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Razumevanje o preteklosti skozi  spremembe in sosledja 

Projekt Grad Fužine je zapis pristopov, tehnik in metod, s katerimi vzgojiteljice omogočajo 

predšolskim otrokom učenje o preteklosti oziroma zgodovini in jim pomagajo v dojemanju 

koncepta časa. Otroci opazujejo svet okrog sebe in skušajo razumeti zapletene družbene 

pojave in spremembe; tako se učijo -  ko si skušajo osmisliti bivanje človeka na svetu, 

njegovo življenje in ustvarjanje. Kaj se je dogajalo včasih, nekoč, ko njih še ni bilo… , kako 

so živeli dinozavri, Mostiščarji na Barju in podobna vprašanja, vedno znova predstavlja izziv 

za otroke. Odrasli jim pomagamo prepoznati preteklost, ko jih učimo poiskati pisne in ustne 

vire, zgodovinske ostanke, predmete. Ko skušamo pojasniti preteklost, je pomembno 

zavedanje, da se s tem odmikamo od  pravljičnega sveta fikcije k čim bolj verodostojni, 

znanstveni podobi, kot jo je mogoče pridobiti iz virov, ki so nam trenutno na voljo.  

Otrokom približamo razumevanje koncepta časa oziroma preteklosti tako, da jim omogočimo 

prepoznati spremembe – stvari, ljudi, dogodkov… v nekem razdobju. Kot zgodovinarje nas 

zanima znanstvena resnica, zato ne zadošča uporabljanje pojmov »nekoč«, »v davnih časih«, 

kot to zasledimo v pravljicah. »Včasih« namreč lahko otrokom pomeni, 'lansko poletje, ko 

sem bil na morju', 'takrat, ko je živel Kekec'… pa tudi 'takrat, ko so na zemlji živeli prvi 

ljudje'.  Učenje o preteklosti je poskus rekonstruiranja nekakšnega zaporedja, sosledja 

pojavov. Starejši predšolski otroci si že lahko predstavljajo, da eno leto pomeni od enega 

novoletnega praznovanja do drugega, pri daljših časovnih obdobjih pa imamo tako odrasli kot 

otroci težave s predstavljivostjo.  Vendar pa je prav to naša naloga; spoditi razvoj 

prestavljivosti. Za razumevanje sprememb v času izberemo tiste mejnike, ki so otrokom znani, 

domači in blizu; npr. prvo televizijo smo dobili približno  takrat, ko je bila tvoja babica toliko 

stara kot si ti sedaj; slovenski pesnik France Prešeren je živel približno takrat, ko je živel 

Kekec, ki ga poznate iz pravljice, v istem času pa je živel na gradu Fužine tudi Fidelis 

Terpins; ko sta oba že umrla, je bil v Ljubljani velik potres, zatem pa je arhitekt Jože Plečnik 

narisal Tromostovje, ki so ga zgradili kmalu po tem.  Tako ustvarjamo sosledje na otrokom 



razumljiv način in skušamo priti do čim bolj verodostojne »znanstvene« rekonstrukcije 

zgodovine. 

Seveda se lahko vračamo v pravljični in mitološki svet, saj nam prav miti in legende pogosto 

sporočajo, kaj se je dogajalo v preteklosti. Med domišljijo, fikcijo in znanstveno resnico torej 

ni nujnega nasprotja, vendar naj bo razlikovanje med obema svetovoma otrokom razvidno: ko 

preidemo od branja zgodovinske knjige, v kateri so opisano, kako so bili opremljeni 

srednjeveški vitezi in kaj so delali, k branju pravljice, v kateri se vitez bojuje z zmajem… 

otrokci naj vedo, da gre v prvem primeru za radovednega znanstvenika, ki je skušal čim bolj 

natančno opisati viteza in njegovo življenje, v drugem primeru pa za pisatelja, ki si je skušal 

izmisliti čim bolj zanimivo, nenavadno in zabavno zgodbo.   

Zapis projekta Grad Fužine je primer učenju z raziskovanjem (angl. inquiry) namenjenega 

otrokom starejših predšolskih skupin; vanj so vgrajeni tudi drugi pristopi k učenju: 

ustvarjanje pogojev za simbolno igro; sodelovalno učenje z reševanjem timskih nalog; 

reševanje problemov odprtega tipa (angl. open-ended problem solving) ter učenje 

demokratičnih izkušenj sprejemanja odločitev. Maxim (1997) opredeljuje učenje z 

raziskovanjem kot strategijo aktivnega učenja, usmerjeno v reševanje problemov zaprtega 

tipa, ki je utemeljeno na zbiranju in analizi  informacij. Tudi raziskovalno učenje v 

predšolskem obdobju sledi zakonitostim oz. korakom, ki so značilni za vsako raziskovanje: 

najprej je potrebno opredeliti problem, se zatem vprašati, kakšne so naše predpostavke in 

predvidevanja, poiskati informacije in podatke, jih dokumentirati, urediti in organizirati, 

narediti njihovo sintezo ter  spoznanja uporabiti v novem kontekstu. 

 

Projekt Grad Fužine je zbir zamisli, nabor idej o postopkih vzgojitelja, pristopih in tehnikah, 

ki zagotavljajo dovolj časa za učenje »na dolgi rok« ter postopnost  - oboje je temeljnega 

pomena, če razumemo učenje kot (socialno) konstruiranje vednosti. Otrok je aktiven iskalec 

smisla – predeluje, preizkuša svoje miselne strukture, dokler ga ne zadovoljijo. Vzgojiteljica  

ga pri tem podpira, ustvarja primerne situacije, uravnava skupinske in individualne aktivnosti 

in odnose, spodbuja k razmišljanju, vodi in usmerja procese. Učenje predpostavlja  

dvosmerno komunikacijo, v kateri vzgojiteljica prepoznava (tudi) otrokove strategije, motive 

za učenje, načrtuje aktivnosti, otrok pa se aktivno vključuje v proces in ga pogosto usmerja s 

svojo izbiro in samoaktivnostjo. 

 

Zapis o raziskovanju gradu Fužine se bere kot nekakšna »zgodbo o otrokovem učenju« 

oziroma vzgojiteljevih postopkih, tehnikah, pristopih…, ki to omogočajo. V tej zgodbi je 



mogoče vnaprej predvideti in načrtovati učne spodbude, ki jih ponuja, ne pa, kako se bodo 

otroci nanje odzivali, kako bodo gradili predstave in pojme, kakšne zamisli bodo prispevali … 

in kako le-te vzgojitelj vgrajuje v nove učne spodbude in potek učenja. Otrokovega 

soustvarjanja učenja ni mogoče vnaprej načrtovati, pa vendar je ta komponenta bistvenega 

pomena za procesno-razvojno načrtovanje. Ali to pomeni, da ni potrebno vnaprej načrtovati 

ciljev, pač pa »slediti« otrokom, kot neredko slišimo? Nikakor ne; med ciljnim in razvojnim 

kurikulom ni nepremostljivega nasprotja; pomembno pa je, katere cilje vnaprej načrtujemo?  

 

Menim, da je bistveno večjo pozornost potrebno nameniti načrtovanju tistih ciljev, ki 

zadevajo proces otrokovega učenja. V tradicionalnih »pripravah« namreč pogosto zasledimo, 

da so postavljeni cilji vsebine in/ali končnega rezultata, ki sporočajo, katera znanja naj otroci 

»absorbirajo« (npr. »otroci spoznajo delovanje medijev«), ni pa opredeljenih ciljev, ki bi 

vsebovali tudi procesne elemente (npr. »otroci primerjajo vsebine medijev in kritično 

vrednotijo njihova sporočila«).Z nizom dejavnosti opisanih v projektu Grad Fužine smo 

skušali opozoriti prav na procesne cilje – naravnane k spodbujanju otrokovih miselnih 

sposobnosti – tistih, torej, ki se dosegajo na »poti« do nove vednosti, novih spoznanj. Katere 

procesne cilje smo torej zasledovali v projektu Grad Fužine? Prikazati smo skušali, da je prav 

toliko, kot spoznanje o vsebini napisa na portalu gradu, pomembno, da se otrok uči razmišljati 

o možnih virih informacij, s pomočjo katerih bi prišel – najhitreje - do odgovora na to 

vprašanje. Še prej pa se otrok uči, da je potrebno formulirati vprašanja raziskovanja: 

natančno razmisliti in ubesediti, kaj ga sploh zanima; kaj natančno bo raziskoval; zatem pa 

tvoriti domneve in predvidevanja, h katerim se bo vrnil in jih preveril. Otrok se uči 

dokumentirati - beležiti in hraniti podatke in informacije in ob tem gradi razumevanje, da je to 

v procesu raziskovanja nujno, sicer bi se te zgubile in jih ne bi mogli uporabiti. Uči se 

različnih tehnik dokumentiranja in pri tem spoznava funkcije dokumentiranja – v postopkih 

zbiranja, urejanja, analize in sinteze informacij. Natančna risba grba je dokument, ki služi kot 

prenos informacije; fotografija gradu z različnih perspektiv otroku omogoča kasnejšo 

rekonstrukcijo zgradbe; zvočni zapis intervjuja s kustostinjo zagotavlja, da si informacije 

vedno znova prikličemo in uporabimo za odgovore na delna vprašanja; fotografije iz knjig so 

dokument, ki omogoča umeščanje, razvrščanje dogodkov, ljudi, zgradb… v času – na časovni 

trak.  Projekt Grad sporoča, da se že predšolski otroci zmorejo naučiti zbirati podatke tudi z 

zelo zahtevnimi deskriptivnimi metodami: sistematičnim opazovanjem, anketo, intervjujem in 

zbiranjem predmetov iz preteklosti; da so pridobljene informacije sposobni urediti in grafično 

prikazati s prav tako zahtevnimi tehnikami, če jim jih približamo na njim znan način. V 



procesu urejanja in organiziranja informacij se uči selekcije oz. odbiranja informacij, ki mu 

pomagajo odgovoriti na zastavljena vprašanja  – od tistih informacij, ki niso relevantne. Ko 

spoznava, da si lahko informacije iz različnih virov tudi nasprotujejo, se uči njihovega 

kritičnega vrednotenja. Na ta način otrok spoznava, da je raziskovanje proces pridobivanja 

čim bolj verodostojnih, veljavnih informacij.  

Tudi pri preostalih pristopih, ki so vkomponirani v projekt Grad Fužine, smo zasledovali 

predvsem procesne cilje. Skozi dejavnost gradnje gradu z različnih perspektiv, kreiranja grba 

naše skupine in ustvarjanja grajskih zgodb na način nedokončane zgodbe, se otroci učijo 

socialnih spretnosti – zlasti sodelovanja (reševanja timskega naloge s skupnimi napori) v 

kontekstu pozitivne soodvisnosti. V procesu odločanja za znak, ki bo osrednji v grbu naše 

skupine, preizkušajo različne demokratične strategije: pogajanje, prepričevanje, doseganje 

soglasja, preglasovane, iskanje  kompromisa ter sklepanja dogovora. Ko se grajske zgodbe 

prelevijo v scenarije in predmeti iz skrinje oživijo … so vzpostavljajo razmere za simbolno 

igro. 

 

…. 

  



 

GRAD FUŽINE – RAZISKOVALNO UČENJE V VRTCU1 

(primeri dejavnosti) 

 

Cilji:  

- omogočiti razumevanje preteklosti oziroma zgodovine skozi spremembe objektov, 

ljudi, dogodkov… v času;  

- učenje spoznavnih in metaspoznavnih zmožnosti. 

 

1. SKRIVNOSTNI NAPIS – ustvarjanje raziskovalnega vzdušja in »opredelitev 

problema« 

Čeprav se otroci pogosto odpravijo na sprehod do bližnjega gradu, nekega dne z vzgojiteljico 

ugotovijo, da ne vedo nič o njem: kaj se je dogajalo z gradom in v gradu… Podamo se na pot 

odkrivanja in razkrivanja tega, kar je v ozadju znanega, vsakdanjega, bližnjega.., da bi 

rekonstruirali zgodbo o gradu. Otrokom napovemo, da bomo poskušali preleviti v 

znanstvenike, ki razkrivajo tudi tisto, česar ni mogoče videti.  

Za začetek je potrebno ustvariti raziskovalno vzdušje, v katerem otroci dobivajo sporočila, da 

je radovednost zaželena; posebej, če otroci niso pogosto vključeni v aktivne strategije učenja.  

Odpravimo se na raziskovalni ogled gradu; da bi sprožili raziskovalno naravnanost, otrokom 

zastavimo uganko, ki ima lahko pridih skrivnosti. Takšna se nam ponuja na vhodu v grad; nad 

njim je kamnita plošča, v katero so vklesani trije grbi, nad njimi pa napis  v nemškem jeziku. 

Ta v prevodu sporoča:  "Stavbo je pričel graditi, ko se je pisalo leto 1528, Veit Khisl z dobrim 

svetom in dejanjem Hansa Weilhammerja. Naj Bog hišo dobro varuje, naj ne dovoli, da bi jo 

kaj hudega doletelo (…)«. Če otroci sami niso opazili napisa, jih spodbudimo, da ga poiščejo. 

Ko ugotovimo, da je zapis v nerazumljivem jeziku, lahko začnemo z ugibanjem.   

 

Z vprašanji spodbujamo domišljijske predstave in predpostavke: Kaj bi ti napisala, če bi si 

zgradila hišo? Kaj misliš, da so stanovalci gradu Fužine zapisali? 

 

Postavljamo vprašanja, ki spodbujajo stvarnejše domneve: Ste že bili kdaj pri kakšni kmečki 

hiši? Kaj ste videli na vhodom? Ali ima še kakšne hiša napis; kakšnega? Zakaj so nekateri 

napisi prav nad vhodom? 
                                                           
1 Predstavljen je dopolnjen opis projekta, ki je bil izveden s študenti Oddelka za predšolsko vzgojo PeF v skupini 
starejših predšolskih otrok. 



 

Domneve in ugibanja otrok lahko zapišemo ali posnamemo; še vedno pa ne vemo, kaj zares 

piše na portalu. Poskušamo pridobiti zamisli otrok o virih informacij: kdo bi nam pomagal 

rešiti uganko.  

 

  
 

Slika 1 : plošča na grajskem portali s tremi grbi in napisom 

 

Fotografije napisa in risbe grbov: otroci dokumentirajo 

Otrokom ponudimo digitalni fotoaparat, s katerim slikovno zabeležijo napis, da ga bodo lahko 

pokazali drugim, ki morda vedo, kaj pravi. Še bolj zapletena uganka so podobe treh grbov, ki 

kar same po sebi postavljajo vprašanja: zakaj so na gradovih izklesali grbe, kaj sploh je grb, 

zakaj vsebuje podobe, katere, in kaj predstavljajo? Predlagamo, da otroci pazljivo opazujejo 

grbe in jih čim bolj natančno prerišejo; s prerisanimi podobami  bodo lahko poizvedovali pri 

starših, v vrtcu .... Za to tehniko prerisovanja priskrbimo likovni material, ki omogoča 

natančnost, najbolje svinčnik ali tanko oglje ter trdo podlago. Spodbujamo otroke k čim 

boljšemu opazovanju in točnosti prerisovanja.  

 

Ko se vrnemo v vrtec, prenesemo fotografije napisa z aparata na računalnik, jih povečamo, 

natisnemo in prilepimo na plakat v garderobi. Spodaj zapišemo prošnjo za starše in druge 

mimoidoče, naj nam pomagajo razvozlati uganko: kaj pravi skrivnostni napis nad vhodom v 

gradu Fužine? Risbe grbov prav tako razstavimo v garderobi in zapišemo, kaj vse nas zanima 

v zvezi z grbi?  S tem bomo sprožili proces komunikacije »okrog naloge«; otroci bodo starše 

ob odhodu in prihodu spraševali; lahko pozovejo tudi otroke drugih skupin, vzgojiteljice, 

ravnateljico, kuharice… k ugibanju in raziskovanju. V garderobo postavimo »skrinjo 



radovednosti«, v katero lahko spravljajo odgovore, zapise, izpiske z interneta, knjige… vse, 

kar nam bo pomagalo pri našem raziskovanju. V naslednjih dneh potekajo razprave, ugibanja 

in zbiranje informacij ter virov; uganka bo verjetno spodbudila otroke, da se bodo s starši 

vračali na grad in iskali odgovore.  

 

»Srečevanja z gradom« 

V naslednjih dneh omogočimo otrokom »srečevanja« z gradom, ki vključujejo različne vrste 

izkušenj – zaznavne, estetske, kognitivne, motorične…; postavljamo jim uganke in naloge. 

Namen te faze je spodbuditi radovednost in opredelitev raziskovalnih vprašanj. 

 

- Zaznavna srečevanja z gradom: otroci spoznavajo grad z vsemi čutili; tipajo hladne 

kamnite površine, sprehajajo se pod arkadami in  vržejo kamen v vodnjak, prisluhnejo in 

skušajo ugotoviti, kako globok je, preizkušajo odmeve v grajskih sobanah in njihove 

posebne vonje …  

- Domišljijska srečevanja z gradom: obiščemo okrogli stolp in si predstavljamo, da smo 

grajske gospodične zaprte v stolp; kako smo oblečeni, kaj počnemo…;.  

- Estetska srečevanja z gradom: občudujemo stenske poslikave na gradu; poslušamo 

glasbo. 

- Igriva srečevanja z gradom: organiziramo igre v okolici gradu; npr. okrog gradu po 

grajskem jarku ; prinesemo odeje, košare s prigrizki in se igramo piknik grajske gospode v 

grajskem parku;  

- Ustvarjalna srečevanja z gradom: prinesemo stojala in slikarski pribor in se igramo 

slikarje, ki ustvarjajo portret viteza pred vhodom v grad. 

- Uganke: povemo otrokom, da je nekje v grajskih prostorih skrita kovinska krona; 

povabimo jih, da jo poiščejo; ko jo odkrijejo v prizidku gradu jih jim povemo, da je bila 

krona pravzaprav del nekega drugega prostora in naj skušajo uganiti, katerega (krona je 

bila prvotno del na grajskega vodnjaka). 

- Iskanje zaklada - predmeti oživijo: v okolici gradu skrijemo zaklad – skrinjo s predmeti 

povezanimi z življenjem na gradu: npr. svečnik, konjsko kopito, ipd. Postavimo 

orientacijska znamenja, s pomočjo otroci odkrijejo pot do zaklada. Predmeti v skrinji 

oživijo: svečnik se skriva in pritožuje nad prepihom v vseh sobanah…; konjsko kopito je 

na poti k kovaču, ki mu bo našel novega konja… Spodbudimo otroke, da naredijo 

predstavo oživljenih predmetov na grajskem dvorišču.  

 



Tovrstna srečevanja z gradom omogočajo, da otroci dovolj časa preživijo v »komunikaciji" s 

predmetom raziskovanja in izoblikujejo interesna področja. Različne izkušnje zagotavljajo, da 

otroci - z različnimi načini zaznavanja -, postopoma prepoznavajo, kaj jih zanima in 

postavljajo raziskovalna oziroma problemska vprašanja. So nekakšen prehod od pravljične, 

mistične podobe gradu k stvarni podobi, ki se ukvarja z iskanjem dejstev, resnic.  

 

 Kaj nas zanima;  opredelitev problemskih vprašanj 

Otrokom pomagamo oblikovati oziroma jasno opredeliti raziskovalna vprašanja. Odločimo se, 

kaj nas bo zanimalo: kako je zgrajen Fužinski grad? Kaj so gradovi; zakaj so se gradili in 

kako so se branili pred napadalci… Zdaj je potrebno vprašanja še urediti; vodimo diskusijo:  

katera so si podobna in »gredo skupaj«, ali so katera vprašanja takšna, da lahko nanje hitro 

odgovorimo, samo z opazovanjem…, katera probleme bo težje rešiti, saj nimamo odgovorov 

na dosegu… Pomagamo otrokom razvrstiti in urediti vprašanja: po vsebinskih sklopih, od 

splošnih k bolj podrobnim. V igralnici lahko na plakatu ali drugi vidni površini izdelamo 

miselni vzorec, v katerem so zajeta vprašanja opremljena z imeni otrok ali njihovimi znaki. 

Miselni vzorec naj bo na vidnem, dostopnem mestu npr. na notranji strani vrat omare, ki se 

veliko uporablja, da vsi vidimo, katere probleme bomo reševali kot raziskovalci gradu. V 

shemi naj bodo prazna polja, saj se bodo v projektu odpirala nove neznanke; tako bomo na 

pobudo otrok lahko vanje vnašali nova raziskovalna vprašanja ter morda brisali tista, ki niso 

(več) zanimiva ali pa smo ugotovili, da preprosto nismo našli virov, s katerimi bi nanje 

odgovorili. 

 



 
Slika 2: Kaj vse nas zanima – miselni vzorec 

 

2. KAJ ŽE VEMO; izražanje domnev 

Ko smo se odločili, kaj nas zanima, organiziramo dejavnosti, ki nam povedo, kaj otroci že 

vedo, kakšni so njihovi hipotetični odgovori na problemska vprašanja in kakšne predhodne 

izkušnje z obiski gradov imajo. 

 

Ljubljanskega grad in grad Fužine – primerjave in domneve 

Odločimo se, da se bomo najprej lotili bolj splošnih vprašanj: Kaj je grad? Ali so vsi gradovi 

enaki? V čem je Fužinski grad poseben?, da bomo izvedeli nekaj več o gradovih in jih 

primerjali. Odpravimo se na Ljubljanski grad in povabimo otroke, da ga pazljivo opazujejo, 

saj bo njihova naloga ugotoviti, v čem je podoben Gradu Fužine, kaj imata skupnega, v čem 

pa se razlikujeta. Namen obiska je pripeljati do sklepanj o skupnih značilnost gradov, ki se 

odražajo v  njihovi obrambni funkciji; otroci sklepajo o  položaju gradu (na vzpetini, pri ob 

vodi) ter obrambni strukturi zgradb (obrambnimi jarki in stolpi, dvižni mostovi…). 

 

Vodimo otroke v procesu opazovanja, pri čemer uporabljamo različne vrste vprašanj. Npr.:  

- vprašanja za usmerjanje zaznav (Ali ste opazili, kje je grad zgrajen? Kaj vidite spodaj, kaj 

v okolici gradu, pred vhodom?)  

Zakaj so včasih gradili 
gradove? Kaj je grad 
in v čem se razlikuje 
od drugih zgradb? 

Kakšne gradove 
poznamo?  

Kdaj so zgradili 
Fužinski grad? 
Kako se je od 

takrat 
spreminjal?  

Kakšna je zgradba, 
kako izgleda od zunaj 
in od znotraj? Katere 
prostore ima in čemu 

služijo? 

Kaj je grb? Kaj je 
narisano v Fužinskem 

grbu? 

Zakaj so uporabljali 
grajske stolpe? 

Kdo je živel v 
gradu?  

Kako so živeli? 

Kdo so bili vitezi? 
Kako so bili 
oblečeni in 

opremljeni? 

V čem je grad 
Fužine poseben, 

drugačen? 



- vprašanja primerjanja (Ali grad Fužine prav tako stoji na hribu? Kaj ima Grad Fužine, 

česar Ljubljanski grad nima? Ali so vsi gradovi enaki?  Kaj imajo vsi gradovi?) 

- vprašanja s katerimi prikličemo predhodne zaznave (Se spominjate, kaj ste videli, ko ste šli 

okrog gradu Fužine?) 

- vprašanja, ki izzovejo predhodne izkušnje (Ali si že bil na kakšnem drugem gradu? Kaj si 

opazil?)  

- vprašanja domišljije (Kako bi si ti zgradil grad, da bi bil varen pred napadalci, sovražno 

vojsko?) 

- vprašanja predvidevanja (Kako bi se prebivalci gradu branili, če bi jih napadli sovražni 

vojaki?)  

- Vprašanja, ki spodbujajo sklepanje in oblikovanje domnev (V čem se gradovi razlikujejo 

od drugih hiš?  Čemu so včasih gradili gradove? Za koga so jih gradili?)  

 

Otrokom sporočamo, da so nam je njihova razmišljanja dragocena, da nas iskreno zanimajo  

njihovi razlage in »teorije« o gradovih in njihovem »življenju«. To storimo tako, da 

prisluhnemo otroškim razlagam, ugotovitvam, sklepanjem, izkušnjam, ugibanju, … zatem pa 

poskrbimo, da so ta dokumentirana oz. zabeležena - spravljena tako, da jih lahko vedno znova 

prikličemo, si jih ogledamo. Zberemo tehniko, ki je najbolj ustrezna ali dostopna; npr. risba s 

komentarjem, zvočni zapis na diktafonu, telefonu, video-posnetku…  Ko bomo prišli do 

odgovorov na neznanke, se bomo lahko vrnili k našim razmišljanjem na začetku projekta; 

ugotavljali bomo, koliko novega smo spoznali, kje smo se motili, kaj pa smo pravilno 

sklepali. 

 

3. POIZVEMO, KAR NAS ZANIMA; zbiranje podatkov in informacij 

 

Kako je grad Fužine zgrajen, katere prostore ima?  Namen dejavnosti je razkrivanje 

posebnosti gradu Fužine, ki se odražajo v nekaterih posebnostih grajskega dvorišča, arkad in 

stolpov. 

Tloris grajskega dvorišča: z manjšo skupino otrok si ogledamo grajsko dvorišče s 

perspektive od zgoraj - z arkad v zgornjem nadstropju - navzdol. Poskušamo si zapomniti 

obliko dvorišča, zatem pa jo prenesemo na veliko polo papirja: dvorišče, kot ga vidimo od 

zgoraj navzdol predstavlja naš načrt. Poskusimo še drugo tehniko: naredimo kolono in skupaj 

obhodimo vse stranice notranjega dvorišče; zapremo oči in si ponovno predstavljamo obliko 

dvorišča; tokrat jo ponazorimo s telesi. Vrnemo se v vrtec in poiščemo informacije o grajskem 



dvorišču na spletu. Otrokom pomagamo uporabiti iskalnik podatkov, vnesti ustrezne ključne 

besede, ki jih bodo pripeljale do tlorisa dvorišča. Primerjamo risbo tlorisa, ki smo jo dobili na 

spletu z našimi risbami; ugotavljamo podobnosti in razlike. Ugotovimo, da je posebnost 

dvorišča gradu v njegovi pravokotni, vendar nepravilni obliki.  

 

 

 
Slika 3: Tloris grajskega dvorišča (vir: http://www.arhitekturni-vodnik.org/?result=157,2) 

 

Zgradba znotraj: druga skupina otrok ima nalogo fotografirati notranjost stavbe -  vse štiri 

notranje stene, arkade, ki v dveh nadstropjih krasijo notranjost stavbe in druge posebnosti. 

 

 
 

Slika 4: pogled na okrogli stolp od znotraj 

 

Zgradba zunaj: tretja skupina naredi posnetek vseh štirih zunanjih strani; ugotovijo,d a je 

posebnost gradu Fužine je v štirih obrambnih stolpih, od katerih so trije štirikotni, eden pa 

okrogel.  

 

 

http://www.arhitekturni-vodnik.org/?result=157,2


 
 

Slika 5: pogled na okrogli stolp od zunaj  

 

Zgradba od znotraj navzven: četrta skupina opazuje in dokumentira okolico gradu z oken in 

lin.  

 

 
 

Slika 6: pogled navzven iz grajske line 

 

Postavljamo vprašanja, ki spodbujajo mišljenje: zakaj so graditelji naredili nepravilno 

dvorišče? Ugibajmo! Zakaj je eden od stolpov okrogel; zakaj niso zgradili vseh stolpov 

enakih? Kaj se je dogajalo v stolpih? 

 

Ponazoritev gradu, poslikava  

Skupine otrok, ki so imele nalogo opazovati grad z različnih zornih kotov, zberejo svoje 

dokumente (posnetke, risbe, fotografije, načrte) in na skupnem srečanju predstavijo, kaj so 

ugotovile; otroci poslušajo predstavitve vseh skupin. Da bi nova znanja čim bolj nazorno 

predstavili, je najbolje, da grad Fužine kar izdelamo. Možnosti je več:  pomagamo si lahko z 

večjimi polami kartonskega papirja in škatlami; če smo uspeli angažirati starše pa lahko z 

njihovo pomočjo pri zbiranju materiala in izdelavi naredimo še trdnejši in stabilnejši grad iz 



ostankov lesa, ki ga postavimo v atrija ali na dvorišče pod streho. Grad mora biti izdelan v 

višini otroških postav, saj takšen spodbuja igro, pripovedovanje grajskih zgodb, predstavlja 

lahko kotiček za umik v grajsko tišino. 

Naša naloga je zahtevna: grad mora biti čim bolj podoben Fužinskemu; v izdelavo skušamo 

vgraditi vse, kar smo se do zdaj naučili. Vsaka od skupin otrok, ki so opazovale grad s svoje 

perspektive, mora prispevati svoje znanje h gradnji. Poskušamo zgraditi čim bolj verodostojno 

kopijo gradu Fužine. 

 

Grad brez okrasitve je puščoben; vsi gradovi so razkošni in okrašeni, zato je nujno, da tudi 

našega poslikamo. Po navdih se vrnemo v grajsko kapelo; tu si lahko ogledamo lepo 

upodobitev Zadnje večerje, Pohod svetih treh kraljev; ležemo na tla in občudujemo poslikan 

strop z lepo ohranjeno podobo svetega Mateja z angelom. Ob tem se prepustimo poslušanju 

renesančne glasbe; pojasnimo otrokom, da so takšno glasbo zelo verjetno poslušali prebivalci 

gradu, prav na začetku, ko je bil grad Fužine zgrajen; zdaj temu času rečemo renesansa. 

Vživimo se v slikarja, ki ustvarja; morda dobimo navdih, kako poslikati naš grad. Ogledamo 

si tudi obnovljene freske – poslikave, ki so se ohranile okrog oken in odprtin ter kot podobe 

okrog vhodov ali portalov. V vrtcu priskrbimo barve in slikarski material, ki omogočajo 

otrokom poslikave večjih površin; na našem kartonastem gradu ustvarjamo freske -  stenske, 

stropne poslikave in poslikave vhoda; slikanje poteka ob renesančni glasbi. 

 

 

 
 

Slika 7: poslikan portal vrat v gradu Fužine 

 

Knjižnica v igralnici 



V igralnici si uredimo prostor, kotiček, v katerem si lahko uredimo zbirko knjig – knjižico v 

igralnici; dopolnimo jo z otroškimi knjigami in slikanicami; te so zelo uporabne tudi kot vir 

informacij, saj otrokom na enostaven način in nazorno pojasnijo nekatere pojave: zakaj imajo 

gradovi obrambne jarke, kako deluje dvižni most… in podobno.  

 

Knjiga Za grajskimi zidovi (Stopar, 2007) opiše prvine grajske arhitekture in njihove funkcije: 

obzidje, stolpe, grajsko kapelo, kuhinjo, prostore za higieno, ječe, vodnjake, grajski vrt; pri 

tem izhaja iz naših gradov. Za lažjo predstavo je posamezna sestavina gradu ponazorjena s 

skico arhitektke. Poleg fotografij in skic je tekstu dodano bogato slikovno gradivo 

srednjeveških fresk, slik in rokopisov. Knjiga Ostra kopja, bridki meči (Stopar, 2006) nazorno 

razloži razvoj gradov na Slovenskem in njihovo samoobrambno funkcijo. V njej najdemo tudi 

zapis o napadih in obrambi gradov, takratnih bojnih strojih in tehnikah - ponazorjenih  z 

risbami in ilustracijami. Iz knjige Vitezi in gradovi (Osborne in Osborne, 2002) bodo otroci 

zvedeli vse, kar je bistvenega o gradovih in vitezih. Knjiga z resničnimi podatki izpolnjuje 

vrzeli v otroškem znanju in hkrati preko bogatih slikanic pušča domišljiji prosto pot. 

 

Knjige si sposodimo v knjižnici; kot pravi raziskovalci morajo otroci knjižničarki samostojno 

pojasniti, katere knjige  želijo, oziroma kaj želijo izvedeti iz knjig. Pri dopolnjevanju našega 

knjižnice z novimi knjigami pokličemo tudi starše in druge odrasle. Ustvarjamo pogoje za 

otroke - zlasti mir in zasebnost ter dovolj »prostega časa« - da listajo slikanice (in berejo, če 

že znajo); uredimo sistem, po katerem ima vstop v knjižnico samo nekaj otrok (ali eden). Ob 

različnih priložnostih otrokom beremo, zlasti ob počitku, na dvorišču… Knjige v naši 

knjižnici so same po sebi dokument, ki je vedno v dosegu roke in lahko pogledamo, kar na 

zanima; zato običajno dokumentiranje ni nepotrebno. 

 

Kdaj je bil grad Fužine zgrajen, kako se je spreminjal; zakaj so ga uporabljali, kdo je v 

njem živel?   

Grad ni bil vedno takšen kot je danes; vemo, da je zelo star, ne vemo pa, kdaj natančno je bil 

zgrajen, kako se je stavba spreminjala in kaj se je v njej dogajalo; čemu in komu je služila. S 

pomočjo knjig in drugih zgodovinskih virov pomagamo otrokom primerjati različne 

upodobitve gradu in rekonstruirati preteklost gradu – njegove stanovalce od postavitve do 

danes.  

 



Najprej imajo otroci nalogo poiskati upodobitve gradu Fužine v različnih zgodovinskih 

knjigah. Za ta namen prinesemo v vrtec knjigo Slava vojvodine Kranjske, v kateri je 

Valvasorjeva upodobitev gradu iz leta 1689. Pomagamo si tudi z drugimi viri, npr. Gradovi 

na Slovenskem (Stopar, 1986), Grajske stavbe v Osrednji Sloveniji (Stopar, 1999) ter 

Graščine na nekdanjem Kranjskem (Smole, 1982), ki prikazujejo pretekle podobe današnjega 

gradu. Pomembno je, da se v tej fazi otroci srečajo s knjigami za odrasle, saj tako postajajo 

pravi raziskovalci, ki jih zanimajo zgodovinska dejstva.  

 

Ob listanju knjig zasledijo upodobitve gradov na Slovenskem; najprej poiščejo slike gradu 

Fužine oziroma jih ločijo od slik drugih gradov. Zatem iščejo različne upodobitve istega 

gradu; primerjajo slike gradu Fužine med seboj in z našo pomočjo opazujejo, kaj se pojavlja 

na eni sliki, na drugi pa ne; nekaj se je torej zgradilo prej, nekaj kasneje; kaj se je dograjevalo 

in kaj podrlo. Slike gradov fotokopiramo (po potrebi povečamo) in zagotovimo čas za 

primerjanje in razvrščanje - premeščanje, urejanje slikovnega materiala. Za ta namen je 

uporabna prazna stena v igralnici, ali tabla z magneti, ali vrv s ščipalkami napeta čez prostor. 

Odgovoriti moramo torej na vprašanje, kako se je grad spreminjal in zakaj se je spreminjal.  

 

Vprašanja, ki spodbujajo primerjanje:  Ali je današnja zgradba gradu Fužine enaka tistim, ki 

smo jih našli na slikah? Kaj ima sedanji grad in česa nima? Katera fotografija prikazuje 

najstarejši grad Fužine, katera je najbolj podobna sedanjemu gradu? Kdaj je bil zgrajen grad 

in kako se je spreminjal?   

 

Skrbno opazovanje nas bo pripeljalo do zanimivih odkritij: na nekaterih upodobitvah gradu 

bomo opazili lepe slapove in brzice reke Ljubljanice, ob bregu katere je bil grad zgrajen. Na 

drugih teh ni več, reka je plitva in spokojna. S primerjanjem upodobitev bodo otroci ugotovili, 

da se dvorec  ni veliko spreminjal – od takrat, ko ga je narisal Valvasor in je bil že sto let star. 

Vendar pa se nekatere malenkosti spremenile; ugotovimo, katere?  

 



 
Slika 8: Valvasorjeva upodobitev gradu Fužine (vir: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/sSlika:Fu%C5%BEine-Valvasor.jpg) 

 

V prihodnjih dneh otrokom beremo odlomke iz knjig, ki nam postopoma pomagajo pojasniti, 

kaj se je v gradu dogajalo. Kartonski grad, ki smo ga izdelali, je kot nalašč za bralni kotiček. 

Opisi in slikovni materiali, nam pomagajo razumeti, kaj se je zgodilo prej in kaj kasneje, 

kakšno je sosledje dogodkov. Tako bomo npr. prebrali, da so na reki Ljubljanici izkopali  

kanal, po katerem so pluli, in da so brzice izginile, ker so h gradu prizidali hidroelektrarno.  

 

Vprašanja, ki spodbujajo sklepanje: Zakaj so brzice in slapovi izginili, ko je bila zgrajena 

hidroelektrarna?. 

Z branjem bomo prišli do zgodbe o gradu; izvedeli bomo, da je grad star več kot 500 let, da je 

najprej v njem živela družina, ki se je pisala Khisl, njihovo lastnino so kamnoseki označili z 

grbom nad glavnim vhodom. Zatem so v njem živeli jezuiti. Dvesto let kasneje je grad kupil 

trgovec in tovarnar Fidelis Terpins, ki se je živel takrat kot Prešeren in drugi veliki 

slovenskimi pesniki in pisatelji. Kasneje se je grad uporabljal kot hidreolektrarna; v njem so 

uredili stanovanja za revne prebivalce, danes pa je v njem Arhitekturni muzej.  

 

Kdo je živel v gradu, za kaj se je uporabljal - časovni trak ali urejanje informacij  

S pomočjo knjig smo prišli slikovnega gradiva in opisov, ki nam pomagajo ustvariti zaporedje 

dogodkov. Ugotovimo, katera stavba je bila prej, katere kasneje; kdo je bil prvi lastnik gradu, 

kateri so bili naslednji stanovalci. V tej fazi raziskovanja pridemo do spoznanja, da je velik 

del zgodovine gradu neraziskan; da nimamo nobenih virov, ki bi nam pomagali. Če v naših 

knjigah nič ni zapisano ali narisano, moramo iskati drugje: kje bi našli portret članov družine 

http://sl.wikipedia.org/wiki/sSlika:Fu%C5%BEine-Valvasor.jpg


Khisl, saj nas zelo zanimajo; ali sploh obstajajo in kje. Zavemo se, da bomo morali najti druge 

vire informacij: poiskati moramo, ali so slikarji narisali kakšne portrete; kje so shranjeni; 

povprašali bomo v muzejih in pri strokovnjakih…   

Slike oz. fotokopije, ki jih imamo na voljo, bomo uredili na nekakšnem časovnem traku. 

Poskušamo si predstavljati, koliko je 100 let; pomagamo si z metrom, en centimeter nam bo 

predstavljal eno leto, en meter pa sto let. Ugotovimo, da bomo morali izprazniti kar dve steni 

igralnice, da bomo lahko namestili časovni trak. Na njegov začetek bomo dali Valvazorjevo 

sliko gradu Fužine, ki je nastala kmalu po tem, ko je bil zgrajen; konec traku predstavlja 

sedanjost, zato lahko nanj prilepimo naše fotografije gradu. Vmes v pravilnem zaporedju 

umestimo slike in druge vire, ki jih smo jih do zdaj zbrali; preostale bomo skušali najti drugod 

in tako sestaviti čim bolj popolno zgodbo. 

 

 
Slika 9: Fidelis Terpins – stanovalec gradu 

 

Kaj je grb? Kaj pomenijo podobe vklesane v grbu na gradu Fužine; »intervju« s 

kustosinjo.  

Pri našem raziskovanju gradu smo marsikaj naučili, še več pa je neznanega. Zato je 

pomembno, da tekom projekta v igralnici poskrbimo za nekakšno »škatlo radovednosti«, ki 

služi kot odlagališče neznank in vprašanj, na katera do sedaj še nismo našli odgovorov. 

Takšen  seznam vprašanj je dobra priprava za naš poizvedovalni razgovor oziroma »intervju« 

s kustosinjo. 

V knjigah še vedno nismo zvedeli ničesar o grbih na portalu Gradu Fužine; še vedno ne vemo, 

kaj predstavljajo podobe v grbih? Zato pokličemo na pomoč osebo, ki veliko ve o tem; to je 

kustosinja, ki pozna zgodovino gradu in nas bo vodila po njem. Pomembno je, da otroci 

vnaprej pripravijo vprašanja in jim razgovor s kustosinjo prepustimo; občasno jih spomnimo 

le na vprašanja iz  »škatle radovednosti«, ki so jih morda pozabili. Za boljšo pripravo na 



intervju lahko vprašanja posnamemo na diktafon. Opozorimo otroke, da nam bo kustosinja 

veliko novega povedala in jih vprašamo, ali si bodo vse zapomnili oziroma kakšne predloge 

imajo, kako bi shranili, kar bomo novega izvedeli; odločimo se za eno od tehnik 

dokumentiranja.  

 

Povabimo kustosinjo v vrtec, da si ogleda naš časovni trak in preveri, ali smo slike pravilno 

razvrstili; ugotovi, kje imamo prazne prostore, ker nismo ničesar našli… Prinese nam nove 

knjige, slike in informacije, s katerimi lahko dopolnimo naše znanje o gradu in popravimo 

svoj časovni trak. Na tej stopnji se otroci začnejo zavedati, da obstajajo različni - pisni, 

ustni… in drugi viri, ki govorijo o istem dogodku, osebah, stvareh, zato jih moramo primerjati 

med sabo. Predvsem pa so viri pomanjkljivi, zato se moramo kot »zgodovinarji« zelo 

potruditi, da najdemo čim več delov časovne sestavljanke. Tako otroci izvejo, da je bilo ime 

gospoda, ki je dal zgraditi grad Fužine Vid Khisl; srednji grb je grb njegovega sina Janeza, 

druga dva pa sta grba njegovih dveh žena; prvi je bilo ime Ana Lichtenberg, drugi pa Marija 

Paradeiser. Predstavimo kustosinji katere podobe v grbih smo uspeli prepoznati, saj vse niso 

dobro vidne.  

Kustosinja dopolni naše znanje; izvemo, da je ščit Janezovega grba razdeljen v štiri prostore 

srebrne in rdeče barve, v njem je pokončna kača obrnjena v levo, rep kače sega v spodnji 

prostor, v katerem so trije srebrni kamni. V drugem polju je črn bik na zlati podlagi. Ostala 

dve pa sta zrcalni podobi kače obrnjene v drugo smer, ter prav tako zrcalni podobi bika. 

Kustosinja nam prinese časopis Drevesa, kjer si lahko ogledamo natančno podobo grba z 

vsemi barvami. Tako lahko ugotovimo tudi, da v grbu Janezovih žena najdemo podobo ptiča.  

Vprašanja, ki spodbujajo predpostavke: Zakaj je v grbu kača, kaj predstavljajo srebrni kamni 

in kaj pomenijo biki; zakaj ptiči v obeh grbih dveh žena? Zakaj so izbrali prav te znake? 

 

 

 

 

Slika 10: različice grba rodbine Khisel (Vir: Janez Vajkard Valvasor, "Opus Insignium Armorumque 

1687 - 1688 Das Grosse Wappenbuch; http://slovenija.heraldry.ca/menus_slo/roll_m.php?Menu=5) 

http://slovenija.heraldry.ca/resources/misc/valvasor/valvasor.htm
http://slovenija.heraldry.ca/menus_slo/roll_m.php?Menu=5
http://slovenija.heraldry.ca/arms/k/kheysell_67a_arms.h
http://slovenija.heraldry.ca/arms/k/kheysell_67b_arms.h
http://slovenija.heraldry.ca/arms/k/kheysell_67c_arms.h


 

Izvemo tudi o izvoru grbov: da so grbi nastali pravzaprav iz srednjeveških ščitov. 

Srednjeveški vitezi so ščite okrasili z različnimi podobami zato, da so se prepoznali med sabo; 

ker so imeli na glavi zaščitna pokrivala, njihovi obrazi niso bili dobro vidni, zato so se bali, da 

jih ne bi po pomoti ranili – njihovi vojaki, pa tudi vojaki sovražne vojske. Slike na ščitih so 

postale nekakšen zaščitni znak vsakega viteza, po katerih se je ločil tudi od »navadnih« ljudi, 

ki niso bili vitezi. Te znake so se potem risali tudi v grbe družin, ki so imele v lasti gradove. 

Znaki so predstavljali to kar je bilo še posebej pomembno za osebe ali družine; na kar so bile 

ponosne. Grbi so se spreminjali, postajali so vse bolj okrašeni, vse več je bilo v njih znakov, 

ki so jih prenesli iz grbov oseb, ki so bili sorodniki oziroma člani rodbine.  

 

Moj osebni grb, grb naše skupine 

Otroke povabimo k razmišljanju:  Ali imate otroci v vrtcu kakšne znake, po katerih vas 

prepoznamo? Kakšen znak bi si ti porisal na ščit, da bi te drugi vitezi prepoznali? Kakšen grb 

bi si ti vklesal? Z različnimi dejavnostmi pomagam otrokom razumeti, da znaki pomembno 

odražajo značilnosti oziroma posebnosti neke osebe in s tem njeno/njegovo prepoznavnost 

oziroma identiteto. Kakšen bi bil tvoj znak v garderobi, če bi ga izbral sam. Zakaj si izbral 

prav ta znak?Denimo, da se cel vrtec odpravi na skupni izlet; ker bo otrok veliko, se 

odločimo, da bo vsak imel majico s svojim znakom. Kakšen znak bi si narisal, da bo najbolje 

predstavljal prav tebe? Ponudimo otrokom barve za tkanine; majice, na kater bodo risali 

znak, si lahko prinesejo od doma. 

 

Moj grb. Zdaj smo pripravljeni za ustvarjanje mojega osebnega grba. Ponudimo otrokom 

skice grbov s štirimi praznimi polji in jih povabimo, da vanje narišejo: kaj najraje delam v 

prostem času, moja najljubša oseba iz filma, knjige, risanke… na kaj sem ponosen, kaj mi je 

uspelo; kaj bi rad postal; kaj imam rad, česa ne maram… Ogledamo si skice vseh osebnih 

grbov; omogočimo vsakemu otroku, da pripovedujejo, zakaj je narisal določen znak, na 

kakšen način je ta povezan z njim. Pripovedovanje poteka v manjših skupinah, da imajo otroci 

dovolj možnosti, da pripovedujejo in so slišani. 



Delovni list: MOJ GRB 

Navodila otrokom:  

Pomisli, kaj najraje delaš v prostem času; nariši sliko, risbo, ki to predstavlja v levi zgornji 

prostor grba. Zatem razmisli, katera je tvoja najljubša oseba iz filma, knjige ali risanke…to 

nariši v levi zgornji prostor v grbu. Spodaj levo nariši, kaj ti je uspelo, na kaj si zelo ponosen; 

spodaj desno pa kaj bi rad postal, ko boš velik.  

 
  



Viteška oprema. Druga skupina otrok izdeluje opremo viteza: ščit in meč. Izdelki so iz tršega 

kartona, saj takšni omogočajo varno bojevanje vitezov. Udarci kartonskih mečev ob kartonske 

ščite zvenijo dramatično, vendar ne poškodujejo, saj se ob pritisku upognejo. Tako 

omogočimo manjšim skupinam otrok prave viteške boje. Tudi okrasitev ščita poteka na enak 

način: poslikamo ga z znaki, simboli, ki nas predstavljajo, ali to, kar nam je še posebej 

pomembno.   

  

Grb moje skupine. Naša naslednja naloga je še težja; izdelati moramo grb, ki bo predstavljal 

celo našo skupino – našo »rodbino«. Problemska vprašanja odprtega tipa: Grb naše skupine 

mora predstavljati vse otroke skupine oziroma nas kot skupino; zato bomo morali najti način, 

kako vanj vključiti znake vseh otrok. Kako bomo to naredili? Kateri skupni znak predlagate? 

Otroci bodo zelo verjetno že v razpravi sami predlagali možne rešitve, kako priti do podobe 

našega skupnega gradu, ki mora predstavljati nas kot skupino; in biti seveda všeč vsem 

otrokom. Razpravljamo: Ali se nekateri znaki ponavljajo na več ščitih in grbih; kaj to 

pomeni?Kaj storiti z drugimi znaki, ki se pojavljajo redkeje ali le enkrat; kako vključiti tudi te 

znake? Ali je naša skupina v čem posebna; ali se v čem razlikujemo od drugih skupin v vrtcu, 

ali imamo kakšen skupno značilnost, projekt…? Nekateri znaki se v grbih ponavljajo, zato 

naredimo grafični prikaz pogostosti znakov. Na vodoravno os prilepimo znake ali otroške 

risbe z znaki, nad njimi pa so stolpiči, ki kažejo, koliko otrok je narisalo določen znak.  

   

Izbira med izbirami – odločitev o skupnem grbu. Dejavnost lahko izvedemo kot vajo v 

otroški participaciji in preizkušanju poti demokratičnega odločanja: o načinih sklepanja 

dogovorov, prepričevanju, pogajanju, sklepanju kompromisov. Preizkusimo načine odločanja, 

ki jih predlagajo otroci ter predstavimo lastne zamisli, kako priti do skupne odločitve o 

oblikovanju grba naše skupine. 

 

Otroci najpogosteje predlagajo glasovanje. Glasujemo, kateri osebni grb bi najbolje 

predstavljal našo skupino; skupina bo torej dobila tisti grb, ki ga bo izbrala  večina otrok! 

Ogledamo si skice osebnih grbov vseh otrok; razstavimo jih na steno v garderobo. (Ni nujno, 

da so risbe opremljene z imeni avtorjev, saj je tako glasovanje bolj nepristransko.) Vsak otrok 

odda svoj glas, na primer tako, da prilepi samolepilno etiketo pod risbo, ki jo je izbral; tako 

sproti nastaja nekakšen stolpčni prikaz pogostosti.  Lahko se tudi odločimo, da ima vsak otrok 

možnost izbrati dva grba, za katera misli, da bi morala biti grba skupine. Glasovanje lahko 

poteka v anonimnosti – tako, da otrok sam odide v garderobo, kjer prilepi lističe ne da bi ga 



ostali videli. V primerih preglasovanja, je pogosta izkušnja otrok, da mnogi niso zadovoljni z 

rezultatom.?Kaj storiti, če  nismo vsi zadovoljni z znakom, ki je všeč večini? 

 

Ponudimo možnost doseganja soglasja: Kako bi naredili, da bi se vsi strinjali?Ali se lahko 

na kakšen način dogovorimo in najdemo skupni znak, ki bo vsem všeč. V štirih manjših 

skupinah - petih do sedmih otrok - imajo nalogo, da predlagajo zamisel skupnega znaka; vsi 

se morajo strinjati, da jim je všeč. Predlagamo jim enostavno tehniko, ki jim pomaga pri 

poslušanju in diskutiranju: otroci sedijo v krogu, na sredini je mehka igračka; ko jo otrok 

vzame v roke, to pomeni, da je govorec, drugi pa so poslušalci. Ko igračko vrne na svoje 

mesto, jo lahko vzame drugi govorec. Tako vsaka skupina pride do skupne zamisli; število 

zamisli se je tako že zožilo. Zatem vsaka skupina na skupnem srečanju predstavi svojo 

zamisel; ponovno poteka postopek dogovarjanja: poslušajmo, pojasnjujmo, prepričajmo drug 

drugega, in se odločimo za en znak, ki je všeč vsem.    

 

Predstavimo jim tudi možnost sklepanje dogovora oziroma kompromisa: Ali je lahko nas 

skupinski grb  nekakšna sestavljanka več podob, znakov? Ali lahko vključimo vanj dele vseh  

osebnih grbov otrok? Ugotovimo, katere znaki so se pojavili v naših grbih; ponudimo večji 

list papirja z grbom, na katerega lahko otroci izmenjaje rišejo in dopolnjujejo podobo grba s 

svojimi znaki. Tako nastane nekakšna sestavljanka. Poskušamo še drugi način: iz več znakov 

naredimo znak lahko tvorimo risbo novega znaka, ki ne bo le seštevek oz skupek vseh, pač pa 

izvirna domišljijska stvaritev.   

Ko smo z eno od poti odločanja prišli do načrta grba naše skupine ki je vsem otrokom všeč, 

ga izdelamo in obesimo na vhod našega kartonskega gradu. Če želimo preizkusiti, kako so to 

včasih delali kiparji na gradu Fužine, se odločimo za tehniko klesanja. V posodo zlijemo 

mavec in pustimo, da se strdi; nastane mavčna plošča v katero vklešemo grb s pomočjo dlet 

ali drugega pribora; pri izdelavi se otroci menjavajo in dopolnjujejo podobo grba, pri čemer 

sledijo načrtu. Grb naše skupine obesimo na vrata – portal naše igralnice. 

 

4. KAJ SMO SE NOVEGA NAUČILI;  sinteza in uporaba novih spoznanj  

V  zaključni fazi projekta organiziramo dejavnostmi s pomočjo katerih pomagamo otrokom 

prepoznati do katerih novih spoznanj so prišli, preveriti katere njihove predhodne 

predpostavke  so bile pravilne, katere zmotne, in jih lahko zavržemo oziroma dopolnimo našo 

vednost o raziskani tematiki. Na tej stopnji uredimo in organiziramo spoznanja, informacije, 

podatke ter naredimo njihovo sintezo. Osmislitev celotnega raziskovalnega dela dosežemo, ko 



zagotovimo, da se spoznanje na smiseln način uporabijo v vsakdanjem življenju otrok v vrtcu 

ali v skupnosti. Sintezo spoznanj je posebej učinkovita, ko otroci posredujejo informacije 

drugim, saj jih na ta način utrjujejo, strukturirajo in poglabljajo.  

 

Kaj pomenijo besede: zabavni kviz. V našem raziskovanju smo se srečali z  nenavadnimi 

besedami; na primer: rodbina, jezuiti, portal, tloris, arkade, freska, renesansa, kustos … 

Pojasnila nam jih je kustostinja, našli smo jih tudi v knjigah, kjer so bile prikazane tudi s 

slikami in ilustracijami. Zdaj bi bilo dobro preveriti, ali smo si zapomnili, kaj pomenijo; in 

tudi zabavno, če bi dali takšno uganko tudi drugim, ki niso raziskovali gradu. Pripravimo 

zabavni kviz, na katerega povabimo sosednjo skupino otrok; da bo bolj dinamično, lahko 

sodeluje ravnateljica, hišnik in drugi zaposleni v vrtcu, ki so pripravljeni nastopati v ekipi 

odraslih.  

Predstavimo novo besedo, povabljenci pa izbirajo med pravilnimi in nepravilnimi 

odgovori/alternativami, ki predstavljajo možne sopomenke ali opisne razlage pojmov. Pri 

besedi portal lahko udeleženci izbirajo med pravilnim pomenom (grajski vhod) ter enim ali 

več nepravilnimi; se zlasti zanimivo je, če pri določanju nepravilnih pomenov vnesemo nekaj 

humornosti: npr. portal je por na tleh, kustos je grajski pokuševalec hrane… ipd. Otroci v 

pomembni meri sodelujejo v določanje pravilnih ter nepravilnih, smešnih odgovorov. 

Uporabimo lahko tudi drugi pristop: udeleženci imajo na voljo slikovni material ter zapisane 

besede; njihova naloga pa je poiskati ustrezne pojme k slikam. Nagradimo vsak pravilni 

odgovor; uspešnost udeležencev pa ponazorimo s »tortnim« grafičnim prikazom. Torto lahko 

sestavljamo iz kartona, blaga… ali drugih odpadnih materialov: za vsak pravilen odgovor 

dodajamo novo plast torte, nov okrasek; več ko je pravilnih odgovorov, bolj v višino raste 

torta in lepše je okrašena.  

 

Turistični vodnik po gradu.  V času raziskovanja smo zbrali veliko materialov, 

dokumentov, video zapisov… Lahko jih uporabimo, da z njimi predstavimo zgodbo o 

Fužinske gradu otrokom drugih skupin vrtca, staršem, članom lokalne skupnosti, vodstvu 

muzeja…  Naredimo zloženko, ki je nekakšen vodič po gradu; zloženka vsebuje vsa zanimiva 

dejstva, opremljena je s slikami, dokumenti.  Popotnik, ki bo obiskal grad, bo tako videl grad, 

kot so ga videli in doživeli otroci. 

 

Grajske zgodbe in igre. Izmislimo si grajske zgodbe, ki jih lahko preigravamo. Otroci 

ponovno v manjših skupinah ustvarjajo zgodbe, ki jih začnemo z izhodiščno povedjo; njihova 



naloga je, da zgodbo nadaljujejo. Zgodba se lahko začne npr: Kamniti vitez pred vhodom v 

grad Fužine je oživel… , Kuharica je nekega jutra zajemala vodo z grajskega vodnjaka in 

opazila, da je izginila krona… ; Na gradu so priredili slovesen ples, vsi so bili lepo oblečeni, 

ko je nenadoma nekaj strašno zasmrdelo…; Neke viharne noči se je gospod Janez Khisl s 

svečo v roki odpravil v okrogli stolp in tam odkril vrata, ki jih še nikoli prej ni videl…  

 

 
Slika 11: Vitez pred dvižnim mostom 

Otroci nadaljujejo zgodbo, vzgojitelji si pripoved otrok zapisujejo, ali jo posname. Skupina 

sedi v krogu, ponovno uporabimo igračko ali predmet za govorca;  otrok, ki se je spomnil 

domiselnega nadaljevanja zgodbe vzame igračo in nadaljuje s pripovedovanjem. Pomembno 

je, da pripovedovanja ne zaključimo prehitro, saj razcvet domišljije potrebuje nekaj časa; tako 

bomo dobili zgodbe, v katerih se bodo pojavljali presenetljivi preobrati in zanimivi, absurdni 

zapleti. Ustvarjanje grajske zgodbe je možno tudi s pomočjo tehnike »risba s komentarjem«: 

otrok zgodbo nariše, potem pa ob njej pripoveduje; vzgojitelj zapisuje pripoved pod risbo. 

Zapisi zgodb so nekakšni scenariji, ki jih lahko otroci odigrajo za odrom, uprizorijo ali jih 

preigravajo v simbolni igri.  
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