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POVZETEK 

 

Ker imamo v vrtcu vsako leto meseca novembra »tradicionalni slovenski zajtrk«, ki vsebuje 

tudi med, sem to priložnost izkoristila za raziskovanje življenja čebel. Menim, da je 

pomembno, da otroci spoznajo, da je čebela za življenje človeka pomembna ne samo z vidika 

čebeljih pridelkov, temveč predvsem zaradi njene ekološke vloge, ki jo ima kot opraševalka 

rastlin.  

 

Otroci so preko aktivnega učenja in njihove lastne aktivnosti spoznali pomen čebele v naravi, 

kako nastane med in za kaj vse ga lahko uporabimo. 

 

Moja naloga je temeljila na raziskovalnem delu v sodelovanju z otroki, ki so preko pogovora 

o čebelah in medu izražali svoja mnenja in domneve. Tako so ob različnih aktivnostih 

pridobivali novo znanje in nove besede, hkrati pa spoznavali različne razsežnosti okolja in 

narave, v kateri živijo. 

 

Pri empiričnem delu diplomskega dela sem uporabila metodo zaprtega tipa raziskovanja in 

otrokom omogočila, da so sami, z aktivnim učenjem iskali rešitve problemov in ob tem 

spoznavali značilnosti življenja čebel. Ozavestili smo pomen čebele v naravi in za človeka in 

ob tem razvijali naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do narave. 

 

Otroci so med različnimi dejavnostmi zelo lepo sodelovali, si med seboj pomagali in se ob 

tem počutili zelo pomembne. Pri načrtovanju, raziskovanju in idejah za delo so bili izvirni in 

ustvarjalni. Ob različnih aktivnostih so pridobivali novo znanje in nove besede, hkrati pa 

spoznavali različne razsežnosti okolja, v katerem živijo. 

 

Pomembno se mi zdi, da vzgojitelji ozavestimo, da je treba že predšolskim otrokom 

omogočiti, da se ukvarjajo s problemi, ki jih zanimajo in izvirajo iz njihovih poskusov, 

razumeti svet. Otroci morajo biti aktivni posamezniki, ki konstruirajo lastno znanje o svetu, 

ob tem pa so zelo pomembne tudi socialne izkušnje, ki vključujejo smiselne interakcije med 

otroki in odraslimi. 

 

Ključne besede: predšolski otrok, aktivno učenje, raziskovanje, življenje čebel, narava. 





 

ABSTRACT 

 

Getting to know the life of bees through active learning at preschool level 

 

Every year in November we have a »traditional Slovenian breakfast« in our kinder garden. 

That includes a honey, that is why I used the opportunity for this diploma, to explore the life 

of bees. I think that it is important for kids to learn more about bees – not only for their 

usefulness in providing honey and other products to the humans but also to recognise the 

important role of bees as the pollinators of plants. 

 

Children trough the active learning and their participation in activities were introduced to the 

role of the bees in tha nature as an ecosystem, they were thought how honey is made and what 

are all the purposes that honey can be used for. 

 

My diploma is based on reseearch and collecting the childrens ideas that they expressed in our 

conversations about honey. So through this children get new knowledge abouth bees, learned 

new words and different aspects of the nature around us. 

 

In the empirical part of my diploma I used the method of closed type of research. I tried to 

enable children to learn about bees and find their own solutions through active learning. We 

emphasized how bees are important in nature and try to develop in kids respect and 

responsability of people in relation to nature. 

 

Children nicely cooperate, helped each other and felt their importance in all these activities 

that we did. They were very enthusiastic, original and creative in the activities – including 

planning, researching and collecting ideas for our work. 

 

Teachers need to give even pre-school kids opportunity to explore the problems that are 

connected to their questions and attempts to understand the world and life. Kids need the 

experience to be active in constructing the knowledge of their world around them. Also the 

social skills and interactions among kids and adults are important. 

 

Key words: Preschool child, active learning, explore, life of bees, nature.
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UVOD 

 

Z aktivnim učenjem v predšolskem obdobju spodbujamo otroke k raziskovanju, 

medsebojnemu sodelovanju in jih usmerjamo k pomembnosti njihove lastne aktivnosti. 

 

Če želimo otroke resnično naučiti ceniti raznolikost narave, jim moramo omogočiti, da jo 

raziskujejo na čim več različnih načinov. Zato moramo otrokom omogočiti čim bolj pogost 

stik z naravo, saj bodo le tako lahko resnično prišli do pomembnega spoznanja, da so vsa živa 

bitja, vključno s človekom, v medsebojni povezavi. 

 

Skupaj z otroki smo z aktivnim raziskovanjem spoznavali življenje, okolje in lastnosti čebel. 

Ob tem pa sem bila pozorna, da sem otrokom omogočala različne izkušnje, ki so spodbujale 

in krepile njihovo naravno radovednost. 

 

Zanimanje o življenju čebel mi je vzbudil članek iz naključne revije. Posebno me je navdušila 

socialna urejenost čebelje družine, kjer ima vsaka čebela svojo vlogo, vsi pa skrbijo za čistočo 

in red. 

 

Menim, da je pomembno, da otroci spoznajo, da je čebela za življenje človeka pomembna ne 

samo z vidika čebeljih pridelkov, temveč predvsem zaradi njene ekološke vloge, ki jo ima kot 

opraševalka rastlin. Zato sem z metodo aktivnega učenja ustvarila pogoje, v katerih so lahko 

otroci na različne načine in čim bolj samostojno poskušali reševati probleme. Naš projekt je 

potekal po korakih, ki so značilni za raziskovanje zaprtega tipa. 

 

S tem načinom dela sem otrokom omogočila, da se aktivno učijo v interakciji s socialnim in 

fizičnim okoljem, ob tem pa ves čas predelujejo in ustvarjalno prenašajo svoje prejšnje 

izkušnje v nove situacije. 

 

Menim, da je aktivno učenje pravi način za delo s predšolskimi otroki. Otroci so namreč zelo 

zavzeti opazovalci, ki se znajo čuditi drobnim stvarem. Mnogo bolje razumejo stvari zunaj 

sebe, če se počutijo eno z njimi, kot pa če jim o njih nekdo samo pripoveduje. 

Najpomembnejše pa je, da je neposredna izkušnja nekaj, kar ljudje le redko pozabimo. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 UČENJE 

 

Uradna in strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED 1993) se glasi: »Učenje je vsaka 

sprememba 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« (Požarnik, 2000: 10). 

 

Maria Montessori (2006) pravi, da učenje ni nekaj, kar dela učitelj, ampak je naravni pojav, ki 

spontano poteka v človeškem bitju. Do učenja ne pride s poslušanjem besed, ampak z 

otrokovo izkušnjo udejstvovanja v okolju. Učiteljevo delo ni govoriti, temveč zagotoviti in 

razporediti v okolju, posebej pripravljenem za otroka, čim več spodbud za njegovo delovanje. 

Osebno izkustvo in udejstvovanje sta edina dejavnika, ki spodbujata in omogočata razvoj. 

 

1.1 Občutljiva obdobja za učenje 

 

Maria Montessori je bila ena prvih, ki je govorila o občutljivih obdobjih v razvoju. Občutljiva 

obdobja so genetsko programirana in povezana s časom, ko je otrok posebno dovzeten in 

zmožen za opravljanje določenih nalog. Če se to obdobje zamudi, otrok izgubi specifično 

občutljivost in željo za te dejavnosti, kar slabo vpliva na njegovo zorenje in psihični razvoj. 

Kar otrok asimilira v občutljivem obdobju, postane stalna sposobnost, ki je ni moč 

nadomestiti v nekem drugem obdobju (Montessori, 1990). 

 

Občutljivost pomeni veliko notranjo pripravljenost in motivacijo za to, s čimer se otrok 

ukvarja. Če otrok s svojim vedenjem kaže, da je aktiven in zadovoljen, pomeni, da je v 

občutljivem obdobju za to aktivnost. Otroku moramo dati priložnost, on pa nato sam razvija 

svoje lastne aktivnosti in postaja samostojen (Seitz in Hallwachs, 1997, v Batistič Zorec, 

2003).  
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1.2 Učenje in igra 

 

»Ko govorimo o razvoju in učenju v predšolskem obdobju, je potrebno omeniti tudi igro. Igra 

kot prevladujoča dejavnost predšolskega otroka je povezana z vsemi področji otrokovega 

razvoja, vendar je v zadnjih desetletjih še posebej aktualno preučevanje vloge igre v 

kognitivnem razvoju otroka. L. Marjanovič Umek (2001) pravi, da otrok prav skozi igro 

dosega najvišje nivoje mentalnega funkcioniranja. Nekoliko poenostavljeno lahko rečemo, da 

trend razvoja predšolske vzgoje poteka od igre k učenju in nato k učenju skozi igro« (Batistič 

Zorec, 2003: 324). 

 

1.3 Učenje kot kreativen proces 

 

C. Rinaldi (Turnšek, 2012) pravi: »Ko otrok sprošča svoje teorije v komunikaciji z odraslimi 

in drugimi otroki, se njegov intrinzični osebni svet spremeni v svet, ki ga deli z drugimi. 

Otrok doživlja, da se njegovo znanje deli z drugimi, to deljenje teorij pa je ključna 

komponenta, ki razbremeni otrokove občutke negotovosti in osamljenosti. Vzgojitelj, ki se 

»odpre« otrokovim teorijam in interpretacijam, ustvarja pogoje skozi učenje za kreativnost; 

zato je poslušanje temelj vsakega učnega odnosa. Skozi »relacijsko kreativnost« otroci 

razvijajo svojo naravno senzibilnost do ustvarjanja idej, cenijo in razvijajo ideje drugih ter 

ustvarjajo skupne pomene.« 

 

Malaguzzi pravi, da je naša naloga, kar zadeva kreativnost, pomagati otrokom, da splezajo na 

lastno gorovje, in sicer čim višje, kot je mogoče. Nihče ne more narediti več ... Kreativnost 

postane vidnejša, ko se odrasli potrudijo biti pozornejši na kognitivne procese otrok kot pa na 

rezultate, ki jih dosegajo na različnih področjih delovanja in razumevanja. Širša kot je izbira 

možnosti, priložnosti, ki jih ponujamo otrokom, intenzivnejša bo njihova motivacija in 

bogatejše njihove izkušnje. Zato moramo razširiti tematike in cilje, različnost situacij in 

njihovo različno stopnjo strukturiranosti, način kombiniranja virov in materialov ter mogočih 

interakcij s stvarmi, vrstniki in odraslimi (Turnšek, 2012). 

 

 

 



Polona Meljo: Spoznavanje življenja čebel z aktivnim učenjem na predšolski stopnji 

 4 

1.4 Oblike učenja 

 

Oblike učenja v zaporedju, kot se pojavljajo v otrokovem razvoju, so (Marentič Požarnik, 

2000): 

1.  učenje na osnovi lastnih izkušenj. Če se otrok opeče na štedilniku, se ga izogiba, in če 

je za neko dejanje nagrajen (npr. ko se mu odrasli nasmehnejo, ko izreče določeno 

glasovno skupino, podobno besedi), ga ponavlja; 

2. učenje z opazovanjem ali s posnemanjem: otrok prevzame/posnema mimiko, obliko 

vedenja, ravnanje v socialnih situacijah (pomoč, agresivnost) na osnovi opazovanja 

drugih, in sicer ne povsem zavedno; 

3. spoznavno učenje je močno prepleteno z besednim oz. simboličnim učenjem; 

4. metakognitivno učenje je učenje o učenju, je razmišljanje o svojem procesu učenja in 

njegovim uravnavanjem.  

 

1.5 Aktivno učenje 

 

Aktivno učenje je usmerjeno in neposredno doživljanje objektov, ljudi, zamisli in dogodkov 

in je nujen pogoj kognitivne preobrazbe in razvoja. Preprosto rečeno, otroci se učijo pojmov, 

tvorijo zamisli in ustvarjajo svoje lastne simbole ali abstrakcije prek dejavnosti, ki jo sami 

spodbudijo: gibanja, poslušanja, iskanja, občutenja, razpolaganja in rokovanja. Taka 

dejavnost, ki se odvija v socialnem okviru, v katerem pozoren in občutljiv odrasli 

sodeluje/opazuje, omogoča otroku, da se vključuje v resnično zanimive izkušnje, ki bodo 

morda vodile v protislovne sklepe in posledično reorganizacijo otrokovega razumevanja sveta 

(Hohmann in Weikart, 2005: 16). 

 

Enako meni tudi Marentič Požarnik (2000), ki opredeli aktivno učenje kot kakovostno učenje, 

ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira. Pomembno je, da je vpeto v resnične 

življenjske okoliščine in osebno pomembno. Takšno učenje poteka s samostojnim iskanjem in 

razmišljanjem, s smiselnim dialogom v skupini, s postavljanjem in preizkušanjem hipotez. 

 

Hohmann in Weikart (2005) pravita, da aktivno učenje pomeni štiri temeljne prvine: 

– neposredno delovanje na predmete; 

– razmišljanje o delovanju; 
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– notranja motivacija, domiselnost in posplošitev; 

– reševanje problemov. 

 

1.6 Pogoji za aktivno učenje 

 

Hohmann in Weikart (2005) v knjigi Vzgoja in učenje predšolskih otrok navajata pet 

bistvenih sestavin aktivnega učenja: 

– materiali – obstaja obilje starosti primernih materialov, ki jih otrok lahko uporabi na 

različne načine. Učenje se poraja iz otrokovega neposrednega delovanja na materiale; 

– razpolaganje in rokovanje – otrok ima možnost raziskovati izbrane materiale, z njimi 

razpolagati in rokovati, jih kombinirati in preoblikovati; 

– izbira – otrok izbere dejavnost. Ker učenje izhaja iz otrokovih poskusov uresničevati 

osebne interese in cilje, je možnost izbiranja dejavnosti in materialov bistvena; 

– otrokov govor – otrok opisuje, kaj počne. Skozi govor razmišlja o svojih dejanjih, 

vključuje nove izkušnje v obstoječo bazo znanja in si prizadeva sodelovati z drugimi; 

– podpora odraslega – odrasli prepoznavajo in spodbujajo otrokovo razmišljanje, 

reševanje problemov in ustvarjalnost. 

 

1.7 Vloga odraslih v okolju za aktivno učenje 

 

V širšem pomenu besede odrasli podpirajo razvoj in tako je njihov prvi cilj spodbujanje 

aktivnega učenja. Odrasli so pozorni na to, kar se otroci naučijo in kako se naučijo, ter 

otrokom dajejo moč, da sami vodijo svoje učenje. Pri izpolnjevanju te vloge odrasli niso le 

aktivni, pač pa tudi opazujejo in razmišljajo: zavestno sodelujejo in opazujejo. 

 

Medtem ko otroci stopajo v interakcije z materiali, ljudmi, zamislimi in dogodki ter 

konstruirajo svoje razumevanje realnosti, odrasli opazujejo in stopajo v interakcijo z otroki, 

da bi odkrili, kako vsak posamezni otrok razmišlja in sklepa. Odrasli si prizadevajo prepoznati 

posebne interese in sposobnosti posameznega otroka ter mu ponuditi primerno spodbudo. 

Taka vloga odraslega je kompleksna in se razvija postopoma. Odrasli podpirajo otroke tako, 

da (Hohmann in Weikart, 2005: 20): 

– organizirajo okolje in rutine za aktivno učenje; 

– vzpostavljajo ozračje za pozitivne socialne interakcije; 
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– spodbujajo otrokova namenska dejanja, reševanje problemov in verbalno razmišljanje; 

– načrtujejo izkušnje, ki gradijo na otrokovih dejanjih in interesih. 

 

1.8 Pomembnost samostojnega reševanja problemov 

 

Izkušnje, v katerih predšolski otrok učinkuje na svet (v nasprotju denimo z gledanjem 

televizije), so bistvene za razvoj miselnih procesov, ker se otrokova logika razvija ob 

prizadevanju interpretirati informacije, pridobljene s takimi izkušnjami; interpretacija novih 

informacij pa spreminja same interpretacijske strukture, ko si otrok prizadeva ustvariti bolj 

logičen notranji model realnosti. Če hočemo, da bi otroci v predšolskih ali varstvenih 

programih inteligentno reševali probleme, je najbolje, da jim damo čim več priložnosti za 

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

razumeti svet (Hohmann in Weikart, 2005: 17). 

 

Maxim (1987: 154) je v svojem delu Social Studies and the Elementary School Child zapisal: 

»Ko učenci vedno le sedijo in poslušajo nekoga, kmalu izgubijo interes in motivacijo za 

učenje, učenje kot nekaj, kar mora storiti učenec sam.«  

 

1.9 Raziskovanje kot metoda aktivnega učenja 

 

1.9.1 Definicije raziskovanja 

 

Raziskovati – s temeljitim načrtnim delom, opazovanjem zbirati podatke, ugotavljati dejstva o 

čem (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1994: 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, kje bomo našli cilj« (Kobal, 1989: 

7). 

 

Maxim (1987, v Turnšek, 2004) raziskovanje opredeljuje kot aktivno učenje, ki je orientirano 

na reševanje problemov. 
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Raziskovalni pristop omogoča uveljavljanje nekaterih prednosti sodobnejših pojmovanj 

učenja, ki se usmerjajo tudi v razvoj otrokovih sposobnosti, v konstruiranje znanja in v razvoj 

otrokovih potencialov (Marentič Požarnik, 2000). 

 

1.10 Vrste raziskovanja 

 

Maxim (1987) se opira na Piagetova in Brunnerjeva teoretska izhodišča in govori o dveh 

vrstah raziskovanja: 

– raziskovanje zaprtega tipa; 

– raziskovanje odprtega tipa. 

 

1.10.1 Raziskovanje zaprtega tipa 

 

O zaprtem tipu raziskovanja govorimo, kadar otroci rešujejo problem oz. skušajo odgovoriti 

na raziskovalno vprašanje z določenimi informacijami in podatki. Otroci pridejo do novih 

informacij in spoznanj z lastno aktivnostjo preko različnih deskriptivnih tehnik: razgovori, 

anketiranje, opazovanje, zbiranje dokumentov, ki omogočajo proučevanje določenega 

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

pomočjo vzgojiteljice. Proces lahko izvedemo tudi na induktiven način (sklepamo od 

posameznega na splošno) ali deduktiven način (sklepamo iz splošnega na posamezno) (Vovk, 

2011). 

 

Koraki v raziskovanju zaprtega tipa: 

1. opredelitev problema; 

2. izražanje domnev; 

3. iskanje informacij, podatkov ter njihovo dokumentiranje in urejanje; 

4. rešitve oz. odgovori na vprašanja; 

5. uporaba novih spoznanj. 

 

1.10.2 Raziskovanje odprtega tipa 

 

Odprti tip raziskovanja je cenjen kot spodbuda kreativnosti in ustvarjalnega mišljenja. Otroci 

so spodbujeni k iskanju in preizkušanju alternativnih rešitev določenega problema. Iščejo 
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kreativne in raznolike rešitve problema, razmišljajo o več možnostih rešitev oz. ugotovitev 

raziskovalnega vprašanja, ki jih tovrstno raziskovanje nudi (Vovk, 2011). 

 

Koraki v raziskovanju odprtega tipa: 

1. opredelitev problema; 

2. iskanje alternativnih rešitev problema; 

3. izbira in preizkušanje rešitev; 

4. ocena rešitev; 

5. uporaba rešitev. 

 

2 NARAVA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno 

vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje, ustvarjanje zdravega ter varnega 

življenjskega okolja in navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi 

pojavi ter veselju v raziskovanju oziroma odkrivanju. Področje postopno razvija naravoslovne 

pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in reševanje problemov, 

postavljanje hipotez, klasificiranja, iskanja oziroma povzemanja bistva ter pomena in 

oblikovanja konceptov. Ti procesi pri otroku potekajo nezavedno, vendar so hkrati osnovne 

znanstvene metode v naravoslovju (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Otrok spoznava živali, rastline, predmete ter pojave okoli sebe. Spoznava in spoštuje živa 

bitja, uživa z njimi ter se zanima za njihove življenjske pogoje. Spoznava naravno okolje in se 

usmerja v aktivno delovanje za njegovo ohranitev. Ima rad oziroma neguje rastline in živali v 

svojem okolju, se veseli srečanja z njimi ter je do njih obziren. Ob opazovanju pojavov okoli 

sebe, razmišljanju o njih in rokovanju z živimi bitji, predmeti razvija čut za naravo ter 

spoznava lastnosti snovi in teles (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Globalni cilji (Kurikulum za vrtce, 1999): 

– doživljanje in spoznavanje žive ter nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih; 

– razvijanje naklonjenega, spoštljivega ter odgovornega odnosa do žive in nežive narave; 

– spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka ter svetlobe; 

– spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 
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Cilji (Kurikulum za vrtce, 1999): 

– otrok odkriva, spoznava in primerja živo ter neživo naravo; 

– otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja ter sebe kot enega izmed 

njih; 

– otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo; 

– otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in 

krepitev zdravja; 

– otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo ter v okolje nekaj oddajajo; 

– otrok odkriva, spoznava in primerja spremembe v življenju pri sebi, pri drugih živih 

bitjih ter v neživi naravi; 

– otrok spozna, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo; 

– otrok odkriva oziroma spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij ter od 

nežive narave. 

 

3 ZAČETNO NARAVOSLOVJE 

 

Otrok dobiva različne informacije o živih bitjih, ki jih nekritično sprejema in vsem 

popolnoma verjame. Pomemben vir informacij, zlasti o živalih, je otroška literatura, kjer v 

slikanicah, pravljicah, povestih in pesmih otrok dobiva poleg nujnih in pomembnih sporočil 

za svoj razvoj pogosto tudi popačene ali popolnoma napačne informacije o živalih in rastlinah 

(Vrščaj, 2000: 13). 

 

Osebna konstrukcija znanja se začne zelo zgodaj. Izkušnjam izpostavljeni otroci si morajo za 

svoje uspešno delovanje svet razlagati. To izhaja iz človeške naravne težnje, da sam oblikuje 

znanje, s katerim osmišlja svet seveda na najboljši mogoč način, odvisno od okoliščin. Če jim 

pri tem pomagamo, je njihova pot v naravo in družbo krajša in lažja. Brez pravočasne pomoči 

ostajajo pri lastnih intuitivnih ali napačnih pojmih. 

 

Ne glede na to, ali se bodo otroci naravoslovje učili ali ne, bodo sami razvijali teorije in 

konstruirali pojme. Ideje, nastale s slučajnim opazovanjem ali brez pošteno opravljenega 

poizkusa, ki temeljijo le na govoricah, so osnova za naivno, neznanstveno sprejemanje sveta 

in sestavljajo del neproduktivnih razlag in verovanj (Krnel, 1993: 10). 
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Specifični produkt učenja naravoslovja je razvoj kritičnega mišljenja. Naravoslovje že od 

mlajših otrok zahteva določeno organiziranost in discipliniranost mišljenja, odgovornost do 

svojih pogledov in zavestno sledenje eni sami ideji. 

 

Zlasti kadar je pouk naravoslovja organiziran kot proces odkrivanja, kot raziskava, se otroku 

ponuja priložnost razvijanja kritičnega mišljenja. Preizkušanje hipotez in opravljanje 

znanstveno zasnovanih poskusov zahtevajo in s tem razvijajo kritično mišljenje (Krnel, 1993: 

11). 

 

4 OPAZOVANJE KOT POMEMBEN NARAVOSLOVNI 

POSTOPEK 

 

Opazovanje v naravoslovju je načrtna in usmerjena dejavnost. Novi podatki, ki jih zberemo z 

opazovanjem, širijo naše vedenje o snoveh, bitjih in pojavih. Opazovanje ni le uporaba vida, z 

njim dobimo le del podatkov, pogosto je treba uporabiti še druga čutila. 

 

Opazovanje, četudi vključuje več čutil, ni le neposreden prenos občutkov v možgane. 

Opazovanje je vedno selektivno. Kaj bo ostalo in kako se bodo novi podatki povezovali v že 

obstoječe pojme in znanje, je odvisno od tega, kar že poznamo. Zato tudi otroci glede na svoje 

izkušnje isti predmet ali pojav vsak drugače zaznajo. 

 

Naloga vzgojiteljice je ustvarjati priložnosti s postavljanjem vprašanj, z razgovorom ali izbiro 

opazovalnih ciljev, te priložnosti pa bodo razvijale sposobnosti opazovanja. Z opazovanjem se 

bo širilo znanje, novo znanje pa bo zopet spodbudilo drugačno opazovanje. Razvita 

sposobnost opazovanja je prenosljiva in ni vezana na konkreten problem ali kontekst 

(Marjanovič Umek, 2001: 163). 

 

V Kurikulumu za vrtce je zapisano, da mora biti cilj učenja v predšolskem obdobju sam 

proces učenja, katerega cilj niso pravilni in nepravilni odgovori. Poudarek mora biti na 

spodbujanju otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 
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V diplomskem delu sem uporabila raziskovalno metodo zaprtega tipa. V prvi fazi sem 

otrokom predstavila problem in jih spodbujala, da predlagajo rešitve na podlagi svojega 

predznanja. Nato smo preko različnih virov iskali informacije, jih izbirali in analizirali, na 

koncu pa predlagali odgovore na podlagi pridobljenih dejstev. 

 

Nova spoznanja smo v zadnji fazi raziskovanja predstavili tudi staršem in prijateljem. 

Otroci so z načinom raziskovanja zaprtega tipa soustvarjali potek raziskovanja in ob 

konkretnih izkušnjah spoznavali nove pojme in oblikovali svoja stališča.  
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II EMPIRIČNI DEL  

 

5 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA  

 

5.1 Opredelitev problema 

 

Če želimo otroke resnično naučiti ceniti raznolikost narave, jim moramo omogočiti, da jo 

raziskujejo na več različnih načinov. Zato moramo otrokom omogočiti čim pogostejši stik z 

naravo, saj bodo le tako lahko resnično prišli do pomembnega spoznanja, da so vsa živa bitja, 

vključno s človekom, v medsebojni povezavi. 

 

Majhni otroci ob aktivnem učenju – neposrednih in takojšnjih izkušnjah ter ob tem 

prepoznavanju pomena – gradijo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet. Moč aktivnega 

učenja prihaja iz osebne pobude. Majhni otroci so aktivni zaradi svoje prirojene želje po 

raziskovanju; sprašujejo in iščejo odgovore na vprašanja o ljudeh, materialih, dogodkih in 

zamislih, ki zbujajo njihovo radovednost, rešujejo probleme, ki stojijo na poti do njihovih 

ciljev, in oblikujejo nove strategije preizkušanja. Ko otroci uresničujejo svoje načrte, se 

neogibno zapletajo v ključne izkušnje – ustvarjalne razvijajoče se odnose z ljudmi, materiali 

in zamislimi, ki podpirajo otrokov psihični, emocionalni, socialni in telesni razvoj (Hohmann 

in Weikart, 2005). 

 

Zanimanje o življenju čebel mi je vzbudil članek v poljudnoznanstveni reviji Gea (2013) 

avtorja Danila Bevka. Posebno me je navdušila socialna urejenost čebelje družine, v kateri 

ima vsaka čebela svojo vlogo, vsi pa skrbijo za čistočo in red. 

 

Ker imamo v vrtcu vsako leto novembra »tradicionalni slovenski zajtrk«, ki vsebuje tudi med, 

sem se odločila, da bomo ob tej priložnosti skozi projektni pristop raziskovali življenje čebel 

tudi v vrtcu. Menim, da je pomembno, da otroci spoznajo, da je čebela za življenje človeka 

pomembna ne samo z vidika čebeljih pridelkov, temveč predvsem zaradi njene ekološke 

vloge, ki jo ima kot opraševalka rastlin.  

 

Otroci bodo z aktivnim učenjem in njihovo lastno participacijo spoznali: 

– pomen čebele v naravi; 
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– kako nastane med; 

– za kaj vse lahko uporabimo med. 

 

Moja naloga temelji na raziskovalnem delu v sodelovanju z otroki, ki so s pogovorom izražali 

svoja mnenja in domneve. Tako so ob različnih aktivnostih pridobivali novo znanje in nove 

besede, hkrati pa spoznavali različne razsežnosti okolja, v katerem živijo. 

 

Pri empiričnem delu diplomskega dela sem uporabila metodo zaprtega tipa raziskovanja in 

otrokom omogočila, da sami iščejo rešitve problemov. 

 

5.2 Cilji diplomskega dela 

 

Cilj raziskovanja diplomskega dela je bil z aktivnim učenjem ugotoviti, kakšne predstave 

imajo predšolski otroci o življenju čebel, ozavestiti pomen čebel v življenju človeka in 

ugotoviti, kako bodo otroci z medsebojnim sodelovanjem uspešni pri iskanju rešitev. 

 

5.3 Raziskovalna vprašanja 

 

V diplomskem delu sem z izvajanimi dejavnostmi skušala odgovoriti na naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

– Kakšna je vloga vzgojiteljice pri raziskovalnem učenju? 

– Katere spretnosti so otroci razvili v procesu raziskovanja? 

– Kako so starši otrok sodelovali v procesu raziskovanja 

 

5.4 Vzorec in raziskovalna metoda 

 

5.4.1 Vzorec  

 

Ves potek izvajanja nalog v zvezi z diplomskim delom sem izvajala v šolskem letu 2013/2014 

v vrtcu Šentvid v skupini Pikapolonice. V skupini je 23 otrok. Skupina je homogena, njen 

starostni razpon pa od 5 do 6 let. 

Trajanje: pet mesecev 

Za svoje diplomsko delo sem uporabila kavzalno neeksperimentalno metodo.  
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5.5 Obdelava podatkov 

 

Celoten potek izvajanja dejavnosti sem sproti opisovala in evalvirala. Pri tem sem si 

pomagala z evalvacijo videoposnetkov, zapisov, izjav in z risbami otrok. Po končanem 

projektu sem s pomočjo zapisov evalvacij odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

5.6 Metoda evalvacije 

 

 izvedba projekta zaprtega tipa, sprotna evalvacija, snemanje dogajanj, zapis izjav, študij 

literature, povezane z nalogo. 

Izdelava plakata: dokumentiranje domnev otrok in pa zabeleženje dodatnih vprašanj otrok. 

 

6 IZVEDBA PROJEKTA  

 

6.1 Opredelitev problema 

 

6.1.1 Dejavnost: Pogovor ob tradicionalnem slovenskem zajtrku 

 

Cilj:  

– motivirati otroke za raziskovanje; 

– otroke spodbuditi h kreativnemu razmišljanju. 

 

Potek dejavnosti 

 

Po končanem zajtrku sem otroke spodbudila, da vsak z žličko poskusi malo medu in se s 

pomočjo »medometra«, ki sem ga izdelala, opredeli, ali mu je med všeč ali ne (Slika 1 in 

Slika 2). Potem smo skupaj naredili tabelo, v katero so s pomočjo simbolov otroci vpisali, ali 

jim je bil med všeč ali ne (Slika 3). Nato smo še s stolpičnim diagramom prikazali, katerih 

otrok je več; tistih, ki jim je med všeč, ali tistih, ki jim med ni všeč. 

 

Otroke se spodbudila k raziskovanju z vprašanjema: »Kako nastane med?« in »Za kaj vse 

lahko uporabljamo med?« 
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Slika 1: Okušanje medu 

 

Slika 2 Opredelitev okusa z medometrom 

 

 

Slika 3: Izdelava tabele 

 

Evalvacija 

 

Otrokom je bil »medometer« zelo všeč. Tistim, ki pri zajtrku niso hoteli okušati medu, je 

»medometer« služil kot motivacija, da so ga vsaj malo okusili in so lahko potem z 

»medometrom« pokazali, ali jim je všeč ali ne. 

 

Prav vsi otroci so znali zapisati svoje ime v tabele. Poleg pa so prilepili še simbol »smeškota«, 

če jim je bil med okusen, ali pa »žalkota«, če jim med ni bil okusen (Slika 3). 
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Ko smo s stolpičnim diagramom ponazorili rezultate, so otroci sami ugotovili, da je bilo več 

tistih otrok, ki jim je bil med okusen.  

 

Dejavnost, ki smo jo izvajali z otroki, je pri njih delovala kot motivacija za nadaljnje delo in 

raziskovanje. 

 

6.1.2 Dejavnost: Pogovor o medu in dokumentiranje domnev 

 

Cilj:  

– otroci znajo samostojno posredovati svoje znanje o medu; 

– spodbuditi otroke k razmišljanju, kje dobiti informacije o medu. 

 

Potek dejavnosti 

 

Otrokom sem v uvodnem delu najprej zastavila uganko: 

Revna roma skozi vrata, 

sladkosneda medonoska 

vrača se domov bogata. 

Hišico zgradi iz voska. 

 

Brez težav so otroci enoglasno odgovorili, da je to čebela. Po uvodnem pogovoru smo se 

pogovarjali o tem, kaj otroci že vedo o medu in čebelah. Ena deklica je rekla, da je njen sosed 

čebelar in da med kupujejo pri njem. Eden izmed otrok je omenil, da ga je enkrat čebela že 

pičila in mu je potem mamica dala obkladek in mu povedala, da ko čebela enkrat piči, potem 

umre. Kar nekaj otrok je tudi omenilo, da so že videli čebelnjak, ampak samo od daleč. Deček 

iz skupine pa je povedal, da oni med kupujejo v Mercatorju. Njihove izjave sem sproti 

beležila, da si jih bomo ob koncu projekta spet lahko pogledali (Slika 4). 
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Domneve otrok 

 

1. Kako nastane med? 

 

Pika: »Najprej zrastejo rože, pridejo zraven čebele, vzamejo med in ga dajo v čebelnjak, pride 

stric in zadaj vzame med in ga prodaja ali pa ga da otrokom.« 

 

Tia: »Čebele gredo na rožice in naberejo prah, nesejo ga v čebelnjak naredit med ... tako dajo 

v luknjice in naredijo med.« 

 

Gaber: »Čebele naberejo cvetni prah.« 

 

Nuša: »Čebele v rožah naberejo med, pridejo k čebelarju, on ga da v trgovino in mi ga 

kupimo.« 

 

Iza: »Med čebele naberejo iz rož.« 

 

Nina: »Med prinesejo čebele in ga nesejo v trgovino.« 

 

Max: »Med nastane v roži in tam ga naberejo.« 

 

Tilen: »Čebele grejo do rože, ga naberejo, potem grejo v čebelnjak, ga odložijo, pride čebelar 

in ga pobere in odpelje v trgovino.« 

 

Gaber: »Čebele ga naberejo v ritke in ga zmehčajo in prinesejo v trgovino.« 

 

Klara: »Čebele med naberejo, grejo v svoje hiške in ga odložijo za čebelarja.« 

 

2. Kdo naredi med? 

 

Luka Đ.: »Čebelar.« 

 

Nuša: »Čebele, sladkor pa doda čebelar.« 
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Iza: »Čebelar.« 

 

Nina: »En stric ga naredi.« 

 

Max: »Med naredi roža.« 

 

Gaber: »Ne vem, kdo naredi med.« 

 

Klara: »Čebele.« 

Rebeka: »Med naredijo čebele.« 

 

Tilen: »Med naredi roža.« 

 

 

Slika 4: Dokumentiranje izjav otrok 

 

Evalvacija 

 

Otroci so se takoj vključili v pogovor in imeli kar nekaj zanimivih idej, vendar je bilo kmalu 

jasno, da ne vedo točno, kako nastane med. 

Nekateri so imeli popolnoma napačno predstavo o tem. Večina jih je bila mnenja, da med 

nabirajo čebele na cveticah ali pa, da ga naredi čebelar. 



Polona Meljo: Spoznavanje življenja čebel z aktivnim učenjem na predšolski stopnji 

 19 

Na koncu smo zapisali, kaj nas še zanima o življenju čebel in kje bi te informacije lahko 

dobili. 

 

Zanima nas še: 

– Kako čebele nesejo med? (Nina) 

– Kako imajo čebele rojstni dan? (Tia) 

– Kako čebele letijo? (Luka) 

– Kako med raste v rožah? (Tilen) 

– Kako čebele med naredijo? (Klara) 

– Kdo vse rad je med? (Jaka) 

– Kako imajo čebele zabavo? (Pika) 

– Kako čebele vzamejo med iz rože? (Gaber) 

– Koliko časa živijo čebele? (Tina) 

– Kaj jejo čebele? (Urša) 

– Ali imajo čebele tudi družino? (Urša) 

 

6.2 Iskanje informacij in njihovo dokumentiranje 

 

6.2.1 Dejavnost: Ogled knjig in revij o čebelah in medu 

 

Cilj:  

− otroci spoznavajo različne informacije o čebelah in jih prenesejo od doma v vrtec in 

obratno; 

− ob izdelavi plakata razvijajo občutek za sodelovanje z vrstniki in odraslimi.  

 

Potek dejavnosti 

 

Otroci so od doma prinesli različne prospekte izdelkov iz medu, embalažo izdelkov, ki 

vsebujejo med. Ena od deklic se je očitno osredotočila na vprašanje »za kaj vse lahko 

uporabimo med«, saj je prinesla recept za medenjake in pa recept za obrazno masko (oblogo), 

ki vsebuje med. Otroci so na zanimiv način predstavljali, kaj so izvedeli doma in pri tem 

izražali vidno zadovoljstvo in občutek pomembnosti. 
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Nek deček je prinesel zvezek, v katerega mu je mamica zapisala vse, kar je vedela o čebelah. 

Narisala je tudi panj, satnico in čebelo. 

Otroci so izrezali slike in fotografije in skupaj smo izdelali še plakat (Slika 5). 

 

 

Slika 5: Izdelava plakata 

 

Evalvacija 

 

Presenečena sem bila nad količino materiala in podrobnimi informacijami, ki so jih otroci 

prinesli od doma. Dobila sem občutek, da so se starši z enako vnemo kot njihovi otroci lotili 

sodelovanja pri projektu. Otroci so bili pri izdelavi plakata zelo spretni in sodelovalni, saj so 

si slike med seboj tudi menjavali. Pri izdelavi plakata so sodelovali vsi otroci in ob tem na 

zanimiv način predstavljali, kaj so novega izvedeli o čebelah in medu.  

 

6.2.2 Dejavnost: Obisk knjižnice 

 

Cilj:  

– otroci pridobivajo nova znanja s pomočjo različnih virov informacij: knjige, revije, 

vrstniki, odrasli; 
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– otroci ob poslušanju pravljice Čebelji ples, avtorice Alenke Klopčič, spoznavajo nove 

izraze, ki so povezani s čebelami. 

 

Potek dejavnosti 

 

Našo vrtčevsko knjižničarko sem prosila, da pride v našo igralnico. Otroci so ji povedali, 

zakaj potrebujemo njeno pomoč, kaj nas zanima in se sami dogovorili, kdaj in kam lahko 

pridemo po knjige o medu in čebelah. 

 

Ko smo prišli v knjižnico, so otroci sami poiskali knjige na ustreznih policah, kot jim je 

predhodno razložila knjižničarka (Slike 6, 7 in 8). Nekaj zanimivosti o življenju čebel pa smo 

našli tudi v revijah Cicido in Gea. V knjižnici je bilo zelo prijetno vzdušje, saj je bil prav vsak 

otrok aktivno vključen pri iskanju novih informacij. Pred odhodom sem otrokom prebrala tudi 

pravljico Čebelji ples (A. Klopčič), v kateri je na otrokom razumljiv način zapisano, kaj 

delajo čebele v čebelnjaku. Nato pa smo si za naš knjižni kotiček sposodili še nekaj knjig o 

medu in čebelah. 

 

 

Slika 6: Obisk knjižnice 1/3 

 

Slika 7: Obisk knjižnice 2/3 
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Slika 8: Obisk knjižnice 3/3 

 

Evalvacija 

 

Otroci so bili navdušeni nad tem, da so se sami dogovarjali s knjižničarko o obisku knjižnice. 

Še bolj pa se jim je zdelo pomembno, da so lahko sami iskali knjige. Z velikim zanimanjem 

so potem v igralnici listali knjige, ki smo si jih izposodili. Ena deklica je rekla, da si njena 

babi z listkom označi mesto v knjigi, kjer pišejo pomembne stvari, in ji potem ni treba vsakič 

prelistati cele knjige, da najde tisto, kar išče. In potem so tudi otroci z listki označili mesta v 

knjigah, kjer je bilo zapisanega kaj o medu in čebelah. 

 

6.2.3 Dejavnost: Iskanje informacij na svetovnem spletu in ogled filma Čebelica Klara 

(https://www.youtube.com/watch?v=wzx-XAAiMJw&feature=kp) 

 

Cilj:  

− otroci spoznajo svetovni splet kot vir informacij. 

 

Potek dejavnosti 

 

Predno smo začeli z iskanjem informacij s pomočjo računalnika, sem otroke vprašala, če 

morda vejo, kaj pomeni pregovor: 

Besede so kot čebele, 

ki pikajo ali prinašajo med. 
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Nekaj komentarjev otrok: 

»Ene besede so prijazne, ene pa ne.« 

»Če mi nekdo reče grdo besedo, mi ni lepo.« 

»Besede pikajo, kadar mi nekdo tečnari. Med pa prinašajo, kadar mi nekdo nekaj lepega 

reče.«  

 

Po končanem pogovoru sem v igralnico prinesla svoj prenosni računalnik in vprašala otroke, 

če kdo ve, kako iščemo informacije s pomočjo računalnika. Eden izmed dečkov se je oglasil 

in rekel, da njegov očka pravi: »Če česa ne veš, vprašaj strička Googla.« Ko sem ga vprašala, 

kaj to pomeni, mi je točno razložil, kako se povežem na internet in v Google odtipkam 

določeno besedo. Deček je potem sam odtipkal besedo med oz. čebela in smo si pogledali 

različne vsebine, ki nam jih je iskalnik predlagal. 

 

Od prebranih informacij so si otroci najbolj zapomnili, da večino dela v čebelnjaku in izven 

njega opravijo čebele delavke, ki z delom pričnejo takoj po rojstvu in delajo vse do smrti. 

Delo, ki ga posamezna čebela delavka opravlja, pa je povezano z njeno starostjo. Ob tem je 

eden izmed otrok komentiral, da imajo razdeljeno delo tudi pri njih doma in da mora prav 

vsak član družine nekaj postoriti. Ko sem ga vprašala, kaj mora narediti on, mi je odgovoril, 

da vsak dan postilja svojo posteljo. Tudi nekaj ostalih otrok je povedalo, da doma pomagajo 

pri manjših gospodinjskih opravilih. Seveda sva jih z vzgojiteljico pohvalili in navezali 

pogovor tudi na sodelovanje v naši skupini Pikapolonice, kjer imamo ravno tako razporejeno 

delo in zato lahko dobro sodelujemo in nam je prijetno v vrtcu. Na koncu pa smo si ogledali 

še desetminutni film z naslovom Čebelica Klara je Kranjska čebela (Slika 9). 
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Slika 9: Ogled filma Čebelica Klara 

 

Evalvacija 

 

Otroci imajo zelo različne izkušnje z uporabo računalnika oziroma z iskanjem informacij na 

svetovnem spletu. Zdi se mi pomembno, da lahko otroci v vrtcu dobijo to izkušnjo. Res pa 

sem bila zelo presenečena nad znanjem o uporabi računalnika, ki ga je imel deček, ki nam je 

razložil, kako iščemo informacije z iskalnikom Google. 

 

Po ogledu filma smo se pogovarjali in skupaj smo ponovili, da čebeljo družino sestavljajo 

matica, ki je zadolžena za ustvarjanje potomstva, trot, ki poskrbi za oploditev matice, in 

čebele delavke, ki imajo različne naloge: obrambo celotne družine, zbiranje hrane, grajenje 

satja in hranjenje legla. Zelo zanimiv se jim je zdel čebelji ples v obliki osmice, s katerim 

čebela sporoči ostalim čebelam, kje se nahaja medena paša. Zapomnili so si tudi, da se čebele 

pripravijo na zimo tako, da najprej preverijo zaloge hrane in jo po potrebi še dopolnijo, potem 

pa se zberejo skupaj v gručo okoli matice in najmlajših čebel in se na ta način grejejo. 

 

Film Čebelica Klara je Kranjska čebela je bil otrokom zelo všeč, saj so na njim razumljiv 

način izvedeli veliko novega o čebelah. 
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6.3 Obisk čebelarja 

 

Cilj:  

– otrok spoznava živo in neživo naravo; 

– otrok se navaja na spoštljiv in odgovoren odnos do rastlin in živali. 

 

Potek dejavnosti 

 

Otroci so imeli že pred odhodom za čebelarja pripravljenih kar nekaj vprašanj. Toda ob 

prihodu k čebelarju so vprašanja kar malo pozabili, saj je bilo toliko novih in zanimivih stvari, 

ki so jih videli in izvedeli. V uvodnem delu je čebelar otroke vprašal, če morda vedo, kdo 

sestavlja čebeljo družino. Otroci so ponosno povedali, da čebeljo družino sestavljajo matica, 

trot in čebele delavke. Čebelar je njihovo znanje pohvalil in povedal, da čebela delavka živi 

približno 60 dni. Čebelar jim je razložil, da so čebele zelo delavne in marljive in da se jih vsak 

dan v enem panju izleže vsaj 100 novih. Kdor je želel, je lahko okušal različne vrste medu. 

Otroci so opazili, da se med v kozarčkih razlikuje po barvi, vonju in pa tudi po okusu. Čebelar 

jim je povedal, da so v kozarčkih različne vrste medu: akacijev med, cvetlični med in pa 

kostanjev med, slednji večini otok ni bil všeč, saj se jim je zdel grenek (Slika 10). 

 

Tudi oblačilo čebelarja so otroci z veseljem pomerili in se smejali drug drugemu, ko so se 

gledali v čebelarjevi opravi. Zanimala jih je tudi satnica, ki jim jo je pokazal, vendar so bili 

enoglasni, da ima precej neprijeten vonj. 

 

Čebelar jim je povedal, da je čebelje bivališče sestavljeno iz satov, ki ga čebele same zgradijo 

iz voska. V posameznih celicah satja se razvijajo nove čebele. V satje pa shranijo tudi 

medičino, ki jo prinesejo v svojih medenih želodčkih, kjer jo morajo še dobro predelati in 

zgostiti, saj bi se vodena medičina drugače pokvarila in se ne bi predelala v med. Ko je med 

po nekaj dneh zrel, čebele celico satnice prekrijejo z voščenim pokrovčkom. 

 

Čebelar je poudaril pomembno vlogo čebele kot opraševalke. Povedal nam je, da se na 

površje čebele prilepi cvetni prah, medtem ko v cvetovih nabira sladko medičino. In ko čebela 

odleti nabirati medičino na drug cvet, prenese cvetni prah in tako opraši rastlinsko cvetje. 
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Otroke je zelo presenetilo, da brez oprašitve, npr. cvetov na jablani, ne bi zrastel plod – 

jabolko, in tako tudi ne bi bilo semen, iz katerih zrastejo nove rastline. 

 

Preden smo odšli, nam je čebelar podaril nekaj voska in kozarec cvetličnega medu, ki je bil 

otrokom med vsemi ponujenimi vrstami najbolj okusen. 

 

 

Slike 10: Obisk pri čebelarju 

 

Evalvacija 

 

Otroci so z obiskom čebelarja spoznali naravno okolje, življenje in lastnosti čebel. Čebelar je 

znal otrokom na zelo razumljiv način pojasniti, zakaj so čebele v naravi pomembne in da 

moramo z njimi lepo ravnati, zato so mu z zanimanjem prisluhnili. 

 

Vprašanja, ki so jih otroci zastavili, so jih postavila v aktivni položaj in jih spodbujala k 

razmišljanju. Pomembno se mi zdi, da so imeli otroci veliko možnosti neposrednega 

opazovanja narave in predmetov, ki so povezani s čebelarstvom. Ob tem so uporabljali prav 

vsa čutila, saj so lahko okušali in tipali med, vonjali satnico, poslušali brenčanje čebel v 

čebelnjaku in videli različne pripomočke, ki jih čebelar uporablja pri svojem delu.  
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6.4 Spoznavanje zgradbe čebele in njihove vloge pri opraševanju 

 

Cilj:  

– otrok z uporabo čutil spoznava čebelo in se navaja na natančno opazovanje; 

– otrok spoznava dele telesa pri čebelah in jih poimenuje. 

 

Potek dejavnosti 

 

Skupaj z otroki smo se dogovorili, da se razdelijo v manjše skupine. Predstavila sem jim 

materiale, ki sem jih pripravila. Otroci so lahko izbirali med opazovanjem: 

– cvetic in cvetnega prahu z otroškim videoskopom (Slike 13, 14 in 15); 

– raziskovanjem travniške kadulje in njenih prašnikov s pomočjo lupe (Sliki 11 in 12); 

– vonjanjem, dotikanjem in podrobnim opazovanjem čebel z lupo (Sliki 16 in 17); 

– risanjem čebel po opazovanju (Slika 18); 

– prebiranjem literature o čebelah. 

Otroci so se glede na njihove lastne interese, kaj želijo raziskovati, sami razdelili po skupinah. 

 

 

Slika 11: Poizkus s travniško kaduljo 1/2 

 

Slika 12: Poizkus s travniško kaduljo 2/2 
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Slika 13: Opazovanje z videoskopom 

 

 

Slika 14: Tipanje cvetnega prahu 1/2 

 

Slika 15: Tipanje cvetnega prahu 2/2 
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Slika 16: Opazovanje zgradbe telesa 

čebele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Opazovanje zgradbe telesa čebele 
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Risanje čebele pred opazovanjem  Risanje čebele po opazovanju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18: Primerjava risb pred in po opazovanju čebel 
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Evalvacija 

 

Otroci so brez dodatnih spodbud prijemali čebele v roke, jih tipali, vonjali in se pogovarjali o 

njihovih lastnostih, ki so jih ob raziskovanju odkrivali (Slika 17). Večina je bila mnenja, da 

čebele nimajo posebno izrazitega vonja, zelo pa jih je presenetilo, da imajo čebele dlake. 

 

Pri opazovanju čebel z lupo so glasno šteli, koliko nog in kril imajo, ob tem pa sem jih 

spodbudila, naj bojo pozorni, ali je telo čebele sestavljeno iz enega dela ali več. Ko so opazili, 

da je sestavljeno iz treh delov, smo ob opazovanju skupaj poimenovali glavo, oprsje in zadek 

(Slika 16). 

 

Na glavi čebele so otroci poimenovali še en par oči in en par tipalk. Pri eni izmed čebel smo 

lahko zelo dobro videli rilček, s katerim čebele sesajo medičino. Na zgornji strani oprsja smo 

odkrili, da ima čebela kar dva para prozornih kril. Na spodnji strani oprsja pa so otroci 

prešteli, da imajo čebele tri pare nog, le-te pa so sestavljene iz več členov. Na zadnjem paru 

nog smo odkrili rumena koška, v katerih zbirajo in prenašajo cvetni prah. Opazili smo tudi, da 

je zadek sestavljen iz obročkov, ki so različnih barv. Na koncu zadka pa so prepoznali želo in 

ob tem ponovili, da čebela piči samo, ko se počuti ogroženo. 

 

Otroci so bili nad raziskovanjem z otroškim videoskopom zelo navdušeni, saj se je večina 

prvič srečala z njim. Videoskop je mikroskopu podobna naprava, ki omogoča 20-, 40-, 60- in 

80-kratno povečavo. Ima natančno brušene steklene leče in je izvrstno orodje za prikazovanje. 

Cvetni prah smo tako lahko pogledali kar na 21 cm velikem projekcijskem zaslonu (Slika 13). 

Tudi poizkus s travniško kaduljo, kjer smo s travico podrgnili v cvet in so se ob tem iz cveta 

pokazali prašniki, na katerih je bil cvetni prah, je otroke zelo navdušil (Slika 11). 

 

Ob tej priliki sem otrokom povedala, da je eno izmed najpomembnejših poslanstev čebel 

opraševanje različnih rastlin, da se razvijejo plodovi in v njih semena. Ravno z opraševanjem 

omogočajo obstoj in razširjanje rastlinskih vrst. Poudarila sem, da opraševanje rastlin 

pomembno vpliva tudi na pridelavo hrane za ljudi in živali. 

 

Spomnila sem jih na to, kar nam je povedal že čebelar, da brez oprašitve npr. cvetov na 

jablani, ne bi zrastel plod – jabolko, in tako tudi ne bi bilo semen, iz katerih zrastejo nove 

rastline. 
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6.5 Izdelava čebelic, čebelnjakov in kotička za igro 

 

Cilj: 

– doživljanje, spoznavanje in uživanje ob ustvarjanju z različnimi materiali. 

 

Potek dejavnosti 

 

Za to dejavnost me je spodbudila deklica, ko je v vrtec prinesla čebelico, ki so jo iz Kinder 

jajčka izdelali doma. Otrokom je bila čebelica zelo všeč, zato smo se dogovorili, da jih bomo 

izdelovali tudi v naši skupini. Ker sem želela spodbuditi ustvarjalnost, sem povabila otroke, 

da prinesejo v vrtec čim več različnega naravnega ali umetnega materiala za izdelovanje 

čebelic in čebelnjakov. Otroci so bili pri izdelavi zelo kreativni in njihova domišljija me je 

presenetila (Slika 19). Panje za čebelnjake so izdelovali iz različnih škatel, ki so jih barvali ali 

pa polepili z barvnim papirjem. Ob izdelovanju panjev so se otroci spomnili, da jim je čebelar 

povedal, da morajo biti panjske končnice različnih barv, ker to čebelam omogoča boljšo 

orientacijo, da najdejo svoj panj. 

 

Ena izmed deklic se je spomnila, da je treba narediti medovita področja, kamor bodo čebele 

letale nabirat nektar. Vprašala sem jo, kako bi to naredila in kaj potrebuje. Pripravila sem 

potreben material in deklica se je lotila dela. Ko so bili izdelki gotovi, smo uredili kotiček, 

kjer so se otroci igrali. Na željo otrok smo se dogovorili, da bomo njihove izdelke razstavili v 

garderobi, da si jih bodo lahko ogledali tudi starši in prijatelji. 

 

   

Slika 19: Izdelava čebelic in čebelnjaka 
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Evalvacija 

 

Ko sem videla, koliko materiala za izdelavo so prinesli otroci in jaz, sem se ustrašila, da bodo 

imeli otroci težavo, kaj bi si izbrali, saj je bilo na razpolago res veliko različnega materiala. 

Na moje veselje ni bilo nobenih težav. Prav vsak otrok je izdelal svojo čebelico. Ob tem pa so 

ponavljali, da ima čebela en par tipalk, dva para kril in tri pare nog. 

 

Ko je eden izmed dečkov dejal, da je izdelal »samca trota«, so svoje čebelice poimenovali 

tudi drugi otroci. V igralnici je bilo resnično čutiti »duha« kreativnosti in sodelovanja. Otroci 

so si ogledovali razstavljene predmete in nekateri celo pohvalili delo svojega prijatelja: »Joj, 

kako je tvoja čebelica luštkana!« Popoldan, ko so starši prihajali po svoje otroke, mi je bilo 

prav prijetno, ko sem jih poslušala, kako so pripovedovali: »A vidiš, tale je trot, tale je matica 

in moja čebelica je delavka.« Ali pa: »Jaz sem narisala travnik sivke. Tukaj čebelice nabirajo 

nektar.« 

»Tele panje smo zlepili skupaj in naredili dom za čebele.« 

 

6.6 Taljenje lističev čebeljega voska iz satnice, izdelava voščenk in risanje 

z voskom 

 

Cilj:  

– otroci spoznavajo fizikalne izraze (trdno in tekoče stanje, segrevanje, taljenje) 

 

Potek dejavnosti 

 

Čebelar nam je podaril lističe voska in nam dal nekaj predlogov, kaj vse lahko iz voska 

izdelamo. Otrokom je bil najbolj všeč predlog, da lahko iz voska izdelamo voščenke in z 

njimi rišemo. Zelo dobro so si zapomnili, kakšen je postopek, da vosek stalimo in ga vlijemo 

v kalup, da se strdi v obliki kalupa. Medtem ko se je vosek hladil v kalupih, smo se naučili še 

nove pesmice »Od cveta do cveta čebelica leta«, da nam je čas hitreje minil. Otroci so iz 

ohlajenega voska z nožem narezali voščenke, s katerimi so nato risali risbe (Sliki 23 in 24). 

Na koncu so list papirja, na katerega so risali z voskom, še prebarvali s čopičem in vodenimi 

barvicami. Tako se je prikazala umetnija, kjer je bil povoščeni del lista nepobarvan, ostalo pa 

pobarvano z vodenimi barvicami. 
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Slika 20: Vonjanje voska 

 

 

Slika 21: Taljenje voska 

Slika 22: Izdelava voščenk za risanje 
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Slika 23: Risanje z voskom 

 

Slika 24: Risanje z voskom 

 

Evalvacija 

 

Otroci so z zanimanjem opazovali, kako se je vosek talil, ko smo ga segrevali (Slika 21). Ko 

pa smo ga v tekočem stanju prelili v kalup in ga postavili ven na hladno, se je hitro strdil in 

ohladil. Eden izmed dečkov je rekel, da je to čarovnija, drugi deček pa mu je odgovoril: »To 

ni čarovnija. To pač tako je.« 

 

Pri tej dejavnosti sem razmišljala, kako zelo pomembno je, da otrokom čim večkrat 

omogočimo, da teoretično znanje in informacije preizkusijo v praksi in ob tem uporabijo čim 

več čutov, saj se šele ob tem njihovo vedenje preoblikuje v znanje. 

 

Pri risanju z voskom so nekateri otroci imeli nekaj težav, saj risba z voskom ni tako dobro 

vidna, dokler je ne prebarvamo z vodenimi barvicami (Slika 24). Otroci so na koncu 

dejavnosti vprašali, če bomo še kdaj risali z voskom, zato mislim, da jim je bila ta likovna 

tehnika všeč in jo bomo še kdaj ponovili. 
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6.7 Odgovori in rešitve 

 

6.7.1 Dejavnost: Preverimo domneve iz druge faze 

 

Cilj:  

– otroci potrdijo pravilne domneve in ovržejo napačne. 

 

Potek dejavnosti 

 

Otrokom sem s plakata prebrala njihove domneve iz začetne faze projekta in skupaj smo se 

pogovorili, kaj smo novega izvedeli skozi proces raziskovanja. Otroci so ugotovili, da večina 

domnev o tem, kako nastane med, ni bila pravilna. Zato smo na plakat dopisali tudi to, kar 

smo se novega naučili. 

 

Evalvacija 

 

Otroci so ob ponovnem zapisovanju znali zelo natančno povedati, kako nastane med. »Čebele 

nabirajo na cveticah sladko tekočino nektar, jo nesejo v panj, v svojih medenih želodčkih 

nektar predelajo v med, ga spravijo v satnico in zaprejo s pokrovčkom iz voska, ki ga same 

naredijo in pride iz ust.« 

 

Vsi otroci so potrdili domnevo, da je čebela tista, ki naredi med. 

Dodali pa smo tudi nekaj novih predlogov, kako lahko med uporabimo: krema za roke z 

dodatkom medu, medenjaki, medolino, medeni kolač, medena obloga za obraz ... 

 

6.7.2 Dejavnost: Pečemo medenjake, medeni kolač in pripravimo čaj z medom 

in limono. Napišemo vabilo za otroke iz sosednje skupine in jih 

povabimo na medeno malico 

 

Cilj:  

– otok uživa ob skupnem ustvarjanju in druženju. 
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Potek dejavnosti 

 

Iz sestavin, ki sem jih prinesla iz vrtčevske kuhinje, smo naredili testo in maso za medeni 

kolač. Otroci so sestavine tehtali in stresali v posodo, gnetli, mešali, oblikovali medenjake in 

vlivali maso v pekač (Slike 25, 26 in 27). Neka deklica je ob oblikovanju medenjakov 

spontano začela peti pesmico »Od cveta do cveta čebelica leta« in ostali smo se ji pridružili. 

Medtem ko so se naše slaščice pekle, so otroci na njihovo pobudo napisali vabilo otrokom iz 

sosednje skupine, naj pridejo k nam na »medeno malico« (Slika 28). Vabila so se otroci zelo 

razveselili in zmenili smo se, kdaj lahko pridejo. 

 

Med tem časom smo skuhali še čaj, ga pustili, da se malo ohladi in kot nam je povedal 

čebelar, šele nato dodali med in limonin sok, saj se le tako ohranijo vsi vitamini, ki so v medu 

in limoni. Kuhar nam je v igralnico prinesel medeni kolač in medenjake in skupaj s prijatelji 

smo se posladkali. 

 

 

Slika 25: Priprava medenega peciva  

in medenjakov 1/3 

 

Slika 26: Priprava medenega peciva  

in medenjakov 2/3 
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Slika 27: Priprava medenega peciva in medenjakov 3/3 

 

 

Slika 28: Zapis vabila za prijatelje iz sosednje skupine 
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Slika 29: Pomivanje posode 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 30: Pogostitev in zabava s prijatelji 

 

Evalvacija 

 

Vsi otroci so bili pri pripravi »medene malice« zelo spretni. Sama sem bila na začetku 

nekoliko zaskrbljena, kako bomo vse skupaj izpeljali. Vendar, ko so otroci začeli prepevati 

pesmico, medtem ko so delali, sem se sprostila in začela uživati tudi sama. Vzdušje je bilo 

sproščeno in otroci so si kar sami določili, kdo bo kaj naredil. Njihova pripravljenost, da po 

končanem delu pomijejo tudi posodo in jo pobrišejo, je presegla vsa moja pričakovanja (Slika 

29). Tudi kot gostitelji so bili zelo prijazni in ustrežljivi (Slika 30).  

 

6.7.3 Dejavnost: Izdelava in uporaba kozmetičnih sredstev, ki vsebujejo med 

 

Cilj:  

– otroci novo znanje uporabijo v praksi in pri tem uživajo. 

 

Potek dejavnosti 
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Ena izmed deklic je prinesla dva recepta za izdelavo kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo med. 

Napisala ju je njena babica. Prinesla sem sestavine, otroci pa so jih zmešali. Oblogo za »bolj 

mehke roke« smo naredili iz medu, mleka, kosmičev in nekaj kapljic limone (Slika 31). V 

posodi z vodo smo si najprej umili roke in jih obrisali. Z žličko smo nanesli maso na roke in 

jo z masiranjem utrli v dlani (Slika 32). Oblogo so dali na roke prav vsi otroci. Med tem 

časom je druga skupina pripravila maso za obrazno masko iz medu, kisle smetane in olivnega 

olja, ki so jo potem nanesli vzgojiteljici na obraz. 

 

 

Slika 31: Izdelava medene obloge za roke 

 

 

Slika 32: Masiranje rok z medeno oblogo 
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Slika 33: Medena maska za obraz 

 

Evalvacija 

 

Nihče izmed otrok ni imel nobenih zadržkov, da bi preizkusil, ali »obloga za mehke roke« res 

deluje. Prav prijetno jih je bilo opazovati, kako si masirajo roke in se ob tem pogovarjajo, kot 

da je to njihova vsakdanja praksa. Posebno pa so uživali, ko so pripravljali prostor za pravi 

kozmetični salon, v katerem so za vzgojiteljice pripravili obrazno masko z medom (Slika 33). 

Na koncu so si med seboj tipali roke in pritrjevali: »Pa so res bolj mehke, kot so bile prej.« 

 

6.8 Uporaba informacij 

 

6.8.1 Dejavnost: Otroci pripravijo razstavo likovnih izdelkov in z gibalno 

igrico Čebelji ples prikažejo, kaj so se naučili 

 

Cilj:  

– otroci na kreativen način prikažejo, kaj so se naučili; 

– otroci razvijajo domišljijo, krepijo samozavest in so ponosni na svoj napredek. 
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Potek dejavnosti 

 

Skupaj z otroki smo v garderobi pripravili razstavo otroških risb in izdelkov, ki so nastajali 

med samim projektom (Slike 39, 40, 41 in 42). Na plakat smo zapisali tudi odgovore na naša 

raziskovalna in dodatna vprašanja in vse skupaj pokazali in predstavili prijateljem in staršem 

naših otrok. 

 

Nato so otroci sami predlagali, da z gibanjem pokažejo, kaj so se naučili. Ko smo prišli v 

telovadnico, smo se najprej pogovorili, kaj bi lahko pokazali z gibanjem. Eden od dečkov je 

predlagal, da bi pokazali, kaj čebele delajo v čebelnjaku, kadar pada dež. In potem sem 

vprašala, kaj pa delajo, kadar sije sonce in je toplo. In deček se je spomnil, da čebela s plesom 

v obliki osmice sporoči drugim čebelam, da je našla medovito področje in jih odpelje tja 

(Slika 35). Za konec pa smo ponovili, še kaj naredijo čebele pozimi, ko se ohladi in pade 

sneg. 

 

Vse to so otroci prikazali z gibalno igrico, ki so ji dali naslov »Čebelji ples«. Otroci so 

»Čebelji ples« zaplesali tudi staršem in otrokom iz sosednje skupine ter jim na ta način 

predstavili, kaj so se ob raziskovanju naučili (Slike 34, 35, 36, 37 in 38). 
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Slika 34: Čebela graditeljica 

 

 

Slika 35: Čebela stražarka 

 

 

Slika 36: Ples čebele, ki nakazuje smer in 

oddaljenost nektarja 

 

Slika 37: Čebela matica, trot in čebeli 

negovalki 



Polona Meljo: Spoznavanje življenja čebel z aktivnim učenjem na predšolski stopnji 

 44 

  

Slika 38: Čebele nabiralke na medeni paši 

 

Evalvacija 

 

Otroci so ob razkazovanju svojih izdelkov staršem pripovedovali, kaj vse so izvedeli iz knjig, 

od čebelarja in kaj smo izvedeli, ko smo brskali po svetovnem spletu. Pogledali in odgovorili 

smo na vprašanja, ki smo si jih zapisali v začetni fazi raziskovanja, in pa vprašanja, ki so jih 

kasneje dodali otroci. Presenetilo me je, koliko so si otroci zapomnili. 

 

Med pogovorom o vsebini gibalne igrice so se otroci večinoma sami dogovarjali, kdo bo imel 

katero vlogo. Zelo me je navdušila njihova samostojnost in ustvarjalnost. Med samim 

nastopom nisem opazila nobene treme. Vsak je bil v svoji vlogi zelo suveren, čeprav smo 

čebelji ples pred nastopom vadili samo dvakrat. 

 



Polona Meljo: Spoznavanje življenja čebel z aktivnim učenjem na predšolski stopnji 

 45 

 

Slika 39: Razstava umetniških izdelkov, ki so nastali v času našega raziskovanja 1/4 

 

 

Slika 40: Razstava umetniških izdelkov, ki so nastali v času našega raziskovanja 2/4 
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Slika 41: Razstava umetniških izdelkov, ki so nastali v času našega raziskovanja ¾ 

 

 

Slika 42: Razstava umetniških izdelkov, ki so nastali v času našega raziskovanja 4/4 
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6.9 Raziskovalna vprašanja in odgovori 

 

Kako nastane med? 

Čebele naberejo medičino iz cvetic, jo prinesejo v panj v medenem želodčku, jo obdelajo, 

zgostijo, dodajo izločke svojih žlez in shranijo v satje. 

 

Kdo naredi med? 

Čebele. 

Za kaj vse lahko uporabljamo med? 

Med uporabljamo v prehrani, kozmetiki, kulinariki, za izboljšanje odpornosti, pri vnetjih 

želodca, kot napitek za boljše spanje (med in mleko). 

 

Zanima nas še: 

Kako čebele nesejo med? (Nina) 

Čebele ga nosijo v meden želodčku. 

 

Kako imajo čebele rojstni dan? (Tia) 

Matica izvali jajčece, iz jajčeca se po treh dneh razvije ličinka in nato se 9. dan preobrazi v 

bubo in po 21 dneh predre voščeni pokrov celice in izleže se čebela in to je njen rojstni dan. 

 

Kako čebele letijo? (Luka) 

Čebela ima dva para kril. Pri vzletu zatakne zadnji par skupaj s sprednjim parom in lahko 

poleti. Krila so prozorna in tanka. 

 

Kako med raste v cveticah? (Tilen) 

Med v cveticah ne raste. Čebele tam naberejo nektar in ga v čebelnjaku medičijo z izločki 

svojih žlez. 

 

Kako čebele med naredijo? (Klara) 

Čebele naberejo medičino iz cvetic, jo prinesejo v panj v medenem želodčku, jo obdelajo, 

zgostijo, dodajo izločke svojih žlez in shranijo v satje. 
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Kdo vse rad je med? (Jaka) 

Veliki in mali otroci in odrasli, medvedi in miši, jazbec in čebele iz drugih panjev. 

 

Kako imajo čebele zabavo? (Pika) 

Čebele so zelo marljive in nimajo zabave. 

 

Kako čebele vzamejo med iz cvetice? (Gaber) 

Čebela z rilčkom srka medičino in jo odnese do čebelnjaka, kjer jo predela v med. 

 

Koliko časa živijo čebele? (Tina) 

Od 14 do 40 dni, matica pa nekaj let. 

 

Kaj jejo čebele? (Urša) 

Osnovna hrana čebel sta med in cvetni prah. Ličinke in matica pa se hranita z matičnim 

mlečkom. Nikdar ne jejo iz zadovoljstva. 

 

Ali imajo čebele tudi družino? (Urša) 

Ja. Čebeljo družino sestavlja matica, nekaj sto trotov in več kot dvajset tisoč delavk. 

 

6.10 Evalvacija raziskovalnega projekta 

 

S potekom in izvedbo projekta sem zelo zadovoljna. Največ težav sem imela z zapisom, saj se 

mi je prav vsaka stvar zdela pomembna in mi je bilo težko strniti in izluščiti najpomembnejše. 

Med samim raziskovanjem sem zelo uživala, saj sem dobila občutek, da smo skupaj z otroki 

pridobili veliko novega znanja. Predvsem pa me je navdušila njihova pripravljenost za 

sodelovanje in dogovarjanje.  

 

Jan Amos Komensky (1995) pravi, da moramo spoznavati z opazovanjem. Iz tega sledi za 

učitelja zlato pravilo: znanje moramo pridobivati s čutnim zaznavanjem, in sicer z vidom, 

sluhom, tipom, vonjem in okusom. Dobro je, če stvari hkrati zaznavamo z več čutili. 

 

Za to so trije tehtni razlogi. Spoznavanje se vedno začne s čutno zaznavo. Zakaj naj bi se torej 

pouk začenjal s pojasnjevanjem v besedah in ne rajši z ogledom stvari samih? Šele ko smo 
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stvar že pokazali, naj se pridruži beseda, da jo obširneje pojasni. Šele po posredovanju čutov 

se stvari vtisnejo čutom in razumu. To dokazuje dejstvo, da verjamemo že samemu čutnemu 

spoznanju, pri sklepanju ali tujem pričevanju pa se želimo na lastne oči prepričati o njegovi 

zanesljivosti. Znanje je tem bolj zanesljivo, čim bolj se opira na čutno zaznavanje. Če hočemo 

torej učencem dati pravo znanje, moramo skrbeti predvsem za to, da se vsega naučijo z 

lastnim opazovanjem in s čutnim zaznavanjem. In ker je čut najzvestejši pomočnik spomina, 

bo dosegel, da bomo to, kar vemo in znamo, tudi trajno obdržali v spominu (Komensky, 

1995). 

 

Otroci so imeli v času projekta na voljo veliko raznovrstnih materialov, s katerimi so lahko 

neovirano rokovali, jih raziskovali in se z njimi igrali. Ob tem pa sem otroke pri raziskovanju 

predvsem spodbujala, motivirala, jim postavljala odprta vprašanja, da so lahko svojo aktivnost 

še razširili ali jo dograjevali. 

 

Otroci so prek različnih dejavnosti in konkretnih izkušenj spoznavali nove pojme in 

oblikovali svoja stališča. Tudi starši so med samim potekom projekta izražali navdušenje nad 

kreativnostjo in novim znanjem, ki so ga pridobili otroci. 

 

Veseli me, da sem lahko uresničila in upoštevala vse ideje, ki so jih dali otroci med samim 

izvajanjem projekta in da so bili prav vsi otroci iz skupine aktivno vključeni. 

 

S svojimi kolegicami smo se že med samim projektom pogovarjale, da je aktivno učenje in 

projektno delo res tisti pravi način, ki otrokom omogoča samostojnost in razvija njegove 

potenciale, hkrati pa ohranja njihovo radovednost. 

 

Pomembno se mi zdi, da otrokom omogočimo čim več izkušenj raziskovanja, saj jim s tem 

sporočamo, da je radovednost zaželena, to pa v njih spodbuja notranjo motivacijo za 

vseživljenjsko učenje. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Z diplomskim delom sem želela z aktivnim učenjem ugotoviti, kakšne predstave imajo 

predšolski otroci o življenju čebel, ozavestiti pomen čebel v življenju človeka in ugotoviti, 

kako bodo otroci z medsebojnim sodelovanjem uspešni pri iskanju rešitev. 

 

Za otroke sem ustvarila stimulativno in spodbudno okolje, ki je spodbujalo njihovo naravno 

radovednost po odkrivanju novega. Otroci so lahko preko različnih dejavnosti in konkretnih 

izkušenj spoznavali nove pojme in oblikovali svoja stališča. Tudi starši so med samim 

potekom projekta izražali navdušenje nad kreativnostjo in novim znanjem, ki so ga pridobili 

otroci. 

 

Veseli me, da sem lahko uresničila in upoštevala vse ideje, ki so jih dali otroci med samim 

izvajanjem projekta in da so bili prav vsi otroci iz skupine aktivno vključeni. Ob zaključku 

našega projekta smo prišli do pomembnega spoznanja, da so čebele zelo pomembne za obstoj 

človeštva in narave, zato moramo imeti do čebel in narave spoštljiv in odgovoren odnos. 

 

Z aktivnim učenjem ob uporabi vseh čutil smo prav vsi pridobili nova znanja, se ob tem 

zabavali in krepili vezi v skupini. 

 

S kolegicami smo se že med samim projektom pogovarjale, da je aktivno učenje in projektno 

delo res tisti pravi način, ki otrokom omogoča samostojnost in razvija njegove potenciale, 

hkrati pa ohranja njihovo radovednost. 

 

Ugotovila sem, da je aktivno učenje eno izmed najučinkovitejših metod poučevanja, saj 

otroka celostno aktivira in ga zato pritegne.  

 

Pomembno se mi zdi, da otrokom omogočimo čim več izkušenj raziskovanja, saj jim s tem 

sporočamo, da je radovednost zaželena, to pa v njih spodbuja notranjo motivacijo za 

vseživljenjsko učenje. 
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INTERNETNE STRANI: 

https://www.youtube.com/watch?v=wzx-XAAiMJw&feature=kp 


