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POVZETEK
V vrtcih se vse bolj uveljavlja projektno delo, v katerem je poudarjena aktivnost otrok. Več
študij je prikazalo, da imajo tovrstni pristopi več pozitivnih učinkov kot tradicionalno
podajanje znanja. Raziskovalni pristop se usmerja v razvoj otrokovih sposobnosti in
konstruiranje znanj.

Diplomska naloga temelji na projektu Kako zraste dojenček, ki smo ga izvedli v obliki
raziskovanja zaprtega tipa. To omogoča otrokom visoko stopnjo lastne aktivnosti, s katero
razvijajo sposobnost samostojnega reševanja problema, svojo osebnost, samopodobo in druge
potenciale.

V teoretičnem delu sem predstavila aktivno učenje, projektno delo in s tem povezani zaprti tip
raziskovanja. V empiričnem delu pa sem opisala in evalvirala projekt Kako zraste dojenček,
ki temelji na zaprtem tipu raziskovanja.
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ABSTRACT
Project work emphasizes children's activity and is increasingly establishing itself in
kindergartens. Multiple studies have shown that such approaches yield greater number of
positive effects compared to traditional transfer of knowledge. The research approach focuses
on development of the children's competences and construction of knowledge.

The thesis is based on the project How does the baby grow, which was executed using
learning through inquiry. Such method allows for higher degree of children's participation,
which in turn helps them to independently solve problems, develop their personality, selfimage, and other potentials.

Theoretical part outlines the concepts of active learning, project work and learning through
inquiry. Empirical part describes and evaluates the How does the baby grow project, which is
based on learning through inquiry.
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I UVOD

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, tj. iz teoretičnega dela, ki predstavlja
predstavitev aktivnega učenja in projektnega dela, ter empiričnega dela, ki prikazuje
raziskovanje zaprtega tipa s projektom Kako zraste dojenček.
V praksi sem želela preizkusiti raziskovanje zaprtega tipa, saj je bilo to zame nekaj novega in
neobičajnega. Usmerila sem se v iskanje teme, ta pa se mi je potem ponudila sama, saj sem
hotela izhajati iz otrok in njihovega zanimanja. Med otroki se je vse leto pojavljalo vprašanje,
od kod pride dojenček. Skupaj smo raziskali nastanek dojenčka, njegov razvoj v materi in
prihod na svet.
Otroci so bili med celotnim procesom aktivni raziskovalci, sami so vodili potek projekta, jaz
pa sem jim sledila in jih skušala usmerjati, ko je bilo treba. Izhajali smo iz predznanja otrok –
informacij, ki so jih že imeli. Predznanje smo preverili in ga nadgradili. Ob koncu smo
preverili domneve, ki so jih otroci postavili ob začetku projekta, in jih primerjali s tem, kar so
spoznali pozneje.
Pomembno je, da otroci aktivno sodelujejo pri vseh fazah projekta, ker s tem največ pridobijo:
poglobljeno znanje, spretnosti za samostojno raziskovanje, spoštljiv in prijateljski odnos do
drugih otrok, krepijo si samopodobo in samozaupanje.
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II TEORETIČNI DEL

1 UČENJE
Definicija učenja (UNESCO/ISCED 1993) se glasi: »Učenje vodi k spremembi v vedenju,
informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je
ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev« (Marentič
Požarnik, 2003, str. 10). Učenje, kot ga preučuje psihologija, ni le pridobivanje znanj,
spretnosti in navad, ampak je veliko širši pojem. Učenje nam pomeni vsako progresivno
spreminjanje posameznika pod vplivom izkušenj, torej pod vplivom interakcije z okoljem, in
ne samo pod vplivom notranjih procesov biološkega dozorevanja in rasti organizma (Marentič
Požarnik, 1980, str. 7). »V najširšem smislu se učenje pojavi takrat, kadar izkušnje povzročijo
relativno trajno spremembo v posameznikovem znanju ali vedenju« (Woolfolk, 2002, str.
152).
Znanost pa še ni izoblikovala stališča o tem, ali je učenje eden ali več neodvisnih procesov. V
psiholoških definicijah se poudarja proces učenja, v pedagogiki pa je poudarek na njegovih
rezultatih (Ferjančič, 1994, str. 8–9).
Na predšolski stopnji poteka učenje z igro in drugimi praktičnimi rutinami. Otrok se uči ob
opazovanju, posnemanju, preizkušanju, reševanju problemov in ob spraševanju. Učenje
zajema vsa področja osebnosti in ni povezano le z otrokovim miselnim razvojem (Batistič
Zorec, 2003). Predšolski otrok sam ustvarja teorije o izvoru stvari in sveta, poskuša si
pojasniti odvisnosti in odnose, njegovo mišljenje na tej stopnji pa je slikovito. To pomeni, da
predšolski otrok ne usvaja le posameznih dejstev, ampak že posplošuje. Čeprav se otrok uči z
igro, največ pridobi v konkretnih situacijah in z aktivnim učenjem (Batistič Zorec, 2006,
str. 75).
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1.1 OBLIKE UČENJA

Učenje razvrščamo od enostavnega, klasičnega pogojevanja prek instrumentalnega
pogojevanja in modelnega učenja do najzapletenejšega (kompleksnega) učenja z vpogledom
(Kompare idr., 2006, str. 74).
Klasično pogojevanje je oblika učenja, pri kateri je tipično, da se organizem nauči neobičajnih
in nehotenih odzivov, tj. neavtomatiziranih odzivov na nevtralne dražljaje, ker sta bila
določen odziv in določen dražljaj večkrat povezana. Na temelju brezpogojnega odziva, ki je
podedovan, se nauči pogojnega odziva, ki je povezan z izkušnjo (Kompare idr., 2006, str. 75).
Pri instrumentalnem pogojevanju se spremeni verjetnost pojavljanja vedenja (odziva,
reakcije) glede na posledice, ki jih ima to vedenje za posameznika. Instrumentalni ali
operativni odziv je tisti, ki zagotavlja delovanje dražljajev s prijetnim učinkom ali pa
preprečuje delovanje dražljajev z neprijetnim učinkom (Kompare idr., 2006, str. 79).
Modelno učenje je učenje, pri katerem se novega vedenja naučimo z opazovanjem modela.
Bandura opisuje štiri elemente modelnega učenja:
1. Pozornost – oseba je pozorna na vedenje modela in ga zazna.
2. Zapomnitev – oseba informacije o določenem vedenju shrani v dolgotrajni spomin.
3. Izvajanje – oseba vedenje, ki si ga zapomni, vadi.
4. Motivacija – za posnemanje vedenja je pomembno učenčevo pričakovanje posledic, ki
bi jih zanj imelo to vedenje (Kompare idr., 2006, str. 86).
Učenje z vpogledom je oblika učenja, za katero je značilna nenavadna rešitev. To lahko
obnovimo pri naslednjih takšnih ali le podobnih problemih. Učenje z vpogledom je povezano
z mišljenjem in s pomnjenjem; opišemo ga lahko v dveh stopnjah:
1. reševanje problema in rešitev;
2. shranjevanje rešitve v spomin in priklic v podobnih situacijah.
Sestavljen način učenja je značilen za višje razvite sesalce in človeka. Pri ljudeh se ta način
učenja pojavlja med prvim in drugim letom, vendar ne ostane na kognitivni ravni, ampak se
razvije na zapleteno abstraktno raven (Kompare idr., 2006, str. 88, 89).
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Drugačna klasifikacija oblik učenja sloni na ontogenetskem razvoju in opredeljuje oblike
učenja glede na to, kdaj se pojavljajo v otrokovem življenju.
Oblike učenja v zaporedju, kot se pojavljajo v otrokovem razvoju, so:
 Učenje na osnovi lastnih izkušenj (če se otrok na štedilniku opeče, se bo temu
izogibal in nasprotno, če je za neko dejanje nagrajen, ga ponavlja).
 Učenje z opazovanjem ali s posnemanjem (otrok posnema mimiko, oblike vedenja,
ravnanje v socialnih situacijah na osnovi drugih, in sicer ne povsem zavedno).
 Spoznavno učenje je tesno prepleteno s simboličnim učenjem.
 Metakognitivno učenje je učenje o učenju, razmišljanje o svojem procesu učenja in
njegovem uravnavanju (Marentič Požarnik, 2003).

1.2 AKTIVNO UČENJE

Učenje, pri katerem otrok samostojno raziskuje in razmišlja, postavlja in preizkuša hipoteze,
je aktivno učenje. Otrok je miselno in čustveno aktiviran, učenje pa poteka v dejanskih
življenjskih okoliščinah; aktivno učenje da otroku trajnejše znanje, ki ga uporabi v novih
situacijah ter mu pomaga razumeti sebe in svet. Učenje tu preide iz transmisije prek
transakcije do transformacije. Ni več le prenašanje znanja z vzgojitelja na otroka, ampak prek
smiselnih transakcij med vzgojiteljem in otrokom preide do končne transformacije, ko otrok
spreminja pojmovanja o svetu in svojo osebnost (Marentič Požarnik, 2003, str. 12).
O aktivnem učenju oziroma poučevanju govorimo takrat, ko vzgojitelj namenoma uporablja
takšne metode, tehnike in postopke, ki zagotavljajo čim višjo stopnjo otrokovega sodelovanja
v procesu pridobivanja informacij in izkušenj ter v procesu nastajanja novega znanja, novih
predstav in pojmov.
Ob aktivnem učenju otroci gradijo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet. Moč aktivnega
znanja prihaja iz osebne iniciative. Ko otroci uresničujejo svoje namene, se vključujejo v
ključne izkušnje – ustvarjalne, trajne interakcije z ljudmi, materiali in z zamislimi, ki
podpirajo njihovo umsko, čustveno, socialno in telesno rast (Hohmann in Weikart, 2005,
str. 5).
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Po Brunerju je učenje v vrtcu z vidika otrok aktiven proces takrat, kadar nova spoznanja
nadgrajujemo na njihovih predhodnih znanjih, izkušnjah in pojmovanjih. Pomembno je, da
jim zagotovimo čim večjo samostojnost v procesu zbiranja informacij in da jim omogočimo,
da nova spoznanja tudi uporabljajo za reševanje različnih problemskih situacij in ne da jih le
skladiščijo (Turnšek, 2004).
Marentič Požarnik (2003) meni podobno. Učenje je uspešnejše, če poteka s samostojnim
iskanjem in z razmišljanjem, s smiselnim dialogom v skupini, postavljanjem in s
preizkušanjem hipotez. Avtorica še dodaja, da vse več dokazov potrjuje, da je kakovostno
učenje tisto, ki otroka celostno (miselno in čustveno) aktivira.
»Dandanes se vse bolj poudarja, da:
 učenje ni le kopičenje in zapomnjevanje spoznanj, ampak aktivna gradnja osebnega
smisla ob samostojnem in kritičnem razmišljanju;
 imajo obstoječe ideje, stališča, pojmovanja, cilji bistven vpliv na to, kako in česa se
naučimo;
 je učenje tem bolj uspešno, čim bolj je aktivno, življenjsko vpeto v reševanje za
učenca pomembnih problemov;
 postaja »učenje učenja« eden najpomembnejših ciljev šolanja« (Marentič Požarnik,
2003).

V Kurikulumu za vrtce je pri načelu aktivnega učenja opisana skrb za sprotno zagotavljanje
udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje iz vzgojiteljevega
načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja pa tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud. V
ospredju učenja predšolskih otrok je razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih. Enako kot
posredovanje racionalnih odgovorov ali rešitev posamezne vede je pomembno spodbujanje
ter navajanje na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov. Načelo
aktivnega učenja vključuje tudi vsesplošno spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim
načinom izražanja, pri čemer so pomembni upoštevanje njihovih individualnih potreb in
interesov ter pravice do zasebnosti, omogočanje in spodbujanje rabe jezika v različnih
funkcijah (Kurikulum 1999, str. 16–17).
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Močen faktor aktivnega učenja je motivacija. Argument notranje motivacije naj bi vodil k
zdravorazumnemu razlogu, zakaj je treba dovoliti otrokom izbiro učne izkušnje. Človek se
najbolje nauči tistega, kar ga resnično zanima. Če ima možnost izbire, bo izbral to, kar ga
zanima. Če ga kaj zanima, bo aktiven in bo razvil svoje razumevanje ter ne bo pasivni
sprejemnik znanja. Piaget je petdeset let raziskoval otrokovo mišljenje in oblikoval
predpostavko, da je otrokova aktivna vključenost v učenje bistvo razvojnega procesa. Otrok,
pravi Piaget, je glavni arhitekt svojega mentalnega modela sveta« (Hohman in Weikart,
2005). Tudi Kamenov (1987) poudarja aktivnost otrok, s t e m k o p r a v i , da so otroci
subjekt vzgojno-izobraževalnega procesa in ne samo bolj ali manj površni opazovalci
tistega, kar jim je pripravil odrasel. Ob tem se vloga vzgojiteljice v tem procesu ne
zmanjšuje, ampak postaja bolj sodelovalna, posredna in usmerjena v to, da pri otrocih
gradi zaupanje v lastne sposobnosti in težnje za naslanjanje na lastne izkušnje in logiko.

1.3 POGOJI ZA AKTIVNO UČENJE
 INTERAKCIJA MED ODRASLIM IN OTROKOM
Aktivno učenje je odvisno od dobre interakcije med odraslim in otrokom. Odrasli, ki vedo,
kako predšolski otroci razmišljajo in sklepajo, vseskozi uporabljajo pozitivne interakcijske
strategije. Z otroki si delijo vodenje, osredinjajo se na otrokove sposobnosti, vzpostavljajo
pristne odnose, podpirajo otroško igro, za premagovanje socialnih konfliktov uporabljajo
pristop reševanja problemov (Hohmann in Weikart, 2005, str. 5).

 UČNO OKOLJE
Prostor/okolje za aktivno učenje močno vpliva na vedenje otrok. Odrasli mora v igralnem
prostoru urediti posebne interesne kotičke, s čimer spodbuja zanimanje otrok za dejavnosti,
kot so: igra s peskom in z vodo, igra vlog in dramska igra, risanje in slikanje, branje in
pisanje, štetje, razvrščanje, plezanje, petje in ples. Interesni kotički morajo vsebovati veliko
lahko dostopnih materialov, ki jih otroci lahko izberejo in uporabljajo za uresničitev svojih
namenov in zamisli za igro. Materiali naj bodo naravni, odpadni in kupljeni ter otrokom
dostopni. Shranjujemo jih v prozornih škatlah s slikovnimi oznakami in postavimo na nizke
police, tako da jih otroci dosežejo, posegajo po njih in jih znajo vrniti na svoje mesto.
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 DNEVNA RUTINA
Odrasli morajo dosledno načrtovati dnevno rutino, ki podpira otrokovo aktivno učenje.
Rutina omogoči otrokom nadzor, kaj bodo v posameznih delih svojega dneva počeli. Igra
v majhnih skupinah spodbuja otroke k raziskovanju in eksperimentiranju z novimi ali
znanimi materiali, ki so jih izbrali odrasli glede na vsakdanja opažanja otrokovega
zanimanja, ključne izkušnje in dogajanja v okolju. Igra poteka v majhnih (raziskovanje,
eksperimentiranje ...) in velikih skupinah (dramatizacija, glasbene in gibalne dejavnosti …). Z
običajno dnevno rutino, ki se osredinja na priložnosti za aktivno učenje, otroci in odrasli
vzpostavljajo občutek skupnosti.

 VREDNOTENJE
Pri skupinskem delu so pomembni spodbudni odnosi med odraslimi. Skupina vzgojiteljev
med interakcijami sprotno opazuje otroke in čim natančneje zbira informacije. Pri tem se
poslužujejo naslednjih načinov:
 dnevno načrtovanje: izmenjava opažanj otrok in analiziranje, sestava načrta za
naslednji dan;
 izvedba dnevnih zapisov o tem, kaj vidijo in slišijo;
 izpolnitev instrumentarija za vsakega otroka posebej, ki temelji na naključnih
izkušnjah (Hohman in Weikart, 2005).
Okvir High/Scopovega pristopa tvori pet temeljnih načel – aktivno učenje, pozitivne
interakcije med otrokom in odraslim, prijazno učno okolje, dnevno rutino in vsakodnevno
skupinsko vrednotenje otroka (Hohmann in Weikart, 2005, str. 6, 7).
Po Hohmannovi in Weikartu (2005) navajam štiri temeljne prvine aktivnega učenja:
 Neposredno delovanje na predmete: Aktivno učenje je odvisno od uporabe
materialov. Otroci razpolagajo s predmeti in z njimi rokujejo, uporabljajo svoje
telo in čute pri raziskovanju predmetov. O njihovem delovanju na predmete
razmišljajo in se pogovarjajo z drugimi. Prek teh konkretnih izkušenj otroci
oblikujejo abstraktne pojme.
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 Razmišljanje o delovanju: Otroci morajo biti v razmišljajoči interakciji s
svetom, da bi ga lahko razumeli. Otrok preizkuša zamisli in išče odgovore na
vprašanja. Rezultat otrokovih dejanj in razmišljanj o teh dejanjih je razvoj
misli in razumevanja.
 Notranja motivacija, domiselnost in posplošitev: Spodbuda za učenje prihaja iz
otroka. Otroka vodijo k raziskovanju, eksperimentiranju in h konstruiranju
novega znanja osebni interesi, vprašanja in nameni. Postavljajo hipoteze (si
zastavljajo vprašanja) in jih preizkušajo (izumljajo stvari). Napake, ki jih
delajo, so prav tako pomembne kot njihovi uspehi.
 Reševanje problemov: Ko se otroci srečujejo s pravimi problemi (z
nepričakovanimi rezultati ali ovirami na poti uresničevanja namenov), proces
usklajevanja nepričakovanega s tem, kar že vedo, spodbuja učenje in razvoj
(Hohmann in Weikart, 2005, str. 17–18).

1.4 UČINKI AKTIVNEGA UČENJA
V okolju za aktivno učenje lahko otroci svobodno uresničujejo svoje interese. Tudi napake
niso ovira. Odrasli otrokovih napak ne popravljajo, a v primernem trenutku spodbujajo
razmišljanje o njih. Izbire, ki so na voljo otrokom, so alternativa konfliktom med odraslimi in
otroki. Ko se otroci lahko neovirano odločijo in sprejemajo odločitve ter odrasli razumejo
njihovo potrebo po aktivnosti, se vključujejo v spodbujanje in širjenje dejavnosti, za katere
dajo pobudo otroci, in ne poskušajo voditi njihovega vedenja, se je mogoče izogniti
konfliktom med odraslimi in otroki. Otroci pozneje v šoli črpajo iz zgodnjih izkušenj
aktivnega učenja. Tisti, ki se aktivno učijo, se v osnovni šoli po navadi dobro prilagodijo, ker
verjamejo, da znajo poskrbeti za svoje potrebe in reševati probleme. Ne glede na okolje ali
obliko pouka v šolah se otroci še naprej najbolje učijo tako, da so aktivni, razmišljajo,
govorijo in samostojno rešujejo probleme (Hohman in Weikart, 2005).
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1.5 VLOGA ODRASLEGA PRI AKTIVNEM UČENJU
Odrasli podpirajo razvoj otrok in so pozorni na to, kaj se otroci naučijo in kako se naučijo, ter
jih spodbujajo, da sami vodijo učenje. Pri izpolnjevanju te vloge so vzgojitelji prav tako
aktivni, opazujejo in razmišljajo, stopajo v interakcijo z otroki, da bi odkrili, kako vsak otrok
razmišlja in sklepa. Odrasli otroke podpirajo tudi tako, da organizirajo okolje in rutine za
aktivno učenje, vzpostavljajo ozračje za pozitivne socialne interakcije, spodbujajo otrokova
namenska dejanja, reševanja problemov in besedno razmišljanje, opazujejo in interpretirajo
otrokova dejanja v luči ključnih izkušenj, načrtujejo izkušnje, ki temeljijo na otrokovih
dejanjih in interesih (Hohman in Weikart, 2005).

2 PROJEKTNO UČNO DELO

Ena izmed oblik aktivnega učenja je tudi projektno učno delo. To se ne omejuje v neke
klasične okvire izvajanja dejavnosti ne vsebinsko ne organizacijsko pa tudi ne časovno in
prostorsko. Glede na to ga uvrščajo med didaktične sisteme. Združuje elemente neposrednega
vzgojiteljevega vodenja učnega procesa in elemente aktivnega dela učencev (Novak, 1990,
str. 22).
Pri tem načinu dela učitelj vodi učence postopno skozi učni proces v smeri uresničevanja
vzgojno-izobraževalnih ciljev in nalog, ki jih je postavil skupaj z učenci na začetku izvajanja
projekta. Učiteljeve naloge med projektom so: spodbujanje, usmerjanje in pripravljenost
pomagati učencem pri učenju in izvajanju aktivnosti po načrtu. Učenci se samostojno učijo
ob posredni učiteljevi pomoči, opazujejo neki pojav, zbirajo potrebne podatke, raziskujejo,
rešujejo probleme, izvajajo praktično aktivnost … Prek lastne aktivnosti prihajajo do
neposrednih spoznanj in znanja (prav tam, str. 22).
Učitelj mora med vodenjem učencev pri projektu slediti dvema smernicama:
–

otrok je glavni nosilec aktivnosti v vseh fazah, učiteljevi nalogi pa sta spodbujanje
in svetovanje;

–

projektno učno delo poteka po načrtu, ki je bil skupno določen ob začetku.
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2.1 TIPI PROJEKTNEGA UČNEGA DELA

Kilpatrick je ločil štiri tipe projektnega dela, in sicer glede na namenskost posameznih
aktivnosti:
 projekt konstruktivnega tipa;
 projekt usvajanja in vrednotenja;
 problemski projekt;
 projekt tipa učenja (Novak, 1990, str. 23).

1) Projekt konstruktivnega tipa
Sem sodijo dejavnosti, ki so usmerjene h konstrukciji določenega izdelka. Gre za izdelavo
določenega predmeta (izdelava igrače, seminarsko delo …). Gre pa tudi za načrtovanje in
izvajanje določene akcije (priprava razstave, prireditve …).

2) Projekt usvajanja in vrednotenja
Projekt usvajanja in vrednotenja je usmerjen k spoznanju in ovrednotenju spoznanega, na
primer različnih metod in pojavov, glasbe, tehniške razstave, predstave, filma in drugo.

3)Problemski projekt
Usmerjen je k reševanju nekega problema. Sem bi lahko uvrstili tudi raziskovalne projekte.

4) Projekt učenja
Projekt tipa učenja tvorijo aktivnosti, ki pripomorejo k temu, da učenci razvijajo in usvajajo
različne sposobnosti, spretnosti in znanja ter veščine (Novak, 1990).
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2.2 ZNAČILNOSTI PROJEKTNEGA UČNEGA DELA
Projektno organizirano učno delo je usmerjeno v problemsko reševanje učne vsebine ali
aktivnosti. Naloga je zastavljena v obliki problema, ki ga skušamo pripeljati do konkretnega
cilja. Izbrani problem po navadi tematsko zaokrožimo in hkrati med seboj povezujemo
različna področja (Novak, 1990).
Različni avtorji so iskali značilnosti, po katerih se projektno delo razlikuje od tradicionalnega
pouka. Nekateri uvrščajo projektno delo med posebne učne postopke zaradi meril, ki določajo
bistveno drugačnost projektnega dela od tradicionalnega pouka.
Najznačilnejše karakteristike, zaradi katerih se projektno delo razlikuje od tradicionalnega
pouka in bistveno spreminja položaj ter odnose med udeleženci vzgojno-izobraževalnega
procesa, so:
 tematsko-problemski (interdisciplinarni) pristop;
 konkretnost tematike z usmerjenostjo na življenjsko situacijo;
 ciljno usmerjena in načrtovana aktivnost, katere nosilci so učenci;
 upoštevanje interesov, potreb in sposobnosti učencev;
 kooperativnost;
 odprtost;
 poudarek na izkustvenem učenju;
 poudarek na učenju kot procesu zaradi primarno vzgojne funkcije projektnega dela
(Novak, 1990, str. 26–27).

2.3 CILJNO USMERJENA IN NAČRTOVANA DEJAVNOST S TEŽIŠČEM NA
AKTIVNOSTI UČENCEV

Dejavnosti v projektnem učnem delu so zasnove tako, da čim bolj prispevajo k uresničitvi
zastavljenih ciljev, ki so jim vedno tudi podrejene. Pomembno je, da je postavljeni cilj hkrati
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skupen cilj vseh udeležencev v projektu. Za najboljšo motiviranost in vključevanje
udeležencev v projekt je nujno upoštevanje interesov vseh udeleženih. Učenci le z
enakovrednim sodelovanjem v vseh etapah izvajanja projekta – od načrtovanja do izvedbe ter
ocene in rezultatov projekta – ohranjajo motiviranost.
Učencem sta omogočena neposredna usvojitev znanja in pridobitev spoznanj z aktivnim
udejstvovanjem v posameznih dejavnostih. Tako lahko z neposrednim poizvedovanjem,
raziskovanjem in organiziranjem določenih aktivnosti odkrivajo in razvijajo svoje interese in
sposobnosti, se učijo neodvisnosti in se zavedajo teže svojih ravnanj (Novak, 1990).

2.4 POSAMEZNE ETAPE PRI PROJEKTNEM DELU

1) INCIATIVA (POBUDA)
Pomemben del za uspešnost projektnega dela je pobuda. Prihaja lahko iz konkretne
življenjske situacije, katere sprožilec je neki dogodek. Ko udeleženci začnejo obravnavati
pobudo in se začnejo dogovarjati o načinih pristopanja k predlagani tematiki, ta pridobi
pedagoški pomen. Za projekt je bolje, če je tema učencem že nekoliko znana, predvsem pa
zanimiva. Učitelj upošteva vse predloge otrok, s čimer jim da potrditev, učenci pa pridobijo
samozavest ob vedenju, da so njihove spodbude pozitivno sprejete (Zmaga Glogovec,
Lepičnik Vodopivec, Vonta, 1993).

2) SKICIRANJE – IZDELAVA OSNUTKA
Po usvojitvi pobude sledi priprava osnutka. Vsak udeleženec mora sprejeti osnutek za
svojega, pomembno pa je tudi, da ga zapišejo na vidno mestu v skupnem prostoru – igralnici.
Pri izdelavi vsak prispeva svoje zamisli, interese in pričakovanja. Dogovorijo se za skupne
interese, pri čemer se hkrati učijo tudi komunikativnosti, sodelovanja in interakcijskih
zmožnosti (Novak, 1990).
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3) NAČRTOVANJE
Načrtovanje je idealno zamišljanje poteka dejavnosti za doseganje določenega cilja. Člani
skupine si razdelijo naloge. Vsak ima možnost povedati, kaj si želi delati, pri čem sodelovati;
o tem se med seboj dogovorimo. Pomembno je, da otroci med dogovarjanjem svobodno
izrazijo čustva in da so sproščeni v odnosu do drugih članov skupine (Novak, 1990).
V tej etapi otroci ugotavljajo, za kaj potrebujejo pomoč odraslih, in povejo, koga želijo k
projektu še povabiti. Ugotovimo tudi, kje bomo posamezne naloge izvajali (prostor in kraj),
kdaj jih bomo izvajali (čas in trajanje) in kako jih bomo izvajali (uporaba ustreznih
postopkov, metod, tehnik) (Zmaga Glogovec, Lepičnik Vodopivec, Vonta, 1993).

4) IZVEDBA
V tej fazi člani projektne skupine izvajajo dejavnosti, ki potekajo po načrtu. Naloge se
razdelijo in vsak se potrudi, da opravi svoj del, in to kar se da učinkovito. Dejavnost v
posamezni fazi se izvaja individualno, v parih ali manjših oziramo večjih skupinah.
Aktivnosti so lahko opazovalne, eksperimentalne, konstrukcijske in druge (Novak, 1990).
Različni problemi, ki jih udeleženec rešuje, potrebujejo različne načine reševanja. Nekaterih
se bo lahko lotil prek igre, drugih s praktično aktivnostjo, s socialnimi interakcijami, z
raziskovalno dejavnostjo ali odkrivanjem. Vsak otrok ne glede na individualno razvite
sposobnosti si bo našel svoj način dela. Drugi – odrasli in otroci – ga predvsem podpirajo in
spodbujajo k vztrajnosti, saj lahko naloga od njega zahteva veliko napora, ki pa na koncu
prinaša zadovoljstvo ob uspehu.
Vzgojitelj usmerja in usklajuje delo otrok ter sodelavcev. Naloge usmerja k cilju (vmesna
etapa usmerjanja) in usklajuje (vmesna etapa usklajevanja) s potekom delnih nalog (Zmaga
Glogovec, Lepičnik Vodopivec, Vonta, 1993).

5) SKLEPNI DEL
Projekt se običajno konča z vidnim izdelkom. Razdelani so trije tipi možnosti sklepnega dela:
 zavesten konec projekta s končnim izdelkom, ki sklene projekt;
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 vrnitev k začetni fazi projekta oziroma k iniciativi, kjer izvajalci primerjajo
rezultate z začetno pobudo in analizirajo posamezne etape;
 svobodni iztek projekta kot nadaljevanje aktivnosti, ki jih projektna skupina
izvaja zunaj okvira projekta (Novak, 1990).

6) VMESNI ETAPI
Etapi usmerjanja in usklajevanja sta dopolnilni in nujni zaradi omogočanja ustvarjalnega
pristopa z dopuščanjem napak pri iskanju različnih možnosti za rešitev. Odrasli z vmesnimi
vprašanji spodbujajo otroka k vmesnim aktivnostim s samostojnim razmišljanjem; ustvarjajo
spodbudno in pohvalno okolje (Zmaga Glogovec, Lepičnik Vodopivec, Vonta, 1993).

2.5 CILJI PROJEKTNEGA UČNEGA DELA

Preden začnemo projekt, je treba opazovati otroke in spoznati njihove potrebe, razvojni profil,
njihove pobude, interese, sposobnosti in socialno-emocionalno klimo, v kateri živijo. Glede
na ta spoznanja se odločimo za razvojne cilje, ki jih bodo otroci dosegali v procesu
določenega projekta. Cilje opredelimo ob začetku projekta, ciljno usmerjenost pa določimo z
razvojnimi cilji, vzgojnimi nalogami ter s konkretnimi in z operativnimi cilji. Določimo
glavni cilj projektnega dela, ki je skladen z optimalnim, s celostnim razvojem otroka ter
strokovnim in z osebnostnim razvojem, ki ga udeleženci projekta skušajo doseči v medsebojni
interakciji. Cilju sledijo vsi udeleženci, lahko pa ga razčlenimo še na posamezne cilje delnih
nalog. Cilje dosegamo skozi proces. Operativni cilj se nanaša na konkretno vsebinsko
tematiko in je produkt, ki ga bodo otroci postopno, s potekom projekta, uresničili (Zmaga
Glogovec, Lepičnik Vodopivec, Vonta, 1993).

2.6 VLOGA VZGOJITELJA IN OTROK PRI PROJEKTNEM UČNEM DELU

Pri projektnem delu je vzgojiteljeva naloga spremljanje otroka skozi učni proces v smeri
uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev in nalog, ki jih je skupaj z otroki postavil na
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začetku izvajanja projekta. Med izvajanjem projekta vzgojitelj spodbuja, usklajuje, usmerja in
pomaga otrokom pri učenju, vrednotenju in pri izvajanju aktivnosti, ki so jih začrtali ob
načrtovanju izvedbe projekta. Posredno in neposredno poskrbi za materiale, postavi pravila
vedenja otrok, predstavi jim tudi svojo vlogo. Otroci se samostojno učijo ob posredni
vzgojiteljevi pomoči, opazujejo neki pojav, zbirajo potrebne podatke, raziskujejo, rešujejo
probleme, izvajajo neko praktično aktivnost. Tako prihajajo prek lastne aktivnosti do
neposrednih spoznanj in znanja (Novak, 1990).
Če projektno delo poteka v več oddelkih istega vrtca, je smiselno povezovati vzgojitelje teh
oddelkov v strokovni tim. Tako se vzgojiteljski par povezuje z notranjimi in zunanjimi
strokovnimi sodelavci, kar jima pomaga pri učinkovitosti projektnega dela (Zmaga Glogovec,
Lepičnik Vodopivec, Vonta, 1993).
Projektno učno delo se lahko odvija v različnih organizacijskih oblikah. Poteka lahko kot
individualno delo, delo v parih ali skupinsko delo. Glede na število udeležencev in trajanje
obstajajo različno veliki projekti. Delijo se v tri tipe: na majhne, srednje velike in velike
projekte (Novak, 1990).

2.7 KRITIČNE MISLI O PROJEKTNEM DELU

Ne glede na teoretična izhodišča, na katerih temelji uvajanje projektnega učnega dela v
predšolsko delo, so za nas dragocene izkušnje o njihovih prednostih in slabosti pa tudi načinu
dela.

Projektnemu učnemu delu nekateri očitajo:
 da zanemarja sistematičnost pri obravnavanju učnih vsebin;
 da je obseg znanja, ki ga otroci usvojijo s projektnim učnim delom, manjši, kot ga je
mogoče pridobiti pri frontalni izvedbi dejavnosti;
 da model učenja ne daje optimalnih zmožnosti za učinkovito pridobivanje znanja, ki
temelji na jasno strukturirani učni snovi;
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 nekateri odklanjajo projektno učno delo zaradi omejevanja in ukinjanja učnih vsebin
pri posameznih učnih predmetih;
 zahtevo po bogatejši opremljenosti prostorov z različnimi učnimi pripomočki, elitnost
šol in vrtcev (saj je dostopen le bogatejšim družbenim slojem);
 neprimerno sredstvo pri pridobivanju teoretičnega znanja (Novak, 1990).

2.8 RAZISKOVANJE KOT KLJUČNI DEL PROJEKTNEGA UČENJA

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pojem »raziskovati« opredeljen kot: »s temeljnim
načrtnim delom, opazovanjem, zbrati podatke, ugotoviti dejstva o čem« (SSKJ, 1994, str.
1120).
Raziskovanje je kot proces še najbolj podobno potovanju, na katerem v začetku še ne vemo,
kam in kako bomo potovali, kaj vse bomo videli in slišali ter kje bomo našli cilj. Čeprav je
takšno potovanje polno neznank, je za nas privlačno in prav naše vznemirjenje pripomore k
odločitvi, da se odpravimo iskat odgovore in si postavljamo zanimiva vprašanja.
Potovanja so nam v veselje, tako kot spoznavanje novih krajev in ljudi, njihove kulture in
vere. Za odkrivanje novega pa potrebujemo določeno znanje in vedenje, kakšna so naša
pričakovanja pri tem odkrivanju (Kobal, 1989, str. 7, 8).
Raziskovanje pomeni »obrniti na glavo« zdajšnjo prevladujočo strukturo pošolanih
zaposlitev, ki se pogosto pojavlja tudi v vrtcih. Od vzgojiteljice zahteva, da bo skupaj z otroki
raziskala izbran problem, tako da bo otrokom v podporo in pomoč pri samostojnem iskanju
odgovorov, pri tem pa se bo skupaj z otroki tudi sama učila. Vloga vzgojiteljice ni več
podajanje izdelanih, objektivnih znanj, ampak organizacija in mediacija med otroki in viri
informacij ter pomoč otrokom pri dokumentiranju in analiziranju podatkov. V tem smislu
predstavlja izziv za otroke in vzgojiteljice (Turnšek, 2003).
Maxim (1997) pa opredeljuje raziskovanje kot strategijo dejavnega (participativnega) učenja,
ki je usmerjeno v reševanje problemov. S pomočjo raziskovalnega pristopa sledimo dvema
temeljnima ciljema izobraževanja:
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 ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje;
 oblikovati sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov (Turnšek
2003).
Vzgojiteljice, ki so izvajale raziskovanje z otroki, ugotavljajo, da so se otroci naučili bistveno
več, kot so prvotno želele. Skozi proces raziskovanja so se naučili, kako se učiti, kako po
sistematični poti priti do veljavne rešitve, se učili metakognitivnih spretnosti in drugih
spretnosti sodelovanja, ki jih zahteva timsko reševanje (Turnšek, 2003).
Raziskovalni pristop izhaja iz obstoječih izkušenj otrok, njihovih predznanj in iz pojmovanj.
Zato pogosto v procesu ne odkrivamo le znanih dejstev, ampak otroci gradijo (konstruirajo)
nove predstave in pojme, »določajo« nove pomene, pogosto soočajo napačna, laična
pojmovanja z znanstvenimi dejstvi. Vzgojiteljica skuša upoštevati otroško perspektivo in
njihove pojmovne strukture. To je posebej bistveno pri izbiri problema, pri čemer se
uveljavlja načelo otrokovih interesov in življenjske bližine. Izhodišče učenja so problemi, ki
otroke pritegnejo, so relevantni in so smiselno povezani z življenjem otrok, ne pa katalogi
znanj posameznih znanstvenih spoznanj. Zastavljena problemska vprašanja navadno segajo na
več znanstvenih področij, kar zahteva interdisciplinarnost oziroma integracijo spoznanj in
metodoloških pristopov več (družboslovnih) disciplin (Turnšek, 2003).
Raziskovanje zagotavlja tudi uveljavljanje spodbude otrok in njihovo aktivno udeležbo v vseh
fazah raziskovanja – od postavitve problema do iskanja informacij, njihovega urejanja in vse
do odgovorov. Veliko vzgojiteljic meni, da je prav to vzrok, da sta motiviranost in želja po
spoznavanju ves čas projekta na visoki ravni. Predvidoma to prispeva k večji trajnosti učnih
rezultatov oziroma znanj. Ena izmed pomembnih etap je ugotavljanje uporabnosti znanja. S
tem postopkom preizkušamo relevantnost novih spoznanj; ugotavljamo, kako lahko nova
spoznanja, izkušnje, nove predstave in pojmovanja uporabimo v vsakdanjem življenju.
Pogosto se raziskovanje zaprtega tipa nadaljuje v reševanje problemov odprtega tipa. V tem
smislu prispeva k večji funkcionalnosti znanja (Turnšek, 2003).
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2.9 PREDNOSTI RAZISKOVALNEGA PRISTOPA

–

Raziskovanje daje prednost procesom pred produktom oziroma končnim
rezultatom. Otroci se ne naučijo le tistega, kar so nameravali, ampak so se morali
naučiti

celotnega

procesa

pridobivanj

informacij

(beleženje,

pomnjenje,

razvrščanje informacij, ugotavljanje relevantnosti informacij. Učijo se, »kako se
učiti«, kako priti po sistematični poti do rešitve problema. Otroci se učijo
spretnosti sodelovanja in drugih socialnih spretnosti, ki jih zahteva timsko
reševanje problema. Pogosto je raziskovalni projekt družbeno angažiran in
vrednostno obarvan. Ko skušajo odgovoriti na raziskovalna vprašanja, spodbujamo
kritično mišljenje, oblikujemo otrokov odnos do omenjenih vprašanj, njegova
prepričanja in vrednostne orientacije. Raziskovanje zagotavlja integracijo triade:
znanje – spretnost – stališča/vrednote.
–

Raziskovalni pristop izhaja iz obstoječih izkušenj otrok, njihovih predznanj in iz
pojmovanj. Zato v procesu ne odkrivamo le znanih dejstev, ampak otroci gradijo
nove predstave in pojme, »določajo« nove pomene. Vzgojiteljica skuša izhajati iz
perspektive otrok, njihovih izkušenj, pojmovanj in iz predznanja. Izhodišče učenja
so problemi, ki so zanimivi in smiselno povezani z življenjem otrok. Problemska
vprašanja segajo na več področij,

kar

zahteva

interdisciplinarnost

oziroma

integracijo spoznanj in metodoloških pristopov več (družboslovnih) disciplin.
–

Trajnost učnih rezultatov oz. znanja, saj raziskovanje zagotavlja uveljavljanje
iniciative otrok in njihovo aktivno udeležbo v vseh fazah projekta. Prav to je vzrok
za motiviranost, željo po spoznavanju (Turnšek, 2003).

2.10 VRSTE RAZISKOVANJA

Maxim (1997, po Turnšek, 2003) se opira na teoretična izhodišča Piageta in Brunerja ter
govori o dveh tipih raziskovanja:
 raziskovanje zaprtega tipa (INQUIRY);
 raziskovanje odprtega tipa (PROBLEM SOLVING).
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2.11 ZAPRTI TIP RAZISKOVANJA

O zaprtem tipu raziskovanja govorimo, kadar otroci rešujejo in iščejo odgovore na
raziskovalno vprašanje z določenimi informacijami in podatki. Rešitev problema temelji na
analizi informacij, ki jih otroci poiščejo sami ali ob pomoči vzgojiteljice. Lahko pa proces
izvedemo na induktiven način (sklepamo od posameznega na splošno) ali na deduktiven način
(sklepamo od splošnega na posamezno). Otroci zbirajo informacije z različnimi
deskriptivnimi tehnikami, kot so: razgovori, ankete, opazovanje, zbiranje dokumentov …
Otroci so aktivni raziskovalci, informacije medsebojno primerjajo in skupaj iščejo rešitev. Na
koncu preverijo predlagane domneve in postavijo ugotovitve. Osnovni cilj je iz otroka narediti
raziskovalca, da se bo znašel v množici informacij.
Raziskovanje zaprtega tipa nam na zastavljeno vprašanje oziroma problem ponuja en sam
pravilen odgovor oziroma rešitev problema. Ta mora temeljiti na razumevanju, uporabi in na
analizi konkretnih dokazov.
Cilji raziskovanja zaprtega tipa:
 učenje sposobnosti za raziskovanje;
 spodbujanje miselne sposobnosti;
 otrok se uči opazovati, analizirati, zbirati …

Za proces raziskovanja je treba otroke naučiti pridobivanja in selekcioniranja potrebnih
informacij v naslednjih fazah:
 prepoznati in definirati osnovne informacije ali ideje izmed vseh podatkov;
 izbrati primerno informacijo;
 zapomniti si potrebne informacije za rešitev problema;
 razlikovati med dejstvi in mnenji;
 primerjati informacije po različnih merilih;
 presojati pomembnost in primernost informacij za rešitev problema.
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Znotraj procesa posploševanja in generalizacije ločimo dva miselna procesa – indukcijo in
dedukcijo. Zato glede na reševanje problemov ločimo dve vrsti raziskovanja zaprtega tipa:
 induktivno raziskovanje zaprtega tipa – značilna sta prehod z nižje na višjo raven
znanja in sklepanje s posameznega na splošno;
 deduktivno raziskovanje zaprtega tipa – značilen je poudarek na miselnih procesih na
uporabni ravni; to pomeni pridobivanje izkušenj, pri katerih se spodbudita miselni
proces otroka z višje na nižjo raven ter sklepanje s splošnega na posamezno.
Cilj obeh metod je spodbuditi otroke k reševanju problema na raziskovalen način; razlika je le
v postopku uporabe metode.

Značilnosti raziskovanja z vidika aktivnosti udeleženca v učnem procesu (Maxim, 1989):
Metoda induktivnega raziskovanja zaprtega tipa (vodeni pristop raziskovanja):
 Vzgojitelj predstavi informacije in vodi sklepanje otrok.
 Vzgojitelj predstavi problem ali predmet razgovora.
 Otroci analizirajo informacije, ki so jim bile posredovane, ter določijo njihovo
razmestitev in uporabo pri reševanju problema.
 Otroci oblikujejo rešitev in jo preizkušajo. Vzgojitelj analizira uporabo informacij, ki
so jih otroci uporabili pri reševanju problema.

Metoda deduktivnega raziskovanja zaprtega tipa (aktivni pristop raziskovanja):
 Vzgojitelj predstavi problem in spodbudi otroke, da s svojimi izkušnjami predvidijo
rešitev problema.
 Otroci pridobijo informacije iz različnih virov.
 Otroci zbirajo in analizirajo informacije, potrebne za rešitev problema.
 Otroci predlagajo in preizkušajo rešitve na osnovi zbranih podatkov.
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VLOGA VZGOJITELJA
 omogoča otrokom zavedanje raziskovalnega problema;
 omogoča jim, da zberejo ali določijo vidik ali vrsto raziskovalnega problema;
 pomaga jim zbrati in analizirati informacije, ki so potrebne za rešitev problema;
 med samostojnim delom otrok vzgojitelj izvaja različne vloge, tako da se lahko otroci
nanj obrnejo pri razreševanju različnih težav;
 spodbuja posameznika ali skupino k ustvarjalnemu pristopu v procesu samostojnega
raziskovanja pri reševanju problemov.

2.12 KORAKI V RAZISKOVANJU ZAPRTEGA TIPA

1) OPREDELITEV PROBLEMA
Problem, ki ga raziskujemo, najbolj jasno izrazimo tako, da izpostavimo raziskovalno
vprašanje, ki pa mora biti natančno oblikovano, saj nam to zagotavlja, da dejansko
raziskujemo, kar želimo (Turnšek, 2003).
Raziskovalni problem najbolj razumljivo izrazimo tako, da postavimo raziskovalna vprašanja
širšega in ožjega tipa. Pogosto se nam pozneje, ko smo že v fazi zbiranja informacij,
pojavljajo še nova vprašanja, na katera moramo odgovoriti, da bi lahko pojasnili osnovno
vprašanje. Natančno formuliranje vprašanj zagotavlja, da dejansko raziskujemo, kar smo
želeli, in da iščemo ustrezne informacije – tiste, ki nam dajo odgovore na zastavljena
vprašanja.
V praksi se raziskovalni problemi pogosto pojavijo spontano, medtem ko otroci postavljajo
vprašanja, ki jih zanimajo. Če pa želi vzgojiteljica zbuditi zanimanje otrok za neki problem, je
treba načrtovati uvodne dejavnosti, s katerimi bo vzbudila radovednost za raziskovanje.
Vzgojiteljica lahko uporabi različne tehnike. Otrokom lahko ponudi literaturo, pokaže
fotografijo, v igralnico postavi skrivni predmet … (Turnšek, 2003).
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2) IZRAŽANJE DOMNEV
Ko se otroci seznanijo s problemom in se ga zavedajo, ta v njih prebudi željo po raziskovanju
oziroma rešitvi problema. Vzgojiteljeva naloga je, da jih načrtno in ustvarjalno vodi k
razmišljanju o mogočih rešitvah. Spodbuja jih, jih opogumlja in da možnost vsem, da vsak
pove svoje mnenje in domnevo. Otroci morajo čutiti, da jih vzgojitelj spoštuje ter da ceni vsak
njihov odgovor in mnenje, ga pohvali in ne kritizira, čeprav je napačen. Vsak odgovor
dokumentiramo in pozneje preverimo njegovo pravilnost. Tako imajo otroci občutek varnosti
in so zato sproščeni. Odgovore dokumentiramo na več načinov; lahko jih zapisujemo na
plakat, naredimo miselne vzorce, jih narišemo, zbiramo fotografije, avdio- in videoposnetke
… Otroci imajo pri postavljanju domnev pogosto zelo zanimive in pestre ideje, ki pa
realistično (v vrtcu ali na splošno) niso izvedljive, zato jih moramo temeljito pretehtati. Za
vzgojitelja je ta faza ključnega pomena, saj lahko preveri otrokovo predznanje in na tem gradi
raziskovalni proces (Maxim, 1989).

3) ISKANJE INFORMACIJ TER NJIHOVO DOKUMENTIRANJE IN UREJANJE
Ker so domneve otrok različne, iščemo dodatne informacije o ustreznosti podatkov, ki jih
otroci že imajo. To je tudi najobširnejši del raziskovanja. Otroke skušamo spodbuditi k
razmišljanju o tem, kje, kako in od koga bodo dobili odgovore na zastavljena vprašanja.
Spodbudimo jih, da razmišljajo o mogočih oziroma primernih virih informacij, hkrati pa nekaj
ključnih virov predvidimo tudi sami.
Odgovornost za učenje v čim večji meri prepustimo otrokom. Vzgojiteljica naj ne podaja že
izdelanih znanj, ki se jih je sama naučila, ampak naj prevzema naslednje naloge:
 omogoča otrokom dostop do informacij;
 skupaj z otroki načrtuje tehnike zbiranja informacij;
 spodbuja k dokumentiranju podatkov in informacij;
 pomaga pri urejanju informacij;
 nudi pomoč pri sintezi podatkov in išče odgovore na zastavljena vprašanja.
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Vire in tehnike zbiranja podatkov izbiramo glede na vsebino problema. Najpogostejši so
knjige (znanstvene, leposlovne, informativne …), mediji (radio, TV, videoposnetki), internet,
naravno okolje, muzeji …
Kot že omenjeno, lahko otroci vzporedno zbirajo podatke in informacije z več tehnikami, ki
so običajne za raziskovanje, prilagojene razvojni stopnji. Nekaj tehnik zbiranja informacij:
 razgovor oziroma intervju;
 anketa;
 opazovanje;
 zbiranje najdb, predmetov, listin, pisnega izročila …
Če želimo biti pravi raziskovalci, moramo poskrbeti tudi za dokumentiranje podatkov in
informacij. Dokumentiramo vsako iskanje informacij. Pri dokumentiranju za otroke iščemo
ustrezne načine oziroma načine, ki so ustrezni glede na vir. Otroci lahko rišejo risbice
posameznih faz procesa, fotografirajo, posnamejo zvok (razgovor) ali video. V procesu
zbiranja informacij se v igralnici tako zbirajo raznovrstni materiali, ki nam pomagajo
»sestaviti sliko«.

4) REŠITVE OZ ODGOVORI NA VPRAŠANJA
Proces raziskovanja sklenemo tako, da pregledamo zbrane informacije, jih uredimo in
strnemo. Ugotovimo, kateri so odgovori na vprašanja, ki so nas zanimala, in kaj smo se
naučili. Pogosto pa nas že sam proces raziskovanja pripelje neposredno do odgovorov.
Otrokom je zanimivo tudi, da ugotovijo, katere domneve so bile nepravilne in v čem so se
motili.

5) UPORABA NOVIH SPOZNANJ
Razmislimo, kako bi lahko v vsakdanjem življenju otrok uporabili nova znanja, nove pojme,
predstave … in načrtujemo ustrezne dejavnosti. Tako znanje, izkušnje in rešitve uporabljamo
v praksi v vsakdanjem življenju. Delo, ki smo ga skupaj opravili, lahko predstavimo na
različne načine: pripravimo razstavo, naredimo izdelke. Cilj vsega učenja je uporaba znanja.
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Tako otroci svoje znanje in izkušnje uporabljajo ter na njih gradijo nova spoznanja in znanja
(Turnšek, 2003).

2.13 ODPRTI TIP RAZISKOVANJA

Odprti tip raziskovanja je cenjen kot spodbuda ustvarjalnega mišljenja. Otroci so spodbujeni k
oblikovanju lastne rešitve problema. Raziskovanje odprtega tipa nudi več možnosti pravilnih
rešitev oziroma odgovorov. Cilj raziskave ni usmerjen v otrokovo konkretno rešitev
problema, ampak v uporabo domišljije – oblikovanje čim več novih idej. Gre za spodbujanje
divergentnih miselnih procesov, prav tako pa lahko cilj usmerja h konkretni rešitvi oziroma
izidu. Vzgojitelj se lahko poslužuje dveh osnovnih načinov motiviranja otrok:
 s pomočjo diskusije – vzpostavitev dileme;
 z vzpostavitvijo spodbudnega, ustvarjalnega okolja (Turnšek, 2003).

2.14 KORAKI V RAZISKOVANJU ODPRTEGA TIPA

1) OPREDELITEV PROBLEMA
Problem opredelimo tako, da jasno izrazimo, kaj bi radi spremenili, naredili, izboljšali …
Včasih problem zaznajo in izrazijo otroci sami, kadar ga zazna vzgojiteljica, pa se mora
domisliti nečesa, kar bo otroke motiviralo oziroma jih spodbudilo k zaznavanju problema in
razmišljanju.

2) ISKANJE ALTERNATIVNIH REŠITEV PROBLEMA
Po seznanitvi s problemom je naloga vzgojiteljice sporočiti otrokom, da ga bodo reševali oni
sami. Otroci so nad dejstvom navadno presenečeni, sploh če prej še nikoli niso samostojno
raziskovali. Vajeni so, da se odrasli stvari v večini lotevajo sami. Domisliti se moramo načina,
metode, ki jih bo spodbudila k izražanju idej, predlogov, pobud. Pri tem je pomembno tudi, da
vse zamisli dokumentiramo.
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3) IZBIRA IN PREIZKUŠANJE REŠITEV
Naloga odraslega je, da pomaga otrokom do udejanjanja njihovih zamisli. Včasih je to
preprosto, v nekaterih primerih pa zahteva precej časa in dela, mogoče tudi posebne
pripomočke ali denarna sredstva. Izvedba omogoča oceno posameznih rešitev. Včasih
ugotovimo, da je bila zamisel slaba. Čeprav to vemo že vnaprej, je

zelo

pomembno,

da

vsako idejo preizkusimo, saj otroci ravno po poti poskusov in zmot pridejo do ugotovitve in
se tako največ naučijo. Otrokom sporočamo, da je vsaka zamisel načelno dobra, čeprav je na
prvi pogled neumna in neuresničljiva. Pomembno je, da ohranimo domišljijo in smisel za
raznolike ideje.

4) OCENA REŠITEV
Dobro je, da med projektom večkrat razmislimo, ali smo bliže rešitvi problema. Ugotavljamo,
katere ideje so bile boljše, katere slabše, katere uresničljive, katere ne.

5) UPORABA REŠITEV
Na osnovi novih spoznanj načrtujemo nove, ustrezne dejavnosti.

2.15 VLOGA VZGOJITELJA V PROCESU RAZISKOVANJA

Maxim (1997) pravi, da mora biti vzgojitelj razumljiv, da procesa raziskovanja otrokom ne
oddalji, saj je cilj vsakega raziskovanja, da otroci sami pridejo do rešitve. Pomembno je, da je
vzgojitelj v ključnih situacijah rdeča nit skozi raziskovanje, da je otrokom v pomoč in oporo.
Maxim v svojem delu navaja, da mora biti vzgojitelj kot vir informacij vodič in avtoriteta.
Marentič Požarnikova (1980) loči vlogo vzgojitelja pri raziskovalnem načinu dela od
tradicionalne oblike poučevanja. Poudarja, da mora vzgojitelj spodbujati neodvisno aktivnost
otrok tudi s svojim zgledom in z navdušenjem. Znati mora usmerjati spodbudo otrok, da bo
raziskovanje v okviru dogovorjenih vsebin in metod. Spremljati in vrednotiti mora rezultate,
ne da bi zanemaril procese, ki so vodili do njih. Biti mora odprt, znati mora tvegati in prenesti
negativnost ter kdaj tudi priznati, da česa ne ve. V procesu raziskovanja se otroci pogosto
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obračajo na vzgojitelja, ko potrebujejo njegovo pomoč. Ta jim pomaga posredno ali
neposredno, z odgovorom ali namigom. Pri tem sta zelo pomembni njegova odločitev in
iznajdljivost. Vzgojitelj v skupini ustvari takšno vzdušje, da so otroci spontani, brez zadržkov
postavljajo svoje domneve, mogoče rešitve, saj so vsi odgovori zaželeni in pravilni. Na tak
način bo otrok z večjo samozavestjo pristopil k reševanju problema in postal ustvarjalnejši.
Turnškova poudarja, da so vzgojiteljice, ki so izvajale proces raziskovanja, v procesu
evalvacije ugotovile prednosti takšnega pristopa v primerjavi s tradicionalnimi dejavnostmi v
vrtcu (Turnšek, 2003).
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III EMPIRIČNI DEL

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA DIPLOMSKE NALOGE

Ena izmed pomembnejših nalog, ki jih imamo strokovne delavke v vrtcu, je spodbujanje otrok
k samostojnemu razmišljanju, reševanju problemov, raziskovanju in predvsem k aktivnemu
učenju.
Po mojem mnenju v vrtcu in tudi pozneje v šoli otrokom prevečkrat posredujemo znanje, ki
ga ne morejo podkrepiti z lastno aktivnostjo in izkušnjami.
Zaprti tip reševanja problema se mi je zdel kot nalašč za projekt in diplomsko nalogo, saj v
ospredje postavi otrokovo aktivnost v vseh fazah reševanja problema. V celotnem procesu je
otrok aktiven raziskovalec, kar ohranja njegovo motivacijo in radovednost, to pa hkrati vpliva
na trajnost pridobljenega znanja.
Izbrala sem problem iz vsakdanjega življenja otrok in s tem zagotovila visoko stopnjo
motivacije. Izhajala sem iz zanimanja otrok in jim ponudila raziskovalno vprašanje, kako
zraste dojenček, ki se jim je skozi vse šolsko leto večkrat porajalo. Namen naloge je bil izvesti
projekt, v katerem otroci spoznavajo razvoj dojenčka, njegovo rast in razvoj v materinem
trebuhu, pri tem pa uporabljajo samostojno učenje.
Najprej smo ugotavljali, kakšne so izkušnje otrok o tej temi, zato smo se o njej skupaj
pogovorili in zapisali domneve. Otroke sem povprašala, kaj bi jih še zanimalo, predvsem pa
sem jih spodbudila k razmišljanju o tem, kje bi lahko pridobili nove informacije in preverili,
ali njihove domneve držijo. Otroci so bili inovativni; predlagali so veliko različnih virov
informacij. Lotili smo se raziskovanja po načrtu, zbirali informacije, jih urejali in
dokumentirali. Projekt je trajal dva meseca in pol; otroke sem pri tem spodbujala k
samostojnemu in aktivnemu raziskovanju.
Vse dejavnosti sem sproti fotografirala, zapisovala in evalvirala.
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1.2 CILJI DIPLOMSKE NALOGE

 Pridobiti izkušnje z izvajanjem metode raziskovanja zaprtega tipa.
 Uriti otroke za samostojno reševanje problemov.
 Ugotoviti, kakšna je motiviranost otrok pri samostojnem raziskovanju in iskanju
informacij.
 Ugotoviti, koliko novega znanja bodo otroci usvojili ob koncu projekta.
 Ohranjati radovednost otrok in željo po raziskovanju.

1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

 Kateri viri informacij so otroke najbolj pritegnili?
 Kakšna je intenzivnost posredovanja vzgojitelja v raziskovalni nalogi zaprtega tipa?
 Ali otroci usvojijo časovno dimenzijo razvoja otroka?

1.4 RAZISKOVALNA METODA

Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja. Dejavnosti, ki sem jih izvajala, sem sproti
zapisovala in evalvirala (dnevniški zapis). Uporabila sem metodo skupinskega in
individualnega intervjuja ter pregled dokumentacije.

1.5 FAZE RAZISKOVANJA

 Študij literature, povezane z nalogo.
 Izvedba in evalvacija raziskovanja zaprtega tipa.
 Evalvacija posameznih dejavnosti in evalvacija celotnega projekta.
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1.6 VZOREC

V vzorcu je bilo v šolskem letu 2012/2013 zajetih 24 otrok iz Vrtca Litija (Enota Medvedek,
skupina Zmajčki). V skupini je bilo 14 dečkov in 10 deklic, starih od 5 do 6 let.

1.7 PRIPOMOČKI

Pri izvedbi projekta sem uporabila različne vire informacij, kot so: animirani lutkovni film,
internet, knjige in časopisne revije. Uporabili smo različne pripomočke in materiale za
sprotno zapisovanje in izdelke.

2 NAČRTOVANJE PROJEKTA: KAKO ZRASTE DOJENČEK

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA

Otroci so v sosednji skupini opazili nosečo vzgojiteljico. Večkrat so se začeli pogovarjati o
tem, kako je prišel v njen trebuh. Zato sem se odločila, da jim v knjižni kotiček dodam knjigo
Pričakujemo dojenčka (Carlo A. Michelini, Giovanna Mantegazza, 1995).

2.2 DOMNEVE

Zbiranje otroških zamisli o tem, kako nastane dojenček: otroke bom vprašala, kako nastane
dojenček in kje bi to lahko izvedeli. Za dodatno motivacijo se bomo pogovarjali tudi o tem,
kako so sami prišli na svet. Vse domneve bomo zapisali na plakat.
Po zapisu že znanih informacij pa bom otroke vprašala, česa še ne vedo in bi si želeli izvedeti.
Tudi to bom zapisala na plakat.
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2.3 ISKANJE INFORMACIJ IN NJIHOVO DOKUMENTIRANJE

Otroci bodo ob moji spodbudi razmišljali, kje bi lahko pridobili vse informacije, ki jih želijo
izvedeti. Njihove ideje bom zapisala in skupaj z njimi bomo naredili načrt izvedbe.
Upoštevala bom predloge otrok, vnaprej pa imam pripravljene še svoje predloge.
 Obisk Knjižnice Litija: otroci bi sami poiskali knjige o dojenčkih in njihovem
nastanku.
 Pridobivanje informacij iz knjige Lukec dobi sestrico.
 Ogled lutkovnega filma Dobili bomo dojenčka.
 Z otroki bi na svetovnem spletu poiskali slikovne in neslikovne informacije ter jih
natisnili.
 Otroci bi prinesli svoje fotografije iz obdobja, ko so bili dojenčki.
 Obisk noseče vzgojiteljice.
 Obisk mamice z dojenčkom.

2.4 ODGOVORI OZ. REŠITVE IN UPORABA INFORMACIJ

 Potrditev domnev iz druge faze (domnevo potrdimo ali ovržemo).
 Izdelava knjižnega kotička s knjigami o razvoju otroka.
 Izdelava plakata s fotografijami dojenčkov, ki bi jih otroci prinesli od doma.
 Ureditev kotička za igro vlog (igrače dojenčki).
 Izdelava knjige o dojenčkih.
 Izdelava časovnega traku razvoja otroka.
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2.5 UPORABA INFORMACIJ

 Predstavitev knjige, plakata in kotička za igro drugi skupini in staršem.

3 IZVEDBA PROJEKTA

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA

1. dejavnost: Knjiga v knjižnem kotičku

CILJI:
 V otrocih vzbuditi zanimanje za nadaljnje razmišljanje.
 Otroke spodbuditi k samostojnemu razmišljanju.
 Otroci raziskujejo prek medsebojnega pogovora.

POTEK DEJAVNOSTI
Za motivacijo sem uporabila knjigo Pričakujemo dojenčka (Carlo A. Michelini, Giovanna
Mantegazza, 1995). Knjigo sem postavila v knjižni kotiček. Otroci so jo kmalu opazili, mi jo
prinesli in pripovedovali o njeni vsebini. Postavila sem vprašanje, kako nastane dojenček.

EVALVACIJA
Otroke je tema knjige zelo motivirala in jim spodbudila radovednost, zato sem jih vprašala, ali
vedo, kako nastane dojenček. Všeč mi je bilo, da sem odkrila pravo motivacijo za razvijanje
nadaljnje teme. Ogledovali so si fotografije v knjigi, se ob tem hihitali in komentirali
dogajanje na slikah. Dogajanje na slikah so povezovali s tem, kar so izvedeli do zdaj.
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Slika 1: Odkritje knjige v knjižnem kotičku

Slika 2: Ogledovanje knjige Pričakujemo dojenčka

3.2 ZBIRANJE DOMNEV OTROK

2. dejavnost: Pogovor o nastanku otroka in dokumentiranje domnev

CILJI:
 Otrok samostojno razmišlja o že znanih informacijah o nastanku otroka in jih skuša
izraziti.
 Otrok razmišlja o načinih pridobivanja informacij, ki jih želi izvedeti.
 Sprotno dokumentiramo že znane informacije, kaj bi radi še izvedeli in kako bi prišli
do teh informacij.
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POTEK DEJAVNOSTI
Ob ogledovanju knjige so se otroci med seboj začeli pogovarjati, kaj že vedo o nastanku
otroka. Spodbujala sem jih z vprašanji in si sproti zapisovala njihove domneve.

KOMENTARJI OTROK NA VPRAŠANJE KAKO NASTANE DOJENČEK
 Vsi ljudje so bili enkrat dojenčki pa tudi živali.
 Iz trebuščka pridejo, živali pa iz jajčka.
 Moja mami ima že dojenčka.
 Mamica ima lahko dojenčka, ki ga more roditi, očka ga pa ne more.
 Ko ima dojenčka notri, ima velik trebuh.
 Moraš se poročiti, da dobiš dojenčka.
 Oči in mami morata biti, da je lahko dojenček.
 V trebuh se rodi.
 Daša je rodila, ne Borut, ker fantje ne rodijo, ne morejo.
 Ampak oči pa tudi mora biti.
 Mami nastane v trebuščku dojenček.
 Fant pa fant sta se poročila, sem videl na televiziji. To ni dobro, ne moreta imeti
dojenčka.
 Na začetku je bila Daša debela, pa ni smela žoge brcati, ker ni mogla.
 Najprej je semenček, majhen je, majhna glava.
 Iz trebuha pride.
 Ko je dovolj velik, gre pa mami na tak, k pogleda kdaj se rodi, potem gre pa v
bolnico, potem pa ne more takoj domov, ampak čez nekaj dni.
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 Naredi se v trebuhu.
 Dojenčka imaš, če imaš debel trebuh.
 Saj ima tudi Ivan debel trebuh, pa ne rodi.
 Zraste iz semenčka, semenček kar zraste.
 Meni je mami povedala, ati ima semena, mami pa jajčeca, pa se združita, pa nastane
dojenček.
 Moja mami se ni poročila, pa je dobila dojenčka.
 Moji mami so odrezali trebuh, jaz sem potem nastal dojenček.
 Odstrižejo dojenčku nekaj, potem pa zašijejo.
 Jaz sem prišla iz piške ven. Če pa dojenček noče ven, potem pa piško prerežejo, pa
zašijejo, potem morajo pa mamice še počivati.
 Ko je imela mami Emo v trebuščku, smo šli k zdravniku, pa je pogledala, če lahko še
diha.

KAJ NAS ŠE ZANIMA?
 Kako nastane dojenček?
 Kako pride iz trebuha?
 Kako s škarjami odrežejo in šivajo?
 Kako zraste v trebuščku?
 Kako pride prav noter v trebušček?
 Kako se rodi?
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KJE BI IZVEDELI?
 Vprašali bi tistega, ki ima dojenčka.
 Pri Daši ne moremo zvedeti, ker ni gledala v trebuh, ker ni imela luknje.
 Moramo potrkati na zdravnikova vrata, pa vprašati, kako se rodi dojenček.
 V bolnici.
 Pri mamici, ki ima dojenčka.
 Vzeli bi knjigo, v knjižnici bi si jih sposodili, pa eno imamo v igralnici.
 V zdravstvenem domu.
 V Ljubljani, tam, kjer sem se jaz rodil, reče se pa porodnišnica.
 Pri babici in dediju imam eno knjigo.
 Dojenček bi nam lahko povedal, sam škoda k ne govori.
 V računalnik napišemo, kako nastanejo dojenčki, in potem preberemo.

EVALVACIJA
Dejavnost je potekala zelo spontano; v pogovor so se vključili vsi otroci. Komaj so čakali, da
lahko tudi oni kaj povedo. Imeli so zelo različne domneve in informacije; nekatere so bile
pravilne, druge ne. Vse domneve sem zapisala na list, otroci pa so povedali tudi, kje bi
izvedeli, ali so vse naše domneve pravilne, in kje bi našli informacije, ki nas še zanimajo.
Informacije, ki jih je večina otrok že pridobila, so:
– da so bili vsi ljudje in živali enkrat dojenčki/mladički;
– da se dojenčki razvijajo v materinem trebuhu;
– da se zavedajo, da lahko dojenčka rodijo le ženske;
– da sta za nastanek otroka potrebna oba spola;
– da imajo informacije o pomembnosti semenčice.
-35-

Pohar, P. (2014). UČENJE Z RAZISKOVANJEM V VRTCU: KAKO ZRASTE DOJENČEK (ZAPRTI TIP RAZISKOVANJA).
Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Zanima jih predvsem, kako otrok pride v trebuh in kako pride iz njega. Izvedeli pa bi v
knjigah, na spletu, pri zdravniku in pri osebi, ki ima že dojenčka. Otroke bom spodbujala k
samostojnemu iskanju informacij glede na ideje, ki so jih podali.

Slika 3: Plakat z domnevami in načrtom v kotičku za starše

3.3 ISKANJE INFORMACIJ IN NJIHOVO DOKUMENTIRANJE

3. dejavnost: Obisk knjižnice
CILJI:
 Otroke motiviram za obisk knjižnice.
 Otroci poskušajo samostojno poiskati knjige o naši vsebini.
 Otroci si izposodijo izbrano literaturo.

POTEK DEJAVNOSTI
V vrtcu smo se pripravili na obisk knjižnice. Pogovorili smo se o tem, kaj v knjižnici
potrebujemo, kako se v knjižnici obnašamo in kaj potrebujemo za na pot. Otroci so predlagali,
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da s seboj vzamemo nahrbtnike za izposojene knjige. Peš smo se odpravili v knjižnico. Tam
nas je pričakala prijazna knjižničarka. Otroci so ji razložili naš namen obiska in jo prosili za
pomoč. Peljala jih je na oddelek s knjigami, ki so namenjene mlajšim otrokom. Tam so
poiskali knjige, povezane z našo temo. Skupaj so odšli do pulta za izposojo knjig. Izposojene
knjige so nato dali v nahrbtnike in odpravili smo se nazaj proti vrtcu. Med potjo so si
nahrbtnike izmenjavali, da jih je vsak nesel nekaj časa.

EVALVACIJA
Otroci so se res veselili obiska knjižnice. Ker je v knjižnici veliko knjig, so bili na začetku
malo zmedeni, vendar jim je knjižničarka priskočila na pomoč in skupaj so poiskali knjige.
Všeč mi je bilo, da so otroci sami znali izbrati knjige, ki so za nas relevantne. Opazila sem, da
so bili otroci, ki so nosili nahrbtnike, zelo ponosni, zato se mi je zdela ideja, da bi si
nahrbtnike izmenjavali, zelo dobra. Tudi praksa je to potrdila.
Otroci zelo radi posegajo po knjigah, novi prostori pa so še dodatna motivacija za otroke. V
knjižnici so bili res radovedni in hkrati ponosni, da so lahko celoten potek izposoje vodili
sami.

Slika 4: Knjižničarka je popeljala otroke do knjig, ki so jih zanimale
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Slika 5: Za nas je bilo relevantnih kar nekaj knjig

Slika 6: Otroci so si izbrane knjige izposodili

Slika 7: V nahrbtnikih, ki so si jih med potjo izmenjavali, so nesli knjige v vrtec
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4. dejavnost: Pridobivanje informacij iz knjige Lukec dobi sestrico (Jana Milčinski, 1999)

CILJI:
 Pridobivanje novih informacij.
 Otrok spozna nove besede.
 Otrok si s spoznavanjem novih besed širi besedni zaklad.

POTEK DEJAVNOSTI:
V jutranjem krogu smo začeli prebirati knjigo Lukec dobi sestrico. Knjigo smo zelo podrobno
prebrali, saj smo razpravljali o vsakem odstavku in neznani besedi. Knjigo smo prebrali
večkrat in s tem poglabljali znanje. Iz knjige smo si izpisali tudi neznane besede, ki jih bomo
pozneje preverili na spletu. Te besede so:
– maternica,

– popadki,

– jajčece,

– porod,

– semenčica,

– nožnica,

– novorojenček,

– penis,

– popkovina/popkovnica,

– prsi,

– porodničar,

– inkubator.

– babica,

KOMENTARJI OTROK:


Moja teta ima tudi že enega dojenčka, enega ima pa še v trebuščku.

 Moja mami mi je tudi rekla, da dam sestrici dudo v usta ali pa mami poklicat, ko je šla
obesit cunje.
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 Pri sosedi so imel dojenčka pa sem ji ene ključe igračko za dojenčke prinesel, pa smo
morali dobro umiti, pa jih je grizla.
 Moja teta ima dojenčico, pa jo lahko previjam, pa hranim s frutkom.
 Mi imamo doma muco, ki ima mladička, ki pije pri mamici.
 A tako je bilo tudi z nami, ko smo se rodili?

Zakaj imamo popek?
1.

Da lahko dihamo.

2.

Da je notri popkovina.

3.

Da ne gre hrana ven.

4.

Meni je mami povedala, pa se zdaj ne spomnim.

5.

To je taka vrv, a ne?

6.

Kot klobasa je.

Slika 8: Otroci so ugotavljali namen popka
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EVALVACIJA
Otrokom so se nekatere nove besede zdele smešne, ko smo jih skupaj razložili, pa sem
opazila, da so besede razumeli in jih pozneje razlagali tudi drugim. Otroci so vsebino tudi
komentirali in jo povezovali z lastnimi izkušnjami. Na njihovo željo smo knjigo prebrali
večkrat, saj so nove informacije kar srkali. Nove informacije so povezovali s situacijami iz
realnega življenja. Za utrditev novega znanja si bomo ogledali še film o nastanku dojenčka.

Slika 9: Prebiranje knjige Lukec dobi sestrico

Slika 10: Otroci so si knjigo večkrat ogledovali tudi sami
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5. dejavnost: Ogled filma Dobili bomo dojenčka

CILJI:
 Otroke motivirati za pozoren ogled filma.
 Otrok z ogledom pridobi nove informacije.
 Otroci se seznanijo z novimi neznanimi besedami.

POTEK DEJAVNOSTI
S skupino otrok smo se odpravili v pedagoško sobo, pripravili stole in zatemnili prostor.
Posedli smo se na stole in si na platnu ogledali lutkovni film Dobili bomo dojenčka.

KOMENTARJI OTROK:
 Nožnica je zelo tesna, zato pride rdeč ven.
 Voda je v trebuščku.
 Tudi mrtev lahko pride ven.
 Očka da semenčice, z jajčecem se združita in nastane dojenček.
 9 mesecev, to je zelo dolgo.

EVALVACIJA
Otroke je navdušilo vzdušje v prostoru, saj je bilo kot v kinu. Tudi film jih je zelo motiviral,
saj so dobili veliko novih informacij in obnovili znanje, ki so ga pridobili s prebiranjem knjige
Lukec dobi sestrico. Prostor – pedagoška soba – z oblazinjenimi stoli za odrasle in uporaba
medija, ki se ga ne poslužujemo velikokrat (film) sta otroke spodbudila k zbranemu ogledu
filma. To, da so sami lahko prispevali k ureditvi prostora, jih je povsem navdušilo. Otroci so
med filmom spoznali nastanek otroka, to, da sta za to potrebna moški in ženska, spočetje,
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prihod dojenčka v družino, razvoj otroka in tudi pravilno ravnanje z njim. Kar veliko
informacij je sovpadalo s pridobljenim znanjem iz knjige Lukec dobi sestrico, s tem so ga še
utrdili. Pridobili pa so še nekaj novih informacij, o katerih smo se po filmu podrobneje
pogovorili.
Po ogledu filma smo se pogovorili o vsebini, razjasnili nejasnosti in si zapisali besede, ki
otroke še zanimajo (posteljica, spolovilo in plod). Pri pogovoru sem se držala tudi smernic
Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, ki se navezujejo na lutkovni film, in razvil se je
sproščen pogovor. Smernice se delijo na dve področji: spočetje in razvoj otroka ter spolna
zloraba otroka.
Pogovarjali smo se o različnosti spolov, spolovilih, higieni in skrbi za telo, nastanku in
prihodu dojenčka na svet, pravilnem ravnanju z dojenčki, ljubezni in o intimnosti nekaterih
delov telesa.

Slika 11: Ogled filma Dobili bomo dojenčka
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6. dejavnost: Iskanje slikovnega in neslikovnega gradiva na spletu
CILJI:
 Otrok prepoznava splet kot vir informacij.
 Otrok poglablja znanje z iskanjem slikovnega gradiva.
 Otrok povezuje slikovno gradivo z besedami, ki jih je pred kratkim usvojil.

POTEK DEJAVNOSTI
Otroci so se razporedili po skupinah; vsaka skupina posebej je šla z menoj v kabinet, v
katerem imamo računalnik in tiskalnik. Poiskali smo slikovno gradivo, ki je otroke zanimalo,
in besede, ki smo si jih izpisali iz knjige Lukec dobi sestrico. Slikovno gradivo smo tudi
natisnili, da so si ga lahko vsi skupaj ogledali.

EVALVACIJA
Raziskovanje sem prepustila otrokom. Sami so se domislili, kaj bi radi poiskali, in vtipkala
sem želene iskalne besede. Niso mogli verjeti, da je to tako lahko. Iskalnih zahtev jim ni
zmanjkalo; poiskali smo vse, kar so si zamislili. Poiskali smo pomen besed, ki smo jih skupaj
sproti zapisovali pri branju knjige, in prebirali strokovno razlago. Nato so želeli poiskati tudi,
kako so videti vse stvari, ki si jih še niso znali predstavljati. Slike smo tudi natisnili; vsak
otrok je list z natisnjenimi slikami v odnesel igralnico in ga pokazal drugim. Pri ogledovanju
slik se je razvnela razprava; bilo jim je zelo fascinantno, saj so to nevsakdanje reči. Z
navdušenjem so gledali fotografije inkubatorja in nedonošenčkov; to jih je zelo pritegnilo.
Poiskane besede s spleta (SSKJ: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html):
máternica – spolni organ, v katerem se razvija oplojeno jajčece do poroda;
jájčece – spolna celica, iz katere se razvije nov organizem;
seménčica – spolna celica, ki se pri oploditvi združi z jajčecem;
novorojênček – otrok do štirih tednov starosti;
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popkovína/popkóvnica – vrvi podobna tvorba, ki povezuje plod s posteljico;
posteljica – organ, ki povezuje plod z materjo in mu omogoča razvoj;
poròd in pôrod – ločitev ploda od matere na koncu nosečnosti;
porodníčar in poródničar – zdravnik, specialist za porodništvo;
porodníštvo – veda o zdravniški pomoči pri porodu;
bábica – pomočnica pri porodih;
popádek – boleče krčenje maternice, navadno ob porodu;
nožnica – cevasti del spolnega organa, ki poteka od zunanjega spolovila do maternice;
spolovílo – človeški, živalski organ za razmnoževanje;
pŕsi – vzboklini na ženskem oprsju z mlečnimi žlezami;
pénis – moški spolni ud;
inkubátor – med. naprava s stalno toploto in z vlago za vzrejo nedonošenih otrok;
plód – nastajajoči organizem od tretjega meseca življenja do rojstva.

Slika 12: Iskanje informacij na spletu
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Slika 13: Tiskanje slikovnega gradiva

Slika 14: Ogled natisnjenega slikovnega gradiva
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7. dejavnost: Zbiranje fotografij

CILJI:
 Otrok prinese fotografijo od doma.
 Otrok razvija pogovor ob fotografiji.
 Otrok spoznava, kako se človek spreminja skozi leta.

POTEK DEJAVNOSTI
Otroci so od doma prinašali svoje fotografije, na katerih so bili še dojenčki. Ogledovali so jih,
jih komentirali in primerjali.

EVALVACIJA
Nekateri otroci so prinesli v vrtec celoten album fotografij, ki so jih kazali drugim. Do svojih
slik in albumov so bili zelo zaščitniški in so z njimi ravnali zelo skrbno. Opazila sem, da
otroci iščejo podobnosti med sliko dojenčka in otrokom, kakršen je zdaj. Primerjali so tudi
slike dojenčkov med seboj. Deček je prinesel svojo fotografijo, narejeno z ultrazvokom. To je
spodbudilo njihovo radovednost ter pozornost se je usmerila k ultrazvoku in iskanju dodatnih
informacij.
KOMENTAR: Joj, ko smo bili dojenčki, smo bili pa še bolj srčkani.
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Slika 15: Ogledovanje fotografij dojenčkov, ki so jih otroci prinesli od doma

8. dejavnost: Obisk noseče vzgojiteljice

CILJI:
 Otroci spoznavajo nosečnost z lastnimi vprašanji.
 Otroci spoznavajo, kako otrok nastane in se razvija v materi.
 Otroci spoznavajo, da se dojenček v trebuhu premika.

POTEK DEJAVNOSTI
Deklica je na igrišču opazila nosečo vzgojiteljico iz sosednje skupine. Predlagala je, da jo
povabimo na obisk. Spodbudila sem jo, da naj jo sama povabi, in deklica se je z vzgojiteljico
dogovorila za obisk naslednji dan. Otroci so se njenega prihoda zelo razveselili. S seboj je
prinesla slike ultrazvoka in nekaj pripomočkov za dojenčka. Otroci so jo spraševali in
odgovorila jim je na vsako vprašanje.
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EVALVACIJA
Deklica, ki je predlagala, da povabimo vzgojiteljico na obisk, me je zelo presenetila, saj je po
navadi zadržana. Ob mojem prigovarjanju je sama stopila do nje in se samostojno dogovorila.
Tudi sama je občutila ponos ob svojem dejanju.
Pred obiskom so bili otroci zelo nestrpni, ker so komaj čakali, da pride k nam gospa z velikim
trebuhom. Pripravili so že nekaj vprašanj zanjo. Ko je prišla, nam je odgovorila na vsa
vprašanja. Povedala nam je tudi, katero hrano lahko je in katere ne, kako se počuti, kaj je še
treba pripraviti pred prihodom, da ne sme dvigovati težkih stvari in da se mora izogibati
bazenom. Otroci so lahko tudi potipali njen trebuh in nekateri so občutili, kako se dojenček
premika. To jih je zelo vznemirilo, ker tega niso pričakovali in naše raziskovanje je s tem
dobilo dodatno dimenzijo. Navdušeni so bili tudi nad slikami z ultrazvoka, saj so to zdaj že
poznali, vendar jih je še vedno pritegnilo k ugibanju, kje so posamezni deli plodovega telesa.
Vzgojiteljica jih je dodatno presenetila in jim pokazala film, narejen z ultrazvokom. Z
navdušenjem in hkrati s presenečenjem so opazovali vsak plodov premik in ga komentirali.
Obisk je bil zanje poln novih vtisov. Po obisku je vsak otrok narisal risbo, ki so jo nato
podarili vzgojiteljici, ki nas je obiskala.

Slika 16: Pogovor z nosečo vzgojiteljico
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Slika 17: Pozorni ogled fotografije ploda, narejene z ultrazvokom

Slika 18: Risba 1 – Noseča mamica z dojenčkom v trebuhu
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Slika 19: Risba 2 – Noseča mamica z dojenčkom v trebuhu

9. Dejavnost: Obisk mamice z dojenčkom

CILJA:
 Otroci spoznajo, kako se otrok rodi in kako raste.
 Otroci spoznajo, da je z dojenčkom treba ravnati nežno.

POTEK DEJAVNOSTI
Deček v skupini je imel doma majhnega bratca in z mamico sta predlagala, da pride na obisk
tudi ona. Z dojenčkom sta prišla v našo igralnico, v kateri nam je predstavila pripomočke za
dojenčka – lupinico, dudo, stekleničko – in pokazala, kako je treba z dojenčkom ravnati.

EVALVACIJA
Deček je zelo ponosno povedal, da sta se z mamico dogovorila, da pride k nam pokazat
njegovega bratca. Na dan obiska je bil evforičen in je komaj čakal, da prideta njegova člana
družine k nam. Predhodno smo se dogovorili, kako se morajo obnašati med obiskom. Sami so
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že vedeli, da je treba govoriti po tiho, da dojenčka ne prestrašimo. Vsi so se držali dogovorov
in z velikimi očmi gledali to drobno bitje. Lahko so ga pobožali, vendar ne po obrazu, da ne bi
dobil izpuščajev. Tudi tiho so mu zapeli in se pogovarjali z njim. En deček mu je prigovarjal
in presenetilo ga je, da ga je dojenček pozorno poslušal in se mu celo nasmejal. Otroci so bili
spoštljivi do matere in dojenčka. Držali so se vseh navodil pravilnega ravnanja z dojenčki, ki
so se jih naučili z ogledom lutkovnega filma. Tudi po tej dejavnosti so nastale čudovite risbe,
ki jih je nato dojenčkov »veliki brat« odnesel mamici kot zahvalo za obisk.

Slika 20: Mamica z dojenčkom na obisku

Slika 21: Bližnji stik z dojenčkom

- 52 -

Pohar, P. (2014). UČENJE Z RAZISKOVANJEM V VRTCU: KAKO ZRASTE DOJENČEK (ZAPRTI TIP RAZISKOVANJA).
Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Slika 22: Risba 3 – Mamica z dojenčkom

Slika 23: Risba 4 – Mamica z dojenčkom

3.4 EVALVACIJA: ODGOVORI IN REŠITVE TER UPORABA INFORMACIJ

10. dejavnost: Potrditev domnev iz druge faze
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CILJI:

 Otroci pravilne trditve potrdijo in napačne ovržejo.
 Otroci samostojno in aktivno sodelujejo.
 Otroci ugotavljajo, kaj novega so spoznali in se naučili.

POTEK DEJAVNOSTI:
Po končanem raziskovanju smo znova sedli v krog, da smo preverili trditve na plakatu, ki smo
jih zapisali ob začetku projekta. Moja naloga je bila, da sem otrokom domneve brala, oni pa
so povedali, katere so pravilne in katere napačne.

EVALVACIJA
Otroci so samostojno ugotovili točnost domnev. Izkazalo se je, da je bila večina njihovih
domnev pravilna, kar so tudi potrdili, nepravilne pa so ovrgli. Pri nepravilnih so se takoj
odzvali z močno reakcijo, da to pa že ni res, in obrazložili, zakaj ni, ter povedali pravilne. Tu
sem ugotovila, koliko novega znanja so otroci z raziskovanjem pridobili. Kar nekaj trditev pa
je bilo nepopolnih (semenček kar zraste; če dojenček ne more ven, piško prerežejo in potem
zašijejo). Predvsem pri teh vprašanjih sem ugotovila, koliko so se naučili, saj je znal vsak
otrok natančno razložiti, kako nastane dojenček, se razvija, kako poteka porod in kaj je carski
rez.
Pravilne so bile domneve:
 da so bili vsi ljudje in živali enkrat dojenčki/mladički;
 da se dojenčki razvijajo v materinem trebuhu;
 da lahko dojenčka rodijo le ženske;
 da sta za nastanek otroka potrebna oba spola.
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Napačne domneve, ki so jih otroci zaznali kot take:
 da se moraš poročiti, da lahko dobiš dojenčka in
 da se otrok rodi v trebuh.

Slika 24: Skupno ugotavljanje pravilnosti domnev

11. dejavnost: Izdelava knjižnega kotička

CILJI:

 Otrok pridobiva pozitiven odnos do literature.
 Otrok obnavlja pridobljeno znanje.
 Otrok razvija besedno komunikacijo z vrstniki.
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POTEK DEJAVNOSTI
V igralnici smo skupaj z otroki premaknili pohištvo, tako da smo dobili primeren knjižni
kotiček. Označili smo ga z napisom in ga dopolnili s knjigami iz knjižnice in s tistimi, ki so
jih otroci prinesli od doma.

EVALVACIJA
Otroci so bili veseli, da so lahko pomagali pri preurejanju igralnice. Kotička so se pogosto
posluževali, ogledovali so si knjige in s pogovori utrjevali pridobljeno znanje.
Otroci so se radi zadrževali pri knjigah, vabili k ogledovanju tudi druge otroke in se pogosto
pogovarjali ob slikovnem gradivu ob knjigah.

Slika 25: Ureditev knjižnega kotička
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Slika 26: Pogosto zadrževanje v novem knjižnem kotičku

12. dejavnost: Izdelava plakata iz fotografij, ki so jih otroci prinesli od doma

CILJI:
 Otroci izdelajo plakat.
 Otrok razmišlja o obdobju, ko je bil dojenček.
 Otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri medsebojnih
odnosih.

POTEK DEJAVNOSTI
Na enem plakatu smo zbrali vse fotografije, ki so jih otroci prinesli od doma. Vsak je prilepil
svojo, ob fotografijo pa sem zapisala tudi otrokov komentar. Plakat smo prilepili v garderobo,
v kateri so si ga lahko ogledali skupaj s starši.
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EVALVACIJA
Otroci so predhodno vprašali starše, kakšni so bili kot dojenčki. Opažali so razlike med seboj,
nekateri so bili pridni kot miške, spet drugi so veliko jokali. Zapisali smo tudi, kaj je kdo
jedel, ali se je rad vozil z vozičkom ...
Opazila sem, da se v garderobi skupaj s starši pogosto zadržujejo pri plakatu in skupaj
komentirajo fotografije.

Slika 27: Izdelava plakata o dojenčkih

Slika 28: Lepljenje fotografij na plakat
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13. dejavnost: Izdelava časovnega traku razvoja otroka
CILJI:
 Otrok pravilno razvrsti slike razvoja otroka, kot si sledijo po kronološkem zaporedju.
 Otrok utrjuje znanje, pridobljeno ob projektu.

POTEK DEJAVNOSTI
Otrokom sem dala na voljo slike iz različnih obdobij otrokovega razvoja. Navodilo je bilo, da
jih razvrstijo po pravilnem zaporedju razvoja, tj. od začetka naprej.

EVALVACIJA
Otrokom se je zdela dejavnost zanimiva; takoj so se lotili razvrščanja ob puščici. Natančno
sem opazovala pravilnost razvrščanja. Ugotovila sem, da je večina otrok usvojila časovno
dimenzijo razvoja otrok. Le nekaj otrok je imelo težave pri razvrščanju, ampak samo s tem, da
so zamenjali vrstni red 2, 3 zaporednih slik.

Slika 29: Razvrščanje slik razvoja otroka po pravilnem časovnem zaporedju
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14. dejavnost: Ureditev kotička z dojenčki

CILJI:
 Otroci z usvojenim znanjem razvijajo igro vlog.
 Otroci se s pripomočki igrajo starše.
 Otroci med seboj razvijajo besedno in nebesedno komunikacijo.

POTEK DEJAVNOSTI
Poleg knjižnega kotička smo uredili še družinski kotiček. Tam so imeli na voljo dojenčke, iz
škatel pa so otroci izdelali posteljice. Deklica se je spomnila, da dojenčki potrebujejo tudi
pripomočke za nego. Zato je šla v zgornje nadstropje, v katerem je v jaslih dobila želene
pripomočke.

EVALVACIJA
Opazila sem, da so otroci z dojenčki ravnali zelo nežno, jih previdno pestovali in podpirali
glavo. Hranili so jih s stekleničkami in jim dali dudo, če so »jokali«. Tudi plenico so jim
zamenjali, odpeljali so jih na sprehod, da so se naužili svežega zraka. V vloge so se zelo
vživeli, med seboj so jih tudi menjali in se dogovarjali med seboj. Vsa navodila za pravilno
ravnanje z dojenčkom so iz teorije prenesli v »prakso«, v igro z dojenčki. Tudi med seboj so
se opozarjali.
Družinski kotiček je bil poleg knjižnega, kar so otroci s pridom uporabljali, saj so dojenčkom
kazali slike in jim pripovedovali, kako so nastali in od kod so prišli. Kotička sta bila stalno
urejena, otroci so skrbno zlagali obleke, pospravljali pripomočke na svoja mesta, dojenčke
polagali v postelje in tako pripravljene pustili za naslednji dan.

- 60 -

Pohar, P. (2014). UČENJE Z RAZISKOVANJEM V VRTCU: KAKO ZRASTE DOJENČEK (ZAPRTI TIP RAZISKOVANJA).
Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Slika 30: Igra v kotičku z dojenčki

Slika 31: Izdelava posteljic za igrače dojenčke iz odpadnega materiala

Slika 32: Igra z dojenčki
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Slika 33: Igra vlog – družina

15. dejavnost: Izdelava knjige o dojenčkih

CILJI:
 Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti.
 Otrok ob knjigi doživlja ugodje.
 Otrok občuti ponos ob lastnem izdelku.

POTEK DEJAVNOSTI
Natisnjeno slikovno gradivo, ki smo ga poiskali na spletu, so otroci izrezali in prilepili na
liste. Vsak je svoj list s slikami opremil s primernim napisom. Liste smo nato plastificirali in
jih spiralno zvezali v knjigo. Knjigi smo pripravili prostor v kotičku za starše, pozneje pa bo
bogatila tudi našo vrtčevsko knjižnico.

EVALVACIJA
Otrokom je bilo zelo všeč, da so lahko sami izdelali knjigo. Sodelovali so v vseh fazah
izdelave: tiskanje, striženje slikovnega gradiva, lepljenje, pisanje komentarjev ob slikah,
plastificiranje posameznih listov, luknjanje za spiralno vezavo in končna spiralna vezava
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knjige. Prav vsak je sodeloval in prispeval h končnemu izdelku, tj. knjigi. Tako se je pokazala
zavzetost otrok, saj so sodelovali, si svetovali in medsebojno pomagali. Če komu ni šlo, mu je
nekdo od vrstnikov nemudoma priskočil na pomoč.
Otroci so sami pripravili tudi prostor v garderobi, ki je bil namenjen naši knjigi. S skupnimi
močmi so v garderobo odnesli manjšo mizo, na katero so nato na ogled postavili knjigo. Tako
so si starši in drugi obiskovalci vrtca lahko ogledali samostojno delo otrok.
Projekt smo končali 14 dni pred iztekom leta, tako da je bila knjiga 14 dni na voljo staršem.
Zadnji dan smo knjigo skupaj odnesli v glavno enoto, v kateri imamo v pedagoški sobi tudi
knjižnico. Otroci so jo ponosno postavili na polico, na kateri je na voljo vsem skupinam v
našem vrtcu.

Slika 34: Otroci so obstrigli slike

Slika 35: Pogovor med otroki pri ogledu slik
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Slika 36: Lepljenje slik na papir

Slika 37: Dodajanje napisa k slikam

Slika 38: Plastificiranje listov s slikami in z napisi
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Slika 39: Spiralna vezava knjige

Slika 40: Ogled končnega izdelka – knjige

Slika 41: Izdelek otrok – Knjiga o dojenčkih
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3.5 UPORABA INFORMACIJ

16. dejavnost: Predstavitev knjige o dojenčkih

CILJI:
 Otroci sodelujejo pri pripravi prostora.
 Otroci samostojno predstavijo knjigo.
 Otroci ob predstavitvi občutijo ugodje in samozavest.

POTEK DEJAVNOSTI
Otroci so se dogovorili z vzgojiteljico sosednje skupine. Pripravili so stole za gledalce, skupaj
pa smo pripravili tudi pano, kamor smo obesili plakat z našimi domnevami in rešitvami, ter
plakat s fotografijami dojenčkov. Dogovorili smo se, kateri otroci bodo imeli glavno besedo
pri predstavitvi.

EVALVACIJA
Otroci so bili pred predstavitvijo evforični; komaj so čakali, da lahko predstavijo svoj končni
izdelek drugim. Trije otroci so se javili, da ga predstavijo. Vsi otroci so imeli malo treme,
vendar ko se je začela predstavitev, je ta izginila in zamenjala sta jo ponos in žar v očeh.
Presenetilo me je, s kakšnim zanosom so govorili o izvedenih dejavnostih. Tudi gledalci so
bili navdušeni in pospremili predstavitev z glasnim ploskanjem.
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Slika 42: Predstavitev projekta drugi skupini

4 EVALVACIJA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ
 Kateri viri informacij so otroke najbolj pritegnili?
Posluževali smo se več različnih virov informacij – knjiga, film, splet, fotografije, slike in
pogovor z osebo z izkušnjami, ki so za raziskavo relevantne. Vsak vir jim je dal svojevrstne
informacije, ki so bile za otroke nove, in vsak izmed njih jih je pritegnil na svoj način. Začeli
smo s knjigo, v kateri so pridobili veliko novih informacij; te so sprejeli. Z ogledovanjem slik,
ki so podkrepile novo znanje, pa so si lažje predstavljali in zadeve razumeli bolj celostno.
Slike in fotografije smo našli na spletu, ki je bilo tudi novo odkritje za otroke, saj so dognali,
kje lahko poiščemo informacije, ki nas zanimajo. Naslednja faza pa je bil neposreden stik z
osebo, ki nam je dala informacije spet v drugačni obliki – ne samo s pripovedjo, otroci so
lahko tudi sami začutili premikanje dojenčka v trebuhu. Viri so si sledili v nekem logičnem
zaporedju in mislim, da se je tudi stopnja motiviranosti z vsakim izmed predstavljenim virov
stopnjevala. Zato lahko rečem, da so osebe – noseča vzgojiteljica in tudi dojenček – otroke
najbolj pritegnile, saj so jih lahko sprejemali na več načinov – poslušanje, gledanje in tudi
tipanje.
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– Kakšna je intenzivnost posredovanja vzgojitelja v raziskovalni nalogi zaprtega tipa?
Zelo pomembna naloga vzgojitelja je prepoznati interes otrok in poiskati primerno temo za
projekt. S tem že od začetka zagotovimo visoko stopnjo motiviranosti, ki otroke pelje skozi
celoten projekt. To mi je pri tem projektu uspelo, saj je že sama tema otroke močno pritegnila
in jim omogočila interes od začetka do konca projekta.
Vzgojitelj mora znati spodbuditi otroke k aktivnemu raziskovanju in se prepustiti otroškemu
razmišljanju. Od začetka mi je bilo v kakšnih situacijah težko, ker sem se morala zadržati, da
nisem podala svojega mnenja, ampak da sem jih samo z vprašanji spodbudila k lastnemu
razmišljanju, kakršno koli je že bilo, predvsem pri postavljanju domnev otrok, ko imajo
najrazličnejše predstave o nastanku in razvoju otroka, ko pridobljene informacije prilagodijo
svojemu razmišljanju. Vsako mnenje sem zapisala in ob vprašanjih, če je to pravilno, le
spodbudila k nadaljnji raziskavi. Zanimivo je videti raziskovanje skozi drugačne oči.
Naslednja pomembna stvar, ki jo mora vzgojiteljica upoštevati, je, da otroci potrebujejo čas za
raziskovanje ter tudi za podoživljanje dogodkov in pomnjenje informacij. V skupini smo
namenili veliko časa temu projektu, kar nam je bilo v veliko veselje, saj so otroci spoznali
nastanek in razvoj otroka skozi vse faze in različne vire. Prek igre in izdelkov so podoživeli in
utrjevali znanje.

– Ali otroci usvojijo časovno dimenzijo razvoja otroka?
Otrokom je bilo hitro jasno, kako se spočetje začne in kako si sledi razvoj otroka. Prek zgodbe
smo spoznali razvoj otroka od spočetja do rojstva. To sem preverila tudi z dejavnostjo –
razporeditev slik po časovnem traku. Otroci s tem niso imeli težav in so pravilno razvrščali.
Pozorna sem bila tudi na pripovedovanja o razvoju otroka in tudi na pogovore, ki so jih imeli
otroci med seboj. Večinoma so pravilno uporabljali zaporedje razvoja. Pri tej starosti ni bilo
težav z usvojitvijo časovne dimenzije razvoja otroka. Brez problema so vedeli, kaj je bilo prej
in kaj potem. Več težav so jim povzročili pojmi, kot so: teden, mesec in leto. Ti pojmi so za
njih težko predstavljivi. Pri tednu smo si pomagali s štetjem noči – kolikokrat morajo še
prespati, da bo minil teden. Pri drugih pojmih pa so si malo pomagali z letnimi časi – ko bo
pomlad/poletje ...
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IV ZAKLJUČEK
Želela sem si, da bi skupaj z otroki poizkusili izpeljati projekt z raziskovanjem zaprtega tipa,
saj me je ta koncept zelo pritegnil. V interesu mi je bilo izhajati iz zanimanja otrok in raziskati
temo, ki jih zelo zanima, pa vendar po večini ne dobijo konkretnih odgovorov. Izbrala sem
temo o tem, kako nastane dojenček in kako se razvija, saj so o tem skozi vse leto veliko
spraševali.
Začeli smo postavljanje domnev otrok in razmišljati o načrtu, kako bi se lotili raziskovanja, da
bi izvedeli vse, kar jih zanima. Upoštevala sem vse njihove želji in ideje ter jim pustila, da
aktivno sodelujejo v vseh fazah projekta. Izognila sem se podajanja že izdelanega mnenja ter
pustila, da pridejo sami do informacij in rešitev. Spodbujala sem jih k aktivnemu razmišljanju
in iskanju inovativnih poti do začrtanega cilja. Načrta se nismo držali do potankosti, ampak
smo se prepustili trenutnim navdihom. Menim, da bi se morali aktivnega učenja otrok
vzgojitelji večkrat posluževati, saj tako otroci pridobijo več znanja, in kar je še pomembneje,
da ga tudi ohranijo.
Vsak otrok je unikaten in s tem načinom raziskovanja jim damo možnost, da vsak raziskuje na
svoj način. Otroci so skozi proces aktivnega raziskovanje ne le usvojili veliko novega znanja,
ampak tudi razvijali zmožnosti za samostojno raziskovanje. Ob tem so si krepili samopodobo,
saj so bili pri nekaterih dejavnostih nepopisno ponosni nase. Bolj zadržani so si okrepili
samozavest, kar je ključnega pomena za življenje. Otroci so v procesu spoznali, da ni nič
hudega, če izrazijo svoje mnenje, čeprav to ni pravilno. Otrokom sem skušala približati
mnenje, da so napake ključnega pomena v življenju, saj nas ravno te pripeljejo do resnice, do
novega spoznanja. Sproti smo gradili na medsebojnih odnosih, saj so se otroci med seboj
povezovali; opazila sem, da se je prijateljski odnos med njimi poglobil.
Otroci so se med seboj odlično dogovarjali, povezovali in sodelovali. Vzdušje je bilo
sproščeno in čutiti je bilo, da so polni pričakovanj in nenehne želje po novem raziskovanju.
Dobro so se počutili, ko so lahko sami vodili dejavnost. Dojela sem, da potrebujejo veliko
časa; nikoli jih nisem priganjala, ampak jih pustila, da so imeli čas za raziskovanje in tudi
podoživljanje. Vsako novo informacijo so uporabili v igri (igre vlog – knjižnica, družina).
Odziv staršev na naše raziskovanje je bil dober, kljub začetnemu komentarju enega od staršev,
zakaj smo se lotili te teme, zdaj se želi njihov otrok pogovarjati le še o spočetju otroka, oni pa
ne vejo, kaj mu odgovarjati. Večina je bila hvaležna, saj so otroci želeli informacije o tej temi,
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starši pa niso znali pristopiti na primeren način. Bilo jim je v olajšanje, da so lahko raziskali
spočetje otroka v vrtcu. Ob koncu projekta so bili zelo navdušeni nad izvedbo in tudi širino
projekta.
Mislim, da je prav, da damo otrokom možnost aktivnega raziskovanja, saj poleg pozitivnih
lastnosti, ki sem jih naštela, dobijo tudi informacije, ki jih zanimajo. Raziskujejo naj tudi
teme, v katere jih odrasli po navadi ne vključujemo ali pa jim damo napačne (prinesla te je
štorklja, gremo iskat sestrico v trgovino) oziroma nepopolne informacije (mami je v trebuhu
zrastel dojenček).
Menim, da za otroke ne bi smelo biti tabutem, ampak pridobitev informacij o vsem, le
prilagojenih starosti in razumevanju otrok.
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