitelj. 

Ta  lahko s svojim znanjem, zgledom in odnosom do hrane še dodatno vpliva na sprejemanje 

hrane pri otroku.  

 

Otrokom je sprejemanje nove, še nepoznane hrane lahko velik izziv, še posebej, če se 

mu zdi ponujena hrana zaradi videza neprivlačna. Vzgojitelji lahko s pravilnim pristopom in 

vključevanjem otrok v dejavnosti spoznavanja in sprejemanja nove hrane  močno vplivamo na 

sprejemanje in uživanje novih živil in jedi. 

 

Raziskave, ki so jih izvedli Howart, idr. (2001) ter Anderson (2009) idr., so pokazale, da 

otroci v razvitejših deželah bistveno manj uživajo živila, ki so bogata s prehranskimi 

vlakninami. Prav tako so avtorji v Zeleni knjigi (v Kolman, 2012, str. 24) ugotovili, da otroci 

zaradi vpliva medijev pogosteje uživajo hrano, ki vsebuje preveč sladkorja in maščob. 

Burgess - Champoux idr. (2006: 231) še navajajo, da bi lahko mediji pozitivno vplivali na 

ozaveščenost potrošnika o hrani, bogati s prehranskimi vlakninami in s tem posledično tudi na 
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njeno pogostejše uživanje. Ker imajo prehranske vlaknine pomembno vlogo pri zmanjšanju 

nastanka črevesnih in nekaterih drugih bolezni, so že v predšolskem obdobju pomembna 

sestavina otrokove prehrane. Prav je, da že predšolskega otroka seznanimo s problemi 

nezdravega prehranjevanja za zdravje in ga aktivno vključimo v reševanje tega problema. 

 

V vrtcih, kjer poteka delo po načelih RE, se zavedajo, da že  otrok sam lahko v veliki 

meri prispeva k oblikovanju življenja vseh udeležencev v okolju in s svojimi idejami 

pomembno pomaga pri reševanju  problemov  družbe.  

 

V empiričnem delu diplomske naloge nas je vodila misel, da je otrok kompetenten in 

sposoben samostojno in poglobljeno pridobivati znanje ter s svojimi idejami prispevati k 

reševanju nastajajočega problema, v tem primeru z lastnim delovanjem vplivati na celotno 

delovanje družbe. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2. 1 POTREBE PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

Ameriški psiholog Abraham Maslow je postavil stopnje zadovoljevanja potreb, tako da 

je v prvo umestil fiziološke potrebe (po hrani, kisiku, vodi …), ki so pri otroku najbolj 

pomembni dejavniki za dobro počutje in učenje. Zadovoljevanje teh potreb je nujno, saj v 

nasprotnem primeru ne moremo normalno delovati  v okolju in zadovoljevati višjih potreb, 

kamor spadajo še potreba po varnosti, potreba po ljubezni, potreba po ugledu in spoštovanju. 

Ko so vse te potrebe zadovoljene, se začnemo usmerjati k doseganju višjih ciljev v življenju, 

k samoaktualizaciji ali samouresničevanju (izobraževanje …) (Musek, Pečjak, 1997: 91─92). 

 

Maslowa hierhija potreb (Kolman, 2012: 2) 

Kot navaja Kolman (2012: 3), pa ni nujno, da si faze zadovoljevanja potreb sledijo po 

danem zaporedju, pomembno je le, da so v določeni fazi potrebe pri otroku zadovoljene, saj 

lahko v nasprotnem primeru pride do nazadovanja iz višje v nižjo fazo. 

 

SAMOAKTUALIZACIJA 

POTREBA PO UGLEDU IN 
SPOŠTOVANJU 

 

POTREBA PO PRIPADNOSTI 

 

POTREBA PO VARNOSTI 

 

FIZOLOŠKE POTREBE 
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2. 2 ZNAČILNOSTI IN SPOSOBNOSTI 5─6-LETNEGA OTROKA 

 

2. 2. 1 TELESNI RAZVOJ 

 

Marjanovič Umek, idr. (po Vandervaelu, 2004: 119) navaja eno izmed delitev na štiri 

razvojna obdobja biološke rasti: dojenček in malček, srednje in pozno otroštvo, mladostništvo 

ter zgodnje otroštvo, ki je razvojno obdobje od dveh do šestih let. V tem obdobju je glava še 

vedno težja od trupa, ta prevladuje nad okončinami, intenzivnejša rast poteka v smeri  

navzven proti središču telesa, kjer se najprej povečajo zunanje okončine, šele nato notranje. 

Rast telesa je počasnejša. Povečevanje telesne višine se v tem obdobju umiri, saj je največja 

takoj po rojstvu in v času mladostništva. Tudi telesna teža se veča v skladu s telesno višino. 

Povečevanje teže in podkožnega maščevja se v zgodnjem obdobju prav tako umiri, le rast 

živčnega sistema se med 5. in 6. letom povečuje. Prav tako dobiva hrbtenica značilno krivino 

v obliki črke s, ki se dokončno oblikuje v času mladostništva. Noge niso več v obliki x in o, 

ampak se počasi zravnajo. 

 

Na sam telesni razvoj imajo vpliv različni dejavniki. Vemo, da imajo na telesno težo 

velik vpliv dednost, človekova zgradba, nestresno življenje, zdravstveno stanje ter letni časi 

(Magajna, Horvat, 1989: 119). 

 

Pomemben vpliv na telesni razvoj otrok imajo tudi duševni dejavniki, primerna vzgoja 

ter stres. Stres je dejavnik, ki lahko zelo negativno vpliva na prehrano otroka in mladostnika, s 

tem pa posledično tudi na pojav različnih bolezenskih stanj. Vsak hujši nerazrešen konflikt ali 

problem povzroča napetost, ki je lahko za otroka zelo neprijetna, predvsem v primeru daljšega 

izpostavljanja. Težave so lahko tudi čustvene narave, ki se kažejo npr. s pospešenim bitjem 

srca, suhimi usti, ohromelostjo, oslabitvijo telesnih funkcij, kar posledično vpliva na pojav 

določenih oblik astme, kroničnih bolezni, želodčnih težav, telesnih sprememb, rakavih 

obolenj ter debelosti, ki je najbolj razširjena med današnjimi otroki (Musek, Pečjak, 1997: 

220─221).  
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Normalen telesni razvoj pa vpliva  tudi na duševnega, predvsem z vidika socializacije. 

Otroci, ki so telesno in gibalno bolj razviti, so lahko bolj priljubljeni v skupinah vrstnikov kot 

manj razviti otroci. Vzrok temu je pojav individualnih razlik med otroki, na katere ima 

prehrana pomemben vpliv. Vse več je nepravilno hranjenih otrok, nagnjenih k debelosti, ki pa 

je lahko odraz vseh čustvenih stisk in motenj. Pomembno je, da se otrok ob ustrezni hrani  

tudi dovolj giba, predvsem v naravi, na svežem zraku. Ustrezna prehrana in gibanje 

omogočata tudi pravilno rast kosti,  okostenitev hrustanca ter oblikovanje hrbtenice. Otroci v  

predšolskem obdobju veliko pridobijo na višini, s tem pa izgubijo tudi večji delež maščobe. 

Pomemben proces v tem obdobju je tudi zamenjava mlečnih zob ter končan razvoj rasti 

možganov. Otroku se do sedmega leta uskladita prsno in trebušno dihanje (Magajna, Horvat, 

1989: 119─122). Tudi Marjanovič Umek idr. (2004: 139-140) navaja, da ima kakovostna 

hrana z vidika rasti in telesnega razvoja pomemben vidik. Pomembno je, da jo otrok uživa v 

primerni količini glede na hitrost rasti. V nasprotnem primeru se lahko pojavijo različne 

bolezni, kot so debelost, anoreksija itd.  

 

Otrok med 5. in 6. letom starosti ves čas natančno in usmerjeno raziskuje okolico. 

Njegovo zaznavanje je vse bolj natančno in racionalno usmerjeno. Celotno pridobivanje novih 

informacij temelji na sposobnosti analize in sinteze neznanega. Otrok je v tem obdobju 

sposoben  zaznavati in dojemati stvari iz različnih vidikov, jih združiti v eno in razčlenjevati 

stvari ter postaviti domnevo o tem, kaj je različno ter interpretirati razliko (Horvat, Magajna, 

1989: 137─140). 
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 2. 2. 2 ZNAČILNOSTI MIŠLJENJA  

 

Piaget imenuje več stadijev razvoja mišljenja pri predšolskem otroku. Obdobje med 5. 

in 6. letom opredeljuje kot  preoperativno obdobje mišljenja, ki se deli na predkonceptualno 

ali simbolično mišljenje (med 2. in 4. letom) ter intuitivno mišljenje (med 4. in 7. letom). V 

obdobju simbolnega mišljenja se začne pravi razvoj procesov mišljenja, kjer prevladujejo 

pojmi, ki jih otrok uporablja na podlagi spoznanih verbalnih znakov. V obdobju intuitivnega 

mišljenja pa prevladuje zelo slikovito in natančnejše mišljenje, v katerem prihaja do vse večje 

konceptualizacije, ki poteka od posamičnih simbolov do miselnih operacij in zahteva 

usklajenost vseh pojmov v urejene miselne sheme (Horvat, Magajna, 1989: 137─140).  

 

Tako tudi Bruner (v Stražar, 2011: 16) s pomočjo spiralnega modela razvoja učenja v 

ospredje postavlja tezo, da otrok na določeni stopnji razvoja pojme in pojave razume najprej 

na intuitivni ravni in šele nato na zahtevnejši ravni. Poučevanju daje pomemben pomen za 

razvoj otrokovega mišljenja, s čimer se strinja tudi Vigotski (prav tam), ki še posebej poudarja 

pomen socialnega konteksta.  

 

Pri 5–6 let starih otrocih se pojmi in pojavi vse bolj povezujejo in tvorijo celoto. 

Miselna struktura počasi dobiva značilnosti mišljenja mlajšega šolarja. Vsaka stopnja razvoja 

mišljenja je pogojena predvsem z individualnostjo posameznikovega razvoja. Nekateri otroci 

bistvo določene situacije in pojava lahko dojamejo kasneje kot ostali. Da se bo otrok razvil v 

zdravo in misleče bitje, je pomembno, da se vsi stadiji, ki jih omenja Piaget, v času 

otrokovega razvoja pojavijo. Za normalen intelektualen razvoj je Piaget izpostavil pomemben 

vidik pojavljajočih se stadijev razvoja mišljenja v predšolskem obdobju (Horvat, Magajna, 

1989: 137─140). 
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2. 2. 3 SPOSOBNOST MISELNEGA PREDSTAVLJANJA 

 

Vsak otrok ima različno razvito sposobnost miselnega predstavljanja. Piaget izpostavlja 

tisto, ki opredeljuje, da imajo pri otroku zaznave večji pomen kot predstave, saj še ni 

sposoben  oblikovati zaključkov. V tem obdobju se pojavita tako realizem kot egocentrizem. 

Za slednjega je značilno, da se otrok ni zmožen vživeti v stališče druge osebe in razumeti 

svojega pogleda na situacijo. Sposobnosti miselnega predstavljanja sta tudi animizem in 

finalizem, kjer otrok že pripisuje namen določenim pojavom. Kot zadnja, najvišja sposobnost 

pa je artificializem, ki izhaja iz otrokovega prepričanja, da je vse v naravi posledica 

neposredne dejavnosti človeka (zakaj je trava zelena?) (Horvat, Magajna, 1989: 142-143). 

 

Odrasli imamo na razvoj otrokovega mišljenja pomemben vpliv. Da bo otrok razumel 

pojave celoviteje in bolj poglobljeno, mu je treba organizirati okolje in ga spodbujati k temu, 

da ga bo razumel in obvladal na sebi primeren način. Starejšemu otroku moramo odrasli še 

posebej omogočiti, da bo s samostojnim raziskovanjem prišel do rešitve problema (Magajna, 

Horvat, 1989: 144). Malaguzzi (v Skubic, Devjak, 2009: 41) meni, da bi se morali odrasli 

zavedati otrokove moči in sposobnosti, ki izhaja iz njegove potrebe po raziskovanju in pravi, 

da otrokovo pridobljeno znanje ni posledica poučevanja in vnaprej postavljenih odgovorov, 

ampak je v večji meri posledica otrokove lastne aktivnosti ter spodbudnega okolja s strani 

odraslega.  

 

2. 3 ZNAČILNOSTI IGRE 5─6- LETNEGA OTROKA 

 

Horvat in Magajna (1989: 86) opredeljujeta igro kot »aktivnost, katere se loti 

posameznik zaradi nekega zadovoljstva, ne glede na končni rezultat te aktivnosti«.  Njen 

smisel je v igri sami. Je svoboda, ki otroku nudi izražanje in izpopolnjevanje samega sebe.  

 

Želja po igri pri 5-6 let starem otroku izhaja predvsem iz lastne motivacije in 

angažiranosti ter zelo posredno vpliva na vse vidike otrokovega razvoja, predvsem na 
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čustveni, socialni, gibalni in spoznavni ravni. Je dejavnost, za katero je značilna velika stopnja 

divergentosti (Marjanovič Umek idr., v Stražar, 2011: 19). 

 

Pri starejših predšolskih otrocih postaja igra vse bolj sestavljena in zahtevnejša. V 

ospredju je predvsem skupinska igra in ne več individualna. Otroci se v tem obdobju najraje 

igrajo z enako starimi sovrstniki, bodisi različnega bodisi enakega spola. V tem obdobju  

prevladujejo različne oblike funkcijskih iger: dojemalne, domišljijske in ustvarjalne igre. 

Izmed naštetih iger so najpogostejše prav dojemalne in ustvarjalne. Vse pogosteje pa se otroci 

ukvarjajo tudi s športnimi dejavnostmi (Magajna, Horvat, 1989: 166─167).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozman, P. 2013. Diplomsko delo, Spodbujanje uživanja polnovrednh živil pri predšolskem otroku, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

9 

 

3 PEDAGOŠKI KONCEPT REGGIO EMILIA 
 

Nastanek pedagoškega koncepta Reggio Emilia (v nadaljevanju RE) sega v leto 1963,  

oblikoval pa ga je profesor Loris Malaguzzi. Za ta koncept so se ljudje začeli zanimati po 

letu 1983 in je eden boljših in naprednejših konceptov predšolskih ustanov, ki se izvaja že 

marsikje po svetu. Je koncept, ki spodbuja demokratičnost otroka in njegovo vsestransko 

vključevanje ter delovanje v sodobni družbi (Skubic, Devjak, 2009: 8).  

 

Tako vrtci RE kot slovenski vrtci temeljijo na upoštevanju in uresničevanju otrokovih 

pravic. RE je koncept, ki v celoti upošteva mnenja, stališča, ideje in sodelovanje otrok pri 

pomembnih odločitvah družbenega problema. Otrok je celostno vpet v družbeno dogajanje 

in glavni akter. Z ostalimi koncepti, ki poudarjajo učenje za prihodnost, se ta koncept 

razlikuje v miselnosti, da je treba otroke pripraviti za učenje v sedanjosti.  Glavno vodilo 

RE je, da je bistveno to, kar se otrok nauči sedaj. V konceptu otroka upoštevajo kot 

državljana, ki ima vse pravice, da s svojim delovanjem spreminja svet in družbo okoli sebe. 

(Skubic, Devjak, 2009: 8). 

 

 3. 1 TEMELJNA IZHODIŠČA KONCEPTA REGGIO EMILIA 

 

Eden izmed pomembnih dejavnikov iz katerega izhaja ta koncept, je vpetost vrtca v 

kulturo okolja. Vrtec RE lahko opišemo kot prostor, kjer vseskozi poteka dvosmerna 

komunikacija med udeleženci. Tako odrasli kot otroci si ves čas izmenjujejo ideje, mnenja, 

stališča o določenem problemu, ki se tiče vseh ljudi v okolici. Koncept poudarja različnost 

otrok, kjer je velika pozornost namenjena razvoju identitete vsakega posameznega otroka. 

Otrok je subjekt z vsemi pravicami, predvsem pri izražanju idej, mnenj in stališč o določenem 

problemu v družbi (Skubic, Devjak, 2009: 910). 

 

Poseben poudarek koncept daje razvoju in uporabi vseh čutov v spoznavnem procesu, 

kjer je pomembno, da otrok pri raziskovanju uporablja vsa čutila, tudi najbolj zapostavljena 
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(tip, okus, vonj). Vsak otrok izraža sebe in sporoča drugim na svojevrsten način, zato v 

konceptu RE spodbujajo vse oblike izražanja. Prednost dajejo tudi učenju pred poučevanjem, 

kjer izhajajo iz stališča, da se otrok lahko sam veliko nauči v procesu aktivnega raziskovanja 

o določenem problemu. Velik pomen daje tudi kakovostni interakciji in komunikaciji med 

vsemi udeleženci v vzgojnem procesu. V konceptu RE so osredotočeni tudi na kakovostno 

timsko delo vzgojiteljev in drugih delavcev v vrtcu, ki poteka tako, vzgojiteljici/vzgojitelja 

opazujeta in interpretirata dejavnosti ter opažanja z več različnih zornih kotov (prav tam).  

 

Delovanje koncepta RE poteka preko projektnega dela, saj so otroci daljši čas vključeni 

v reševanje problemov iz življenja v vrtcu in okolici, zato bi lahko rekli, da projektno delo 

predstavlja del življenja v vrtcu. Skozi projektno delo otroci znanje pridobivajo bolj 

poglobljeno in celovito. Vzgojitelji in vzgojiteljice spodbujajo otroke k izražanju idej in 

odločitev o tem kar  bi radi delali. Tako se tudi otroci čutijo pomembne pri reševanju 

problemov, kar pomembno vpliva na njihovo samozavest in posledično na celostni razvoj 

(prav tam). 

 

Življenje in delo v vrtcu ter vsa opažanja in izražanja otrok strokovni delavci v vrtcu, ki 

deluje po konceptu RE, dokumentirajo in arhivirajo. Dokumentacija vsebuje različna gradiva, 

ki nastajajo v vzgojnem procesu otrok, predvsem fotografije, tonske zapise, zapise opažanj, 

avdio- in videoposnetke ter izdelke otrok. Vsa dokumentacija služi strokovnim delavcem za 

evalvacijo o otrokovem razvoju in napredku, raziskovanju in izboljšanju prakse ter 

samoevalvaciji. Otroku služi kot »viden spomin« o delu in pridobljenem znanju, staršem pa 

vpogled v dogajanje v vrtcu. Strokovni delavci vso dokumentacijo analizirajo na kolektivnih 

srečanjih v popoldanskih urah (prav tam). 

Posebnost vrtca RE pa je tudi prostor, ki je oblikovan tako, da omogoča nenehne stike 

med odraslimi in otroki. Vsi prostori so prehodni in opremljeni tako, da zagotavljajo občutek 

domačnosti. Pohištvo je nameščeno enako ali podobno kot doma. V  vsakem vrtcu so 

razstavljeni izdelki otrok, zapisi osebja o poteku dela otrok, izjave otrok in fotografije 

njihovega dela (Devjak idr., 2010: 92─94). 
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3. 2 VZGOJITELJ – POSLUŠALEC IN SLEDILEC OTROKOM 

 

Po konceptu RE imajo odrasli predvsem posredno vlogo pri delu z otrokom. Odrasli v 

večji meri sledijo otrokovim zamislim in željam. Otroci v teh vrtcih vedo, da je odraslim 

njihovo delo pomembno in da jih jemljejo resno, odrasli pa jim sporoča, da je njihovo 

poglobljeno iskanje odgovorno intelektualno delo, pomembno ter zanimivo. Odrasli mora ves 

čas upoštevati pedagogiko poslušanja, ki mu nalaga, da se odpove dvomu o sposobnosti 

otroka, da izrazi, kar misli. Otroku mora dati možnost, da izrazi svoja stališča in mnenja glede 

vsebine problema, o kateri teče beseda. Odrasli v vrtcu RE ustvarja priložnosti in načine, ki 

omogočajo otroku, da izrazi svoje želje, pričakovanja, predznanja in ideje. Vodi otroke skozi 

delo, jih spodbuja, jim pripravi okolje in materiale za aktivno raziskovanje o določenem 

problemu. Ves čas jih opazuje, jih fotografira, si zapisuje opažanja — dokumentira. Vse 

zbrane podatke na koncu dneva analizira skupaj z ostalimi sodelavci (Devjak, idr., 2010: 

92─94). 

 

3. 3 OTROK – AKTIVEN RAZISKOVALEC Z VSEMI ČUTILI 

 

V preteklosti odrasli otrokom niso posvečali veliko pozornosti. Takoj ko se je otrok 

postavil na noge, je staršem moral pomagati pri delu brez kakršnegakoli ugovora in upiranja. 

V očeh ljudi je bil otrok le »pomanjšan odrasel« in nihče drug. Tradicionalno otroštvo je 

počasi začelo izgubljati svoj pomen vse do leta 1989, ko je bila sprejeta Konvencija o 

otrokovih pravicah, ki je otrokom omogočila več pravic, poleg tega pa so se razširile nove 

vede, ki so preučevale razvoj otroka. Pomembno vlogo je imel pri tem napredek psihologije, 

zato imajo otroci danes veliko več pravic in možnosti, da sodelujejo pri odločitvah, ki se jih 

tičejo (Skubic, Devjak, 2009: 38─39). 

 

Za odrasle je danes še vedno značilen paternalizem do otrok. Za slednjega je značilno, 

da odrasli otrokom veliko lažje nudijo oskrbo in zaščito, kot da bi se z njimi dogovarjali o 

rešitvi problema (Skubic, Devjak, po Hart: 2009: 38─39).  Ravno tak način pa otroku 
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onemogoča, da pokaže svoje sposobnosti, razvija samozavest in se čuti enako pomembnega v 

družbi kot ostali.  

V RE vrtcih je eno izmed temeljnih izhodišč »podoba močnega, samozavestnega in 

kompetentnega otroka«. Menijo, da je otrok aktiven raziskovalec, navdušen nad novostmi in 

izzivi ter ima potrebo po vključenosti v svet odraslih tako, da izrazi svoje mnenje preko 

vsakdanje komunikacije.  

 

Otrok je željan novega znanja, zato bo ravno v procesu lastne aktivnosti in spodbud, ki 

mu jih nudi okolje, pridobil znanje, ki se mu bo dolgoročno utrnilo v spomin in ga bo lahko 

uporabljal v nadaljnjih življenjskih situacijah. V RE vrtcih dajejo poudarek predvsem na 

spodbujanju razvoja otrokove identitete, ki jo razvija predvsem v sodelovanju z ostalimi 

vrstniki – v skupini, kjer ima vsak otrok možnost aktivno reševati problem, s tem pa 

posledično razvija občutek pripadnosti in samozaupanja vase (Skubic, Devjak, 2009: 42).  

 

 3. 4 PEDAGOGIKA POSLUŠANJA 

 

V vrtcih RE strokovni delavci ustvarjajo priložnosti, da se otroci izrazijo na načine, ki 

so jim najbolj blizu, preko plesa, glasbe, jezika, likovnega izražanja itd. 

 

Pedagogika poslušanja ima dva pomembna vidika. Skupno je, da oba vidika vključujeta 

odnos do socialnega  in fizičnega okolja. Prvi vidik opredeljuje učenje in poučevanje, drugi pa 

političnost.  

Rinaldi (v Skubic, Devjak, 2009: 224)  opisuje pedagogiko poslušanja kot »senzibilnost 

za vse, kar nas povezuje z drugim«. Poslušanje pomeni odprtost za radovednost, za 

spremembe, za druge in priznavanje drugačnih pogledov ter mnenj. Poslušanje v RE konceptu 

poudarja pomen medosebnih odnosov med otroki, skupinami otrok, odraslimi, zlasti 

vzgojitelji in starši. 

 



Rozman, P. 2013. Diplomsko delo, Spodbujanje uživanja polnovrednh živil pri predšolskem otroku, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

13 

 

3. 5 PROJEKTNO DELO V VRTCIH REGGIO EMILIA 

 

Projektno delo je ena izmed najbolj vidnih značilnosti vrtcev RE. Poteka tako, da so 

predšolski otroci ves čas vključeni v razširjene in poglobljene raziskovalne projekte.  

 

Projektno delo v RE je torej poglobljena študija določene tematike, ki jo izvaja skupina 

otrok in poteka tako, da omogoča otrokom poglobljeno in celovito spoznavanje nekega 

dogodka ali pojava, ki zadeva njihovo življenje, jih zanima in vzbuja njihovo pozornost. V 

njem so otroci vključeni tako, da o določeni problemski tematiki iščejo rešitve. Najprej npr. 

neposredno opazujejo, postavljajo vprašanja ljudem, ki kaj vedo o dogodkih, zbirajo 

predmete, dokumente ter svoja spoznanja, spomine, izkušnje, občutke, domišljijske podobe, 

pojmovanja in predstave tudi predstavljajo na različne načine.  

 

V času trajanja projekta otroci spontano komunicirajo in se družijo z vsemi udeleženci v 

projektu. Osnova projektnega dela je tudi vzpostavljanje odnosov med odraslimi in otrokom. 

Vsi skupaj so osredotočeni na reševanje problemov, raziskovanje in delo, kar jih združuje in 

povezuje v celoto (Skubic, Devjak, 2009: 210-213). 

 

3. 5. 1PROCES RAZISKOVANJA ODPRTEGA IN ZAPRTEGA TIPA REŠEVANJA 

PROBLEMOV 

 

O raziskovanju zaprtega tipa govorimo, kadar otroci rešujejo problem oz. skušajo 

odgovoriti na raziskovalno vprašanje z določenimi informacijami in podatki. Prva faza se 

imenuje opredelitev problema, kjer vzgojitelj otrokom postavijo zahtevno raziskovalno 

vprašanje splošnega in ožjega tipa, ki se nanaša na določeno splošno tematiko (kako sem 

prišel na svet, vremenski pojavi, o živalih itd.). Sledi faza izražanja domnev otrok, kjer mora 

vzgojitelj načrtovati dejavnost, s pomočjo katere prepozna, koliko otroci problem že poznajo, 

kaj o raziskovalnem vprašanju že vedo ter kakšne izkušnje imajo. Otroci nato v fazi zbiranja 

in dokumentiranja informacij s pomočjo odraslih razmišljajo, kje, kako in od koga bi dobili 



Rozman, P. 2013. Diplomsko delo, Spodbujanje uživanja polnovrednh živil pri predšolskem otroku, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

14 

 

odgovore na zastavljena vprašanja (ankete, intervju, zbiranje predmetov, listin, fotografiranje, 

videoposnetki, risbe itd.). Po zbranih podatkih lahko otroci že dobijo odgovore na zastavljena 

vprašanja; pregledamo zbrane informacije, jih uredimo in na podlagi teh odgovorimo na 

zastavljena vprašanja. Vso pridobljeno znanje, spretnosti in veščine lahko na koncu tudi 

ponovno uporabijo v novih situacijah (npr. znanje za izdelavo oblačil uporabijo tako, da sami 

izdelajo kreacije oblačil po svoji ideji …) (Skubic, Devjak, 2009: 214-220). 

 

O raziskovanju odprtega tipa govorimo, kadar želijo vzgojitelji načrtno vključiti 

pobude, želje, iniciative otrok, ki bodo pomembno prispevale k soustvarjanju kakovosti 

življenja v okolici. Proces učenja  se začne z opredelitvijo problema, kjer  vzgojitelji otrokom 

zastavijo določeni problem, uganko ali izziv iz vsakdanjega življenja. Ta spodbudi otroke k 

razmišljanju, da podajo svojo idejo za rešitev (kako bi preuredili igralnico? …). Otroci na 

zastavljen problem nato iščejo (alternativne) rešitve, ideje, zamisli ter na pobudo odraslega 

izrazijo svoje predloge, mnenja, pobude za reševanje problema, ta pa jih spodbuja z 

določenimi metodami, ki otroke spodbudi k izražanju idej (tehnika miselnega viharja, tehnika 

risanja igralnice …). Sledi preizkušanje predlogov oz. rešitev, njihova ocena in izbira. V tej 

fazi  vzgojitelj pomaga otrokom, da uresničijo svoje zamisli (risanje na steno igralnice, 

izdelava okraskov …). Zgodi se, da so lahko nekatere želje neuresničljive, zato vzgojitelj z 

otroki poskuša najti drugo rešitev. Na koncu sledi še ocena dela, kjer skupaj z otroki 

ovrednotimo rešitve problema (katera ideja je bila boljša in bližja rešitvi problema). 

 

3. 6 PRIMERJAVA SLOVENSKIH VRTCEV Z VRTCI RE 

 

Delo v RE Emilia vrtcih poteka po nestrukturiranem kurikulu, saj zagovorniki trdijo, da 

je pomembno vzgojiteljevo delo sledenje otrokom in njihovim idejam. V slovenskih vrtcih  

strokovni delavci sledijo že vnaprej postavljenim načrtom na podlagi strukturiranega 

kurikuluma, kjer dejavnosti potekajo v okviru teme, ki jo predvidi  vzgojitelj. Tako RE vrtci 

kot slovenski vrtci dajejo pomemben pomen sodelovanju z okoljem (s starši, z ustanovami, 

itd.). Tako v slovenskih vrtcih kot v vrtcih RE dajejo velik pomen sodelovanju s starši pri 

izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela (Devjak idr., 2010: 87─98). 
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Tako v slovenskih kot v RE vrtcih sta sam pomen in organizacija prostora različna. V 

RE  vrtcih je prostor oblikovan tako, da se lahko vsi otroci in odrasli ves čas srečujejo in 

prehajajo med prostori. Je mesto srečevanj in druženja, ki ga oblikujejo starši in otroci. 

Kurikulum za vrtce pa otrokom zagotavlja tudi pravico do intimnosti in zasebnosti, saj so 

prostori oblikovani tako, da imajo otroci dovolj prostora za umik v zasebnost (Devjak idr., 

2010: 87─98). 

 

Pomembne razlike se pojavijo tudi pri dokumentiranju. V RE vrtcih vsa dokumentacija 

služi predvsem kot »viden spomin« otroku, strokovnim delavcem pa orodje za raziskovanje in 

izboljševanje prakse, starši pa imajo dokumentacijo za ogled ves čas na voljo. Otroci 

velikokrat sami dokumentirajo, fotografirajo, snemajo, izdelujejo, zato so ves čas udeleženi v 

celotnem procesu. V slovenskih vrtcih, ki ne prakticirajo koncepta RE,  dokumentacija služi 

predvsem shranjevanju informacij in spremljanju individualnega napredka otrok (Devjak idr., 

2010: 87-98). 
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4 PREHRANA PREDŠOLSKEGA OTROKA 
 

4. 1 ZDRAVA IN URAVNOTEŽENA PREHRANA  

 

Kadar govorimo o zdravi hrani, pomislimo na hrano, ki vsebuje malo maščob in veliko 

prehranskih vlaknin ter je sestavljena tako, da zadovoljuje vse telesne potrebe po esencialnih 

hranilih in energiji. Pomembno je, da si sestavimo uravnotežen jedilnik, ki je nepogrešljiv del 

zdravega načina življenja in pomemben korak k zagotavljanju telesne sposobnosti in zdravja 

(Jaušovec po Carroll, 2009: 2). 

 

Jaušovec (v Pokorn, 2009: 3) navaja, da mora biti hrana uravnotežena tako, da vsebuje 

vse pomembno hranljive snovi v takih količinah in razmerjih, ki zadoščajo za optimalno  

delovanje vseh funkcij organizma. Z večjo ali pa manjšo vsebnostjo hranilnih snovi v telesu 

lahko povzročimo nastanek številnih obolenj in s tem tudi slabše počutje organizma.  

 

Z zdravo in uravnoteženo prehrano je lahko naše zdravje bistveno manj ogroženo za 

razvoj bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija (2013) navaja, da je nezdrava prehrana 

eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni 

prebivalstva, zato poskuša osveščati ljudi s priporočili, ki narekujejo, da je treba: 

 

- doseči energijsko ravnovesje in normalno telesno težo, 

- omejiti vnos vseh maščob, predvsem tistih, ki vsebujejo transmaščobne kisline, in 

zamenjati nasičene maščobne kisline z nenasičenimi,  

- pogosteje  uživati sadje in zelenjavo, stročnice in različna žitna zrna ter oreščke, 

- omejiti uživanje čistega sladkorja, 

- omejiti uživanje soli. 

 

Pojavnost civilizacijskih bolezni, ki so posledica nepravilne prehrane, v razvitem svetu 

zelo narašča, deficitarnih  obolenj  pa je manj oziroma se pojavljajo le v deželah nerazvitega 
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sveta.  Med civilizacijska obolenja bolezni sodijo bolezni srca in ožilja, metabolični sindrom, 

povišan krvni tlak,  povišan holesterol, sladkorna bolezen, osteoporoza, zobna gniloba ter 

debelost, ki v zadnjem času pogost pojav pri otrocih (Kodele, Suwa - Stanojević, 2003: 8─9). 

 

Predšolski otrok potrebuje  hrano, ki mu omogoča pravilno rast in razvoj, obnavlja 

organizem in zagotavlja energijo tudi za fizične aktivnosti. Glede na biološke, socialne in 

bolezenske značilnosti štejemo predšolske otroke in mladino med rizične skupine prebivalstva 

(Kodele, Suwa – Stanojević, 2009: 270). 

  

Ker se zdravo življenje začne že v otroštvu, se tudi navade in razvade prehranjevanja 

takrat oblikujejo in se z leti vse bolj dopolnjujejo in spreminjajo, zato je zelo pomembno, 

kakšno hrano ponujamo otrokom (Pavlič, 1998: 6). 

 

Pomembno je, da otrok uživa zdravo in uravnoteženo hrano glede na svoje potrebe. Tak 

otrok bo imel manj težav z zdravjem kot tisti, ki takšne hrane ne uživa. Da bo otrok razvil 

ustrezen in zdrav odnos do hrane, mu je treba zagotoviti ustrezen režim prehrane tako v vrtcu 

kot doma (Stražar po Bosnič, 2011: 25). 
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4. 2 SMERNICE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA 

 

Da bomo otroku omogočili optimalen razvoj in zmanjšali dejavnike tveganja za razvoj 

bolezni, je pomembno, da odrasli doma in v vzgojno-izobraževalnih ustanovah upoštevajo 

nekaj smernic zdravega prehranjevanja, in sicer: 

 

 jedilniki naj bodo usklajeni s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi, starostjo 

in telesno dejavnostjo, 

 otroku je treba omogočiti, da so več časa telesno aktivni, da bosta energijski vnos 

hrane in poraba v ravnovesju, 

 obroki naj vsebujejo kombinacijo različnih vrst živil iz vseh skupin, 

 v vsak obrok naj bo vključeno sveže sadje in zelenjava, 

 otrokom je treba zagotoviti zadostno količino pijač,  

 pomemben je ritem prehranjevanja, ki določa vsaj pet obrokov na dan, med katerimi 

je zajtrk najpomembnejši obrok v dnevu, 

 otroku mora biti omogočeno pozitivno okolje in dovolj časa za uživanje obroka, 

 pri načrtovanju prehrane je pomembno, da upoštevamo želje in potrebe otrok in jih z 

vsemi strokovnimi priporočili uskladimo  

(Gabrijelčič Blenkuš idr.,  2005: 17). 

 

Avtorica Pavlič (1998: 10) predpostavlja, da lahko obroke, ki so sestavljeni iz 

vsakdanjih živil, nadomestimo z bolj kvalitetnimi, npr. bele testenine s polnozrnatimi. Na tak 

način lahko z večjim učinkom prispevamo k bolj zdravemu prehranjevanju otrok. 

 

Righi (1993: 14) še navaja, da je ob raznovrstni prehrani predšolskega otroka 

pomembno, da so beljakovine, maščobe in ogljikovi hidrati v primernem sorazmerju in 

opozarja, da se je treba izogibati preobsežnejšemu uživanju beljakovin v živilih živalskega 

izvora ter pretiranemu uživanju enostavnih ogljikovih hidratov (belemu sladkorju) in umetnim 

sladilom. 
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4. 3 RITEM PREHRANJEVANJA OTROKA 

 

Ko govorimo o ritmu prehranjevanja, imamo v mislih število in vrsto dnevnih obrokov. 

Strokovnjaki priporočajo, da naj otrok zaužije vsaj pet obrokov na dan, ki so sestavljeni iz treh 

glavnih obrokov (zajtrka, kosila in večerje) ter dveh vmesnih obrokov (dopoldanske in 

popoldanske malice). Pomemben dejavnik je tudi časovni razpored obrokov hrane, pri čemer 

mora biti presledek med glavnimi obroki vsaj od tri do štiri ure. Da bo prehranjevanje 

uravnoteženo, je pomembna tudi količina obroka, ki ne sme biti ne premajhna in ne prevelika. 

Upoštevati moramo tudi hranilno gostoto obroka, kjer je pomembno, da otroku ponudimo 

hrano, ki vsebuje manj neesencialnih hranljivih snovi in jo nadomestimo z esencialno bolj 

pomembnimi, npr. sadje namesto bonbonov. V skupino zadnjih dejavnikov pa spada še način 

uživanja hrane, kjer je pomembno, da otroci obrok počasi in v miru pojedo (Šintler, Domicelj, 

1997: 16).  
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4. 4 HRANILNE IN ENERGIJSKE POTREBE  5─6- LETNEGA OTROKA 

 

Tabela 1: Priporočeni dnevni energijski vnosi v kJ (kcal)/dan pri osebah z normalno telesno 

težo in višino ter starosti prilagojeno zmerno težko telesno dejavnostjo 

 

Vir: Referenčne vrednosti za vnos hranil (v Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005: 20). 

 

Da se bo otrok razvijal in deloval v normalnih pogojih, mu je potrebno zagotoviti hrano, 

ki bo ustrezala njegovim potrebam. Pomembno je vedeti, koliko in kakšno hrano lahko na dan 

zaužije za optimalen razvoj, ohranjanje zdravega ITM in preprečevanje bolezni. 

 

 

 

 

Starost (leta) Priporočeni dnevni energijski vnosi 

 kJ (kcal)/dan 

Otroci Dečki/fantje Deklice/dekleta 

1─3 5150 (1250) 4800 (1150) 

4─6 6700 (1600) 61250 (1450) 

7─9 8300 (2000) 7500 (1800) 

10─12 101150 (2450) 9000 (2150) 

13─14 11700 (2800) 10050 (2400) 

Mladostniki   

15─18 13000 (3100) 10500 (2500) 
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4. 5 HRANILNE SNOVI  

 

Med hranilne snovi štejemo beljakovine, ogljikove hidrate, in maščobe (makrohranila), 

vitamine ter minerale (mikrohranila). Ko jih obravnavamo, pa ne smemo pozabiti na vodo, ki 

sicer nima energijske vrednosti, ima pa pomembno vlogo v delovanju organizma. V 

nadaljevanju so po posameznih skupinah predstavljene hranilne snovi ter priporočene hranilne 

in energijske vrednosti. 

 

Beljakovine so sestavljene iz aminokislin in so pomembni gradniki telesa. Smernice 

zdravega prehranjevanja v VVZ (v Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005: 19) navajajo, naj bo 

zagotovljen dnevni vnos beljakovin na dan pri otroku od 0,9 g do 1,0 na kilogram telesne teže 

in naj ne presega od 10 do 15 % dnevnega energijskega vnosa glede na starost otroka 

(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005: 21).  

 

Po svoji sestavi aminokislin se beljakovine rastlinskega izvora razlikujejo od beljakovin 

živalskega izvora, zato je pomembno, da ima otrok mešano hrano. Le tako mu zagotovimo 

zadostno količino biološko kakovostnih beljakovin, ki so tako živalskega (ribe, meso …) kot 

rastlinskega izvora (žita) (Kodele, Suwa - Stanojević, 2003: 270). 

 

Mleko in mlečni izdelki, ki sodijo med beljakovinska živila, so dober vir kalcija, ki ga 

otroci nujno potrebujejo za pravilno rast in razvoj. Tako strokovnjaki, kot navaja MyPiramid 

(http://www.livestrong.com/article/249507-nutrition-needs-of-kids/#ixzz2QNaSvZxc),   

priporočajo otrokom, starim med 4 in 8 let da na dan užijejo vsaj 800 mg kalcija ter 19 g 

beljakovin. Otrokom v tem obdobju je priporočeno zaužiti na dan vsaj dva mlečna izdelka 

(jogurt, mleko, sir) (prav tam).  

 

Maščobe v telesu predstavljajo pomemben vir energije. Pri predšolskih otrocih naj vnos 

maščob znaša do največ 35 % dnevnega energijskega vnosa. Med temi je najmanj zaželen 

http://www.livestrong.com/article/249507-nutrition-needs-of-kids/#ixzz2QNaSvZxc
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vnos nasičenih maščob. Če je le mogoče, naj otrok uživa maščobe, ki vsebujejo več 

nenasičenih maščobnih kislin (omega-6 in omega-3), te pa naj predstavljajo vsaj 7 % 

dnevnega energijskega vnosa (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005: 22). Nenasičene maščobne 

kisline so predvsem v maščobah rastlinskega izvora in imajo pomembno vlogo pri 

preprečevanju bolezni srca in ožilja (Kodele, Suwa - Stanojević, 2003: 270).  

 

V naslednjo skupino hranilnih snovi uvrščamo ogljikove hidrate, ki jih v večji količini 

najdemo v žitih in stročnicah in tudi predstavljajo pomemben vir prehranskih vlaknin. Ker 

moramo z ogljikovimi hidrati v dnevni prehrani pokriti od 55 do 75  energijskega deleža, je 

uživanje živil, ki vsebujejo ogljikove hidrate, zelo pomembno. Znano je, da prebivalci 

Slovenije uživamo premalo ogljikohidratnih živil in preveč maščob. Prav zato je pomembno, 

da otroci od 2. do 5. leta starosti povečajo vnos zelenjave, stročnic in polnozrnatih izdelkov 

(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005: 22). 

 

Pomemben vir ogljikovih hidratov so predvsem prehranske vlaknine. Te lahko v telo 

vnesemo predvsem s polnovrednimi izdelki in prigrizki, kamor spadajo izdelki iz različne 

vrste moke in žit (pira, ajda, proso, koruza …). Prehranske vlaknine naj predstavljajo vsaj 10 

g energijskega vnosa na dan. Vnos enostavnih sladkorjev naj znaša do 10 % energijskega 

vnosa v telo (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005: 22). 

 

V zadnjo skupino hranilnih snovi spadajo vitamini in minerali. Najboljši vir vitaminov  

in mineralov so predvsem vse vrste sadja in zelenjave ter neoluščena žita. Ta živila vsebujejo 

nekatere esencialno pomembne vitamine in minerale, ki jih samo telo ne more proizvesti, zato 

je toliko bolj pomembno, da ta živila otrok pogosteje uživa. Problem v prehrani otrok pa 

predstavljajo  živila, ki vsebujejo velike količine soli (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005: 24).  

Priporočeni dnevni vnos soli za predšolske otroke naj ne bi bil večji od 4 grame na dan 

(http://www.livestrong.com/article/249507-nutrition-needs-of-kids/#ixzz2QNaSvZxc). Da bi 

se otrok izognil morebitnim težavam z zdravjem, ki ga velik vnos soli lahko povzroči, ga je 

potrebno že v zgodnjem otroštvu navajati na zmerno uživanje soli v prehrani (Gabrijelčič 

Blenkuš idr., 2005: 24). 

http://www.livestrong.com/article/249507-nutrition-needs-of-kids/#ixzz2QNaSvZxc
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Ena izmed pomembnih snovi v prehrani je voda, ki predstavlja pri otrocih kar do tri 

četrtine telesne mase in pomembno vpliva na telesne in duševne zmožnosti. Priporočen vnos 

pri predšolskih otrocih je vsaj 1─2 litra vode na dan glede na zmerno fizično dejavnost. 

Pogostejše pitje vode se priporoča predvsem pri uživanju živil, bogatih z vlakninami Z 

zadostnimi količinami vode lahko pri otrocih preprečujemo dehidracijo. Pri uživanju 

polnovrednih živil je zaradi lažjega delovanja prebavil pitje vode še toliko pomembneje 

(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005: 23). 

 

American Heart Association (na http://www.livestrong.com/article/249507-nutrition-

needs-of-kids/#ixzz2QNaSvZxc) pravi, da se vnos kalorij veča s starostjo otroka. To pomeni, 

da  2- ali 3-letni otrok na dan potrebuje do 1000 kalorij na dan, 4 do 5 let star otrok pa lahko 

zaužije vsaj že 1800 kalorij na dan. Otrok med 9. in 18. letom lahko zaužije že od 1600 do 

2200 kalorij. Dnevni vnos hranil je odvisen predvsem od otrokove starosti, spola, telesne 

zgradbe in individualnih potreb. Pomembno je, da otrok na dan zaužije dovolj hranilnih snovi 

iz vseh skupin (beljakovine, sadje, zelenjava, vlaknine, maščobe itd.) 

(http://www.livestrong.com/article/249507-nutrition-needs-of-kids/#ixzz2QNaSvZxc). 

 

Smernice za zdravo prehranjevanje otrok v Republiki Sloveniji (v Gabrijelčič Blenkuš 

idr., 2005: 20) navajajo, da so dnevne energijske potrebe pri otrocih odvisne predvsem od 

telesne dejavnosti in drugih zunanjih dejavnikov ter individualnih potreb.  

 

 

 

 

 

 

http://www.livestrong.com/article/249507-nutrition-needs-of-kids/#ixzz2QNaSvZxc
http://www.livestrong.com/article/249507-nutrition-needs-of-kids/#ixzz2QNaSvZxc
http://www.livestrong.com/article/249507-nutrition-needs-of-kids/#ixzz2QNaSvZxc
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4. 6 NASVETI ZA ZDRAVO PREHRANJEVANJE OTROK: 

 

Vsi, ki skrbijo za prehrano otrok naj bi upoštevali naslednje nasvete: 

 otrok naj uživa hrano z manjšo vsebnostjo soli, 

 ponudimo mu hrano z manjšo vsebnostjo belega sladkorja in čokolade, 

 hrano, bogato z vitamini in minerali, čim manj toplotno in mehansko obdelujmo, 

 obrok naj poteka v prijetnem in domačem vzdušju, 

 bodimo dober zgled otrokom, 

 posvetimo se zdravi otroški prehrani, 

 kupujmo in uporabljajmo živila z manjšo vsebnostjo konzervansov, 

 bodimo potrpežljivi, ko otrok spoznava novo hrano, 

 pripravljajmo tudi brezmesne obroke,  

 zmrznjene hrane ne uporabljajmo, 

 uporabljajmo hladno stisnjena olja, 

 za otroke kuhajmo brez umetnih dodatkov, da bo hrana čim bolj domača, 

 otrok v uživanju domačih jedi pridobiva zavest o kulturni dediščini naroda, 

 ponujajmo jim čim manj sladkanih pijač in jih nadomestimo z manj sladkanimi, 

 otrokom ponudimo čisto vodo iz pipe, 

 kupujmo kvalitetno meso, da bodo otroci zaužili tudi pomembne vitamine, 

 otrok naj uživa domače sadje, 

 naravni mlečni izdelki so najboljša izbira,  

 ne pozabimo na ribe, 

 otrokom ponudimo tudi sojo 

(Pavlič, 1998: 12-18). 
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4. 7 KAKO NAVDUŠITI OTROKA ZA PRAVILNO PREHRANJEVANJE?  

 

Da bi otroka navdušili za uživanje zdrave hrane, sta včasih potrebna zvijača in zamisel 

odraslih, da ga pripravimo do tega. Avtorica Righi (1993: 18), ki proučuje zdravo prehrano 

otroka, je v svoji knjigi zapisala nekaj nasvetov odraslim, kako otroka navdušiti za pravilno 

prehrano. Priporoča, da upoštevamo naslednje: 

 

 vzemite otroka s seboj po nakupih  ter se pogovarjajte o posameznih živilih, 

 lačnega otroka ne peljite s seboj v trgovino, 

 dovolite otroku, da vam pomaga pri pripravi hrane, 

 opoldan, ko je otrok lačen, mu ponudite hrano, bogato z vitamini in minerali, 

 otroci jedo z očmi, zato naj mu bo jed barvno zanimiva in pripravljena na njemu 

zabaven način, 

 pripravite mu pogrinjke z različnimi motivi, 

 na krožnik mu naložite najprej manjšo količino hrano, potem mu lahko še dodate, 

 hrano naj v miru prežvečijo, 

 skrbite za to, da se bo otrok čim več gibal, 

 med hranjenjem izključite televizijo. 

 

Danes velja hrana za nekaj samoumnevnega, kjer je pomembno samo to, da ljudje v njej 

uživamo in napolnimo prazne želodce, ob tem pa ne pomislimo, da je lahko hrana še kako 

poučna in zabavna hkrati. To je lahko včasih edini način, kako otroka navdušiti za pravilno in 

zdravo prehrano. Otroku lahko predlagamo, da iz sadja in zelenjave sestavi kakšno živalsko 

obliko ali obraz in tako okrasi svoj krožnik. Zelo privlačno zna biti, če je na krožniku sama 

barvita hrana in še v podobi živali ali kakšnega drugega motiva. Da bi otroci hrano pobližje 

spoznali, je najbolje, da jih odpeljemo v trgovino. Ob ogledu živil jim lahko veliko povemo  o 

samih živilih  in o pravilih nakupovanja. Še bolje je, če izbrana živila tudi kupimo in jih 

odnesemo domov ter pripravimo iz njih kakšno novo jed, ki ji otroci dajo ime po svoji želji. 

Otroci so lahko tudi pravi kuharji, saj zelo radi pomagajo, še posebej starejši, pri vseh 

opravilih v kuhinji, zato jim le ponudimo možnost, da sodelujejo v procesu priprave hrane 

(http://www.livestrong.com/article/355115-nutrition-ideas-for-children/#ixzz2QNZKgzRb). 

http://www.livestrong.com/article/249507-nutrition-needs-of-kids/#ixzz2QNaSvZxc
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5 PREHRANSKE VLAKNINE IN PREDŠOLSKI OTROK 
 

5. 1 KAJ SO PREHRANSKE VLAKNINE? 

 

Prehranske vlaknine uvrščamo v skupino ogljikovih hidratov, te pa delimo na enostavne 

in sestavljene in so pomemben vir energije v našem telesu. V zdravi prehrani so najbolj 

pomembni sestavljeni sladkorji, ki jih imenujemo tudi polisaharidi. V skupino polisaharidov 

spadajo tudi  hemiceluloza, lignin in pektin, imenovane kot prehranske vlaknine (Kodele, 

Suwa─Stanojević, 2003: 20). 

 

Izraz prehranske vlaknine se uporabljala že od leta 1950 

(http://medical.gerber.com/clinicaltopics/articles.aspx?articleId=F3CDC1AE-4189-4EC7-

847A-AA646C2806C7&sec=articles&topicId=168dcfc8-1670-42d4-a454-c883a4114f74).  

 

Anderson idr. (2009: 188─189) opredeljujejo prehranske vlaknine kot rastlinsko hrano 

in jih na splošno delimo na topne in netopne. So sestavni del živil, kot so: ovseni kosmiči, 

stročnice, lupinasto sadje, neolupljeno sadje, zelenjava ter živila iz različne vrste moke 

(Kodele, Suwa - Stanojevič, 2003: 21).  

 

Gavin, na 

(http://kidshealth.org/parent/nutrition_center/healthy_eating/fiber.html#cat20738) našteva 

nekaj živil, ki vsebujejo več prehranskih vlaknin, med katere spadajo različne vrste kruha iz 

različnih žit, jabolka, banane, jagode, suhe slive, hruške, grah, stročnice (fižol, leča itd.), 

artičoke, pomaranče ter mandlji. Živila, ki še posebej vsebujejo več vlaknin, lahko uvrstimo v 

bolj zdravo prehrano. V ta namen v Sloveniji deluje Društvo za zdravje srca in ožilja 

(http://zasrce.si/clanek/i53/), ki določenim pakiranim živilom, ki vsebujejo bodisi malo 

maščob, soli, sladkorja holesterola bodisi več prehranskih vlaknin, podeli znak Varuje 

zdravje.   

http://medical.gerber.com/clinicaltopics/articles.aspx?articleId=F3CDC1AE-4189-4EC7-847A-AA646C2806C7&sec=articles&topicId=168dcfc8-1670-42d4-a454-c883a4114f74
http://medical.gerber.com/clinicaltopics/articles.aspx?articleId=F3CDC1AE-4189-4EC7-847A-AA646C2806C7&sec=articles&topicId=168dcfc8-1670-42d4-a454-c883a4114f74
http://kidshealth.org/parent/nutrition_center/healthy_eating/fiber.html#cat20738
http://zasrce.si/clanek/i53/
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Slika 1: znak Varuje zdravje Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije 

(http://www.najhrana.si/varujezdravje.html).  

 

Živila, bogata s polnozrnatimi žiti, imenujemo polnozrnata ali polnovredna živila. 

Polnozrnata žita pa so tista, katerih žitno zrno je v celoti, z ovojnico, kalčkom in jedrom, 

zmleto. Imenujemo jih lahko tudi nepredelana žita. Nekatera žita lahko zmeljemo in dobimo 

svežo in kakovostno moko. Še posebej zdrava je polnovredna moka, ki vsebuje tudi zmleto 

ovojnico žitnega zrna in jo lahko uporabljamo kot zamenjavo bele moke v različnih jedeh 

(Božič, 2008: 12). 

 

»Žita imajo idealno razmerje beljakovin in ogljikovih hidratov, vitaminov B kompleksa 

ter vsebujejo veliko vlaknin« (Rot, v Inštitut za nutricistiko, 2011). 

 

V osnovi poznamo več vrst žit, najbolj znane za pripravo jedi so pira, proso, ajda, 

koruza, ječmen, rž, pšenica, sezam, riž ter oves, ki vsebujejo različno hranilno vrednost. 

 

Med polnovredna živila lahko uvrščamo kaše, kruh, testenine, razne pekovske izdelke, 

kosmiče itd., ki vsebujejo polnovredno moko, zmleto iz polnozrnatih žit 

(http://www.nutris.org/prehrana/abc-prehrane/78-polnozrnata-zita.html). 

Med polnovredna živila sodi tudi pokovka, ki naj bi vsebovala več polifenolov kot sadje 

in zelenjava ter ostala polnovredna živila. Je prigrizek, pripravljen iz popolnoma 

nepridelanega zrna v primerjavi z drugimi polnovrednimi živili in vsebuje 4 % vode ter velik 

delež vlaknin. Pokovka je še toliko bolj zdrava, če jo pripravimo na ustrezen način, brez olja z 

malo soli (Primožič, v Inštitut za nutricistiko, 2011). 

 

http://www.najhrana.si/varujezdravje.html
http://www.nutris.org/prehrana/abc-prehrane/78-polnozrnata-zita.html
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5. 2 POMEN  PREHRANSKIH VLAKNIN ZA PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

Prehranske vlaknine so pomemben del prehrane predšolskega otroka. Človeški 

organizem nima encimov za njihovo razgradnjo, zato prehajajo skozi prebavni trakt. Imajo pa 

pomembne fizikalne lastnosti  (vežejo vodo,  so sposobne absorbcije in so kationski 

izmenjevalci), ki  človekovemu organizmu  pomagajo k boljšemu delovanju.  

 

Howarth (2011: 129) trdi, da je treba hrano, bogato s prehranskimi vlakninami dalj časa 

žvečiti, kar vpliva na hitrejši občutek sitosti.  Poleg tega vlaknine upočasnijo praznjenje 

želodca in s tem vsrkavanje hranilnih snovi iz želodca v kri, povečajo izločanje črevesne 

sluznice in tako varujejo črevesno steno. Pomembne so predvsem zato, ker pospešujejo 

peristaltiko, prehod hrane skozi črevesni trak ter preprečujejo zaprtost, ker v črevesju 

nabreknejo in tvorijo več blata. Užito hrano tudi redčijo in ji tako zmanjšajo energijsko 

vrednost (Šintler, Domicelj, 1997: 12). Prehranske vlaknine pomembno vplivajo na  

preprečevanje nastajanja nekaterih bolezni v predšolskem obdobju, kot so sladkorna bolezen, 

debelost, holesterol, rak ter srčno-žilne bolezni (http://www.livestrong.com/article/275985-

fiber-diet-for-kids/#ixzz2QNXr6CV). 

 

Različne študije dokazujejo (Howarth idr., 2001: 132─135), da uživanje prehranskih 

vlaknin pomembno vpliva na občutek sitosti in zmanjšanje občutka lakote, saj povzroča 

manjši vnos energije v telo in posledično izgubo telesne teže. Velik pomen imajo vlaknine pri 

vzdrževanju telesne teže.  

 

Anderson (2009: 188) navaja, da uživanje prehranskih vlaknin prinaša številne koristi za 

zmanjšanje nastanka nekaterih bolezni, kot so srčna in možganska kap, povišan krvni tlak, 

sladkorna bolezen, debelost, črevesne bolezni. Poleg tega krepi imunski sistem.  

Avtorji (Williams idr.) omenjajo, da prehranske vlaknine preprečujejo tudi pojav 

rakavih obolenj na črevesju ter zmanjšujejo povečan holesterol v krvi.  

http://www.livestrong.com/article/275985-fiber-diet-for-kids/#ixzz2QNXr6CV
http://www.livestrong.com/article/275985-fiber-diet-for-kids/#ixzz2QNXr6CV
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(http://medical.gerber.com/clinicaltopics/articles.aspx?articleId=F3CDC1AE41894EC7847A-

AA646C2806C7&sec=articles&topicId=168dcfc8-1670-42d4-a454-c883a4114f74). 

 

»Prehranske vlaknine delujejo pomirjujoče na osrednje živčevje in vzdržujejo stabilno 

raven sladkorja v krvi pri otroku« (Rot, v Inštitut za nutricistiko, 2011). 

 

Stewart  idr. (2013: 98) so proučevali, kakšen vpliv imajo prehranske vlaknine na 

zdravljenje otroške zaprtosti in ugotovili, da povečan vnos polnovrednih živil lahko olajša 

zaprtje. Na splošno poznamo organsko in funkcionalno zaprtost, za katero je značilno, da jo 

povzročajo predvsem psihološke, razvojne in prehranske težave. Pogosto se pojavi zaradi 

negativnih občutkov v času toaletnega treninga. Organska zaprtost se pojavi predvsem zaradi 

patoloških stanj ali bolezni ter raznovrstnih alergij na hrano.  

 

 

Številni avtorji (Williams idr.) navajajo, da so prehranske vlaknine zdravilo za 

delovanje prebave in preprečevanje črevesnih bolezni ter da v črevesju pomembno absorbirajo 

vodo in s tem povečajo razmnoževanje bakterij in proizvodnjo plinov. Ugotovili so, da 

prehranske vlaknine vplivajo na povečanje in mehkobo blata ter pogostejše in lažje odvajanje, 

pri čemer pa ne smemo pozabiti na pitje zadostne količine vode. 

(http://medical.gerber.com/clinicaltopics/articles.aspx?articleId=F3CDC1AE-4189-4EC7-

847A-AA646C2806C7&sec=articles&topicId=168dcfc8-1670-42d4-a454-c883a4114f74)   

 

Tudi Williams (1995: 1140) trdi, da imajo prehranske vlaknine v predšolskem obdobju 

pomembno vlogo pri spodbujanju normalnega odvajanja blata, poleg tega pa omenja, da bi 

lahko imel prevelik vnos prehranskih vlaknin v otroštvu tudi nasprotne učinke.  

 

Williams na 

(http://medical.gerber.com/clinicaltopics/articles.aspx?articleId=F3CDC1AE-4189-4EC7-

http://medical.gerber.com/clinicaltopics/articles.aspx?articleId=F3CDC1AE41894EC7847A-AA646C2806C7&sec=articles&topicId=168dcfc8-1670-42d4-a454-c883a4114f74
http://medical.gerber.com/clinicaltopics/articles.aspx?articleId=F3CDC1AE41894EC7847A-AA646C2806C7&sec=articles&topicId=168dcfc8-1670-42d4-a454-c883a4114f74
http://medical.gerber.com/clinicaltopics/articles.aspx?articleId=F3CDC1AE-4189-4EC7-847A-AA646C2806C7&sec=articles&topicId=168dcfc8-1670-42d4-a454-c883a4114f74
http://medical.gerber.com/clinicaltopics/articles.aspx?articleId=F3CDC1AE-4189-4EC7-847A-AA646C2806C7&sec=articles&topicId=168dcfc8-1670-42d4-a454-c883a4114f74
http://medical.gerber.com/clinicaltopics/articles.aspx?articleId=F3CDC1AE-4189-4EC7-847A-AA646C2806C7&sec=articles&topicId=168dcfc8-1670-42d4-a454-c883a4114f74
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847A-AA646C2806C7&sec=articles&topicId=168dcfc8-1670-42d4-a454-c883a4114f74), 

pravi, da bi lahko povečan vnos prehranskih vlaknin vplival na manjši vnos energije, 

nekaterih vitaminov in mineralov v telo, še posebej pri otrocih, ki prihajajo iz bolj razvitih 

dežel ter se prehranjujejo z visoko energijsko hrano. Avtorica (prav tam) pravi, da za otroke iz 

manj razvitih držav povečan vnos prehranskih vlaknin ni priporočljiv, saj bi s tem izgubili še 

več energije, ki jim že tako primanjkuje.  

 

Priporočena količina zaužitih prehranski vlaknin je odvisna tudi od starosti otroka. 

Prevelik vnos prehranskih vlaknin pri mlajših otrocih lahko bistveno bolj škoduje zdravju kot 

pri starejših  (Stewart, idr., 2009: 101). Če otrok uživa prehranske vlaknine v preveliki 

količini in prepogosto, lahko nastanejo tudi težave, kot so napihnjenost, zaprtje in želodčne 

težave.  

 

Pomembno je, da otroku postopoma ponudimo vlakninsko bogata živila. To lahko 

storimo tako, da počakamo nekaj dni po tem, ko je otrok užil polnovredna živila ter mu jih 

nato dodajamo k obroku. (http://www.livestrong.com/article/536791-how-to-give-fiber-to-

kids/#ixzz2QNYiuv35). 

 

Howarth (2001: 131) navaja, da je bil vnos prehranskih vlaknin pri otrocih v preteklosti 

bistveno večji kot danes. Eaton idr. (v Howarth, 2001: 131) so ugotovili, da je človek v 

paleolitiku pojedel 5-8- krat več prehranskih vlaknin kot ljudje v Ameriki danes. V študiji 

(prav tam) so primerjali  prebivalce Amerike in prebivalce manj razvitih držav (Kenija, 

plemena v Mehiki ...) ter ugotovili, da je v nerazvitih deželah bistveno manj ljudi s 

prekomerno težo, saj na dan zaužijejo 60─80 g vlaknin, v Ameriki pa samo 15 g vlaknin na 

dan, kar občutno vpliva na večje tveganje za razvoj kroničnih bolezni, kot je debelost. Tudi 

Anderson (2009: 188─189) navaja, da večina otrok v Združenih državah Amerike zaužije 

manj prehranskih vlaknin  na dan od priporočenega, saj  uživajo premalo polnozrnatih živil, 

sadja in zelenjave, stročnic ter oreščkov.  

  

http://medical.gerber.com/clinicaltopics/articles.aspx?articleId=F3CDC1AE-4189-4EC7-847A-AA646C2806C7&sec=articles&topicId=168dcfc8-1670-42d4-a454-c883a4114f74
http://www.livestrong.com/article/266245-nutritional-needs-for-children/#ixzz2QNaqlSVR
http://www.livestrong.com/article/266245-nutritional-needs-for-children/#ixzz2QNaqlSVR
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V Združenih državah Amerike poročajo, da vnos prehranskih vlaknin pri mlajših otrocih 

znaša samo od 0,5 do 0,6 gramov na dan, pri starejših pa malo več, vendar še vseeno premalo 

(Stewart idr. 2009: 99). Tudi Burgess - Champoux, idr (2006: 130─131) po podatkih USDA 

iz leta 1994─1996 navajajo, da zelo malo otrok dosega priporočene smernice vnosa 

prehranskih vlaknin, saj zaužijejo samo 1/3 vlaknin od priporočenega.  

 

Williams idr. (v Gerber for Medical Professionals, 2011) navajajo  rezultate raziskave 

NHANES II (prav tam), ki je pokazala, da je povprečen vnos prehranskih vlaknin pri 4─19 let 

starih otrocih iz države Lousiane 12 g na dan. Saldanha in ostali (prav tam) so ravno tako 

preučevali vnos prehranskih vlaknin pri otrocih, starih 2─18 let med letoma 1987─1988 in 

ugotovili, da je v tem času prišlo do občutnega upada vnosa prehranskih vlaknin. Sadje in 

zelenjavo so na krožniku otrok zamenjali kruh, kosmiči in raznovrstna hrana.  Ugotovili so, da 

so otroci, ki so uživali zajtrk, zaužili več prehranskih vlaknin kot otroci, ki zajtrka  niso imeli. 

Nicklas idr. (prav tam) navajajo, da je vnos prehranskih vlaknin med letoma 1976─1988 ostal 

nespremenjen. Ugotovili so, da so temnopolti prebivalci užili več pr.vlaknin kot belci. 

Največji delež prehranskih vlaknin so užili z večerjo, nato s kosilom in malico, ter najmanj z 

zajtrkom. Največ vlaknin so pridobili z zelenjavo, juho, mlekom ter sadjem.  

 

Glede na ugotovitve zgoraj omenjenih avtorjev, je pogostost uživanja prehranskih 

vlaknin pri predšolskih otrocih bistveno večja v nerazvitih državah kot v razvitih, zato se kaže 

potreba po uvedbi sprememb v prehrani. Otroci imajo namreč neredne obroke, izpuščajo 

zajtrke ter največ prehranskih vlaknin užijejo pri večerji. Omenjen problem kaže na to, da bi 

se vnos prehranskih vlaknin med otroki moral povečati, saj bi s tem pripomogli k zmanjšanju 

tveganja za nastanek debelosti in ostalih kroničnih bolezni.  
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5. 3 SPODBUJANJE UŽIVANJA  PREHRANSKIH VLAKNIN PRI OTROCIH 

 

Burgess-Champoux in ostali (2006: 131─133) so izvedli projekt v eni izmed ameriških 

šol za izboljšanje prehrane v šolah med otroki, starimi 11─12 let, in njihovimi starši. Njihov 

namen je bil ugotoviti, kako bodo otroci sprejemali večjo vključenost polnovredne hrane v 

šoli ter kako vplivajo starši s svojim obnašanjem in ozaveščanjem na sprejem polnovrednih 

živil pri otrocih. Rezultati so pokazali, da je bila vsem udeleženim  hrana na splošno všeč. 

 

Pri starejših otrocih je na sprejem hrane, bogate s prehranskimi vlakninami, zelo 

vplivalo zavedanje in znanje o zdravem prehranjevanju in žitih. Tudi starši so bili mnenja, da 

je potrebno otrokom razložiti pomen hrane, bogate s prehranskimi vlakninami za zdravje, ter 

da bi jo bilo treba postopoma uvajati v obroke. Otroci so predlagali, da bi morala hrana imeti 

podobo navadne hrane, da bi jo jedli, zraven pa bi morali dobiti še kakšno nagrado ali igračko 

(prav tam).  

 

Na splošno ugotovitve kažejo na to, da je tako otroke kot odrasle treba poučiti o 

prepoznavanju polnovredne prehrane, poleg tega pa morajo šole spremeniti jedilnike tako, da 

bodo polnovredna živila bolj dostopna otrokom.  

 

S tem se strinjajo tudi Rollins, Brandi idr., (2010: 372), ki menijo, da ima seznanjenost 

z živili, bogatimi s prehranskimi vlakninami, pri otrocih pomemben vpliv na zanimanje in 

sprejemanje hrane, bogate z vlakninami. Na sprejem polnovrednih živil imajo velik vpliv tudi 

vrstniki. Otrokom lahko ponudimo hitro hrano, ki jo nadomestimo s polnovrednimi 

sestavinami. Pomembno je, da otroci pridobijo več okusov raznovrstne hrane,  ki bo vplivala 

na sprejem in okušanje novih jedi.  

 

Tudi v šolah na Švedskem je potekala študija med učenci, starimi med 11 in 15  let, ki je 

ugotavljala, kateri dejavniki vplivajo na izbiro in sprejem hrane. Ugotovitve kažejo, da je 

izbira hrane pri otrocih povezana predvsem z zanimanjem za zdravje in težo in z znanjem o 
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prehranskih vlakninah ter zdravi prehrani. Veliko vlogo pri izbiri hrane imajo tudi starši s 

spodbudami in svojim vedenjem. Da se bo sprejemanje hrane, bogate s prehranskimi 

vlakninami, pri otrocih še povečalo, pa je nujno seznaniti in poučiti javnost glede prehrane z 

manj maščobami in vsebnostjo večjega deleža vlaknin ter uporabiti načine, da jim bo takšna 

hrana bolj okusna in privlačna (Berg, 2002: 194─196). 

 

Kranz idr. (2011: 486─489) so izvedli študijo, katere namen je bil ugotoviti, kako otroci 

v ameriških vrtcih sprejemajo prigrizke, bogate z vlakninami, ki bi jih vključili v prehrano 

vrtca. Rezultati so pokazali, da na sprejem polnovrednih prigrizkov vplivajo tudi individualne 

potrebe posameznika ter daljše izpostavljanje tej hrani. Ugotovili so, da na uživanje 

polnovrednih prigrizkov vpliva tudi serviranje hrane na otroku primeren način. Pomembno je, 

kako hrana izgleda. 

 

Avtorji (prav tam) so izpostavili problem visokih cen polnovrednih izdelkov, kar vpliva 

na njihovo nepoznavanje in posledično tudi nesprejemanje. Poleg naštetih dejavnikov je treba 

omeniti še strah pred nepoznano hrano, imenovano neofobija, ki je zelo pogost pojav v 

predšolskem obdobju.  

 

Tudi Rollins, Brandi idr. (2010: 371─373) so s študijo naklonjenosti in nenaklonjenosti 

hrane pri otrocih v Pensilvaniji, med 5. in 11. letom starosti, ugotovili, da na sprejem 

prigrizkov vplivajo predvsem predispozicije za slano in sladko ter daljša izpostavljenost tem 

okusom. Prigrizki so priljubljeni med otroki zaradi povezave z rojstnodnevnimi zabavami in 

pozitivno pozornostjo staršev. Avtorji (prav tam) so ugotovili, da na sprejem prigrizkov pri 

otrocih vpliva tudi njihovo naraščanje priljubljenosti v zgodnjem otroštvu, kar nakazuje na 

vse večjo priljubljenost prigrizkov pri otrocih in s tem na porast debelosti pri njih. 
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6 PREHRANA KOT POMEMBEN ELEMENT KURIKULA 
 

Dandanes otroci večino časa preživijo v vrtcu, kjer ves čas poteka tudi hranjenje. 

Otroku moramo zato zagotoviti kakovostno hrano ter mu jo na ustrezen način ponujati ter 

omogočati, da jo bo doživljal na prijeten in umirjen način. Poleg vseh vsebin, ciljev in 

dejavnosti, ki so zapisane za posamezno področje v kurikulu, ima še toliko bolj pomembno 

vlogo nezapisan prikriti kurikulum, kamor spadajo pohvale, graje, pravila in navodila, ki jih 

dajemo otrokom v času dnevne rutine in med potekom dejavnosti. Prikriti kurikulum je tako z 

vzgojnega vidika lahko še pomembnejši od zapisanega (Kurikulum za vrtce, 1999: 11─12). 

 

Strokovni delavci naj bi, kot je zapisano v kurikulu (prav tam), omogočali, da hranjenje 

poteka v prijetnem in umirjenem vzdušju, brez hitenja in čakanja. Obroki naj bodo družaben 

dogodek, kjer lahko poteka umirjen pogovor in druženje. Odrasli otrokom omogočimo, da 

imajo možnost čim bolj samostojno sodelovati pri pripravi miz in razdeljevanju hrane. 

Otrokom dajmo možnost izbire hrane, polega tega pa upoštevajmo prehranske navade (npr. 

alergije). Do otrok bodimo strpni ter ne spodbujajmo tekmovalnosti.  

 

V različnih vrtcih se opazijo različni pristopi in metode v času hranjenja, kar je odvisno 

predvsem od starostne skupine otrok. Nekateri vzgojitelji spodbujajo, da so mlajši otroci 

hitreje samostojni ter da si hrano sami pripravijo. Opazila sem, da se nekateri vzgojitelji držijo 

načela, da je treba med obrokom biti tiho in brez besede pojesti hrano, saj obroki doma 

običajno ne potekajo tiho. Vzgojitelji ponekod še vedno uporabljajo različne metode, kako 

otroka navdušiti, da poskusi in poje več nepoznane hrano oz. tiste, ki je ne mara. Kakšen bi 

lahko bil še način, da otroka navdušimo za pravilno prehrano? Mogoče je rešitev v tem, da 

otroka vključimo v sam proces pridelave in priprave hrane in mu damo možnost, da pridobiva 

znanje o zdravem prehranjevanju, kot v naslednjem odstavku omenjajo Farfan - Ramirez idr. 

(2011: 163). 

 

Kot so že številni avtorji navedli, ima hrana na otroka zelo velik vpliv. Brez kakovostne 

hrane se tudi otrok ne bo kakovostno razvijal na vseh področjih kurikula v vrtcu. Uživanje 
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zdrave hrane pa posledično vpliva na celostno zdravje otroka (duševno, socialno, 

intelektualno, telesno ...), zato je še kako pomembno, da otrok pridobi čim več znanja o zdravi 

prehrani. S tem ko bo otrok pridobil znanja o prehrani, se bo posledično lahko tudi zdravo 

prehranjeval. To lahko storimo tako, da otroke vključimo v proces pridelave in priprave 

hrane. Študija, ki so jo izvedli Farfan – Ramirez, idr. (2011: 163), je pokazala, da so bili otroci 

bolj pripravljeni uživati sadje in zelenjavo potem, ko sami pomagali pri vrtnarjenju in pripravi 

hrane, poleg tega pa so v procesu pridobivanja znanja o sadju in zelenjavi pridobili boljši 

odnos do sadja in zelenjave.  

 

 

Rezultati raziskav, ki so jih izvedli Rollins, Brandi idr., (2010: 372), Burgess - 

Champoux in ostali (2006: 131─133) so torej pokazali, da imajo otroci radi polnovredna 

živila. Seveda pa jih moramo v skladu z njihovo starostjo in ustreznimi metodami spodbujati 

k izboljšanju sprejemanja polnovrednih živil. Starejši otroci lahko z večjim znanjem o 

polnovrednih živilih pomembno vplivajo na ozaveščanje in sprejemanje polnovrednih živil 

glede lastnih prehranjevalnih navad in prehranjevalnih navad prihodnih generacij. Pomembno 

je tudi, da otroku že v zgodnjem obdobju ponudimo polnovredno hrano in ga navajamo nanjo. 

Hrana naj bo čim bolj privlačna otroškim očem. Pri pripravi hrane bodimo pozorni, da 

otrokom večkrat ponudimo možnost, da sodelujejo in nam pomagajo pri raznih kuharskih 

postopkih priprave hrane. Vse študije nakazujejo na dejstvo, da brez ustreznega načina in 

vedenja pri prehrani odraslih se tudi pri otrocih ne bo utrnila zavest o uživanju bolj zdrave in 

uravnotežene hrane.  
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7 EMPIRIČNI DEL 
 

7. 1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKAVE 

 

V diplomskem delu smo raziskovali problem sprejemanja in uživanja polnovrednih živil 

pri predšolskih otrocih. Izhodišče raziskave so bile ugotovitve študij o pomembnosti uporabe 

pristopa k spodbujanju otroka k uživanju bolj primernih, ustreznih jedi.  

 

Rezultati različnih študij so pokazali, da otroci iz razvitejših držav uživajo bistveno 

manj živil, bogatih s prehranskimi vlakninami, kot otroci iz nerazvitih področij. Posledice 

neustreznega prehranjevanja se kažejo v  večjem številu otrok s kroničnimi nenalezljivimi 

boleznimi, med njimi je najbolj razširjena debelost.  

 

Ugotovitve leta 2005 opravljene slovenske raziskave o prehranjevalnih navadah otrok v 

vrtcih in doma kažejo, da otroci uživajo bistveno več živil, ki vsebujejo nasičene maščobne 

kisline in manj mononenasičenih maščobnih kislin,  prav tako več sladkarij in manj živil, 

bogatih s prehranskimi vlakninami (stročnice, riž, žitarice itd.). Avtorji  omenjene raziskave 

trdijo, da bi bilo treba povečati vnos prehranskih vlaknin, tako da bi otroci uživali več 

polnozrnatih jedi. (Ribič, Hlastan idr., 2006: 12–13).  

 

Vse več ljudi uživa nekakovostno hrano, ki je na trgu poceni, saj jih v to sili slabo 

ekonomsko stanje.  Kakovostno in zdravju ustrezno hrano ljudje kupujejo manj pogosto, 

posledice pa se zrcalijo v odklanjanju jedi pri otrocih. Najpogostejši vzrok je nepoznavanje, 

poleg tega pa imajo otroci zaradi daljšega izpostavljanja visokokaloričnim jedem že prisvojen 

okus. Ta problem so izpostavili tudi Kranz, idr. (2011: 486–489) in poudarili, da denar in 

slabe ekonomske razmere neposredno vplivajo na nepoznavanje in nesprejemanje 

polnovrednih živil pri predšolskih otrocih.  
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Pri svojem delu v vrtcih sem že nekaj časa opazovala pri starejših otrocih, kako 

sprejemajo živila, bogata s prehranskimi vlakninami in opazila, da najpogosteje odklanjajo 

različne vrste kruha (s semeni, črni, polnozrnati ...), določene stročnice (čičerika, fižol, grah, 

leča ...) ter tudi  nekatere vrste sadja in zelenjave.  

 

Namen mojega diplomskega dela je bil proučiti načine spodbujanja uživanja živil, 

bogatih s prehranskimi vlakninami, pri otrocih in predlagati način, s katerim bi izboljšali 

sprejemanje polnovrednih živil. Živila, bogata s prehranskimi vlakninami, so otroci v času 

različnih dejavnosti spoznavali in sodelovali tudi pri prehranskem načrtovanju. Pri tem sem 

delo izvajala po usmeritvah alternativnega pedagoškega koncepta Reggio Emilia. 

 

7. 2 Cilji projekta: 

 

Kot cilje dela sem zastavila naslednje: 

 

– otrokom predstaviti pomen uživanja polnovrednih živil na način, da se bodo zavedali 

pomena obravnavanih živil za zdravje, 

– z vključevanjem otrok v načrtovanje in izvajanja dejavnosti za spoznavanje 

polnovrednih živil vplivati na izboljšanje sprejemanja teh živil, 

– ugotoviti vpliv vzgojitelja na sprejemanje polnovrednih živil pri otroku. 

 

Za dosego ciljev sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

– Kako lahko otrokom predstavim pomen uživanja polnovrednih živil za zdravje,  da se 

zavedajo tudi vpliva na svoje zdravje? 

– Ali njihovo sodelovanja pri dejavnostih in spoznavanju izdelkov vpliva na izboljšanje 

sprejemanja polnovrednih živil? 
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– Kakšno vlogo ima vzgojitelj pri sprejemanju polnovrednih živil v predšolskem 

obdobju? 

 

7. 3 Metoda raziskovanja 

 

Pri raziskovanju sem uporabila deskriptivno  in kvalitativno raziskovalno dela. 

 

Načrtovala in izvedla sem projekt z naslovom Od belega do polnozrnatega s škratom 

Žitkom, ki je obsegal pet faz: opredelitev problema, izražanje domnev, iskanje in urejanje 

informacij, odgovor na zastavljeno vprašanje ter ponovna uporaba znanja. Pred izvedbo 

projektnega dela sem z osebnim intervjujem otrok pridobila pomembne informacije za 

izvedbo projekta. Pridobljene podatke sem analizirala. S pomočjo anketnega vprašalnika sem 

pridobila mnenja in stališča šestih vzgojiteljic o obravnavanem problemu. Zbrane podatke 

sem kvalitativno analizirala in jih uporabila pri oblikovanju rezultatov in zaključka. 

 

7. 4 Vzorec 

 

Vzorec v raziskavi je tvorilo 24 otrok, od tega je bilo 6 dečkov in 18 deklic, starih od 

pet do šest let, ter 5 vzgojiteljic iz vrtca Mokronožci. Raziskava je trajala približno dva 

meseca.  

 

7. 5 Opis instrumenta 

 

Otroci so s svojimi zamislimi in predznanjem sodelovali pri načrtovanju in izvedbi 

različnih dejavnosti in tako pridobivali znanja o polnovrednih živilih. Otroke sem ves čas 

opazovala. V času trajanja projekta sem zbirala podatke z zapisovanjem, avdio-video 

snemanjem in s fotografiranjem. Zbrane podatke sem kvalitativno ovrednotila, analizirala in 

oblikovala rezultate.   
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Pet vzgojiteljic je sodelovalo pri izvedbi anketnega vprašalnika.  Za zbiranje mnenj in 

stališč sem uporabila Likertovo lestvico trditev, kjer so lahko opredelile svoja stališča o tem, v 

kolikšni meri se določeno z trditvijo strinjajo.  
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8 REZULTATI 
 

8. 1 IZVAJANJE PROJEKTA 

 

Projekt z naslovom od Belega do polnozrnatega s škratom Žitkom se je izvajal v skupini 

otrok, starih od 5 do 6 let, ter je potekal dva meseca. Projekt je vključeval prepletenost 

vsebinskih sklopov, od naravoslovja do družboslovja. Glavni motivator v času poteka projekta 

je bila moja vloga škrata Žitka. Žitko je škrat, ki veliko ve o polnovrednih živilih, ljudi po 

svetu pa ozavešča o zdravem prehranjevanju, predvsem o vnosu prehranskih vlaknin v 

prehrano, ki jih najdemo v živilih, pripravljenih iz različne polnovredne moke. Kot škrat Žitko 

sem otrokom najprej opredelila problem nezdravega prehranjevanja ljudi po svetu ter uživanja 

premajhne količine prehranskih vlaknin. Cilj projekta je izhajal iz želja otrok po spremembi 

prehranjevalnih navad ljudi.  

Celoten projekt je potekal v okviru enainštiridesetih dejavnosti, v katerih so bile 

otrokove ideje in želje glavno vodilo. Dejavnosti so bile različne, od spoznavanja žit do mletja 

ter priprave hrane iz polnovredne moke. Veliko smo sodelovali z lokalnim okoljem, tako da 

so bili otroci vključeni. O peki kruha in ostalega pekovskega peciva so se pozanimali v bližnji 

pekarni, kjer so si ogledali stroje in potek peke, polega tega pa so nekaj podatkov pridobili 

tudi z vprašanji, ki so jih samostojno zastavili delavkam v pekarni in mlinarju v času, ko je bil 

na obisku.  

Otroci so izrazili željo, da bi iz polnovredne moke v vrtcu kaj zdravega tudi pripravili. 

Ker so potrebovali kuharske recepte, smo odšli po kuharsko knjigo v knjižnico. Otroci so 

informacije iskali tudi na internetu, doma, v revijah, na embalažah in pri starših ter babicah. 

Izdelali so plakat s sličicami in recepti kruha ter ostalih živil iz različnih mok. Žitkov kotiček 

je bil za otroke nekaj posebnega, saj so imeli v njem na voljo recepte, slike, kuharske knjige, 

čepice iz pekarne, predpasnike za prosto igro in za izvajanje dejavnosti. Otroci so nekaj 

sestavin za pripravo jedi prinesli od doma, nekaj pa smo jih na njihov predlog kupili v bližnji 

trgovini. Skupaj s škratom so se po pregledu receptov odločili za pripravo jedi iz 

polnovrednih živil: pirine žepke, polnozrnati pšenični kruh, bučni namaz, zelenjavna pica s 

polnozrnatim testom, sadnožitne ploščice, ovseni kosmiči s sadjem, ajdova kaša, pokovka. 

Jedi so otroci s pomočjo gospe, ki načrtuje prehrano v vrtcu, vključili v sestavo jedilnika. Da 
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bi otroci lahko imeli viden dokaz svojega dela in ozaveščali ljudi o zdravem prehranjevanju, 

so izdelali svojo kuharsko knjigo kot priročnik “Žitkove kuharije pri slonovih”, ki so jo 

postavili na vidno mesto v garderobo, lahko pa jo bodo ob kakšni prireditvi postavili na ogled 

v večnamenski prostor. Pri otrocih sem spodbujala predvsem samostojnost in iznajdljivost  pri 

iskanju ter zbiranju informacij o polnovrednih živil.  

8. 2 ZAPOREDJE DEJAVNOSTI:  

 pismo škrata Pšenička ter postavitev Žitkovega kotička, 

 izražanje izjav, domnev otrok o žitih in kruhu iz različnih mok ter risanje na 

plakat 

 ogled poteka hrane po prebavnem traku ter pisanje prošnje za starše, dedke, 

babice, sestre, brate, 

 ogled virov informacij (o polnovrednih živilih), ki so jih otroci prinesli od 

doma in njihov izbor, 

 spoznavanje žit in klasov, 

 izdelava plakata o različnih vrstah kruha in polnovrednih živilih ter 

razvrščanje jedi glede na vrsto žita, 

 pisanje pisma mlinarju, 

 obisk mlinarja in intervju, 

 mletje z ročnim mlinčkom, 

 obisk pekarne in intervju, 

 obisk knjižnice in izposoja kuharskih knjig, 

 peka kruha iz polnozrnate pšečnične moke, 

 priprava namaza iz bučnih semen in z bučnim oljem, 

 izdelava pogrinjkov, 

 izbira receptov iz kuharskih knjig, 

 nakup pirine moke v trgovini, 

 priprava Žitkovih pirinih žepkov, 

 priprava smešne pice s polnozrnatim testom, 

 priprava sadno-žitnih ploščic, 

 priprava ovsenih kosmičev s sadjem za prireditev, 

 priprava ajdove kaše mame Ajdovke, 
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 obisk gospe, ki načrtuje prehrano v vrtcu; sestava jedilnika iz pripravljenih 

jedi, 

 izdelava in ogled kuharske knjige, 

 zbiranje izjav otrok glede ponovne uporabe pridobljenega znanja. 

8. 3 FAZE PROJEKTA IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI 

 

8. 3. 1 FAZA: OPREDELITEV PROBLEMA 

 

1. DEJAVNOST: prebiranje pisma škrata Pšenička ter postavitev Žitkovega kotička 

V uvodu sem se jim predstavila kot škrat Žitko. Prebrala sem jim pismo, v katerem je 

bil zapisan problem škrata Pšenička, ki se je v času obiska pri ljudeh nezdravo prehranjeval in 

je opazil, da se tudi ljudje drugje po svetu nezdravo prehranjujejo. Z otroki smo se nato 

pogovorili o problemu. Glede na njihove komentarje sem ugotovila, da se jih večina zaveda, 

kako nezdravo je, če vsak dan jemo samo sladko in mastno hrano. Z otroki smo se tudi 

dogovorili, da bomo imeli svoj kotiček, v katerem bom kot škrat Žitko puščala določene 

stvari: svojo čarobno škatlo, vse izdelke otrok, materiale, potrebne za igro v času njegove 

odsotnosti. Otrokom sem podrobneje opisala pomen Žitkove čarobne škatle kot shrambe, v 

kateri bodo shranjene vse stvari (slike, recepti, sestavine za pripravo polnovrednih živil, žita 

itd.) ter ves material, potreben za izvajanje dejavnosti, v času, ko bom kot škrat Žitko na 

obisku. Kot škrat Žitko sem jim na mizo v Žitkov kotiček postavila še čarobno škatlo, v njej 

pa sem pustila različna žitna zrna. 

 

 

Slika 2: Opis in postavitev Žitkovega kotička 
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8. 3. 2 FAZA: IZRAŽANJE DOMNEV 

2. DEJAVNOST: podajanje izjav, domnev otrok o žitih in kruhu iz različnih mok ter 

risanje na plakat 

Z otroki sem kot škrat Žitko izvedla osebni intervju, s katerim se pridobila informacije o 

tem, koliko o kruhu in žitih že vedo. Vse domneve so narisali tudi na plakat. Intervju je 

potekal s postavljanjem vprašanj, na katera so otroci odgovarjali. V nadaljevanju predstavljam 

nekaj izbranih, zanimivih odgovorov otrok. 

Vprašanja so bila naslednja:  

Zakaj mi je ime Žitko? 

»Žitko ti je ime, ker pečeš kruh in ker imaš žita.« 

Kaj je kruh? 

»Je za jest, ko ga spečeš. Dobimo ga v mlinu. Žita posadiš, v mlinu ga zmeljemo.« 

»Na kruh namažemo pašteto.« 

»Lahko ga spečemo, boljši je domač. Z vodo pomažemo kruh.« 

Kaj so žita? 

»Kruh zmeljemo, koruzo zmeljemo.« 

Iz česa je kruh? 

»Iz moke kruh nastane.« 

»Moka pa nastane iz pšeničke.« 

Kako nastane? 

»Rabimo kvas. Pa jajca tudi. Rabimo maslo.« 

Kakšne vrste kruha poznate? 
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»Črni, bel in rumen.  Žemljice. Kruh s semeni.«  

Kaj je to polnozrnato? 

»Da so na kruhu zrna in semena.« 

Zakaj ne smemo jesti samo sladke in mastne jedi? 

»Ker bi nas trebušček bolel, pa bruhali bi in debeli bi bili.« 

Kaj se dogaja s hrano v našem telesu? 

»Iz ust pade v želodček, nato pa se spremeni v drekec. Kakamo.« 

Od otrok sem kot škrat Žitko pridobila veliko informacij o njihovi predstavi,  kaj je 

kruh, kako nastane, iz katerih sestavin je ter katere vrste kruha sploh poznajo. Presenetilo me 

je, da je  veliko otrok povedalo, da poznajo tudi kruh s semeni. Ugotovila sem, da vsi otroci 

menijo, da beseda polnozrnato pomeni polno semen v kruhu, kar pa ne drži. Tudi na plakatu 

so nastale izvirne risbe, ki so prikazovale, koliko imajo otroci predznanja o kruhu ter žitih. 

Otroci so mi obljubili, da mi bodo z veseljem pomagali pri dejavnostih in pri izdelavi knjige, 

ko bom na obisku kot škrat Žitko. Ugotovila sem, da otroci nimajo toliko predstav o tem, kaj 

se s hrano dogaja v telesu, zato sem jim postavila vprašanje, kje bi lahko dobili informacije o 

tej temi. Našteli so še nekaj zamisli, kje bi lahko dobili informacije (npr.: na internetu, v 

knjigah, škrat Žitko bi povedal, vprašali bi kuharje in zdravnike). Skupaj smo prišli do sklepa, 

da jim bo škrat Žitko naslednjič predstavil potek hrane v našem telesu.  
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Slika 3: Narisane domneve na plakatu 

 

 

 

8. 3. 3  FAZA: ISKANJE IN ZBIRANJE INFORMACIJ 

3. DEJAVNOST: ogled poteka hrane po prebavnem traku ter pisanje prošnje za starše, 

dedke, babice, sestre, brate 

V uvodu sem v igralnico otrokom pripeljala tablo, na katero sem narisala sebe kot 

škratka Žitka in jim s flomastrom prikazala potek hrane po prebavnem traku. Otrokom sem 

prikazala tudi, kaj se dogaja v našem telesu, če pojemo žita. Skupaj smo prišli do ugotovitve, 

da po zaužitju žitnih izdelkov lažje kakamo. V glavnem delu sem otroke spodbujala k temu, 

da razmislijo in povedo, kje vse bi lahko dobili podatke o kruhu, žitih ... Nekateri otroci so 

predlagali, da bi lahko prišle njihove babice in pomagale peči kruh, da bi podatke o kruhu 

lahko izvedeli v mlinu ali pekarni. Otroci so povedali, da lahko podatke dobimo na internetu, 

da lahko poiščemo recepte, prinesemo slike iz revij, časopisov itd. Ena od deklic je 

predlagala, da bi lahko prinesli v vrtec tudi žitne ploščice. Vse te želje smo vključili v pisanje 

obvestila za starše, babice in dedke, ki so ga otroci še porisali in nato tudi prilepili na oglasno 

desko, da bodo njihovi starši videli, kaj poiskati in prinesti v vrtec za naslednji dan. 
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Slika 4: Slikanje poteka hrane po prebavnem traku 

 

4. DEJAVNOST: ogled virov informacij (o polnovrednih živilih), ki so jih otroci prinesli 

od doma in njihov izbor 

Otroci  so prinesli veliko fotografij o mlinu, kruhu (več vrst) in žitih. Presenetilo me je, 

koliko receptov so prinesli za peko različnega kruha. Odločili smo se, da bi kakšen recept 

uporabili pri peki. Nekateri so prinesli kvas, koruzni zdrob, ječmen, semena v vrečkah. Ena 

deklica je doma na internetu poiskala slike in jih je skupaj z mamico natisnila na list in 

prinesla v vrtec. Ves material, ki so ga otroci prinesli, smo razvrstili in ga na njihovo željo 

prilepili na plakat, da bo vsem na ogled. Ostali material, ki ga nismo mogli prilepiti, smo 

postavili na mizo v Žitkovem kotičku, da ga bodo lahko material še kdaj pogledali. Otroci so 

si ga kasneje kar naprej ogledovali in posedali v Žitkovem kotičku.  

 

 

5. DEJAVNOST: spoznavanje žit in klasov 

V uvodu je Žitko otrokom pripravil presenečenje. Otrokom sem kot škrat Žitko 

ponudila vrečko, v kateri so bila zrna. Vsak otrok je nato miže z rokami potipal, kaj je v 

vrečki. Ugotovili so, da so zrna, niso pa vedeli, katera. Nato so pripovedovali o tem, kako 

Slika 5: Ogled slik in materiala o polnovrednih živilih, ki so 

jih otroci prinesli od doma 
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posejemo zrno, in kako ga požanjemo ter kako iz zrna dobimo moko. Večina otrok je trdila, 

da žito požanjemo s kombajnom. V roki sem imela še klas pšenice in ovsa ter otrokom 

razložila, kaj imam. Otroci niso vedeli, kaj je klas, videli so pa ga že.  

 

Slika 6: Ogled klasov žit 

 

 

 

6.  DEJAVNOST: izdelava plakata o različnih vrstah kruha in polnovrednih živilih ter 

razvrščanje jedi glede na vrsto žita 

 

Po razgovoru smo v dveh skupinah spoznavali žito in živila. Ena skupina je s škratom 

Žitkom s pomočjo slikic in knjige raziskovala, kakšno hrano vse lahko pripravimo iz ajde in 

koruze. Druga pa si je zaželela, da bi lahko šli na internet poiskat kakšne slike od ovsa in pire, 

jih natisnili in nato nalepili na plakat. Otroci so bili zelo navdušeni nad raziskovanjem in 

iskanjem slik. Ker sem v vrečki poleg ovsenih zrn imela tudi ovsene kosmiče, jih je ena 

deklica tudi poskusila. Ko so še ostali opazili, da so ji bili všeč in da jih je pojedla, so  jih 

poskusili tudi oni. Presenečena sem bila, ko so me prosili, če jim jih lahko pustim v škatli, da 

jih bodo jedli. 
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Slika 7: Razvrščanje polnovrednih živil k ustreznim žitnim zrnom 

 

7. DEJAVNOST: Pisanje pisma mlinarju 

Kot škrat Žitko sem otrokom postavila vprašanja, kako dobimo moko. Skupaj smo 

ugotovili, da je treba žita zmleti. Ker nimamo denarja, da bi imeli za avtobus, so se otroci 

domislili, da bi povabili mlinarja iz bližnjega mlina. Skupaj smo napisali pismo, v katerem 

smo izrazili željo, da pride mlinar k nam v igralnico. Skupaj smo si zamislili še nekaj 

vprašanj, ki bi jih postavili mlinarju, ko bo na obisku. 

 

Slika 8: Napisano pismo mlinarju 

 

8. DEJAVNOST: obisk mlinarja 

 

V vrtec smo povabili mlinarja, ki je pokazal in opisal vse, kar je prinesel s seboj (pehar, 

sito, različne vrste moke, žitna zrna – ajdo, pšenico, koruzo …). Otrokom je povedal in opisal, 

kakšen je bil mlin nekoč, kako so delovali kamni in kakšne vrste mlina so imeli. Potem je 

otrokom s pomočjo slik prikazal delovanje mlina sedaj (kako stroji meljejo moko, kam moka 

potuje itd.). Mlinar je poudaril tudi pomen kruha iz različne vrste moke za naše zdravje in 
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kako pomembno je jesti hrano iz različnih žit, saj imajo pomembno vlogo pri naši prebavi. 

Tudi otroci so sodelovali pri odgovarjanju na vprašanja, ki jim jih je mlinar postavil. Hitro so 

prepoznali ajdova in pšenična zrna. Tudi sama sem mlarju z pomagala, da je čim enostavnejše 

in jedrnato predstavil delovanje mlina, da so otroci razumeli bistvo. Mlinar je otrokom pustil 

kar več vrst moke.  

 

Slika 9: Mlinar na obisku 

                                                 

 

9. DEJAVNOST: mletje žit z ročnim mlinčkom 

 

Žitko je v igralnico prinesel zrna pšenice, koruze in ajde. Otrokom je predstavil 

problem:  kako bi lahko zmleli  ta žitna zrna. Otroci so predlagali, da bi jih zmleli z 

mlinčkom, ki so ga že videli. Na njihov predlog  je Žitko prinesel v igralnico mlinček za 

mletje žit. Žitko je otrokom pokazal mlinček in otroke spodbudil s podvprašanji k 

razmišljanju o njegovem delovanju. Otroci so bili mnenja, da je potrebno v mlinček stresti 

nekaj žita, da lahko začne mleti. Ker pa ne deluje, če samo stresemo žito vanj, so otroci 

ugotovili, da je treba pritisniti na stikali na mlinčku. Vsak otrok si je lahko od blizu ogledal 

kamne v mlinčku, ki so drobili žita. Na željo otrok smo najprej zmleli pšenico in tako dobili 

polnozrnato moko. Otrokom sem kot škrat Žitko pred mletjem postavila vprašanje, kakšne 

barve bo moka, če zmeljemo zrna od pšenice. Otroci so odgovorili, da bo bela. Nato smo 

zmleli in dobili belo-rjavo polnozrnato moko. Otroci so bili presenečeni nad končnim 

rezultatom. V mlinčku je vgrajen tudi ročaj z nastavitvami od 1 do 8 , ki se uporablja za 

mletje žit v bolj grobo mleto moko.  
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Otroci so pred mletjem koruze rekli, da če bomo premaknili ročaj na številko pet, bo 

mlinček mlel hitreje. Ko smo nato poskusili, so opazili spremembo, iz zrna koruze smo dobili 

nekaj bolj grobo mletega – dobili smo koruzni zdrob. Nato smo ročaj nastavili še na številko 

osem in opazili, da je žito ostalo skoraj celo in ne zmleto.  Zmleli smo še ajdo. Zanimivo je 

bilo, da so pred mletjem ajde otroci napovedali, da bo iz mlinčka prišla črna moka, ker je ajda 

črna. Vendar se to ni zgodilo. Iz mlinčka je prišla belo-siva moka s črnimi otrobi. Otroci so 

nato ugotovili, da bomo morali moko presejati, da bo čista, brez lupinic. Ena deklica se je 

javila, da bi jo presejala. Podala sem ji sito in nato je moko presejala in dobili smo drobno 

mleto ajdovo moko. Otrokom je bila ajdova moka tudi po končani dejavnosti zelo zanimiva in 

so si jo še  ogledovali, tipali in vohali. 

 

 

 

Slika 10: Mletje žit z ročnim mlinčkom 

 

10. DEJAVNOST: obisk pekarne in intervju 

Ker so otroci predlagali, da bi v pekarni kaj več izvedeli o kruhu in žitih, so se z Žitkom 

dogovorili, da bi odšli v pekarno. Z otroki smo se predhodno zbrali v igralnici, da smo se 

dogovorili, katera vprašanja bodo  zastavili peku v pekarni, saj bodo danes poleg ogleda 

izvajali tudi intervju. 

1. Kako pečete kruh? 

2. Kakšne vrste kruha imate in poznate? 

3. Kakšne vrste moke poznate? 

4. Kako pečete krofe? 

Skupaj smo izbrali tudi otroka, ki bo fotografiral. Ko smo bili na obisku, so otrokom 

delavke v pekarni razdelile zaščitne naglavne čepice. Skupaj smo si ogledali predvsem peko 

piškotov in stroje, v katerih mesijo testo, tudi za kruh. Ena delavka je mesila testo, druga je 

oblikovala piškotke iz testa, tretja jih položila na plato s piškotki v pečico in jih, ko so bili 

pečeni, dala hladit. Nekateri otroci so bili zelo pozorni pri opazovanju  oblikovanja piškotov. 

Če so opazili, da je delavka položila na pekač pomotoma dva sloja piškotov, so jo takoj 
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opozorili, da je dala preveč piškotkov naenkrat. Otroci so med čakanjem, da se bodo piškotki 

spekli, zastavili tudi delavkam v pekarni vprašanja, o katerih smo govorili še v vrtcu. Na 

začetku jim je bilo nekoliko nerodno, saj tega načina komunikacije  niso bili vajeni. Za 

spodbudo sem prvo vprašanje postavila sama, nato pa so vprašanja postavili  še otroci. V 

bližnjem prostoru je bilo polno košaric. Videti je bilo, da oblikujejo in pečejo kruh še na nam 

domač, kmečki način. Delavka v pekarni je otrokom predstavila način peke kruha. Čepice so 

lahko odnesli v vrtec, v Žitkov kotiček,  da bi jih kasneje  uporabili v času proste igre ali v 

dejavnostih s škratom Žitkom. 

 

 

 

 

 

Slika 11: Obisk v pekarni 

11. DEJAVNOST: obisk knjižnice in izbor kuharskih knjig 

 

Danes nisem bila v vlogi škrata Žitka. Otroci so dali predlog, da bi lahko še mi kaj 

zdravega spekli iz moke, ki smo jo namleli. Njihova ideja je bila, da bi si v knjižnici si 

sposodili nekaj knjig z recepti za pripravo zdrave hrane. V knjižnici so odšli skupaj s 

knjižničarko do poličke z recepti, nato pa smo skupaj poiskali bistvene knjige. Nestrpno so 

čakali, da pridejo v igralnico in si ogledajo knjige z recepti. Povedali so mi, da bodo 

naslednjič Žitku dali predloge za pripravo nekaterih jedi, ki jih bodo našli v kuharskih 

knjigah. Kuharske knjige smo postavili v Žitkov kotiček, kjer so si jih lahko ogledali in si v 

času, ko nisem bila v vlogi škrata Žitka, izbrali kakšen zdrav recept. 
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Slika 12: Obisk knjižnice 

 

12. DEJAVNOST: peka kruha iz polnozrnate pšenične moke 

 

V uvodu sem kot škrat Žitko prinesla v igralnico eno vrečo. Otroke sem vprašala, če 

lahko povedo, kaj sem jim prinesla. Ugotovili so, da je v vreči moka. Kot Žitko sem otrokom 

prebrala, da je v vreči, ki jo je pustil mlinar, polnozrnata moka. Otroke sem spodbudila,  da 

razmislijo in predlagajo, kaj bi lahko iz polnozrnate moke pripravili. Otroci so menili, da bi 

lahko pekli kruh. Kot škrat Žitko sem jim povedala, da imam problem, ker ne vem, kako se 

peče kruh in katere sestavine potrebujemo. Otroci so ugotovili, da potrebujemo jajca, moko, 

vodo, kvas.  Otrokom sem še razložila, da ne poznam  postopka priprave, zato so mi otroci 

pokazali, da je na zadnji strani vrečke zapisan recept, poleg tega pa je recept pred dnevi deček 

iz skupine prinesel v vrtec in smo ga shranili v Žitkovem kotičku.  Sprva sem mislila, da bi 

lahko z otroki pogledali v naše kuharske knjige, vendar so me zelo presenetili s svojo idejo, 

zato sem jo tudi upoštevala. Otroci so bili zelo motivirani in navdušeni, da lahko pomagajo 

rešiti težavo. Skupaj smo prebrali postopek in sestavine za peko polnozrnatega kruha. Nato pa 

so se otroci domislili, da bi šli v kuhinjo poiskat kuharico, da nam pomaga zamesiti testo. Kot 

škrat Žitko sem v kuhinjo odpeljala nekaj otrok, ki so pomagali kuharici pripraviti kvasni 

nastavek. Nato smo prišli čez nekaj časa pogledat spremembo. Kuharico smo zatem povabili v 

igralnico, kjer nam je pomagala zamesiti kruh iz vseh sestavin. Testo smo pustili nekaj časa 

vzhajati. Nato pa sem kot škrat Žitko še enkrat pregnetla testo. Tudi otroci so mi pomagali, saj 

sem vsakemu dala košček testa, ki so ga oblikovali v hlebčke. Oblikovali smo nekaj manjših 

hlebčkov in enega večjega. Nekaj otrok je odšlo z mano v kuhinjo, kjer so kuharici pomagali 

kruh še premazati in ga nato dali v pečico. Za zaključek smo se z otroki dogovorili, da bi 
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lahko naslednji dan poleg kruha nanj dali še nekaj, (npr. namaz). Otroci so predlagali, da 

gremo pogledat na internet, če je kakšen recept za zdrav namaz. Otrokom sem kot škrat Žitko 

povedala, da imam rada semena. Otroci so dali predlog, da bi lahko pripravili kakšen namaz 

iz semen. Na internetu smo nato našli recept za skutin namaz z bučnimi semeni. Otroci so 

predlagali, da recept nekako shranim ali pa ga natisnem v tiskalniku. Kot škrat Žitko sem to 

takoj storila in jim recept pustila v čarobni škatli v svojem kotičku do naslednjega dne. 

 

 

Slika 13: Zamesitev polnozrnatega kruha 

 

 

 

13. DEJAVNOST: skutin namaz z bučnimi semeni in bučnim oljem 

 

Z otroki smo se že prejšnji dan dogovorili, da bi lahko pripravili namaz z bučnimi 

semeni in bučnim oljem, zato so iz škatle potegnili recept, ki smo ga prejšnji dan shranili. Z 

otroki smo pogledali potrebne sestavine (skuto, kislo smetano, bučna semena in olje) ter se o 

njih pogovorili. Povedali so mi, da bučna semena najdemo v bučah in da so zelo zdrava, prav 

tako tudi bučno olje. Nekaterim otrokom sem razdelila deske in jedilne nože, da so lahko 

sesekljali bučna semena. Ostalim sem v sklede dala malo skute, da so jo pretlačili z vilicami. 

Nato smo stresli vse sestavine v eno skledo in premešali. Dodali smo še malo bučnega olja in 

premešali. Nato je Žitko narezal polnozrnati kruh na manjše koščke in nanj namazal namaz. 

Pomagali  so mu otroci. Večina otrok je poskusila kruh z namazom, saj jim je bila zelena 

barva zelo všeč, dva pa sta poskusila samo kruh. Otroci so prišli kruh z namazom tudi večkrat 
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iskat. Opazila sem, da je veliko otrok jedlo namaz samo zato, ker ga je jedel škrat Žitko in 

vzgojiteljici. Opazila sem, da so kruh in namaz jedli otroci, ki so bolj sodelovali pri pripravi 

namaza. Ob zaključku je vsak otrok dobil v roke tri table z narisanimi smeški. Nato je glede 

na njegovo oceno okusa kruha in namaza dvignil eno izmed tabel, ki je prikazovala 

zadovoljstvo z okusom kruha z namazom. Večina otrok je ocenila, da sta bila kruh in namaz 

odličnega okusa.  

 

Slika 14: Sekljanje bučnih semen 

  

14. DEJAVNOST: izdelava pogrinjkov 

 

Z otroki smo se zbrali v krogu, kjer sem kot problem izpostavila, da sta naša miza in 

krožnik preveč pusta v času obroka med mojo prisotnostjo v vlogi škrata Žitka. Otrokom sem 

kot škrat Žitko razložila, da bi lahko bili naši obroki bolj svečani. Otroci so dali idejo, da bi 

lahko imeli posebne prtičke za na mizo ali krožnike. Nato sem otroke spodbudila k 

razmišljanju, kje bi si lahko ogledali zanimive ideje o pogrinjkih. Upoštevali smo idejo 

deklice, da bi si lahko ogledali na internetu. Skupaj smo se odpravili do računalnika, kjer smo 

si ogledali predmete za okrasitev mize. Ogledali smo si različne pogrinjke in se nato 

dogovorili, da bi lahko izdelali svoj pogrinjek. Otrokom sem razdelila liste, na katere so 

narisali motiv Žitkove hrane.  
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15. DEJAVNOST: izbira receptov iz kuharskih knjig 

 

Z otroki smo se zbrali v krogu, kjer smo se spomnili, zakaj smo si sposodili kuharske 

knjige iz knjižnice. Zelo natančno so si zapomnili, da bomo s pomočjo receptov iz knjig lahko 

pripravili kakšno zdravo jed. Nato smo skupaj poiskali recepte in si natančno ogledali 

sestavine. Otroci so bili osredotočeni predvsem na iskanje receptov, ki so vsebovali katerokoli  

vrsto moke, le bele ne. Če pa je bila sestavina bela moka, potem smo jo poskušali zamenjati z 

drugo, npr. polnozrnato. Opazila sem, da so otroci izbirali hrano predvsem po izgledu na sliki. 

Izbirali so predvsem hrano, ki je bila zelo pisana in pripravljena na igriv način (smejoči 

obrazek, miške iz polnozrnate moke ...). Nekateri otroci pa so se osredotočili predvsem na 

naslov jedi, npr. če je bil naslov jedi zanimiv, zabaven, potem so si predstavljali, da je tudi jed 

najverjetneje okusna. Otrokom so bile najbolj všeč sladice, ki so bile obložene z različnim 

sadjem itd. Otrokom sem sestavine prebrala in ena deklica se je javila, da bi prinesla sol 

naslednjič, ko bomo pripravljali jed. Seznam jedi sem zapisala na list in ga nalepila na steno v 

Žitkovem kotičku, da so otroci vedeli, katera jed je na vrsti za pripravo. 

 

16. DEJAVNOST: nakup pirine moke v trgovini 

 

Za uvod smo se z otroki zbrali v krogu, kjer smo si še enkrat ogledali seznam jedi, ki jih 

bomo pripravljali. Za pripravo prve jedi smo izbrali Žitkove pirine žepke. Z otroki smo v 

kuharski knjigi poiskali recept za njihovo pripravo. Otrokom je Žitko v škatli zopet pustil 

presenečenje, in sicer sestavine za pripravo pirinih žepkov. Ker Žitko danes ni mogel priti, se 

je odločil, da bi otroci vseeno spekli piškote in jim je  zato pustil sestavine za pripravo. Z 

otroki smo ob pregledu sestavin v škatli ugotovili, da je Žitko pozabil v škatlo dati pirino 

moko, marmelado in sladkor. Otroci so nato predlagali, da bi odšli v trgovino po manjkajoče  

sestavine. V trgovini so otroci v trenutku našli polico z moko in žitnimi izdelki. Razložili so 

Slika 15: Ogled vrst pogrinjkov na 

internetu 
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mi, da tudi doma s starši  jedo žitne ploščice in pirin kruh. Po njihovih izjavah sklepam, da 

starši upoštevajo smernice zdravega prehranjevanja, po katerih se zgledujejo tudi njihovi 

otroci.  

 

 

 

 

 

17. DEJAVNOST: priprava Žitkovih pirinih žepkov 

Z otroki smo se odločili, da bomo pripravili Žitkove pirine žepke. Nadeli so si čepice, ki 

so jih dobili v pekarni, si oblekli predpasnike in pomagali Žitku pri pripravi sestavin. Najprej 

smo zamesili testo, nato pa je prva polovica otrok oblikovala kroge iz testa s pomočjo 

lončkov. Na vsak kos  izrezanega testa so dodali pol žličke marmelade, ga prepognili na pol in 

z vilicami naredili zareze ob robu polkroga, podobne morski školjki. Nato je žepke oblikovala 

še druga polovica skupine. Skupaj smo odnesli piškote, položene na pladenj, v kuhinjo. Pri 

kosilu je vsak vzel svoj pogrinjek in krožnik, nanj položil pirine žepke ter jih nato položil na 

mizo. Otrokom je bil okus piškotov zelo všeč, kar so potrdili s kartončki (smeški). Večina 

otrok je  ocenila okus piškotov kot odličen, nekaterim pa je bil okus srednje dober. Nekateri 

so dvignili kar dva kartončka in razložili, da je bila marmelada odlična, piškot pa srednje 

dober, drugi pa so mi povedali ravno obratno. Za naslednji dan smo se domenili, da bomo  

pripravili pisane pice iz polnozrnate moke, zato naj bi otroci prinesli nekaj zelenjave od doma. 

 

 

Slika 17: Okušanje pirinih žepkov 

Slika 16: Izbira pirine moke v trgovini 
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18. DEJAVNOST: priprava smešne pice s polnozrnatim testom 

 

Z nekaterimi otroki smo že v jutranjih urah zamesili testo in ga dali shajat. Pri tem smo 

uporabili recept iz kuharske knjige, sposojene iz knjižnice. Otroci so v dvojicah po svoje 

okrasili pico z različno zelenjavo, ki so jo prinesli od doma. Ves nadev so pripravili sami. 

Opazila sem, da ena deklica sploh ni želela sodelovati pri pripravi pice, zato se tudi zelenjave 

ni želela dotikati. Po nekaj spodbudah škrata Žitka je v roko prijela manjši košček paradižnika 

in ga položila na testo.  Eni otroci so delali smeške, drugi različne vzorce in pri tem zelo 

uživali.  Žitko jim je pomagal pri polaganju pic v pekač.  Skupaj smo odnesli pice v kuhinjo 

peč. Ko so se spekle, so si otroci predhodno pripravili pogrinjke in krožnike, na katere so bili 

zelo ponosni. Pice smo razrezali in jih poskusili. Otroci so bili zelo navdušeni nad okusom 

pice, ki so jo sami pripravili. Med jedjo so  navdušeno hvalili testo in nadev. Le deklica, ki že 

pri pripravi pice ni želela sodelovati, je tudi sedaj ni želela poskusiti. Ko je škrat Žitko podal 

navodila, da imajo kartončke v roki le tisti, ki so pico vsaj malo poskusili, se je za poskus 

odločila tudi deklica in ugotovila, da je okus dober.  

 

 

                                     

Slika 18: Priprava pice in oblikovan obraz smeška pice 

                                                                   

19. DEJAVNOST: priprava sadno-žitnih ploščic 
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Z otroki smo pripravljali žitne ploščice, kot smo imeli napisano na seznamu jedi. Ker so 

imeli popoldne načrtovano predstavo za starše, so otroci dali predlog, da bi lahko žitne 

ploščice pripravili za starše. Na sami prireditvi so bili otroci zelo ponosni,  da so sami 

pripravili prigrizek. Komaj so čakali, da so ponudili žitne ploščice staršem, ki so njihovo 

specialiteto tudi pohvalili. Opazila sem, kako so otroci še z večjim veseljem pojedli žitne 

ploščice, ko so jih starši pohvalili njihov trud.  

 

20. DEJAVNOST: priprava ovsenih kosmičev s sadjem 

 

Otroci so se odločili, da bi za malico pripravili ovsene kosmiče s sadjem. Škrat Žitko 

jim je pripravil sadje, mleko, med, limone in ovsene kosmiče. Otroci so mu pomagali sadje 

narezati in naliti mleko v skodelice. Skupaj smo sadje in med dali v mleko, za povrh pa smo 

dodali še limonin sok. Otroci so zaradi pisanega sadja takoj posegli po skodelicah, da bi jedli. 

Veliko otrok si je želelo še več kosmičev, škrat Žitko pa jim jih je pustil v igralnici. Po 

njihovih ocenah in kritikah sem ugotovila, da jim je bila malica všeč, ker je bila tako pisana in 

drugačna kot po navadi. Večina otrok je ocenila, da je bila hrana odlična. Pri vseh otrocih sem 

s pristopom, tako da sem veliko otrok pohvalila, jim pripovedovala smešne zgodbe o škratih, 

kako jedo ovsene kosmiče ter svojim vzgledom dosegla, da so jed vsaj malo poskusili. 

Opazila sem, da so jed zelo dobro sprejeli, saj se veliko staršev doma že prehranjuje z 

ovsenimi kosmiči, kot so mi omenili otroci.  

 

Slika 19: Priprava ovsenih kosmičev 

 

 

21. DEJAVNOST: okušanje ajdove kaše mame Ajdovke 
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Otroke je naslednji dan čakalo presenečenje v škatli. Nekdo jim je pustil pisemce. Škrat 

Žitko jim ga je prebral, v njem je bila opisana zgodba mame Ajdovke iz vasi pri Ajdovi njivi. 

Otrokom je mama Ajdovka pripravila ajdovo kašo, škrat Žitko pa jo je prinesel v igralnico. 

Čeprav naj bi otroci sami danes pripravili kašo, jim je škrat Žitko prebral skrivni recept in 

postopek kuhanja ajdove kaše. Otroci so bili za to, da jo poskusijo. Večina otrok jo je 

poskusila in ocenila, da je zelo dobra, zato so jo prišli še iskat, vse dokler je ni zmanjkalo. 

Čakal jih je še kompot. Otroci so mi povedali, da so kašo jedli prvič in da so bili zelo 

zadovoljni z njenim okusom. Vzgojiteljica je skupaj z otroki napisala zahvalo mami Ajdovki 

in ji v imenu vseh otrok podarila nalepko. Škrat Žitko je mami Ajdovki zahvalo prenesel. 

 

 

22. DEJAVNOST: obisk načrtovalke prehrane 

 

Na obisk je prišla gospa Irena, ki načrtuje prehrano v vrtcu in šoli. Otrokom je 

postavljala zanimiva vprašanja, kot npr. kdaj pomislijo na hrano, kakšno hrano je bolj zdravo 

jesti, zakaj ni ocvrta hrana zdrava, zakaj morajo jesti itd. Otrokom je pokazala in predstavila 

različne embalaže mleka, moke, ocvrtih ribjih palčk, sardel, jogurta ... Spodbujala jih je k 

razmišljanju o izbiri  moke za pripravo jedi. Veliko otrok je navedlo, da tisto, v embalaži z 

roza pikami, v kateri je bela moka. Otroke je na prvi pogled embalaža zelo privlačila. Nato se 

je oglasila deklica, ki je rekla, da ta moka ni zdrava in da bi izbrala raje polnozrnato moko v 

rjavi embalaži. Po tem sklepam, da so se nekateri otroci v času mojega obiska v vlogi škrata 

Žitka že veliko naučili o zdravi polnovredni prehrani, najbrž pa pozna embalažo polnozrnate 

moke tudi od doma. Gospa Irena jim je prinesla tudi posodico z zrni žita, ki naj bi ga 

prepoznali. Zelo presenečena sem bila, do so zelo hitro prepoznali, da so v posodici  zrna 

ovsa. Predvidevam, da so med samim procesom spoznavanja žit pridobili že precej znanja o 

razlikovanju različnih žitnih zrn. Z otroki smo nato gospe Ireni zastavili vprašanja, ki smo jih 

predhodno skupaj sestavili. Veliko otrok je povedalo, da se trudijo novo, nepoznano  hrano 

poskusiti in, da jedo skoraj vse. Vedeli pa so tudi, da je voda iz pipe za njih ustreznejša kot 

voda iz plastenke. 
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8. 3. 4  FAZA: ODGOVORI NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA – REŠITVE 

PROBLEMOV 

 

Z otroki smo izdelali kuharsko knjigo, v katero smo zajeli vse odgovore na zastavljena 

vprašanja o problemu: o kruhu, vrsti žit, različni vrsti moke in njeni pridelavi (mlin, ročni 

mlinček), jedeh iz polnovredne moke, zdravi prehrani in pomenu žitaric za zdravje. Kot 

glavna vsebina pa so bili kuharski recepti za pripravo hrane iz polnovredne moke. Kuharska 

knjiga vsebuje fotografije celotnega procesa pridobivanja znanja o polnovrednih živilih.  

 

8. 3. 5 FAZA: PONOVNA UPORABA 

Z otroki smo se pogovorili o tem, na kakšne načine bi lahko uporabili znanje, ki so ga 

pridobili. Predloge otrok smo zapisali in oblikovali plakat, kot prikazuje slika št. 20.  
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Slika 20: Predlogi in rešitve o ponovni uporabi znanja o polnovrednih živilih v kuharski 

knjigi 



Rozman, P. 2013. Diplomsko delo, Spodbujanje uživanja polnovrednh živil pri predšolskem otroku, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

62 

 

 

8. 4 OCENA OKUSA POLNOVREDNIH JEDI OTROK V ČASU IZVEDBE PROJEKTA 

Skozi celoten projekt, v času priprave jedi, sem opazovala, kakšni so odzivi otrok, ko so okušali 

polnovredne, nepoznane jedi. Za ugotavljanje, kako ocenjujejo okuse jedi, sem uporabila hedonsko 

lestvico z grafičnimi prikazi, pri tem pa sem uporabila smeška. Prvi smeško je predstavljal zelo dober 

okus, drugi dober in tretji slab okus. Žitne ploščice, ki jih ni v tabeli, so otroci pripravili, poskusili pa 

so jih starši. Imena jedi si v tabeli sledijo po vrstnem redu glede na zaporedje dejavnosti v projektu. 

OZNAKA 

OTROKA/ 

VRSTA 

POLNOVREDN

E JEDI 

POLNOZR-

NAT KRUH Z 

NAMAZOM 

PIRINI ŽEPKI PICA IZ 

POLNOZRNA-

TE MOKE 

OVSENI 

KOSMIČI S 

SADJEM 

AJDOVA 

KAŠA 

DEČEK 1 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro 

DEČEK 2 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro / 

DEČEK 3 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro 

DEČEK 4 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro 

DEČEK 5 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro 

DEČEK 6 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro 

DEKLICA 1 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Dobro Zelo dobro 

DEKLICA 2 Zelo dobro Dobro Dobro Dobro Zelo dobro 

DEKLICA 3 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Dobro Zelo dobro 

DEKLICA 4 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro 

DEKLICA 5 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro 

DEKLICA 6 Zelo dobro Zelo dobro Dobro Dobro Dobro 

DEKLICA 7 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Dobro Zelo dobro 

DEKLICA 8 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro 

DEKLICA 9 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro 

DEKLICA 10 Zelo dobro Zelo dobro Dobro Dobro Dobro 

DEKLICA 11 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro 

DEKLICA 12 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro 

DEKLICA 13 Zelo dobro Zelo dobro / Zelo dobro Zelo dobro 

DEKLICA 14 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro 

DEKLICA 15 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro 

DEKLICA 16 / / Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro 

DEKLICA 17 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro 

DEKLICA 18 Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro Zelo dobro 
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Tabela 2: Ocena okusa polnovrednih jedi, ki so jih pripravili in ocenili otroci 

Iz preglednice 2 je razvidno, da so otroci na začetku jedi vsi enako ocenjevali. Vsem je 

bil polnozrnat kruh zelo dober. Ko so spoznali bistvo hedonske lestvice oz. ocenjevanja, so 

začeli vse bolj kritično razmišljati o okusu jedi. Iz tebele se opazi, da so deklice največrat 

izrazile, kaj jim je bilo dobro in kaj zelo dobro. Nihče izmed otrok pa ni kakšno jed ocenil s 

slabim okusom, kar pomeni, da so se zavedali ocenjevanja lastnih jedi, zato menim, da so bili 

na splošno zelo zadovoljni z njimi. Tablice s smeški so lahko uporabljali samo tisti, ki so jed 

poskusili, zato so se otroci potrudili poskusiti novo jed. Tudi z vlogo škrata Žitka sem otroke 

uspešno motivirala, da so jedi vsaj malo poskusili.  

 

Tabela 3: Deleži ocen, ki so jih dobila posamezna živila oziroma jedi (v f in f%) 

 

Živilo/ jed zelo dobro 

 

dobro slabo 

  f        % f f f % f f % 

Polnozrnat kruh 23 100 % / / / / 

Pirini žepki 22 96 % 1 4 % / / 

Pica iz polnozrnate 

moke 

 

20 

 

86 % 

 

3 

 

14 % 

 

/ 

 

/ 

Ovseni kosmiči s 

sadjem 

18 75 % 6 25 % / / 

Ajdova kaša 21 96 % 2 4 % / / 

 

Iz preglednice 3 je razvidno, da je najboljšo oceno okusa dobil polnozrnati kruh, 

medtem ko so ostale jedi otroci že podrobneje ocenjevali. Pri okušanju drugih jedi, t. i. pirinih 

žepkov,  je prvi  izmed otrok jed ocenil z oceno dobro. Pico iz polnozrnate moke je kar 86 % 

otrok ocenilo z oceno zelo dobro ter že kar 14 % z oceno dobro. Opazi se, da je proti koncu 

pripravljanja jedi vse več otrok dajalo oceno dobro. Pri ovsenih kosmičih s sadjem je kar 25 

% otrok ocenilo, da je okus dober, ostali pa so jed ocenili z oceno zelo dobro. Slabe ocene 

otroci niso dali nobeni jedi, ki so jo pripravili, zato glede na podatke iz preglednice št. 3 

ugotavljam, da so bili otroci na splošno zelo zadovoljni z jedmi. Menim, da je način, da so bili 

otroci sami bili vključeni v izbiro in pripravo jedi, lahko zelo vplival na zadovoljstvo z okusi 



Rozman, P. 2013. Diplomsko delo, Spodbujanje uživanja polnovrednh živil pri predšolskem otroku, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

64 

 

pri otrocih. Sklepam, da je delno vplivala tudi vloga škrata Žitka, pohvale in spodbude ter 

zgled s strani vzgojiteljic. Ugotovila sem, da je na pogostejše ocenjevanje okusa jedi z oceno 

dobro vplivalo tudi večkratna uporaba hedonske lestvice, kjer so imeli otroci pri vsaki novi 

jedi možnost bolj poglobljeno razmisliti o všečnosti okusa jedi, zato so ocenjevali že 

natančneje.  

 

8. 5 MNENJA IN STALIŠČA VZGOJITELJIC IN ORGANIZATORJA 

PREHRANE  

 

Po zaključenem projektu sem anketirala še 6 vzgojiteljic v obravnavanem vrtcu in 

organizatorja prehrane. Starost vzgojiteljic, vključno z organizatorjem prehrane se je gibala 

med  20 in 58 let. Vzgojiteljicam in organizatorju prehrane sem razdelila mnenjsko anketo, v 

kateri je bilo postavljenih 15 odprtih vprašanj, na katera so izrazili mnenje. Anketna vprašanja 

so se nanašala na to, kako vzgojitelji spodbujajo in dajejo pomen zdravi prehrani v vrtcu ter 

kakšen pomen dajejo polnovrednim živilom. Z anketo sem želela še izvedeti, kako vzgojitelji 

spodbujajo uživanje polnovrednih živil pri otrocih ter v kolikšni meri imajo otroci radi 

polnovredna živila. Zanimalo me je še, kakšno mnenje imajo vzgojitelji in organizator 

prehrane o tem, da otroci preko načrtovanih dejavnosti spoznavajo polnovredna živila, v 

katere so popolnoma vključeni. Vse odgovore sem nato analizirala in jih vključila v 

oblikovanje rezultatov.  

 

Tako vzgojiteljice kot organizator prehrane v vrtcu Mokronožci so menili ter se strinjale 

s tem, da je hrana v vrtcu zelo zdrava, raznolika, bogata s najpomembnejšimi hranilnimi 

snovmi ter tudi bogata s prehranskimi vlakninami. Poudarili so, da je pri otrocih poleg hrane 

pomembno, da pijejo tekočine z manj sladkorja, predvsem neskladkan čaj in vodo. Glede na 

to, da so otroci veliko bolj izpostavljeni preveliki količini visoko energijske hrane, ki 

negativno vpliva na njihovo zdravje, so mnenja, da je zelo pomembno, da se otrok zdravo 

prehranjuje. Predvsem pa so poudarile pomen svoje vloge na tem področju. Strinjajo se s tem, 

da otroke v veliki meri spodbujajo k uživanju zdrave prehrane, polega tega pa tudi starše 

seznanjajo s problemom zdravega prehranjevanja v družinah. Vzgojiteljice z različnimi 

pristopi vključujejo zdravo prehrano v vrtec in ozaveščajo tudi starše. Večina vzgojiteljic je 
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izpostavila, da se s starši pred praznovanjem rojstnega dne njihovega otroka dogovorijo, da 

prinesejo v vrtec namesto sladkarij, polnovredna živila, sadje in vodo. Seveda pa jih je večina 

še vedno mnenja, vključno z organizatorjem prehrane, da imajo otroci kljub temu še vedno 

raje sladkarije, čeprav se jim skušajo vsaj v vrtcu izogibati.  Večina vzgojiteljic je mnenja, da 

so predvsem polnovredna živila tista, ki so za otroka zelo koristna in zdrava. Izpostavile so, 

da jih je treba pogosteje uvajati v jedilnike vzgojno-izobraževalnih ustanov. Tudi organizator 

prehrane se je strinjal s tem in poudaril, da v jedilnike vrtca zelo pogosto vključuje 

polnovredna živila. Otroci imajo na voljo več vrst kruha in živil iz polnovredne moke. 

Vzgojiteljice trdijo, da otroci zelo radi uživajo različne vrste kruha iz polnovredne moke, 

medtem ko organizatorka prehrane meni, da ga otroci radi uživajo, vendar ne prepogosto. 

Izpostavila je tudi, da otroci neradi uživajo semena, stročnice in različna žita, vzgojiteljice pa 

so mnenja, da jih otroci zelo radi uživajo. Glede na izražena nasprotja glede mnenj 

vzgojiteljic in organizatorja prehrane sklepam, da vzgojiteljice zaradi nenehne pristojnosti v 

igralnici podrobneje opazijo, kako otroci sprejemajo polnovredna živila kot organizator 

prehrane. Menim, da so si mnenja nasprotna tudi zato, ker organizator meni, da otroci sprva 

ne marajo polnovrednih živil, kasneje pa. Tudi same pogosto uživajo polnovredna živila. 

Tako vzgojiteljice kot organizator prehrane so mnenja, da različni načini spoznavanja 

polnovrednih živil vplivajo na sprejemanje nove hrane pri predšolskem otroku. Še posebej so 

izpostavile, da otrok, ki je aktivno udeležen pri izvajanju vsakdanjih opravil (kuhanje, 

priprava hrane ...), lažje sprejme novo hrano. Strinjajo se in poudarjajo, da otrok v okviru 

dejavnosti v vrtcu spoznava polnovredna živila in jih tako sprejema. Organizator prehrane je 

poudaril, da imajo vlaknine v prehrani pomembno varovalno nalogo za zdravje prebavil. 

Pomembno je, da poleg hrane otroci uživajo veliko tekočine ter se veliko gibajo.  
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9 RAZPRAVA 
 

Anderson (2009: 188–189) in Howarth (2001: 131) navajata, da v zadnjem letu narašča 

število otrok, ki užijejo premalo prehranskih vlaknin. Sama sem v času dela v vrtcu opazila, 

da je kar nekaj otrok, ki ne marajo polnovrednih živil, zato smo v ta namen v vrtcu izvedli 

projekt z naslovom »Od belega do polnozrnatega s škratom Žitkom«, katerega cilj je bil 

preučiti načine spodbujanja uživanja polnovrednih živil in s tem ozavestiti otroke o 

polnovredni hrani ter vplivati na pogostejše uživanje le-te. 

 

Pri delu smo izhajali iz alternativnega pedagoškega koncepta RE, ki izhaja iz dejstva, da 

ima otrok sposobnost v največji meri sodelovati z odraslimi pri reševanju problemov ter da 

mu moramo dati to priložnost (Skubic, Devjak, 2009: 9–10). Odločili smo se, da bomo 

otrokom dali možnost, da bodo glavni akterji v procesu načrtovanja dejavnosti in pri sami 

izvedbi projekta, ki se je nanašal na reševanje problema zaprtega tipa vprašanj ter potekal v 

petih fazah. Pri tem smo ugotovili, da so otroci hitreje pridobivali znanje o polnovrednih 

živilih, ko so sami podajali ideje ter mnenja v času izvedbe dejavnosti. S tem, ko so bili otroci 

polno vključeni v reševanje problema, smo hkrati potrdili hipotezo o tem, da lahko 

vključenost in pomoč otrok pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti vplivata na pogostejše 

uživanje polnovrednih živil. 

 

Otrokom sem v prvi fazi opredelitve problema v vlogi škrata Žitka najprej opredelila 

problem prepogostega uživanja jedi z visokim deležem maščob in sladkorja ter izpostavila 

rešitev pogostejšega uživanja polnovrednih živil. Otroci so se sprva zelo presenečeno odzvali 

na izraženi problem, saj so se prvič soočili s problemom glede prehrane. Otroci so po nekaj 

mojih spodbudah v vlogi škrata Žitka začeli razmišljati, kaj sploh vedo o polnovrednih živilih. 

Ugotovili smo, da vedo zelo malo. Da bi otroci lahko reševali problem premajhnega uživanja 

polnovrednih živil, smo v naslednji fazi preverjali, koliko otroci o polnovrednih živilih že 

vedo.  
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V fazi izražanja domnev in predznanja smo jih spodbudili k temu, da izrazijo, kaj vedo 

o kruhu, polnozrnatih izdelkih, moki itd. Želeli smo izvedeti, kaj otroci o polnovrednih živilih 

že vedo. Z otroki smo se vprašali, kje vse bi dobili podatke o polnovrednih živilih. Prva ideja 

je bila, da skupaj s starši poiščejo informacije doma, v revijah, internetu, knjigah itd. Vse 

pisne in slikovne informacije so prinesli v vrtec, da smo jih skupaj pregledali in nato nalepili 

na plakat ali shranili v Žitkovo čarobno škatlo. Skupaj smo napisali pismo mlinarju, ki je 

prišel tudi na obisk, obiskali tudi pekarno in si ogledali peko žitnih izdelkov, mleli žita z 

ročnim mlinčkom, iskali informacije na internetu, izdelali pogrinjke, odšli v knjižnico po 

kuharske knjige ter izbrali recepte za pripravo jedi iz polnovredne moke. Otroci so zelo 

uživali ob tem, ko so bili v vlogi glavnih akterjev iskanja informacij. Ugotovili smo, da so bili 

otroci v naslednjih dejavnostih veliko bolj zavzeti za sodelovanje. Vse pogosteje so spraševali 

o dani temi in pomagali pri pripravi jedi. Otroci so z velikim veseljem pripravljali jedi, 

sodelovali s kuhinjo in kuharji ter poskušali jedi. Ko je nastala prva jed, so bili otroci zelo 

zadovoljni sami s sabo. Otrokom so veliko motivacijo za sodelovanje v pripravi jedi dala tudi 

zaščitna pokrivala, ki so jih dobili v pekarni. Vsakokrat, ko so pripravljali jedi, niso pozabili 

na pokrivala ter predpasnike od doma, ki so jim bili zelo všeč. Z vlogo Žitka pa sem jih še 

dodatno spodbudila k uživanju polnovrednih jedi. Če se je zgodilo, da sem opazila kakšnega 

otroka, ki je odklanjal jed, sem ga motivirala z zgodbo o prijateljih škratih in škratovkah. 

Enkrat je bila mama Ajdovka, drugič Pirin škrat itd. Vendar pa se je to zgodilo zelo poredko. 

Škrat Žitko je bil zelo nadarjen pravljičar, zato se je vedno potrudil otroke zabavati in 

nasmejati. Ugotovila sem, da so nekateri otroci potrebovali malo več spodbude in motivacije, 

da so jed poskusili. Vsekakor pa se je navsezadnje izkazalo, da smo z vlogo škrata Žitka 

uspešno vplivali na večje vključevanje otrok v pripravo jedi in posledično tudi na večje 

zavedanje o pomenu polnovrednih živili ter njihovem uživanju.  

 

Za ugotavljanje, kako ocenjujejo okuse jedi ter kako so z okusi jedi zadovoljni, smo 

uporabili hedonsko lestvico z grafičnimi prikazi, pri tem pa smo uporabilo kartončke s 

smeški. Opazili smo, da so bili otroci z okusom jedi zelo zadovoljni, saj je večina otrok 

ocenila jedi z oceno zelo dobro. Ugotovili smo, da so bili smeški otrokom zanimiva 

motivacija za lažje sprejemanje naslednjih polnovrednih živil, saj so lahko ocenjevali samo 

tisti, ki so jed poskusili. Otroci so proti koncu projekta bolj poglobljeno razmišljali o okusu, 

zato so včasih jed ocenili tudi z oceno dobro.  
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Z otroki smo se že na začetku dogovarjali, da bi lahko na koncu izdelali kuharsko 

knjigo, ki bi lahko odrasle ozaveščala o uživanju polnovrednih jedi. Vsak otrok je naredil vsaj 

eno stran, pred tem pa smo se dogovorili, kaj vse bi lahko dodali v knjigo. Za vsak opis jedi in 

izvedbo dejavnosti so otroci dali izjave, ki smo jih vključili v knjigo. Kuharsko knjigo smo na 

koncu postavili v prostor pred igralnico, da so si jo lahko vsi odrasli tudi ogledali. Otroci so 

navedli še nekaj rešitev, kako bi lahko uporabili knjigo ter vse pridobljeno znanje. Nastale so 

izvirne rešitve, ki bi jih lahko nadalje uresničevali.  

 

Izkazalo se je, da je bila izdelava knjige velik korak do pridobivanja znanja o 

polnovrednih živilih. S tem, ko so otroci dali predloge, kakšno vsebino bi lahko knjiga 

vsebovala, so bili zelo motivirani za izdelavo. Pri ogledu knjige so obnovili in še dodatno 

poglobili znanje, ki so ga pridobivali v času dejavnosti. 

 

V zadnji fazi ponovne uporabe znanja so otroci našteli še ogromno rešitev, s katerimi bi 

pripomogli k večjemu ozaveščanju ljudi o pomenu in pogostejšem uživanju polnovrednih 

živil. Predvsem smo se osredotočili na kuharsko knjigo, ki smo jo izdelali ter kako bi jo lahko 

v nadalje uporabili. Otroci so podali izvirne rešitve, ki so nam dale znova nove smernice za 

razmislek. Izkazalo se je, da so otroci pridobili že ogromno znanja, ki ga bodo lahko širili 

naprej. Otroci so v tej fazi že želeli v polni meri sodelovati pri spreminjanju mišljenja ljudi 

glede nezdravega prehranjevanja.  

 

Ugotovili smo, da je način, kako so otroci izražali ideje, jih uresničevali in pridobivali 

znanje o polnovrednih živilih pozitivno vplival na sprejemanje in uživanje polnovrednih jedi. 

Pri tem je vloga škrata Žitka zelo veliko pripomogla, otroci pa so pridobili ogromno znanja ter 

se začeli zavedati pomena uživanja polnovrednih živil.  

 

Z otroki smo se trudili ozavestiti tudi starše o pomenu polnovrednih živilih tako, da so 

nam pomagali pridobiti kakšno informacijo, poskusili kakšno jed, predvsem takrat, ko so 
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potekale kakšne prireditve, si ogledali kuharsko knjigo ter v času priprave jedi kakšno 

sestavino jedi prinesli v vrtec. Izkazalo se je, da smo z vključevanjem staršev v projekt 

uspešno vplivali na motivacijo otrok v dejavnostih, predvsem pri pripravi jedi. Opazili smo, 

da smo z uporabo omenjenih metod bistveno bolj vplivali na pogostejše uživanje 

polnovrednih živil, s tem pa smo spodbudili tudi starše, da so začeli premišljevati in 

uporabljati polnovredna živila tudi doma. 

Za končno oblikovanje rezultatov smo šestim vzgojiteljicam in organizatorju prehrane 

razdelili mnenjske ankete, v katerih smo želeli izvedeti, koliko pomena pripisujejo zdravi 

prehrani v vrtcu ter uživanju polnovrednih živilih pri otrocih. Ugotavljali smo, kakšen pomen 

pripisujejo vzgojiteljice in organizator prehrane načrtovanju dejavnosti o polnovrednih živilih, 

preko katerih bi jih otroci spoznavali in posledično tudi raje uživali.  

  

Na podlagi mnenj in stališč vzgojiteljic in organizatorja prehrane smo ugotovili, da so 

vzgojiteljice zelo dobro seznanjene s polnovrednimi živili, saj se zavedajo, kako pomemben 

vpliv imajo na zdravje tako odraslih kot otrok, predvsem z vidika delovanja prebavnega traku 

in izmanjšanja tveganja za razvoj kroničnih bolezni. Poleg tega pa se tudi zavedajo, kako 

pomembno vlogo pri otroku imata gibanje in pitje zadostne količine tekočine in nesladkanih 

pijač, predvsem vode.  

 

Kot navaja Anderson (2009: 188), imajo prehranske vlaknine pomemben vpliv na 

zmanjšanje tveganja za nastanek nekaterih kroničnih bolezni, kot so debelost, sladkorna 

bolezen, bolezni srca in ožilja, črevesja itd., zato imajo še kako pomembno vlogo v zgodnjem 

otroštvu, na kar pa odločilno vplivajo strokovni delavci v vrtcu, tako organizator prehrane, ki 

načrtuje po smernicah zdravega prehranjevanja, kot vzgojitelji, ki preko dejavnosti ozaveščajo 

otroke o zdravi prehrani.  

Ugotovila sem, da se vzgojiteljice vse bolj zavzemajo za zmanjšanje pogostosti uživanja 

sladkarij in sladkanih pijač ter skušajo starše spodbuditi k temu, da otrokom ponujajo več 

polnovrednih živil, sadja, zelenjave in nesladkanih pijač. Sklepam, da se vzgojiteljice 

zavedajo, kako pomemben vpliv imajo tudi starši na prehrano otrok.  
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Tako organizator prehrane kot vzgojiteljice so mnenja, da vrtci pogosto vključujejo 

polnovredna živila v jedilnike, kot priporočajo smernice zdravega prehranjevanja, ki (Šintler, 

Domicelj, 2005: 29) še navajajo, da vrtci pripravljajo jedilnike z raznovrstno hrano ter 

poudarjajo pomen nadomeščanja živil z visokim deležem nasičenih maščob, sladkorjev in soli 

z živili z manj nasičenimi hranljivi snovmi, npr. živila iz bele moke nadomestiti z živili iz 

kakovostne polnovredne moke. 

 

Kot so navedle vzgojiteljice, je treba otrokom postopoma in večrat ponuditi 

polnovredna živila, poleg tega pa je treba tudi starše seznaniti in vključiti, da se tudi doma 

zdravo prehranjujejo, s čimer se strinjajo tudi Burgess – Champoux idr. (2006: 235–236), ki 

so še posebej izpostavili, da je treba starše v večji meri ozaveščati o polnovrednih izdelkih, 

kar bo bistveno bolj vplivalo na pogostejše uživanje polnovrednih živil. 

Tudi Berg idr. (2002: 195) navajajo, da imajo starši velik vpliva na otrokovo izbiro 

hrane, zato je še kako pomembno, da strokovni delavci v vrtcih sodelujejo in ozaveščajo 

starše o pravilni prehrani otroka. 

Organizator prehrane je izrazil mnenje, da otroci ne marajo polnovrednih živil, kar po 

vsej verjetnosti izhaja iz dejstva, da otroci sprva ne marajo polnovrednih živil, kasneje pa, kot 

trdijo vzgojiteljice. Izkazalo se je, da je ena izmed možnosti, da otroke postopoma uvajamo k 

uživanju polnovrednih živil, kot so izpostavili Burgess - Champoux idr. (2006: 235–236). 

Glede na izražena mnenja in stališča ter navedene pristope vzgojiteljic in organizatorja 

prehrane za spodbujanje pogostejšega uživanja polnovrednih živil pri predšolskem otroku 

ugotavljam, da se sicer vzgojiteljice zavedajo, da je pomembno že zgodaj načrtovati 

dejavnosti, v okviru katerih otroke ozaveščamo in jih spodbujamo k pogostejšemu uživanju 

polnovrednih živil.   

 

Farfan - Ramirez idr. (2011), ki so leta 2007 izvedli študijo,  katere namen je bil z 

načrtovanimi dejavnostmi otroke vključiti v pripravo sadja in zelenjave ter tako vplivati na 

pogostejše uživanje. Študija je pokazala, da poučevanje o sadju in zelenjavi in sodelovanje 

otrok pri vrtnarjenju pomembno vplivata na pogostejše uživanje le-teh, zato bi bilo koristno, 

če bi vzgojiteljice pogosteje načrtovale dejavnosti  v povezavi s prehrano.  
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Ugotovili smo, da so tako vzgojiteljice kot organizator prehrane mnenja, da je treba 

otrokom polnovredna živila približati na različne načine, da jim bodo privlačna na izgled, 

predvsem z zanimivimi krožniki, pogrinjki, oblikovanjem jedi na zabaven način. Kranz idr. 

(2011: 486–489) so s študijo, kaj vpliva na sprejem polnovrednih prigrizkov, ugotovili, da je 

pri otroku pomembno, kako hrana izgleda, preden mu jo ponudimo.  

Glede na rezultate projekta in mnenja anketirancev smo ugotovili, da vloga odraslega in 

sodelovanje otrok pri dejavnosti v okviru spoznavanja polnovrednih živil pomembno in 

zanesljivo vplivata na zavedanje pomena in pogostejše uživanje polnovrednih živil pri 

otrocih. Ugotovili smo, da bi lahko strokovni delavci v vrtcih večkrat namenili pozornost 

prehrani otrok z vidika tematskega sklopa. 
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10 ZAKLJUČEK 
 

Zdrava hrana vpliva na celostni razvoj otroka. Da se bo otrok zdravo prehranjeval in 

pridobil zdrave prehranjevalne navade, mora imeti priložnost, da bo spoznal, sodeloval in 

pridobival znanje v procesu nastajanja in priprave hrane. To priložnost pa mu lahko odrasli 

omogočimo tako, da mu dovolimo postati kompetenten. 

 

S projektom »Od belega do polnozrnatega s škratom Žitkom« smo dokazali, da lahko z 

različnimi metodami navajamo otroka na zdravo prehrano posebno na sprejemanje 

polnovrednih ogljikohidratnih živil oziroma jedi. Ugotovili smo, da smo z vključevanjem 

otrok v načrtovanje in izvajanje dejavnosti za spoznavanje polnovrednih živil pomembno 

vplivali na izboljšanje sprejemanja teh živil. Otrokom smo dali možnost, da so soudeleženi v 

procesu reševanja problema ter še dodatno vplivali na to, da so otroci pogosteje sprejemali in 

uživali polnovredna živila. 

 

Nadalje smo spoznali, da je zelo pomembna tudi vloga vzgojitelja, kjer je bistvenega 

pomena, da zna otroke motivirati, jih spodbujati, organizirati dejavnosti, ozaveščati o 

polnovrednih živilih preko igre. Že na začetku diplomskega dela smo navedli, da je igra 

otrokova največja motivacija, v kateri išče smisel in pridobiva znanje.  

 

Poleg vseh dejavnikov, ki pomembno vplivajo na pogostejše uživanje polnovrednih 

živil, pa ne smemo pozabiti na starše, ki so poleg vzgojitelja pomembni dejavnik, ki vpliva na 

to, kako se bodo otroci prehranjevali. Vzgojitelj ima lahko pri tem pomembno nalogo 

ozaveščati starše in s tem posledično otroke o  pravilnih prehranjevalnih navadah. 

Otrokom moramo dati priložnost, da povedo, kaj mislijo, da kritično vrednotijo pojme 

ter da jih pustimo biti odgovorni in samostojni. Le na tak način se bodo nezavedno največ 

naučili in to znanje prenašali naprej, poleg tega pa se moramo vzgojitelji zavedati, da lahko z 

načrtovanimi dejavnostmi v povezavi s prehrano bistveno več pripomoremo k oblikovanju 

zdravih prehranjevalnih navad v predšolskem obdobju. Temu lahko v bližnji prihodnosti 

posvetimo še večjo pozornost. 
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12 PRILOGA 
 

Anketni vprašalnik 
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Spoštovani!  

Sem Petra Rozman,  absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani  in zaključujem študij 

predšolske vzgoje. V diplomski nalogi bom obravnavala načine spodbujanja k uživanju in 

izboljšanju sprejemanja polnovrednih živil pri predšolskem otroku. Za podrobnejšo analizo 

potrebujem tudi mnenja in stališča vzgojiteljic, zato bi Vas lepo prosila, da mi pomagate tako, 

da izpolnete spodnjo tabelo s trditvami in odgovorite na vprašanje. 

Anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene.  

Za sodelovanje in pomoč se Vam iskreno zahvaljujem! 

 

Obkrožite. 

Vaš spol:  M     Ž                                                                             Vaša starost:  20–30 

                                                                                                                                31–45 

                                                                                                                                46–55 

                                                                                                                            Več kot 55 
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1. V tabeli s črko »x« označite, kako močno se strinjate s posamezno trditvijo. Številka 1 

pomeni, da se nikakor ne strinjate, številka 5 pa, da se s trditvijo popolnoma strinjate.  

TRDITEV 

 

1 — 

nikakor 

se ne 

strinjam 

2 — 

se ne 

strinjam 

3 — 

niti se 

strinjam, niti 

se ne 

strinjam 

4 — 

se 

strinjam 

5 — 

popolnoma se 

strinjam 

Hrana v vrtcu je zdrava.      

Otroke pogosto spodbujam k 

uživanju zdrave hrane. 

     

Za predšolskega otroka je 

pomembno, da se zdravo 

prehranjuje. 

     

Otroke pogosto spodbujam k 

uživanju polnovrednih živil. 

     

Polnovredna živila so zelo koristna 

za otroka. 

     

Sama pogosto uživam polnovredna 

živila. 

     

Naš vrtec v jedilnike zelo pogosto 

vključuje polnovredna živila. 

     

Vključevanje polnovrednih živil v 

jedilnike vrtcev je pomembno. 

     

Otroci radi uživajo različne vrste 

kruha (črni, polnozrnati, s semeni 

…). 

     

Otroci radi uživajo semena, 

stročnice, različna žita. 

     

Otroci imajo radi sladkarije.      

Staršem svetujem, da za 

praznovanje rojstnega dne svojega 

otroka v vrtec raje prinesejo kakšen 

polnovredni prigrizek, vodo ali 

sadje.  

     

Različni načini pozitivno vplivajo 

na sprejemanje nove hrane pri 

predšolskem otroku. 

     

Otrok, ki je aktivno udeležen pri 

izvajanju vsakdanjih opravil 

(kuhanje itn.), lažje sprejme novo 

hrano. 

     

V okviru dejavnosti v vrtcu otroci 

spoznavajo polnovredna živila. 
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2. Kakšni so Vaši predlogi za spodbujanje uživanja in sprejemanja polnovrednih živil pri 

predšolskih otrocih? 
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