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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi je predstavljen projekt raziskovalnega problema zaprtega tipa, ki je bil 

izveden v vrtcu na temo Kruh v  pokrajinah v Sloveniji. S tem pristopom omogočimo 

otrokom, da  z lastno aktivnostjo pridobijo učne izkušnje in informacije potrebne v procesu 

reševanja problema. V okviru našega projekta Kruh po pokrajinah v Sloveniji  so otroci z 

različnimi tehnikami zbirali informacije o kruhu, v različnih pokrajinah. Otroci so se ob 

projektu naučili sodelovanja, iskanja informacij in njihovega urejanja.  

V teoretičnem delu sem se dotaknila učenja v predšolskem obdobju, aktivnega učenja in 

raziskovalno  naravnanega učenja ter projektnega dela v vrtcu. Empirični del zajema zapis 

projekta reševanja problema zaprtega tipa z naslovom Kruh po pokrajinah v Sloveniji ter 

njegovo evalvacijo. Otrokom sem omogočila, da sami pridejo do spoznanj na aktiven 

način, pri čemer so razvijali metaspoznavne zmožnosti (procesna raven projekta) ter 

razvijali odnos do kulturne dediščine in zdravja (vsebinska raven). Cilj diplomskega dela je 

bil spremljati uspešnost raziskovalno naravnanega učenja.  

 

Ključne besede: aktivno učenje, projektno delo, raziskovalno naravnano učenje, kruh 
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ABSTRACT  

 

The thesis presents the project research problem of a closed type about ‘Bread in regions 

of Slovenia’, which was performed in kindergartens. This approach allows children that 

through their own activities gain learning experience and information necessary in the 

process of solving the problem. In the context of our project ‘Bread in regions of 

Slovenia’, children were gathering different information about bread with the variety of 

techniques, in various regions. In this project children have learned about collaboration, 

searching and regulating information. 

In the theoretical part I wrote about learning in the preschool period, active learning, 

research-oriented learning and project work in kindergarten. The empirical part of the 

thesis contains the project of solving the problem of a closed type titled ‘Bread in regions 

of Slovenia’ and its evaluation. I allowed children to reach conclusions and solutions by 

themselves in an active way, which also triggers developing meta-cognitive skills 

(procedural level project) and attitude towards cultural heritage and health (content level). 

The aim of the thesis was to monitor the effectiveness of research-oriented learning. 

 

Key words: active learning, project work, research-oriented learning, bread 
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UVOD 

Za diplomsko delo z naslovom Kruh po pokrajinah Slovenije sem se odločila, saj sem pri 

predmetu otrok v družbi izvajala projekt Od zrna do kruha, ki sem ga želela nadgraditi z 

diplomskim delom. Veliko sem razmišljala, ali bodo otroci pripravljeni sodelovati, saj sta 

jim bila tema in pristop tuja. 

Želela sem, da otroci pridejo do lastnih spoznanj preko različnih virov informacij. Znanje 

in metaspoznavne sposobnosti pridobljene na ta način, so namreč trajnejše in 

vseživljenjske.  
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I. TEORETIČNI DEL 

1. UČENJE 

1.1 UČENJE V VRTCU  

Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 

konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju predstav in 

predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, na notranji motivaciji in reševanju 

konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj (Kurikulum za vrtce 1999, str. 

19). 

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

odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in 

razmišljanja, ki so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju (Kurikulum za vrtce 

1999, str. 16). 

Problematika učenja v vrtcu se je še posebej pojavila, ko se je začelo uvajanje kurikuluma 

v vrtec (1999), takrat so se začele spremembe o poimenovanju učenja in poučevanja v 

vrtcu. Učenje v vrtcu je na eni strani povezano z vprašanjem o razvoju mišljenja in drugih 

področij osebnosti predšolskega otroka, na drugi pa z načeli, metodami in oblikami 

vzgojnega dela, ki naj bi prispevale k njegovemu razvoju in učenju. V predšolskem 

obdobju prevladuje spontano učenje, otroci se učijo preko dejavnosti in rutine ter preko 

igre, ki poteka v vrtcu v raznolikih socialnih interakcijah med vrstniki in odraslimi. Učijo 

se s pomočjo opazovanja, posnemanja, preizkušanja in reševanja problemov, komentiranja 

dejavnosti, spraševanja in poslušanja drugih, reševanja medsebojnih konfliktov in 

dogovarjanja … Učenje ni povezano le z otrokovim miselnim razvojem, ampak zadeva vsa 

področja, kot so: gibalni, spoznavni, čustveni, socialni in moralni razvoj (Batistič Zorec 

2000, str. 25–26). 

O pomenu notranje motivacije za učenje beremo že pri klasikih predšolske vzgoje. Učenje 

je povezano z otrokovo radovednostjo oz. s težnjo, da razume svet ter rešuje probleme. 

Avtorji razvojno ustrezne prakse (Bredekamp 1996, str. 52) pravijo, da otroka ni treba siliti 
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k učenju, saj so zanj motivirani z željo, da si osmislijo svet. Nekateri zagovarjajo, da mora 

učenje v vrtcu izhajati iz življenjskih situacij otrok in vsakodnevne realnosti otrokovega 

sveta. Otrok se najbolje uči, kadar se sooča s problemi, ki so zanj osebno smiselni in 

pomembni (Batistič 2000, str. 35–36). 

Za učenje v vrtcu je zlasti aktualno vprašanje odnosa med notranjo in zunanjo motivacijo. 

Vzgojiteljice v vrtcih bi morale upoštevati značilnosti otrok v predšolskem obdobju, da so 

večinoma radovedni in iniciativni, ter da se veliko naučijo spontano in brez prisile. 

Vzgojiteljice bi morale upoštevati različnosti med otroki oz. načelo omogočanja izbire in 

drugačnosti ter spodbujati pripravljenost otrok za postopno prehajanje iz spontanega v 

namerno učenje (Batistič 2000, str. 36–37). 

Uradna 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 prepisati fizični rasti ali razvoju podedovanih 

vedenjskih vzorcev« (Marentič Požarnik 2000, str. 10). 

Med skupine teoretičnih pogledov na učenje štejemo zlasti: 

- asociativistične, 

- (neo)behavioristične, 

- gestaltistične, 

- kognitivno - konstruktivistične, 

- humanistične, 

- kibernetično - informacijske teorije učenja. 

Pomembno je, da se zavedamo, da na naše ravnanje, na izbor določenih metod učenja ali 

učnih postopkov hote ali nehote vplivajo razlage, ki jih nudijo posamezne teorije. 

1.2  KRITIČNA OBDOBJA ZA UČENJE 

V kritičnem ali oblikovalnem obdobju je otrok najbolj dojemljiv za določene učne 

izkušnje. To je obdobje, ko so živčne strukture še plastične in je učenje najučinkovitejše. 
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Običajno ga ugotavljamo posredno, glede na otrokov interes za določeno obliko učenja in 

dobre rezultate. Z učenjem ne bi smeli niti prehitevati niti zamujati pravega trenutka, tj. 

trenutka, ko je otrok zrel za določeno vrsto učenja. Prehitevanje nima pravega učinka, 

zamujanje pa je lahko usodno, saj se otrok določene stvari nauči le s težavo, morda pa 

sploh ne, če zamudimo »kritično obdobje« (Marentič Požarnik 2000, str. 27). 

Poznamo več oblik učenja. Opisala bom eno, ki opredeljuje oblike učenja glede na to, kdaj 

se pojavljajo v otrokovem življenju. Koristno je razlikovati različne oblike učenja. Oblike 

učenja, ki se pojavljajo v otrokovem razvoju učenje na osnovi lastnih izkušenj (če se otrok 

na štedilniku opeče, se bo temu izogibal in nasprotno, če je za neko dejanje nagrajen, ga 

pohvalimo). Učenje z opazovanjem ali 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, je razmišljanje o svojem procesu učenja in njegovem uravnavanju 

(Marentič Požarnik 2000, str. 32). 

Dejavniki in metode uspešnega učenja (1980, 1988) so klasificirali na naslednje štiri 

skupine. Notranji dejavniki (v otroku) so lahko fiziološki: npr. stanje čutil, živčevja, 

zdravstveno stanje, senzomotorična koordinacija. Psihološki: npr. umske in druge 

sposobnosti, stili učenja in spoznavanja, motiviranost za učenje, osebnostne lastnosti kot je 

samozavest. Zunanji dejavniki (v okolju) fizikalni: npr. opremljenost in oblikovanost 

prostora za učenje. Socialni: izvirajo iz družbenega okolja, najprej iz družine, nato iz šole 

in širšega okolja.  

Dejavniki ne delujejo ločeno drug od drugega, ampak se vsi med seboj tesno prepletajo, 

tako da ni mogoče potegniti ostre meje med notranjimi in zunanjimi. Učenec tudi sam s 

svojim odzivanjem neposredno vpliva na svoje okolje (Marentič Požarnik 2000, str. 130). 
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2. AKTIVNO UČENJE 

V kurikulu za vrtce je kot načelo aktivnega učenja zapisana skrb za sprotno zagotavljanje 

udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega 

načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, kakor 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. Pomembno je vsesplošno omogočanje ter spodbujanje otrok k 

verbalizaciji in drugim načinov izražanja, pri čemer je pomembno upoštevanje njihovih 

individualnih potreb in interesov ter pravice do zasebnosti. Omogočanje in spodbujanje 

rabe jezika v različnih funkcijah (Kurikulum za vrtce 1999, str. 16–17). 

2.1  OSREDNJA NAČELA AKTIVNEGA UČENJA 

Otroci skozi aktivno učenje s takojšnjimi izkušnjami ter izpeljevanje pomena skozi 

razmišljanje konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti svet. Moč aktivnega učenja 

izhaja iz osebne pobude. Zaradi prirojene želje po raziskovanju so otroci aktivni. 

Zastavljajo si vprašanja in iščejo odgovore, rešujejo probleme in oblikujejo nove strategije 

poskušanja. Ko otroci uresničijo svoje namene, se vključujejo v ključne izkušnje. Ključne 

izkušnje so na primer, da se otroci lotevajo igre vlog in dramske igre, se poigravajo z 

jezikom in vzpostavljajo razmerja z drugimi.  

Aktivno učenje pa je odvisno tudi od interakcije med odraslim in otrokom. Odrasli, ki 

uporabljajo High/Scopov sistem in vejo, kako otroci razmišljajo, vseskozi uporabljajo 

pozitivne interakcijske strategije: z otroki si delijo vodenje, osredotočajo se na otrokovo 

sposobnosti, z otroki vzpostavljajo pristne odnose, podpirajo otroško igro in za 

premagovanje socialnih konfliktov uporabljajo pristop reševanja problemov (Hohmann in 

Weikart 2005, str. 5–6). 

2.2  AKTIVNO UČENJE 

 Temelj High/Scopov pristop k vzgoji in učenju v zgodnjem otroštvu, je stališče, da je 

aktivno učenje podlaga za razvoj človeških sposobnosti in da je najučinkovitejše tam, kjer 
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so zagotovljene razvojno primerne učne priložnosti. Zato je cilj dela vzpostaviti 

prilagodljiv, »odprt okvir«, izvedbeni model, ki podpira razvojno primerno vzgojo in 

učenje v različnih situacijah. Izhajajo iz petih bazičnih principov: aktivno učenje, pozitivni 

odnos med otroki in odraslimi, otroku prijazno učno okolje, konsistentna dnevna rutina in 

timsko dnevno ocenjevanje otrok. High/Scop kurikulum zagovarja odprt pristop, ki 

vzgojiteljico in otroka postavlja v aktivno vlogo (Hohmann in Weikart 2005, str. 15– 16). 

Možganske raziskave podpirajo aktivno učenje. Nevrologi poudarjajo, da interakcija z 

okoljem ni le zanimiva poteza razvoja možganov, to je nujna zahteva … Zgodnje izkušnje 

odločilno vplivajo na možgansko arhitekturo ter na naravo in obseg zmožnosti odraslega. 

Neposredno vplivajo na način »ožičenja« možganov. (Hohmann in Weikart 2005, str. 15– 

16) po (R. Shore 1997, str. 15–18)  

Učni proces je potrebno razumeti kot interakcijo med dejanji otroka, ki so usmerjeni k cilju 

in realnosti okolja. Otroci konstruirajo lastne modele realnosti, ki se sčasoma razvijejo kot 

odziv na nove izkušnje (Hohmann in Weikart 2005, str. 16). 

Aktivno učenje definiramo kot učenje, pri katerem otrok deluje na predmete ter stopa v 

interakcije z ljudmi, zamislimi in dogodki, pri tem pa konstruira novo razumevanje 

(Hohmann in Weikart 2005, str. 17). 

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

dogodkov. Je nujen pogoj kognitivne preobrazbe in razvoja. Učenci se učijo preko 

dejavnosti, ki jo sami spodbudijo. Takšna dejavnost, ki se odvija v socialnem okviru, v 

katerem sodeluje tudi odrasla oseba, omogoča otroku, da se vključuje v resnično zanimive 

izkušnje, ki bodo morda vodile v protislovne sklepe in razumevanje otrokovega sveta 

(Hohmann in Weikart 2005, str. 16). 

Nihče drug ne more doživeti izkušenj namesto otroka ali konstruirati znanja namesto 

njega. Oni morajo to storiti sami.  
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Aktivno učenje temelji na štirih prvinah: neposredno delovanje na predmete, razmišljanje o 

delovanju, notranja motivacija, domiselnost in posplošitev, reševanje problemov 

(Hohmann in Weikart 2005, str. 17). 

Aktivno učenje se začne, ko otroci razpolagajo in rokujejo s predmeti. Ko otroci sami 

rokujejo in razpolagajo s predmeti, uporabljajo svoje telo in vse čute pri svojem 

raziskovanju. Ko s predmeti rokujejo in razpolagajo, jim to daje nekaj realnega, o čemer 

lahko razmišljajo in razpravljajo z drugimi. Skozi konkretne izkušnje otroci začnejo 

oblikovati abstraktne pojme (Hohmann in Weikart 2005, str. 17). 

Otroci razumejo svoj neposredni svet, z njim morajo biti v razmišljajoči interakciji. 

Razumevanje otrokovega sveta se razvija, ko opravlja dejanja, ki izhajajo iz potrebe 

preizkusiti zamisli ali poiskati odgovore na vprašanja. Z delovanjem na predmete, ki mu 

sledi razmišljanje, začne otrok odgovarjati na vprašanje in konstruirati osebno razumevanje 

tega (Hohmann in Weikart 2005, str. 17). 

Na tej ravni spodbuda za učenje prihaja od otroka. Otroci si zastavljajo vprašanja in 

izumljajo stvari, zastavljajo si hipoteze. Otrok kot izumitelj izkaže rešitve in izdelke. 

Zavedati se moramo, da so napake, ki jih dela otrok, prav tako pomembne kot njegov 

uspeh. Aktivno učenje je trajen ustvarjalen proces, v katerem otroci preizkušajo 

kombinacije materiala, izkušenj in zamisli. Za nas so zakoni narave samoumevni, za otroka 

pa je to novo odkritje (Hohmann in Weikart 2005, str. 17,18). 

Izkušnje, pri katerih otroci dosežejo učinek, ki so ga pričakovali ali pa tudi ne, so bistvene 

za razvoj njihove sposobnosti razmišljanja in sklepanja. Ko se otroci srečujejo s pravimi 

problemi, nepričakovanimi ovirami do osvojitve svojega cilja, usklajujejo dejstva, ki jih že 

poznajo o svetu in s tem spodbujajo učenje in razvoj (Hohmann in Weikart 2005, str. 18). 

2.3  VZGOJITELJI PODPIRAJO AKTIVNO UČENJE 

V širšem pomenu vzgojitelji podpirajo razvoj. Njihov prvi cilj je spodbujati aktivno učenje. 

Vzgojitelji so pozorni na to, kako se otroci učijo ter na kakšen način jim to omogočijo. 

Pustijo jim tudi in jim dajejo moč, da sami vodijo učenje. Pri tej nalogi vzgojitelji niso le 
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aktivni, ampak tudi opazujejo in razmišljajo. Medtem ko otroci vstopajo v interakcijo z 

materialom, dogodki, zamislimi in ljudmi, vzgojitelji le opazujejo in vstopajo v interakcijo, 

da bi odkrili, kako vsak posamezen otrok razmišlja. Vzgojitelji si želijo prizadevati in 

prepoznati posebne interese in spodbuditi posameznega otroka ter mu ponuditi primerno 

svobodo. Vloga vzgojitelja je, da zagotovi aktivno učenje, tako da organizira okolje, 

organizira rutino, vzpostavlja spodbudno socialno ozračje, interpretira otrokova dejanja v 

luči ključnih izkušenj, spodbuja otrokova namenska dejanja, reševanja problemov in 

verbalno razmišljanje, načrtujejo izkušnje (Hohmann in Weikart 2005, str. 20). 

2.4  VLOGA VZGOJITELJA V SPODUBJANJU AKTIVNEGA UČENJA 

Otroci dajejo pobude za dejavnosti, ki izvirajo iz njihovih osebnih interesov in namenov. 

Da se otrok aktivno uči, vemo, ko se otrok osredotoči na svoja dejanja in razmišljanja. 

Otroci vsakodnevno najdejo veliko interesov, ki jih lahko počnejo in to pogosto pripelje v 

pogovor. Vzgojitelji pogosto mislijo, da je aktivno učenje za tihe otroke nemogoče. A ne 

zavedajo se, da notranja motivacija ustvarja učinek organizacijske sile. Ker se otroci v 

okolju za aktivno učenje odločajo glede na svoje lastne interese in vprašanja in imajo 

dovolj časa, da uresničijo svoje načrte in zamisli, so tesno povezani z ljudmi in neovirano 

izmenjujejo svoje zamisli in ugotovitve. S primerno podporo vzgojitelja postanejo aktivni 

dejavnik pri svojem učenju, ne pa pasiven sprejemnik učenja, ki ga vodi odrasel (Hohmann 

in Weikart 2005, str. 24–25). 

Otroci sami izbirajo material in se odločajo, kaj z njim početi. Otroci so iznajdljivi z 

materiali, ponavadi ravnajo po svojih interesih in ne po osnovni funkciji, saj otroci dosti 

materialov ne poznajo. Neovirano izbiranje materiala je bistveno za aktivno učenje, ker se 

z izbiranjem otroci naučijo več, dobijo odgovore na vprašanja. Otroci z vsemi čutili 

aktivno raziskujejo materiale. Aktivno učenje vključuje tudi čute. Ko otroci raziskujejo 

predmet in odkrivajo njegove lastnosti, začnejo razumevati, kako deluje na različnih delih 

in kako je pravzaprav predmet videti. Z raziskovanjem otroci odgovarjajo na svoja 

vprašanja in zadovoljujejo svojo radovednost. V okolju vzgojitelji upoštevajo željo po 

raziskovanju in se zavedajo, da je raziskovanje eden najpomembnejših načinov učenja. 
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Otroci odkrivajo svet skozi neposredno izkušnjo s predmeti. Otroci se učijo razmerja tako, 

da iščejo odgovore na svoja vprašanja. Otroci potrebujejo čas za delo z materialom, da 

sami pridejo do odkritij (Hohmann in Weikart 2005, str. 25–26). 

Vzgojitelji poskrbijo za vrsto materialov, s katerimi se otroci igrajo. Tisti, ki pridejo prvič 

v aktivno okolje, so morda presenečeni ob obilici materialov, ki so otrokom na voljo. 

Vzgojitelji zagotovijo najrazličnejše materiale za rokovanje, pav tako zagotovijo otrokom 

dovolj možnosti za razpolaganje z njimi, kar so ključni vidiki aktivnega učenja. Materiali, 

ki ponujajo aktivno učenje praktični vsakdanji predmeti (lonci, ponve, pisma, kosi lesa), 

naravni odpadni material (kamni, školjke, tulci, pesek, mivka, karton), orodje (metle, žage, 

žeblji, kladiva, lopate, samokolnice), materiali, ki omogočajo packanje (voda, glina, testo, 

slano testo, plastelin), veliki material (škatle, vozički, lesene deske, velike kocke), material, 

s katerim je lahko ravnati (kocke, gumbi, fižol, koruza). 

Vzgojitelji dajo otrokom čas in prostor, da lahko materiale uporabljajo. Ko vzgojitelji 

izbirajo material in načrtujejo organizacijo prostora, skrbijo za dosledno dnevno rutino in 

tako vzpostavijo prostor za aktivno učenje. Tudi potem so odrasli še naprej aktivni in 

vključeni, ves dan otroke opazujejo in podpirajo njihove pobude. V okoljih za aktivno 

učenje odrasli razumejo otrokov namen in spodbujajo otroke, da ga uresničijo, kar je 

bistveno za učni proces (Hohmann in Weikart 2005, str. 29–32). 

Aktivno učenje je proces, v katerem otroci konstruirajo svoje razumevanje stvari, ki jih 

zanimajo. Večina predšolskih otrok še ni sposobnih brati in pisati, a jih navdušujejo knjige, 

zgodbe, lastna imena in proces izmišljenega pisanja. Otroci kasneje v šoli črpajo iz 

zgodnjih izkušenj aktivnega učenja. Nekatere starše skrbi, da bodo otroci iz okolja za 

»aktivno učenje« v slabšem položaju, ko bodo vstopili v osnovno šolo. Otroci, ki se 

aktivno učijo, se ponavadi v šoli dobro prilagodijo. V optimalnih okoliščinah bo 

osnovnošolsko okolje prav tako spodbujalo aktivno učenje. Otroci preko svojih izkušenj v 

okoljih za aktivno učenje razvijajo močan občutek sposobnosti vplivanja na svet in 

spoznavanja sveta, kar je zmožnost, ki jim bo dobro služila vse življenje (Hohmann in 

Weikart 2005, str. 36–37). 
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3. RAZISKOVALNO NARAVNANO UČENJE V VRTCU 

3.1  KAJ JE RAZISKOVANJE? 

Maxim (1997) opredeljuje raziskovanje kot strategijo dejavnega učenja, ki je usmerjeno v 

reševanje problemov. S pomočjo raziskovanja sledimo dvema temeljnima ciljema 

izobraževanja: 

- oblikovati sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov,  

- ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje. 

Dolgoročni cilj učenja skozi raziskovanje je torej proces narave: ohraniti radovednost, 

željo po spoznavanju novega »raziskovalnega duha«. Izhajamo iz predpostavke, da je želja 

po odkrivanju novega, iskanja smisla in razlag našega življenja v svetu nekaj, kar je 

otrokom lastno. Omogočanje izkušenj raziskovanja daje otrokom sporočilo, da je 

radovednost zaželena, kar spodbuja notranjo motivacijo za vseživljenjsko učenje (Turnšek 

2004, str. 3–4). 

Raziskovanje je eden temeljnih principov učenja v vrtcu, saj merljivi rezultati (ocene, testi) 

še niso privlačna motivacija za učenje. Vloga vzgojiteljice ni več podajanje izdelanih 

objektivnih znanj, pač pa organizacija med otroki in viri informacij, pomoč otrokom pri 

dokumentiranju in analiziranju podatkov. V tem je predstavljen izziv tako za vzgojiteljice 

kot za otroke (Turnšek 2004, str. 4). 

Vzgojiteljice pogosto ugotavljajo, da se otroci niso naučili le tisto, kar so prvotno 

nameravali, pač pa vzporedno še mnogo drugega. Večina raziskovalnih projektov je 

pokazala, da so se morali otroci naučiti, kako priti do informacij, kako nove informacije 

zabeležiti, da jih ne bi pozabili, kako razvrstiti relevantne informacije od tistih, ki niso bile 

pomembne za rešitev problema… Raziskovalni pristopi izhajajo iz obstoječih izkušenj 

otrok, njihovih predznanj in pojmovanj. Zato pogosto v procesu ne odkrivamo le znanih 

dejstev, pač pa otroci gradijo nove predstave in pojme ter določajo nove pojme, pogosto 

soočajo napačna, laična, pojmovanja z znanstvenimi dejstvi. Vzgojiteljice skušajo izhajati 

iz perspektive otrok in njihove pojmovne strukture. To je posebej relevantno pri izbiri 
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problema, kjer uveljavlja načelo otrokovih interesov in življenjske bližine. Izhodišče 

učenja so problemi, ki so zanimivi, relevantni in so smiselno povezani z življenjem otrok, 

ne pa katalogi znanja posameznih znanstvenih disciplin. Problemska vprašanja, ki jih 

zastavljamo praviloma segajo na več znanstvenih področjih, kar zahteva 

interdisciplinarnost oziroma integracijo spoznanj in metodoloških pristopov več 

družboslovnih disciplin (Turnšek 2004, str. 4). 

Raziskovanje zagotavlja uveljavljanje iniciative otrok in aktivno udeležbo v vseh fazah 

raziskovanja. Ena od pomembnih zadnjih etap je ugotavljanje uporabnosti znanja. S tem 

postopkom preizkušamo relevantnost novih spoznanj; ugotavljamo, kako lahko nova 

spoznanja, izkušnje, nove predstave in poimenovanja uporabimo v vsakdanjem življenju 

(Turnšek 2004, str. 5). 

3.2  TIPI RAZISKOVANJ 

Maxim se opira na teoretična izhodišča Piageta in Brunerja in govori o dveh tipih 

raziskovanj: 

- raziskovanje problemov zaprtega tipa,  

- proces reševanja problemov odprtega tipa. (Turnšek 2004, str.5) 

3.2.1 ZAPRTI TIP 

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

raziskovalno vprašanje s pomočjo določenih informacij in podatkov. Rešitev problema 

temelji na analizi informacij, ki jih otroci poiščejo sami oziroma s pomočjo vzgojiteljice. 

(Turnšek 2004, str. 5) 

Faze pri zaprtem tipu so naslednje: 

1. Opredelitev problema 

2. Izražanje domnev 

3. Iskanje informacij, podatkov ter njihovo dokumentiranje in urejanje 

4. Rešitve oz. odgovori na vprašanja 
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5. Uporaba novih spoznanj (Turnšek 2004, str. 6) 

 

1. Opredelitev problema  

Problem, ki ga raziskujemo, jasno izrazimo tako, da postavimo raziskovalna vprašanja 

širšega in ožjega tipa. Natančno formuliranje vprašanj zagotavlja, da dejansko 

raziskujemo, kar smo želeli in da iščemo ustrezne informacije. Tiste, s pomočjo katerih 

smo dobili odgovore na zastavljena vprašanja (Turnšek 2004, str. 6). 

2. Izražanje domnev 

Nekatera področja so otrokom bolj znana, druga manj. Zato je potrebno skrbno načrtovati 

dejavnosti, s pomočjo katerih prepoznamo, koliko otroci problem že prepoznajo, kaj o 

raziskovalnem vprašanju že vejo in kakšne izkušnje imajo. Domneve, predpostavke in 

predznanje otrok zabeležimo, da jih lahko kasneje skupaj preverimo in ugotovimo, kaj smo 

se novega naučili. Ta postopek je pomemben za celoten proces raziskovanja, tako 

zagotovimo, da proces poteka od izhodiščne točke. Pomembno pa je, da otroci tudi na 

koncu preverijo, kaj so imeli prav ter kje so se motili (Turnšek 2004, str. 7). 

3. Zbiranje informacij 

Da poiščemo odgovore na ustrezna vprašanja, moramo poiskati ustrezne informacije, 

podatke. Sprva spodbudimo otroke, da razmišljajo, kje, kako in od koga bi dobili 

odgovore. Pomembno je, da odgovornost za učenje v čim večji meri prepustimo otrokom. 

Otroci lahko vzporedno zbirajo informacije z več tehnikami, ki so običajne v raziskovanju: 

- razgovor oziroma intervju, 

- anketa, 

- opazovanje, 

- zbiranje najdb, dokumentov, listin, pisnega izročila … 
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Pravo raziskovanje vključuje skrbno spravljene podatke in informacije. Zato je zelo 

pomembno, da vsako iskanje informacij spremlja tudi eden od načinov dokumentiranja 

(Turnšek, 2004 str. 7–8). 

4. Odgovori oz. rešitve 

Proces zaključimo tako, da pregledamo zbrane informacije, jih uredimo in strnemo. 

Ugotovimo, kakšni so odgovori na vprašanja in česa smo se naučili. Zanimivo pa je tudi, 

če pogledamo na začetek, katere domneve so pravilne in katere napačne (Turnšek 2004 str. 

7). 

5. Uporaba informacij 

Razmislimo, kako bi lahko pridobljeno znanje uporabili v vsakdanjem življenju (Turnšek 

2004, str. 7). 

4. PROJEKTNO DELO V VRTCU 

Kilpatrick, eden izmed utemeljiteljev projektnega dela na področju vzgoje in 

izobraževanja, pravi, da se mnoge stvari zdijo razumne in tako normalne, da jih zato ne 

preverjamo, a to je veliko zlo. Včasih je zadoščala avtoriteta, da se je v nekaj verjelo, danes 

pa je potrebno vse z eksperimentom preveriti ali dokazati (Glogovec 1993, str. 15). 

V različnih literaturah obstajajo različne definicije projektov. Projekt je lahko vsaka 

naloga, ki ima določljiv začetek in konec, ki zahteva uporabo več vrst virov za izvedbo 

posameznih, med seboj povezanih delnih nalog, da bi bil uresničen želeni cilj (Glogovec 

po Wiesbaden 1970, str. 17). 

Projektno delo v vrtcu in projektno učno delo sta med seboj identična in vsak zase 

specifična le zaradi različne uporabe obeh na različnih razvojnih stopnjah.  

K. Frey členi projekt v sedem sestavin, od katerih je pet glavnih in si sledijo po določenem 

zaporedju, ostali dve pa sta vmesni in dopolnilni ter se izvajata samo po potrebi. 

 



Novljan M. (2014). Kruh v pokrajinah Slovenije – raziskovalno učenje v vrtcu. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

14 

 

 

 

1. etapa POBUDA 

2. etapa RAZDELAVA ZAMISLI (SKICIRANJE PROJEKTA) 

3. etapa NAČRTOVANJE 

4. etapa IZVAJANJE (vmesna etapa) 

5. etapa SKLEPNA ETAPA (vmesna etapa) 

Vodja projekta je vzgojitelj, le v redkih primerih je to druga oseba. V primeru, da 

pripravimo projekt celotnega vrtca, je vodja takega projekta ravnatelj, vzgojitelj 

posameznega oddelka pa je vodja podprojekta, ki se uresničuje vzporedno s podprojekti 

drugih oddelkov. Za vodenje projekta je nujno dobro poznavanje teorije projektnega dela, 

nekaj tovrstnih izkušenj, organizacijske in komunikacijske sposobnosti ter osebna 

zavzetost za doseganje cilja (Glogovec 1993, str. 16). 

Znotraj lastnega sistema je projektno vzgojno delo dinamično. Dinamika se izraža v 

časovnem okviru enega dne, ko se projekt uresničuje z večjo ali manjšo intenziteto prek 

celega dne in si vsebinsko podredi tudi vsakodnevne dejavnosti. Dinamika se izraža v času 

izvedbe projekta, saj ima projekt značilne krivulje intenzivnosti, katere vrh najdemo v 

vsaki etapi. Ugotovili so, da se z intenzivnim delom v projektu včasih otroci in tudi 

vzgojitelji izčrpajo in potrebujejo odmor kot vmesni čas, ko emocionalno zapuščajo 

projekt, ki se je iztekel in se umirijo, hkrati pa že nabirajo moči za novega. Večkrat prav v 

tem času nastanejo projekti na pobudo otrok. Saj so nekateri otroci ves čas zelo aktivni in 

želijo navidezno aktivnost preseči tudi z novimi pobudami (Glogovec 1993, str. 16). 

Predšolski otrok je pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb in zagotavljanju 

pogojev za razvoj in učenje odvisen od odraslih. Zato celotna struktura temelji na 

medsebojnih odnosih med otrokom, vzgojitelji, predšolskim vodstvom in strokovnimi 

sodelavci ter družino otroka in zunanjimi sodelavci. Pomembno je, da pedagoški proces, ki 

se uresničuje na osnovi strukture projekta, oblikujejo v celoti in enakovredno vsi trije 
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sklopi udeležencev, saj le tako lahko nudijo otroku celovito in med seboj usklajeno 

podporo k njegovem razvoju (Glogovec 1993, str. 16–17).  

4.1  ETAPE PROJEKTOV 

1. POBUDA 

Prva etapa - pobuda je za uspešnost projektnega vzgojnega dela ključnega pomena. Zato ji 

namenimo največ pozornosti. Osvetlimo jo z vidika razvoja otroka in pedagoškega vidika. 

Po Eriksonu nastopi okrog četrtega leta starosti obdobje pobud. Otrok je izredno 

zadovoljen ob lastnih pobudah, ki jih daje. Opazimo tudi povečano možnost načrtovanja, 

organizacije in doseganja ciljev. Otrok nenehno preizkuša svoje sposobnosti in moči. 

Otrok potrebuje potrditve, da je njegova spodbuda sprejeta in da je njegov majhen 

prispevek še kako vreden. Vzgojitelji otroku pomagamo, da usmeri pobude na 

spremenljive aktivnosti. Pomembno je, da se vzgojitelj ne ustraši nobene pobude otrok, 

temveč o vsaki pobudi razpravlja z otroki, le tako bo dosegel sproščeno vzdušje in 

navdušenje, ki je za projektno delo izjemnega pomena (Glogovec 1993, str. 17–20). 

2. SKICIRANJE PROJEKTA 

Ko je pobuda predelana in osvojena, temo vsebinsko razčlenimo. Vzgojitelj ob tem 

otrokom razloži, kako bo delo potekalo v prihodnje. V tej etapi določimo tudi nekaj 

osnovnih pravil, po katerih se bomo ravnali. V tej etapi otroci izražajo svoje interese in 

pričakovanja oziroma hotenja in želje po določenem udejstvovanju. Če so zelo različni, jih 

uskladimo do take mere, da bodo vsi sodelovali. Razmišljamo o informacijah, ki jih še 

potrebujemo, odkrivamo poti do njih in njihove izvore. Skiciranje projekta je etapa, ki je v 

odnosu do drugih etap časovno kratka, vendar pomembna, saj predstavlja rdečo nit 

projekta. V tej etapi se že nakazujejo operativni cilji projekta. Skico napišemo, otroci jo 

opremijo s svojimi podatki (Glogovec 1993, str. 20). 
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3. NAČRTOVANJE 

Načrtovanje je idealno zamišljanje poteka dejavnosti za doseganje določenega cilja. V 

začetku načrtovanja cilje jasno definiramo in jih pojasnimo do take mere, da bomo točno 

vedeli, kaj želimo. Ugotovimo, kje bomo projekt izvajali in katere delne naloge bodo 

potekale na določenih lokacijah. Tudi čas za izvedbo projekta okvirno določimo, tako da 

imajo otroci oporo za ritem dela. Načrt predstavimo na plakatu. Za predšolskega otroka je 

pot od ideje do cilja, posebej pri zahtevnejših projektih, dolga in tudi zapletena. Pomagamo 

jim z vizualno predstavitvijo poteka projekta. Pripravimo plakat, ki je osnovna struktura 

projekta po etapah. Plakat nam pomaga pri usmerjanju in usklajevanju, predvsem pri 

informiranju otrok, do kam smo prišli, kaj smo že opravili in kaj je še pred nami. Plakat je 

zgoščena informacija, zato ga opremimo likovno in pisno. Pri pripravi plakata sodelujejo 

otroci in starši. Plakat je zelo pomemben v sklepni etapi. Otroci, vzgojitelji in starši 

naredijo refleksijo celotnega procesa, na osnovi katerega projekt vrednotijo. Plakat naj bo 

vedno pritrjen v vidnem polju otroka. Tako si ga lahko vsak otrok pogleda, kadar želi 

ugotoviti, v koliki meri je naloga že uresničena in koliko in kakšno pot ima še pred seboj 

(Glogovec 1993, str. 21–22). 

4. IZVAJANJE 

Kljub temu, da so vsi udeleženci projekta v prejšnjih etapah aktivni, se sedaj aktivnost 

prenese tudi na zunanjo raven delovanja. Vsak otrok je polno samoaktiven, v dejavnost 

vlaga napor in se trudi, da nalogo opravi. Različni problemi, ki jih otrok razrešuje, terjajo 

tudi različne načine reševanja problemov. Nekatere bo rešil preko igre, nekatere s 

praktično aktivnostjo, s socialnimi interakcijami, z raziskovalno dejavnostjo, odkrivanjem, 

eksperimentiranjem. Ob tem si razvija konvergentno in divergentno mišljenje. S 

projektnim delom omogočimo razvoj vseh otrok, tudi nadarjenih otrok, že v vrtcu. Etapa 

izvajanja traja v odnosu do drugih etap projekta najbolj dolgo. Oblike vzgojno 

izobraževalnega dela so prav v izvedbi etape najbolj pestre (Glogovec 1993, str. 22–23). 

  



Novljan M. (2014). Kruh v pokrajinah Slovenije – raziskovalno učenje v vrtcu. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

17 

 

 

 

5. SKLEPNI DEL 

Po Freyu so možni trije tipi sklepnega dela projekta: zavesten konec projekta, ki se izraža v 

končnem dosežku, povratek k pobudi, ki je primerjava dosežka v zadnji etapi z začetno 

iniciativo. Svobodni iztek projekta, ko se aktivnosti nadaljujejo v drugih neprojektnih 

aktivnostih. Otroci z refleksijo procesa lažje pridejo do vrednotenja vsega, kar so v 

projektu naredili, da bi bil dosežen cilj, ki so ga določili v etapi pobude oz. skiciranja. Z 

vidika aktivnosti otrok in drugih udeležencev je sklepna etapa zaključek projekta z 

dosežkom ali produktom in vrednotenjem procesa, ki so ga opravili. Za vzgojitelja je 

sklepna etapa še eno dejanje več; vrednotenje po značilnostih projektnega dela z vidika 

vseh udeležencev, evalvacijo globalnih ciljev ter razvojnih ciljev (Glogovec 1993, str. 23). 

6. VMESNI ETAPI 

Vmesni etapi usmerjanja in vmesna etapa usklajevanja sta dopolnilni in nujni iz več 

vzrokov otrok potrebuje okolje, v katerem je spodbujen in pohvaljen. Otrokom dopuščamo, 

da dela napake. Omogočimo ustvarjalni pristop, v katerem gre za iskanje različnih možnih 

rešitev. Čas, v katerem odrasli omogoča in otroka spodbuja k razmišljanju. Postopki, s 

katerimi odrasli pomagajo otroku, da lahko samostojno razmišlja. Ko je vse to delo 

opravljeno, je projekt zaključen (Glogovec 1993, str. 23-24). 

4.2  TIPI PROJEKTOV 

1. Problemski projekt (usmerjen k reševanju nekega problema) 

2. Projekt učenja (sestoji se iz aktivnosti, s katerimi otroci po dogovorjenem načrtu 

usvajajo spretnosti, veščine, sposobnosti in znanja (Glogovec 1993, str. 24)). 

4.3  PROJEKTNO DELO KOT EDEN IZMED MOŽNIH DIDAKTIČNIH 

MODELOV V VRTCU 

Pedagoški proces v vrtcu je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja, torej mora biti z 

drugimi podsistemi tega sistema primerljiv, sočasno pa mora imeti zaradi specifike razvoja 

otrok, svoje posebnosti. Projektno delo, kot didaktični model v vrtcu je, ne glede na to, da 
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ima posebnosti, istoveten s projektnim učnim delom, kot didaktičnim modelom v osnovni 

šoli. Istovetnost didaktičnih modelov zagotavlja neprekinjenost pedagoškega procesa na 

prehodu otroka iz vrtca v osnovno šolo, torej je tudi eden izmed ključnih elementov v 

povezavi podsistemov celotno vzgojno izobraževalnega sistema (Glogovec 1993, str. 25). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

5. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

5.1  OPREDELITEV PROBLEMA 

Predšolski otroci druge starostne stopnje se najučinkoviteje učijo s pomočjo aktivnih 

strategij učenja oz. poučevanja; mednje sodi raziskovalno naravnano učenje, ki ga Maxim 

(1997) poimenuje "inquiry-based learning". V tako zasnovanem učnem procesu otroci 

rešujejo probleme zaprtega tipa, kar pomeni, da skušajo odgovoriti na raziskovalna 

vprašanja z informacijo oziroma s podatki v obstoječih virih in s pomočjo izkušenjskega 

učenja. Otroci zbirajo informacije z različnimi tehnikami: opazovanjem, zbiranjem virov, 

dokumentov, predmetov itn. Zato sem se odločila za izvedbo projekta raziskovalno 

naravnanega učenja, v sklopu katerega bodo otroci raziskovali postopek peke kruha in 

spoznavali, kako se kruh razlikuje po Slovenskih pokrajinah. 

Za navedeno tematiko sem se odločila, ker v današnjem tempu življenja vse več ljudi 

kupuje kruh v trgovinah ali pekarnah; otroci tako niso seznanjeni s procesom priprave 

kruha. Poskušala bom vplivati tudi na razvoj ozaveščenosti o zdravju; kruh je osnovno 

živilo, zato naj bi bil najbolj zdrav in naraven. Pomembno je, da bi se otroci spoznali s 

peko kruha, tako kot so ga pekle naše babice in prababice. Tako se bodo otroci, ko 

odrastejo, lažje odločali za peko kruha doma. Glede na raznolikost Slovenije in njeno 

majhnost se mi prav tako zdi zelo pomembno, da otroci spoznajo raznolikosti vrst kruha 

glede na posamezno Slovensko pokrajino.  

Otrokom bom omogočila, da sami pridejo do spoznanj na aktiven način, pri čemer bodo 

razvijali meta -spoznavne zmožnosti (procesna raven projekta) ter razvijali odnos do 

kulturne dediščine in zdravja (vsebinska raven).  

5.2  CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

V diplomskem delu sem spremljala otroke, kako so na aktiven način izbirali in pridobivali 

informacije o kruhu po pokrajinah v Sloveniji. Cilj diplomskega dela je torej spremljati 

uspešnost raziskovalno naravnanega učenja.  
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5.3  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 

 Katere so prednost in katere pomanjkljivosti raziskovalno naravnanega učenja? 

 Ali so bili otroci uspešni v pridobivanju informacij, njihovem dokumentiranju, 

analizi in sintezi?  

5.4  RAZISKOVALNA METODA 

Študija je evalvacijska; uporabila bom tri tehnike oziroma pristope za ovrednotenje 

uspešnosti projekta: 

1. dnevniški zapis opazovanja z udeležbo (ocenila in zapisala bom po vsaki dejavnosti, ali 

so bili in v kolikšni meri so bili cilji dejavnosti uresničeni); 

2. intervju z vzgojiteljico: po končanem projektu bom vprašala vzgojiteljico, ali so bile 

metode aktivnega učenja uspešne in kako so se nanje odzivali otroci;  

3. intervju v fokusni skupini otrok: otrokom udeležencem projekta bom pokazala video-

posnetek projekta in jih povprašala o njihovih ocenah zadovoljstva in pridobljenih 

spoznanjih. 

5.5  VZOREC 

V raziskavi bo vključenih 17 otrok iz Vrtca Litija, Enota Taček. V skupino je vključenih 

11 dečkov in 6 deklic. 

5.6  PRIPOMOČKI 

 Fotoaparat (dokumentiranje). 

 Kamera (dokumentiranje). 
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6. NAČRT PROJEKTA 

KRUH PO POKRAJNAH V SLOVENIJI (ZAPRTI TIP) 

(DOLENJSKA, GORENJSKA, PRIMORSKA, NOTRANJSKA, ŠTAJERSKA, 

PREKMURJE, KOROŠKA) 

1. ZAVEDANJE IN OPREDELITEV PROBLEMA 

 Skrivnostni predmet (slika metrge) 

2. IZRAŽANJE OTROŠKIH DOMNEV IN PREDPOSTAVK  

 Beleženje na plakat 

3. ISKANJE INFORMACIJ IN PREVERJANJE PRAVILNOSTI 

 Sestavljamo zemljevid Slovenije po pokrajinah 

 Otroci poiščejo recept za kruh za pri določeni pokrajini 

 Iskanje informacij v knjigah 

 Občutiti moko ali žito s čutili 

 Pesmica o kruhu  

 Prirejanje žit k moki 

 Izdelovanje plakata, na katerih so značilnosti za določeno pokrajino 

 Intervju s sosednjo skupino in kuharico 

 Peka kruha 

 Pokušina kruha 

4. UGOTOVITVE REŠITVE PROBLEMA 

 Ogled fotografij in video posnetkov 

5. UPORABA INFORMACIJ 

 Ogled peke  kruha v krušni peči 
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7. IZVEDBA PROJEKTA 

7.1  ZAVEDANJE IN OPREDELITEV PROBLEMA 

DEJAVNOST 1: SKRIVNOSTNI PREDMET 

Cilji: 

- Otrok se spoznava z novim predmetom (metrgo). 

- Z otroki pridobim motivacijo za nadaljevanje projekta. 

 

Cilji procesa (aktivnega učenja): 

- Otrok prinese informacijo od doma. 

- Otrok se uči dokumentirati pridobljene informacije (izdela plakat z namenom, 

da bomo ob koncu projekta preverili svoje ugotovitve). 

- Otrok spozna različna poimenovanja za metrgo. 

POTEK DEJAVNOSTI 

V jutranjem krogu sem otrokom pokazala sliko. Vprašala sem jih, kaj je na sliki. Otroci so 

odgovorili, da miza in valjar. Vprašala sem jih, zakaj uporabljamo to mizo? Odgovorili so, 

da za izdelavo pice. Vprašala sem jih, kako lahko naredimo pico na tej mizi. Niso mi znali 

povedati. Zato sem jim dala nalogo, naj doma vprašajo starše, kako se predmet na sliki 

imenuje. Mogoče bo kdo vedel, kako predmet poimenujejo po drugih pokrajinah v 

Sloveniji. Otrokom sem na zemljevidu pokazala pokrajine. Te smo poimenovali: 

Notranjska, Gorenjska, Dolenjska, Primorska, Koroška, Štajerska in Prekmurje. Vprašala 

sem jih, če morda kdo najde na zemljevidu, kje smo doma in v katero pokrajino spadamo. 

Otroci so to takoj našli, saj so imeli na zemljevidu narisano situlo.  

Naslednji dan so otroci prinesli svoje zapiske od doma. Po poročanju otrok smo izdelali 

plakat ter ga razstavili za starše. Na plakat sem napisala: Kaj se skriva na sliki? Pod to 

vprašanje so otroci prilepili svoje slike, ki so jih predhodno izrezali. Nato smo odgovorili 

še na drugo vprašanje, kako se reče mizi za mešanje testa še drugače (glede na pokrajino)? 
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Tudi pod to vprašanje so otroci nalepili svoje zapiske, ki so jih prinesli od doma. Plakat 

smo oblikovali z namenom, da bomo ob koncu projekta preverili informacije, ali so bile 

pravilne. Ob koncu projekta smo ugotovili, da so otroci našli prave informacije. Tudi 

predmet na sliki so prepoznali. 

Otroci so prinesli na listih napisane naslednje besede, ki so nam povedale, kako ljudje v 

različnih pokrajinah imenujejo mizo za mesenje testa. Ugotovili smo, da v vsaki pokrajini 

mizo poimenujejo drugače. 

Gorenjska: menterga 

Notranjska: metrga 

Štajerska: nicke - korito za mesenje kruha 

Eden od dečkov je prinesel definicijo mentrge iz slovarja slovenskega knjižnega jezika: 

»métrga -e ž (e   ) etn. miza s koritom za mesenje; mentrga: mesiti kruh v metrgi ♪« (SSKJ).  

Otroci so mizo za mesenje kruha opisali takole: 

»Da je to metrga in da se znotraj dela testo.« 

»Mentrga je bila miza s koritom za mesenje – v njej so mesili, pokrito pa so uporabljali za 

mizo.«  

»Miza s koritom, v katerem so mesili kruh. Običajno je bila mentrga sestavni del mize, za 

katero so na podeželju jedli.« 
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EVALVACIJA 

Otroke sem s sliko motivirala in tako dobila motivacijo za izvajanje nadaljnjega projekta. 

Pokazali so veliko zanimanja za nov predmet. Pri delu so vsi aktivno sodelovali. Otroci so 

me s svojim znanjem presenetili, saj sem pričakovala, da ne bo nihče izmed otrok vedel, 

kaj je na sliki. Svoje cilje, ki sem si jih zastavila, sem dosegla, pri otrocih pa tako 

spodbudila dodatno motivacijo. S cilji sem dosegla, da so bili otroci dodatno motivirani za 

iskanje, kaj se skriva na sliki. Dejavnost je potekala, kot je bila načrtovana. Za dobro 

tehniko se je izkazala slika, za katero nisem povedala, kaj se skriva na njej, ampak so 

otroci do zaključka prišli sami. Iz dejavnosti je bilo lepo razvidno sodelovanje med otroki. 

Motivacija je bila ustrezna in z njo sem dosegla svoj namen, da sem otroke še dodatno 

motivirala. Motivacijski del je bil dovolj dolg in ga v naslednji izvedbi ne bi spreminjala. 

Med otroki in mano je potekala verbalna komunikacija. Navodila so razumeli vsi otroci in 

dodatna pojasnila niso bila potrebna. Med dejavnostjo so bili aktivni vsi otroci. Delo je bilo 

usmerjeno tako na posameznika kot na manjšo skupino. Tudi v prihodnje bi načrtovala 

dejavnost z enakimi cilji in enakim postopkom.  

 

 

Slika 1: Pogovor o skrivnostnem predmetu 
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7.2  IZRAŽANJE OTROŠKIH DOMNEV IN PREDPOSTAVK  

DEJAVNOST 2: SEZNANITEV Z RAZISKOVALNIMI VPRAŠANJI 

Cilji: 

- Otroci samostojno ali s pomočjo staršev poiščejo odgovore na zastavljena 

vprašanja. 

Cilji procesa aktivnega učenja: 

- Otrok prinese informacijo od doma. 

- Otrok prinešeno informacijo dokumentira na plakat z namenom, da se bomo ob 

koncu projekta spomnili svojih vprašanj. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Otroke seznanim z raziskovalnimi vprašanji: 

- Kako se imenuje kruh še drugače? 

- Ali je oblika kruha po Sloveniji povsod enaka? 

- Ali vsi otroci v Sloveniji poimenujejo kruh z isto besedo? 

- Kako rečejo otroci kruhu v Prekmurju, na Štajerskem, Koroškem, Notranjskem,  

- Gorenjskem, Dolenjskem in v Primorju? 

Otroci naslednji dan prinesejo nalogo, tako smo zbirali informacije. Za nalogo so dobili, da 

so odgovorili na raziskovalna vprašanja. Povabim jih, da pred skupino poročajo o nalogi. 

Eden izmed otrok je v vrtec prinesel korito od mentrge. Na pomoč smo poklicali svojo 

kuharico, da nam je povedala, kakšni so pripomočki in za kaj se uporabljajo. Otroci so jo 

pozorno poslušali in imeli zanjo veliko vprašanj. Kuharica nam je razložila, kako se kruh 

zamesi, ter zakaj se uporabljajo strgalo (očistimo metrgo), pehar (vanj damo počivati 

kruh), valjar (razvajamo testo) in sito (presejemo moko).  
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Otroci so dejali, da se valjar uporablja za potico. Vedeli so tudi, da se sito uporablja za 

sejanje moke. Nova informacija zanje pa je bila, zakaj se uporablja strgalo.  

Po pogovoru s kuharico smo se razdelili v dve skupini. Eni otroci so se v mentrgi igrali z 

moko, drugi pa so izrezali sličice, ki so jih prinesli v vrtec in izdelali smo plakat. Na 

plakatu smo odgovorili na raziskovalna vprašanja. Tako, da smo pod vprašanja nalepili 

slike ali pa napisano, kar so otroci prinesli v vrtec.   

Otroci so prinesli napisano, da se kruhu reče še drugače: 

Gorenjska: kr´h 

Prekmurje: kruj 

Eden od otrok pa je opravil domačo nalogo tako, da je prinesel natiskano besedilo, spodaj 

pa je sam prepisal besedilo. Presenečena sem bila tudi, da so se starši aktivno odzvali na 

raziskovalni projekt in so prinesli v vrtec mentrgo. V vrtcu smo bili mentrge zelo veseli, 

saj smo tako otrokom ponudili konkretno izkušnjo srečanje z mentrgo. Otroci so ob igri z 

moko v mentrgi uživali, razvila se je v igro vlog, nekateri so bili peki, drugi pa so kruh 

samo pripravljali. Poprosili smo starše, če nam lahko mentrgo pustijo v vrtcu še nekaj časa. 

Pustili so jo in igra je bila iz dneva v dan bolj zanimiva.  

EVALVACIJA 

Otroci so bili ob poročanju svojih nalog motivirani za poslušanje. Tudi med izdelovanjem 

plakata, na katerega so prilepili svoje odgovore. Otroci so odgovarjali na raziskovalna 

vprašanja, katera sem jim postavila. Njihovi odgovori so bili sledeči: Kruhu še drugače 

rečemo po drugih pokrajinah Gorenjska: kr´h, Prekmurje: kruj. Otroci so bili mnenja, da 

oblika kruha ni povsod enaka, kar so ugotovili iz slik, katere so prinesli. Otroci so 

ugotovili, da kruhu ne rečejo vsi otroci enako, ampak ima vsaka pokrajina svoje ime, kot 

sem navedla že zgoraj.  

Pokazali so zanimanje za korito mentrge. Zelo aktivni so bili, ko smo na obisk povabili 

kuharico. Cilje, ki sem si jih zadala pri dejavnosti, sem dosegla. Otroke sem preko 
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načrtovanih dejavnosti pripeljala do tega, da so odgovorili na naša raziskovalna vprašanja. 

Cilji so bili v celoti doseženi. Dejavnost je potekala, kot je bila načrtovana. Za uspešno bi 

ocenila zlasti metodo, pri kateri so morali, otroci poiskati informacije doma in jih nato 

prinesti v vrtec. Saj je bil prav vsak ponosen na svoj delček, ki ga je prispeval na plakatu. 

Zanimivo pa je bilo tudi korito mentrge, ki je pritegnilo še večjo pozornost otrok. 

Sodelovanje med otroki je bilo razvidno skozi vso dejavnost. Med otroki je potekala 

verbalna komunikacija. Vsi otroci so navodila razumeli in niso potrebovali dodatnih 

pojasnil. Med dejavnostjo so bili aktivni vsi otroci. Delo pa je bilo usmerjeno tako na 

posameznika kot na manjšo skupino.  

 

 

Slika 2: Izdelovanje plakata 
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7.3  ISKANJE INFORMACIJ IN PREVERJANJE PRAVILNOSTI 

DEJAVNOST 3: SESTAVLJAMO ZEMLJEVID SLOVENIJE - DOLENJSKA 

Cilji: 

- Otroci spoznavajo pokrajine v Sloveniji. 

- Otroci se srečujejo z zemljevidom Slovenije. 

Cilji procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije s pomočjo globusa in zemljevidov.  

- Otroci analizirajo informacije o Sloveniji. 

- Otroci spoznavajo pokrajine v Sloveniji, za njihovo lažje orientiranje na 

zemljevidu.  

POTEK DEJAVNOSTI  

V igralnico sem prinesla zemljevid Slovenije, splošno karto in Medvedek Lovro raziskuje 

Slovenijo. Otrokom sem pojasnila imena zemljevidov. S seboj sem prinesla tudi razrezano 

karto Slovenije. Otrokom sem povedala, da je prišel čarobni škrat in mi zmešal koščke 

Slovenije. Vprašala sem jih, če je v skupini kdo, ki bi mi znal pomagati in sestaviti 

zemljevid nazaj. Otroci so z velikim navdušenjem drug za drugim poskušali sestaviti 

zemljevid. Najprej je bilo malce težav, a na koncu so ga prav vsi sestavili z lahkoto. Otroci 

so sami ugotovili, da ima Slovenija podobo »kokoši«. Ker pa imamo v sobi tudi globus, so 

otroci želeli, da bi poiskali Slovenijo še tam. Skupaj smo jo poiskali. Eden izmed otrok jo 

je primerjal z ostalimi državami in ugotovil, da je Slovenija zelo majhna v primerjavi z 

drugimi državami.  

Nato sem otroke ponovno povabila k zemljevidu in jim postavila vprašanje, kateri košček 

Slovenije bomo mi vstavili v zemljevid. Otroci so sprva malo razmislili, nato pa z mojo 

pomočjo našli odgovor.  
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EVALVACIJA 

Vsako pokrajino v Sloveniji sem imela pobarvano z drugo bravo, saj so si otroci tako lažje 

zapomnili pokrajine v Sloveniji. Kot sem že zgoraj omenila, so otroci sami ugotovili, da 

gre za podobo kokoši. Nisem načrtovala dejavnosti iskanja Slovenije na globusu, a ker so 

otroci to sami želeli in izrazili željo, smo izpeljali tudi to dejavnost. Motiviral jih je tudi 

zemljevid Medo Lovro potuje po Sloveniji. Na njem so narisane vse značilnosti Slovenije, 

to je bila le dodatna motivacija za spoznavanje zemljevida. Cilje, ki sem si jih zadala pri tej 

dejavnosti, sem dosegla. Dosežen pa je bil še dodaten cilj, saj so otroci poiskali Slovenijo 

na globusu. Namen spoznavanja pokrajin je bil, da so se otroci lažje znašli na zemljevidu, 

ter da so lažje našli recepte za kruh. Na koncu projekta smo izdali tudi knjižico z recepti po 

pokrajinah.  

 

Slika 3:Vstavljanje kosa Slovenije na zemljevidu 

DEJAVNOST 4: OTROCI POIŠČEJO RECEPT ZA KRUH ZA DOLENJSKO 

POKRAJINO 

Cilji: 

- Otroci aktivno iščejo informacije po knjigah, spletu … 

- Otroci spoznavajo kruh, značilen za določeno pokrajino. 
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Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otrok aktivno zbira informacije o kruhu s pomočjo različnih virov.  

POTEK DEJAVNOSTI 

Vsak izmed otrok je prinesel v vrtec recept za kruh iz dolenjske pokrajine. Vsakega otroka 

sem povabila, naj nam, kaj pove o receptu. Spodbudila sem jih z naslednjimi vprašanji: 

Katera moka se uporablja pri kruhu? Kako se kruh imenuje? Kje so recept našli? Prav vsak 

izmed otrok je želel povedati za svoj recept, kje ga je našel. Nekateri otroci so recept 

poiskali skupaj s starši na medmrežju, nekateri pa v knjigah. 

Ko je vsak otrok predstavil svoj recept, smo skupaj ugotavljali, kateri recept se 

najpogosteje ponovi. To je bil dolenjski kruh s semeni. Otroci so prinesli tudi druge recepte 

za kruh: orehov kruh, župnek, pletenček, kruh iz ržene moke, belokranjska pogača, 

belokranjska povitica, polnozrnat kruh s semeni in bršljinček.  

Otroci so poiskali veliko receptov. Skupaj smo v receptih poiskali, katera moka se 

največkrat ponovi in ugotovili, da je to pšenična bela moka. 

Otroci so v vrtec prinesli veliko receptov, glede na to, da so jih nekateri pozabili, smo se 

dogovorili, da jih prinesejo v prihodnjih dneh. Zanimivo mi je bilo tudi, da so se našli 

recepti, napisani na listu papirja oz. prepisani iz knjige, saj v današnjem času vse več 

uporabljamo računalnik in na knjige skoraj pozabimo.  

EVALVACIJA 

Cilje, ki sem si zadala pri tej nalogi, sem dosegla. Dejavnost, ki sem jo načrtovala, je 

pripeljala do želenih sprememb in dosežkov, otroci so tako spoznali kruh, ki je značilen za 

dolenjsko pokrajino. Cilji so bili doseženi pri vseh otrocih, tako vsebinski kot cilji 

procesno aktivnega učenja. Dejavnost je potekala tako, kot sem jo načrtovala. Mogoče se 

je malo ustavilo pri mlajših otrocih, saj še ne znajo toliko povedati. Pri dejavnosti je 

delovalo dobro poročanje ob receptih, saj so si otroci tako še krepili svoj besedni zaklad. 

Sodelovanje pri dejavnosti je bilo skupinsko, vsi otroci so se poslušali in potem tudi 
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aktivno sodelovali ob mojih vprašanjih. Otroke sem ustrezno motivirala s podvprašanji, ki 

sem jim jih zastavila ob poročanju. Vsi otroci so navodila razumeli in niso potrebovali 

dodatnih pojasnil. Otroci so bili med dejavnostjo zelo aktivni, saj so sodelovali prav vsi, 

mogoče je pri najmlajših koncentracija malo popuščala proti koncu dejavnosti. Delo je bilo 

prilagojeno posamezniku. Sproti pa smo tudi preverjali pridobljeno znanje s podvprašanji. 

Če bi dejavnost načrtovala v prihodnje, je ne bi spreminjala, morda bi malo več pozornosti 

posvetila mlajšim otrokom. Sama sem se ob dejavnostih naučila, da bom v prihodnje 

mlajšim otrokom postavila še več podvprašanj.   

 

 

Slika 4: Pogovor o receptu za kruh 

DEJAVNOST 5: VRSTE KRUHA IN MOKA 

Cilji: 

- Otroci se spoznavajo s pšenično moko.  

- Otroci aktivno sodelujejo v pogovoru o dolenjskem kruhu. 

- Otroci prirejajo slike žit k moki. 
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Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci analizirajo recepte, ki so jih prinesli v vrtec. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Ko smo ugotovili, kateri recept se največkrat ponovi, smo si ga pogledali podrobneje. 

Pogledali smo, katere sestavine zajema ta kruh. Otroci so znali sami našteti osnovne 

sestavine za peko kruha. Ko smo ugotovili, katera moka se največkrat ponovi, to je bila 

pšenična moka, sem jo prinesla pred otroke in jo stresla v posodo. Otroci so ugotovili, iz 

katerega žita je pridobljena. Prinesla sem jim tudi sličice različnih žit. Na slikah so bile 

naslednje žitarice: ječmen, pira, pšenica, ajda, koruza, oves in rž. Otroci so sami poiskali 

pšenico na sliki in jo priredili k moki.  

Otroci so bili ob pogovoru aktivni. Zelo so me presenetili s svojem znanjem, saj sem 

mislila, da o kruhu še ne vedo tako veliko. Presenetili so me tudi s tem, da so znali prirediti 

pravo žito k moki. Otrokom pa sem tudi ponudila možnost, da si kruh ogledajo v različnih 

knjigah. 

EVALVACIJA 

Cilje, ki sem si jih zastavila pri dejavnosti, sem realizirala. Otroke sem spodbujala pri 

pogovoru o kruhu in jim ponudila možnost, da si ogledajo različne vrste knjig o kruhu, ki 

so jih prinesli v vrtec. Dejavnost, ki pa sem jo načrtovala, je pripeljala do naslednjih 

dosežkov. Otroci so tako podrobneje spoznali dolenjski kruh in pšenično moko. Cilji so 

bili v celoti realizirani, tako pri starejših otrocih kot pri mlajših. Mogoče bi se v bodoče 

malo bolj posvetila cilju spoznavanja pšenične moke in otrokom pustila, da bi se več časa 

igrali z njo. Dejavnost je potekla po načrtu. Pri dejavnosti bi posebej poudarila, kar se je 

izkazalo za dobro, da so otroci znali prirediti sliko k žitu. Sodelovanje je bilo skupinsko. 

Če kdo ni našel slike žita, so mu ostali otroci veselo priskočili na pomoč. Didaktični 

material, ki sem ga uporabljala pri dejavnosti, je bil otrokom zelo všeč. Tako slike kot tudi 
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 moka, ki so jo lahko otipali. Komunikacija med otroki je bila sproščena, prav tako so vsi 

otroci razumeli navodila in niso potrebovali dodatnih pojasnil. Otroci so med dejavnostjo 

uživali in bili zelo aktivni. Najmanj so bili aktivni najmlajši otroci ob prirejanju slik. To si 

razlagam tako, da otroci slik niso poznali in jih potem to ni zanimalo. V bodoče bi lahko 

sledila vsem ciljem. Če bi dejavnost načrtovala v prihodnje, bi dala otrokom nalogo, da 

eden izmed otrok prinese moko v vrtec. Sama sem se pri tej dejavnosti naučila, da bom v 

bodoče pri takšnih dejavnostih več spodbude namenila najmlajšim otrokom.  

 

Slika 5: Spoznavanje pšenične moke 

DEJAVNOST 6: INTERVJU S KUHARICAMI IN SOSEDNJO SKUPINO 

Cilji: 

- Otroci posredujejo informacije preko intervjuja.  

- Otrok se postavi v vlogo novinarja. 

Cilji procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije pri ostalih otrocih in kuharici. 

- Otroci dokumentirajo informacije na ustrezen način (stolpični diagram). 
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POTEK DEJAVNOSTI 

Ko smo skupaj z otroki ugotovili, vrste mok, so se otroci domislili, da o tem povprašajo še 

kuharico in sosednjo skupino. Dogovorili smo se, da bomo odgovore vnašali v stolpčni 

diagram. Odločili smo se, da izvedemo volitve in tako izberemo najboljši simbol za 

pravilni, nepravilni odgovor, ter za sosednjo skupino in pa kuharico. Otrokom sem 

razdelila 4 liste in dejala, da naj narišejo simbol za pravilnen in nepravilen odgovor, ter za 

sosednjo skupino in kuharico. Ker otroci ne poznajo še številk, smo simbole označili s 

pikami. Ena pika je pomenila ena, dve piki dve itd. Otroci so na svoje glasovnice narisali 

toliko pik, kot jih je bilo na listku, na katerem je bil narisan simbol, ki jim je bil všeč. Po 

končanem glasovanju smo glasovnice odprli. Ko sem odpirala glasovnice, so se seveda 

pojavile tudi neveljavne, te smo odstranili. Otroci so zelo nestrpno čakali, kateri simbol bo 

zmagal. Tako smo prišli do zmagovalnih simbolov. Izdelali smo preglednico, kamor bomo 

vnašali naše podatke, prilepili smo jo na vidno mesto.  

Nato si je skupina določila enega otroka in on je izvedel intervju s kuharico in sosednjo 

skupino. Zastavil jim je naslednja vprašanja. Kakšna je ta moka? Iz katerega žita je 

pridobljena?  

S kuharico je izvedel prvi intervju. Kuharica mu je odgovorila, da je pšenična moka, in da 

je iz pšenice. Otrok je to informacijo, da je kuharica odgovorila na obe vprašanji pravilno, 

vnesel v stolpični diagram. Nato pa je izvedel še intervju s sosednjo skupino, ki pa mu je 

odgovorila na obe vprašanji napačno. Odgovorili so, da je moka ržena, ter da je iz žita, ki 

ga imenujemo rž. Tudi to informacijo je otrok vnesel v stolpični diagram. 

Medtem ko so otroci intervjuvali kuharico in sosednjo skupino, so na aktiven način 

podajali svoje znanje sosednji skupini in kuharici. Otroci so se v vlogi novinarja počutili 

pomembne, saj so svoje znanje podajali mlajšim otrokom. Presenetili so me tudi, da s 

stolpičnim diagramom niso imeli problemov in so informacije vnesli v diagram pravilno. 
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 EVALVACIJA 

Cilje, ki sem si jih zadala pri dejavnosti, sem dosegla, otrokom sem ponudila možnost, da 

so lahko za nekaj minut postali novinarji, ter da so svoje znanje prenašali na mlajše otroke. 

Dejavnost je dosegla želene spremembe in pa dosežke. Otroci so bili tako novinarji. Cilji 

so bili doseženi in bi jim lahko sledila tudi v bodoče. Nobenega izmed ciljev pa mi ne bi 

bilo potrebno ponoviti. Cilj je bil dosežen le pri enem otroku, saj ostali otroci niso bili 

novinarji in niso podajali znanja, prav tako ga niso vnašali v stolpični diagram. Dejavnost 

je potekala po načrtih. Otroci so me presenetili samo pri volitvah simbola. Glede na to, da 

volitev v naši skupini še niso izvajali, so se otroci odlično odrezali, pri tej nalogi so me 

presenetili. Za dobro se je izkazalo izvajanje intervjuja na konkreten način in pa volitve za 

simbol. Sodelovanje med otroki je bilo sodelovalno, drug drugemu so pomagali, razen pri 

intervjuju je bilo individualno. Pri volitvah je otroke posebno pritegnil didaktični material - 

skrinjica, v katero so vlagali svoje glasovnice. V skupini so navodila razumeli vsi otroci in 

niso potrebovali dodatnih pojasnil. Volitve sem izvedla samo z najstarejšimi otroki, ker se 

mi je naloga zdela prezahtevna za najmlajše otroke. Aktivnost je bila opažena pri tistih 

otrocih, ki so dejavnost opravljali. Iz dejavnosti sem se naučila, da bi v prihodnje pri 

intervjuju vključila več otrok, da bi bilo aktivnih več in ne samo eden. 
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Slika 6: Izdelovanje diagrama 

DEJAVNOST 7: ČUTITI MOKO Z VSEMI ČUTILI 

Cilj: 

- Otrok spoznava moko s čutom tip. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otrok analizira informacije, ki jih je predhodno dobil o moki. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Otrokom sem moko prepustila za igranje v različnih posodicah. Otroci so ob igranju 

uživali. Bili so umirjeni ter zelo izvirni. Nekateri so ustvarjali kruh, drugi so izdelovali 

gradove, tretji pa so uživali, ker so se lahko igrali z moko. Otrokom sem ponudila 

konkretno izkušnjo, da se seznanijo z moko. 

EVALVACIJA 

Načrtovana dejavnost je dosegla načrtovane cilje. Prišli smo do dosežkov, da so otroci 

spoznali moko tudi s čutilom tip, saj so jo vsi prijeli. Cilji so bili doseženi pri vseh otrocih, 

tako pri najmlajših kot pri starejših. Upam si trditi, da so pri tej dejavnosti najbolj uživali 

najmlajši otroci. Dejavnost je potekala, kot je bila načrtovana. Pri dejavnosti se je izkazala 
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za dobro konkretna izkušnja z moko, ki sem jo ponudila otrokom. Sodelovanje pri 

dejavnosti je bilo aktivno, posebno jih je pritegnila moka. Pri dejavnosti me je navdušilo 

to, da so si moko želeli vsi otroci prijeti, in da pri tem ni imel noben otrok zadržkov. 

Komunikacija med otroki je bila sproščena, otroci so tako komunicirali verbalno kot 

neverbalno. Svojo neverbalno komunikacijo so izkazovali z mimiko. Pri dejavnosti ni bilo 

potrebnih dodatnih navodil. Otroci so bili med dejavnostjo aktivni, kar se je odražalo z 

njihovo domišljijo. Delo je bilo prilagojeno posamezniku. Ob sami dejavnosti pa sem se 

naučila, da bom v bodoče otrokom pustila več časa za igranje z nestrukturiranim 

materialom.  

 

Slika 7: Igra z moko 

DEJAVNOST 8: UČENJE PESMICE/ PREGOVORI O KRUHU 

Cilj: 

- Spodbujanje doživljanja pesmice, izražanje pesmice in veselje ob pesmi. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otrok analizira informacije ob poteku pesmice, ker pesmica poteka po postopku, 

kot mi pridemo do kruha. 
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POTEK DEJAVNOSTI 

Otroci so poiskali različne pesmice in pregovore o kruhu. Vsak otrok je povedal, kaj je 

prinesel. Otroci so ob predstavitvi domače naloge uživali, ker se je videlo, da so o 

prinesenem znali tudi, kaj povedati. Nekaj pregovorov smo se tudi naučili (Če kruhek pade 

ti na tla, poberi in poljubi ga. Iz te moke ne bo kruha. S trebuhom za kruhom.). Otroke sem 

tudi povprašala, kaj naj bi to pomenilo. Za prvi pregovor so dejali, da ga pobereš in poješ. 

Za drugega, če moke ni, potem tudi ne bo kruha. Za tretjega pa, da nisi lačen. Naučili smo 

se deklamacijo, ki jo je napisala Vida Brest in ima naslov Pesmica o kruhku. 

Mamica bi kruhek pekla, 

toda moke ni. 

Teci, teci, mlinu reci, 

žita naj zdrobi! 

"Rad bi zlato mlel ti žito," 

mlinček ropota, 

"Teci, teci, njivi reci, 

naj pšenice da!" 

Dala njiva bi pšenico, 

toda zrela ni, 

Teci, teci, soncu reci, 

naj jo dozori! 

Sonce žito dozorilo, 

mlinček ga drobi, 

oj že kruhek, 

dobri kruhek 

iz peči diši! 
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Besedilo v pesmici so si otroci zapomnili hitro, saj gre v zaporedju in opisuje postopek, 

kako pridemo do kruha. Nekateri so jo tudi tako podoživeli, da so jo želeli deklamirati 

večkrat in so jo deklamirali tudi doma. 

EVALVACIJA 

Načrtovana dejavnost je dosegla svoj cilj. Otroci so pesmico osvojili in podoživeli. V 

celoti so bili doseženi vsi cilji pri vseh otrocih. Pri tej dejavnosti so me presenetili 

najmlajši otroci, saj so se tudi oni naučili pesmice, ki pa je bila primerna za otroke drugega 

starostnega obdobja. Načrtovana dejavnost je potekala, kot sem jo načrtovala. Pri 

dejavnosti so sodelovali vsi otroci, tudi najmlajši. Med otroki ni potekala posebna 

komunikacija. Med dejavnostjo so bili vsi otroci aktivni, kar se je odražalo z 

deklamiranjem pesmice. V bodoče bi delo mogoče načrtovala tako, da bi pesmico priredili 

in bi jo spremljali z malimi instrumenti. Sama sem se naučila, da bi v prihodnje mogoče 

otrokom prinesla slike in bi sami sestavili pesmico. 

 

Slika 8: Učenje pesmice 
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DEJAVNOST 9: PEKA KRUHA IN POKUŠINA KRUHA 

Cilji:  

- Otrok spoznava postopek peke kruha. 

- Sodeluje pri organizaciji dela. 

- Skrbi za higieno rok. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci pridobivajo izkušnje s konkretno peko kruha. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Otrokom v jutranjem krogu povem, da bomo danes pekli kruh iz dolenjske pokrajine.  

V vrtec smo povabili mamico otroka iz skupine. Gospa je s seboj pripeljala vse potrebne 

sestavine za peko kruha in seveda tudi korito mentrge. Otrokom je najprej povedala, kako 

se kruh zamesi ter katere sestavine potrebujemo zanj. Kruh je zamesila v posodi, nato pa 

ga je zgnetla v mentrgi. Pri gnetenju so pomagali tudi otroci. Nekaterim to ni bilo všeč, ker 

so imeli umazane roke, drugi so ob tem uživali. Gospa je otrokom prikazala celoten 

postopek. Sprva so moko presejali, nato so nadrobili kvas v toplo mleko, potem so kvas 

zlili v moko, dodali sol, olje in ostale sestavine. Gospa je zamesila v grobem, nato pa je 

delo prepustila otrokom. Ko so testo dobro zgnetli, smo ga dali vzhajati. Pokrili smo ga s 

prtičkom in pustili pol ure. Medtem smo si na sosednji mizi pripravili primeren prostor. Ko 

je bilo testo dobro vzhajano, smo naredili hlebček in pa dve žemljici, ker pa nam je testo še 

ostalo, si je vsak otrok izdelal marmeladni rogljiček. Vse skupaj smo dali peči v pečico, ki 

jo je gospa pripeljala s seboj, saj v svoji enoti nimamo pečice. Otroci so medtem nestrpno 

čakali na sveže pečen kruh in pa marmeladne rogljičke. Kako je med peko kruha lepo 

dišalo po naši igralnici. Ko je bilo vse skupaj pečeno, smo počakali, da se je ohladilo. 

Sledila je degustacija. Vsak otrok si je uredil svoj prostor s papirnatim prtičkom in počakal 

na sveže pečen kruh in marmeladi rogljič. Otroci so kruh hitro pojedli in potem je sledilo 

še sladkanje z marmeladnim rogljičkom. 
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Svoj sveže pečen kruh smo ponudili tudi sosednji skupini, kuharici in pa hišniku, na koncu 

pa tudi staršem. Vsi so ga z velikim veseljem pokusili in ga seveda pohvalili, kar je 

otrokom dalo še dodatno motivacijo. 

Recept za kruh, ki smo ga pekli: 

ŽUPNEK 

- 4 kg pšenične moke, 

- 4 dag soli, 

- 50 dag masla, 

- 2 l toplega mleka, 

- 12 dag sladkorja, 

- 8 dag kvasa, 

- olje.  

Otroci so ob peki kruha spoznavali postopek peke kruha. Sodelovali so pri razporejanju 

dela ter obenem tudi skrbeli za higieno rok. Najbolj pomembno mi je bilo, da so prav vsi 

otroci spoznali postopek peke kruha. Naše znanje, ki smo ga pridobivali skozi dejavnosti, 

smo tako samo potrdili, saj so otroci v veliki večini vedeli vse. Pri degustaciji kruha mi je 

bilo tudi zanimivo, da so ga želeli vsi pokusiti. 

EVALVACIJA 

Dejavnost je dosegla načrtovane cilje. Dosežek, ki smo ga videli pri tej dejavnosti, je bil ta, 

da smo sami spekli svoj kruh po receptu. Cilji so bili doseženi pri starejših otrocih, 

najmlajši otroci so dejavnost le opazovali. Dejavnost ni potekala, kot je bila načrtovana, saj 

se je načrtovalo, da bomo pekli samo kruh, nato pa je vsak otrok izdelal še svoj rogljiček. 

Sodelovanje med otroki je bilo vidno. Posebno jih je pritegnilo to, ko smo kruh dejansko 

spekli v pečici, ter da smo imeli v vrtcu korito mentrge. Začetna motivacija je dosegla svoj 

namen, saj so otroci postopku sledili. Otroci so me presenetili, ko so se prav vsi želeli 

preizkusiti v mešanju testa. Komunikacija med otroki je bila sproščena, vidna pa je bila 
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tudi neverbalna komunikacija, ki se je odražala z držo telesa in pa mimiko. Pri dejavnosti 

so bili aktivni vsi otroci, razen najmlajših. Pridobljeno znanje, ki smo ga dobili pri 

dejavnostih, je bilo skozi postopek preverjeno. Če bi načrtovala dejavnost v bodoče, je ne 

bi spreminjala in bi sledila zastavljenim ciljem. 

 

Slika 9: Mesenje kruha 

 

Slika 10: Končni izdelek 
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DEJAVNOST 10: SESTAVLJAMO ZEMLJEVID SLOVENIJE - ŠTAJERSKA 

Cilji: 

- Otroci spoznavajo pokrajine v Sloveniji. 

- Otroci se srečujejo z zemljevidom Slovenije. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije s pomočjo zemljevida.  

POTEK DEJAVNOSTI 

V jutranjem krogu otrokom predstavim, da bomo dodali na svoj zemljevid nov kos 

Slovenije. Skupaj z otroki poskušamo ugotoviti, kateri kos bomo dodali. Otrokom ponudim 

pomoč. Povem jim, da so za to pokrajino značilne buče. Otroci so bili negotovi. 

Opogumila se je deklica in povedala, kateri košček bomo vstavili v zemljevid. Košček je 

bil pravi. Ker otroci še niso poznali pokrajin, so kose poimenovali kar po barvah, ki sem 

jih namenoma pobarvala različno. 

Ko so otroci sestavljali zemljevid, sem jih tako dodatno motivirala. Medtem ko sem otroke 

spraševala in jim ponudila pomoč, sem jih spodbudila k dodatnem razmišljanju. Otroci so 

sami sestavili zemljevid v začetku dejavnosti in tudi kasneje, ko so poskušali ugotoviti, 

kateri košček Slovenije bomo dodali na zemljevid. Bila sem tudi presenečena, ko so otroci 

med drugimi dejavnostmi pristopali k našemu zemljevidu in si ogledovali Slovenijo in 

njene kraje, pa čeprav ne znajo brati, sem opazila, da za določene kraje vedo, kje v 

Sloveniji so. Menim, da sem se tudi pravilno odločila, ker sem pokrajine pobarvala z 

različnimi barvami, saj so tako bile otrokom še lažje prepoznavne in tudi mi smo se lažje 

pogovarjali, saj otroci niso poznali pokrajin.  
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EVALVACIJA 

Cilje sem pri dejavnosti dosegla. Dejavnost je pripeljala do želenih dosežkov s tem, da so 

otroci vstavili kos na zemljevid. Vsi cilji so bili doseženi pri vseh otrocih, saj so bili pri 

dejavnosti aktivni vsi otroci. Tudi v bodoče, če bi načrtovala takšno dejavnost, bi sledila 

enakim ciljem. Dejavnost je potekala, kot je bila načrtovana. Pri dejavnosti se je za odlično 

izkazalo to, da sem vsako pokrajino obarvala z drugo barvo. Tudi otrokom je bil didaktični 

material všeč, saj so zelo radi sestavljali zemljevid. Upam si trditi, da so prav vsi, razen 

mlajših otrok od treh let, znali sestaviti zemljevid. Vsi otroci so navodila razumeli in niso 

potrebovali dodatnih pojasnil. Pri dejavnosti so bili vsi otroci aktivni, kar se je odražalo 

tudi s skupinskim sodelovanjem. Delo je bilo definirano tako na posameznika kot na 

manjšo skupino. Sproti pa sem preverjala tudi pridobljeno znanje s podvprašanji. Sama 

sem se naučila, da lahko otrokom zemljevid približamo na zelo enostaven način, tako kot 

sem jim ga jaz, z zgoraj omenjeno dejavnostjo.  

 

 

Slika 11: Kateri kos je pravi? 
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DEJAVNOST 11: OTROCI POIŠČEJO RECEPT ZA KRUH, KI GA PEČEJO NA 

ŠTAJERSKEM  

Cilji: 

- Otroci aktivno iščejo informacije v knjigah, na spletu … 

- Otrok spoznava kruh za štajersko pokrajino. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otrok zbira informacije o kruhu za štajersko pokrajino. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Vsi otroci so se našega problema lotili resno. Vsak od otrok je prinesel na listu papirja 

napisan recept za kruh s Štajerske. Recepti so bili naslednji:   

- sadni kruh, 

- zafrkječa kruh, 

- praznični kruh z bučnimi semeni, 

- štajerski hlebček z bučnim oljem,  

- polnovredni kruh s semeni, 

- rženi kruh z bučnicami in bučnim oljem, 

- pereci,  

- domači krṻj.  

Vsak otrok nam je tudi povedal kakšno zanimivost o receptu, ki ga je prinesel. Tako sem 

videla, da so se doma skupaj s starši o receptu tudi pogovorili. Otroci s prinašanjem 

receptov iz te pokrajine niso imeli težav, saj so jih našli zelo veliko. Med poročanjem o 

receptih pa je veljalo tudi pravilo, da drug drugega pozorno poslušamo. Skupaj smo 

poskušali ugotoviti, katera moka se največkrat ponovi. Ugotovili smo, da je to ržena. 

Predvsem predšolski otroci so znali sami našteti sestavine za kruh.  

Otroci so poiskali recepte in se o njih skupaj s starši pogovorili. Ko smo poročali o 

receptih, je želel biti prav vsak izmed otrok pomemben in so kar vpadali drug drugemu v 
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besedo. Domenili smo se, da drug drugega poslušamo. Če želimo kaj povedati, moramo 

dvigniti roko. 

EVALVACIJA 

Pri dejavnosti smo dosegli načrtovane cilje. S cilji sem dosegla to, da so otroci spoznali 

kruh, ki je značilen za štajersko pokrajino in pa rženo moko. Načrtovana dejavnost je 

potekala tako, kot sem jo načrtovala. Za zelo dobro se je izkazalo to, da sem otrokom 

ponudila možnost, da so s čutilom tip začutili rženo moko. Med otroki je potekala verbalna 

komunikacija. Sodelovanje med dejavnostjo se je odražalo s tem, da so drug drugega 

poslušali, in da so se držali pravil. Vsi otroci so razumeli pravila in niso potrebovali 

dodatnih pojasnil. Med dejavnostjo so bili vsi aktivni. Upam si trditi, da znajo prav vsi v 

skupini povedati, kateri kruh je značilen za Štajersko. Delo je bilo predvsem diferencirano 

na posameznika. Tudi sproti smo naše znanje preverjali s tem, ko smo naštevali sestavine. 

Tudi v bodoče, če bi načrtovala enako dejavnost, bi sledila enakim cilje.  

 

 

Slika 12: Pogovor o receptu 
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DEJAVNOST 12: IGRA S PŠENIČNO IN RŽENO MOKO 

Cilji: 

- Otroci opazujejo razlike med mokami. 

- Otroci se sproščeno igrajo z moko.  

Cilj procesno aktivnega učenja: 

-  Prepoznavanje razlik v mokah po videzu in otipu.  

POTEK DEJAVNOSTI  

Ko so otroci poročali o svoji receptih, so drugi pozorno poslušali, katera moka je bila v 

receptih omenjena največkrat. Skupaj smo ugotovili, da je to ržena moka. Otroci so znali 

moko povezati s pravim žitom, ki je bil narisan na sliki. Ugotovili so, da ta moka nastane iz 

rža. Pred otroki sem v posodo stresla rženo moko. Poiskali so razlike med rženo in 

pšenično moko. Ržena moka je bolj temne barve kot pšenična. Pšenična moka je bele 

barve. Otroci so sami ugotovili, da se razlikujeta po vonju. Nekaterim je bila ržena moka 

bolj groba kot pšenična. Ko smo končali z razlikami, pa so otroci komaj čakali na igro z 

moko. Moko smo odnesli na mizo, kjer je potekala prosta igra.  

Otroci so pri tej igri vztrajali zelo dolgo, predvsem najmlajši, kar je bilo nad mojimi 

pričakovanji, saj po navadi pridejo k dejavnosti le toliko, da pogledajo, kaj se tam dela in 

odidejo naprej. Res je, da naša igralnica po igri z moko ni bila lepo urejena, vendar so za to 

sami poskrbeli starejši otroci. Sami so prinesli koš za smeti, metlo in pa smetišnico in tako 

sami pospravili za mlajšimi otroki. Tukaj sem opazila sodelovalno učenje.  

EVALVACIJA 

Načrtovana dejavnost je dosegla tako vsebinske kot procesne cilje. Otroci so prišli do cilja, 

da so sami odkrili razlike med moko. Cilji so bili v celoti doseženi, tako pri starejših 

otrocih kot pri mlajših. Menim, da je ta dejavnost bila primerna za najmlajše, kar se je 

odražalo tudi pri njihovi koncentraciji. Načrtovana dejavnost ni potekala, kot sem jo 

načrtovala, saj so otroci sami začeli iskati razlike med moko, kar se mi je zdelo zelo dobro. 
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Pri dejavnosti se je videlo sodelovalno učenje med mlajšimi in starejšimi otroki. Med 

otroki je potekala tako verbalna kot neverbalna komunikacija. Med mlajšimi je bila 

predvsem izrazita neverbalna komunikacija, kar se je videlo pri mimiki obraza. Navodila 

niso razumeli najmlajši otroci, zato sem jim ponudila dodatna pojasnila in navodila 

ponovila še enkrat. Pri dejavnosti me je presenetilo predvsem to, da so otroci sodelovali, in 

da so starejši otroci priskočili na pomoč mlajšim otrokom. Med dejavnostjo so bili vsi 

otroci aktivni. Dejavnost je bila prilagojena tako mlajši skupini kot posamezniku. Tudi v 

prihodnje, če bi načrtovala dejavnost, bi sledila enakim ciljem, mogoče bi za starejše 

otroke dodala še kakšen cilj več. Dejavnosti ne bi spreminjala, bi pa posvetila več 

pozornosti starejšim otrokom.  

 

 

Slika 13: Igra z moko 
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DEJAVNOST 13: INTERVJU S KUHARICAMI IN SOSEDNJO SKUPINO, 

IZDELOVANJE STOLPIČNEGA DIAGRAMA 

Cilji: 

- - Otroci posredujejo informacije preko intervjuja. 

- - Otrok se postavi v vlogo posameznika. 

Cilji procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije preko intervjuja. 

- Otroci dokumentirajo informacije na stolpični diagram, ki prikazuje pravilne in 

nepravilne odgovore. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Naš diagram smo izdelali na papirju, ki ga uporabljamo za plakate. Papir smo najprej 

razdelili na polovico za pravilne in nepravilne odgovore. Nato smo na dnu papirja narisali 

na levi strani simbol za pravilen odgovor na desni strani pa simbol za nepravilen odgovor. 

Nato smo levo stran razdelili še na polovico in narisali simbole za kuharico in sosednjo 

skupino. Enako smo naredili na desni strani. Preostali prostor smo potem razdelili na 

sedem delov, kar je predstavljalo sedem pokrajin.  

Otroci so intervju s kuharico in sosednjo skupino izvedli sami. Javil se je prostovoljec. 

Med posodami je poiskal rženo moko in šel do sosednje skupine ter jih vprašal: 

- Iz katerega žita je moka? 

- Kako se ta moka imenuje? 

Otroci iz sosednje skupine niso pravilno odgovorili na vprašanji. Odgovor je bil, da je to 

ajdova moka. Tudi kuharica ni odgovorila pravilno, saj je tudi ona mislila, da je to ajdova 

moka. Otroci so z navdušenjem in ponosom označili v stolpičnem diagramu, da so 

odgovori napačni.  
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Glede na to, da so želeli biti vsi novinarji, so se otroci sami dogovorili, kdo bo tokrat 

izvedel intervju.  

EVALVACIJA 

Tudi ta dejavnost je dosegla svoje cilje. Otroci so prišli do spoznanja o tem, da so svoje 

pridobljeno znanje prenesli na druge otroke in kuharico. Cilji so bili v celoti doseženi 

predvsem pri predšolskih otrocih, pri najmlajših pa ne, ker pri tej dejavnosti niso želeli 

sodelovati in so se držali bolj v ozadju. Dejavnost ni potekala po načrtovanju, saj smo bili z 

otroki dogovorjeni, da bodo moko pustili otrokom, da jo še potipajo in vonjajo, ta 

prostovoljec pa tega ni želel. Sodelovanja pri dejavnosti ni bilo, saj je dejavnost izvajal 

samo en prostovoljec. Opazila sem, da otroci niso imeli težav pri vnašanju podatkov na 

diagram. Pri dejavnosti je potekala predvsem verbalna komunikacija, ki pa je bila 

sproščena. Prostovoljec je pravila razumel in ni potreboval dodatnih pojasnil. Med 

dejavnostjo je bil aktiven samo en otrok in delo je bilo diferencirano na posameznika. Tudi 

v prihodnje, če bi načrtovala dejavnost, bi jo z enakimi cilji, mogoče bi jo prilagodila malo 

drugače za najmlajše otroke. Presenetili so me najmlajši otroci, ki so se pri dejavnosti 

držali bolj v ozadju.  

 

Slika 14: Intervju sosednje skupine 
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DEJAVNOST 14: POKUŠINA KRUHA 

Cilji: 

- Otroci okušajo različne vrste kruha. 

- Otroci spoznavajo različne vrste kruha. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije preko spoznavanja in okušanja kruha. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Ker je naš vrtec dislocirana enota in nimamo pečice, sem vse naslednje hlebčke kruha 

spekla doma ali pa sem jih kupila v pekarni oz. trgovini. Za Štajersko sem kruh spekla 

doma in ga še isti dan prinesla v vrtec. Najprej so otroci kruh povonjali, nato pa so kruh 

degustirali. Prav vsi otroci so kruh pokusili. Vsak izmed otrok si je želel še dodatni kos 

kruha, ki ga je tudi dobil. Otrokom je bil kruh posebno všeč, ker so bila na njem bučna 

semena.   

Recept za kruh, ki smo ga okušali: 

Rženi kruh z bučnicami in bučnim oljem 

- 0,50 kg ržene moke, 

- 0,50 kg gladke moke, 

- kvas, 

- pest mletih bučnic, 

- 0,10 l bučnega olja, 

- sol, 

- 0,50 l tople vode. 

EVALVACIJA 

Tudi degustacija kruha je dosegla načrtovane cilje. Pripeljala je otroke do tega, da so kruh 

okušali in spoznavali. Cilji so bili v celoti doseženi pri vseh otrocih. Dejavnost je potekala, 
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kot je bila načrtovana. Za dobro se je izkazalo to, da sem otrokom ponudila konkretno 

izkušnjo s kruhom za Štajersko pokrajino. Sodelovanje pri dejavnosti je bilo vidno, saj je 

prav vsak otrok želel povonjati kruh in ga potem tudi okusiti. Med otroki je potekala 

sproščena verbalna komunikacija. Pri najmlajših otrocih pa sem opazila, da je bila 

neverbalna, kar se je odražalo na njihovem obrazu. Med dejavnostjo so bili vsi otroci 

aktivni. Delo je bilo diferencirano, tako na posameznika kot na manjšo skupino. Če bi 

načrtovala takšno dejavnost, bi tudi v bodoče sledila enakim ciljem.  

 

Slika 15: Vonjanje kruha 

DEJAVNOST 15: POKUŠINA KRUHA – OTROŠKE RISBE 

Cilji: 

- Otroci razvijajo sposobnost umetniškega izražanja. 

- Otrok poskuša svoje doživetje narisati.  

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci dokumentirajo informacije s pomočjo risanja.  

POTEK DEJAVNOSTI 

Ko so se otroci najedli kruha, smo svojo izkušnjo še narisali. Razdelila sem jim svinčnike 

različnih trdot. Narisali so degustacijo kruha oziroma njihovo lastno izkušnjo. Pravilo, ki 

smo se ga držali, je bilo, da ne smejo barvati s svinčnikom, ampak da s svinčnikom samo 
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rišejo. Nekateri otroci so narisali celo celoten postopek peke kruha, ki so ga spoznali pri 

prejšnji pokrajini. Nekaterim pa so v spominu ostala samo bučna semena in so narisali to.  

Otrokom sem ponudila konkretno izkušnjo, nato pa so imeli nalogo, da jo narišejo. 

Medtem ko so mi pripovedovali, kaj so narisali, se je največkrat pojavilo, da so narisali 

kruh z bučnimi semeni. Očitno jim je kruh res ostal v spominu. Ena izmed deklic je celo 

narisala celoten postopek peke kruha, ki smo ga spoznali pri prejšnji pokrajini. Menim, da 

sem se pravilno odločila, da sem otrokom sprva ponudila konkretno izkušnjo in se nato 

osredotočila še na risanje. Zanimiva mi je bila tudi deklica, ki je narisala postopek peke 

kruha. Po pogovoru z njo sem ugotovila, da doma oče peče kruh, in da deklica sodeluje pri 

tem. Zato ji je bil postopek verjetno že znan. 

EVALVACIJA 

Risanje degustacije kruha je doseglo načrtovane cilje. Otroci so narisali svoje občutke, kar 

je lepo razvidno iz njihovih slik. Cilji so bili doseženi pri vseh otrocih. Za dobro se je pri 

dejavnosti izkazalo to, da sem otrokom predhodno ponudila konkretno izkušnjo, nato pa so 

šele risali. Sodelovanja pri dejavnosti ni bilo, saj je otrok risal samostojno. Otroci so me 

presenetili s svojimi risbami in tako še enkrat dokazali, kako imajo veliko domišljijo. Med 

risanjem je med otroki potekala verbalna komunikacija. Vsi otroci so razumeli navodila, 

zato mi ni bilo potrebno dajati dodatnih pojasnil. Med dejavnostjo so bili aktivni vsi otroci, 

kar se je videlo iz njihovih risbic. Delo je bilo diferencirano na posameznika. Tudi znanje 

smo preverjali sproti, ko smo se med dejavnostjo pogovarjali o kruhu. Tudi v bodoče, če bi 

načrtovala dejavnost, bi sledila enakim ciljem. Sama pa sem se naučila in se bom tudi v 

bodoče držala pravila, da je potrebno otrokom sprva ponuditi konkretno izkušnjo in šele 

nato izražanje.  
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Slika 16: Risanje degustacije kruha 

DEJAVNOST 16: ISKANJE KNJIGE/ZGODBICE, KI GOVORI O KRUHU 

Cilji: 

- Otroci aktivno iščejo informacije v knjigah, na spletu … 

- Otroci poslušajo zgodbe. 

- Otroci pripovedujejo zgodbo. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije s pomočjo zgodb o kruhu.  

POTEK DEJAVNOSTI 

Otroci so poiskali knjigo ali zgodbico, ki govori o kruhu. Nekateri izmed otrok so jo 

prebrali že doma in so povedali obnovo v jutranjem krogu. Druge pa smo prebrali v vrtcu. 

Otroci so v vrtec prinesli naslednje zgodbe:  

- Kruh ponoči spi, 

- Čas pravljic … naj bo pravljica o kruhu, 

- Pravljica o majhni rdeči putki, 

- Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš, 
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- Zgodbica o kruhku. 

Pravljice smo po navadi prebirali pred počitkom. Otrok, čigar pravljico smo prebirali, je 

sedel poleg mene in poslušal pravljico. Vsak otrok je bil ponosen na svojo zgodbico, ki jo 

je prinesel.  

EVALVACIJA 

Dejavnost je dosegla cilje, tako vsebinske kot procesne. Otroci so spoznali tudi druge 

zgodbe o kruhu. Cilja sta bila v celoti dosežena pri vseh otrocih. Vsak je poslušal in 

pripovedoval zgodbo. Ni pa bil v celoti dosežen drugi cilj, saj vsi otroci niso prinesli 

zgodbice. Dejavnost ni potekala, kot smo jo načrtovali, saj so nekateri otroci zgodbe že 

predhodno prebrali doma. Za dobro se je izkazalo to, da so otroci prinesli zgodbe v vrtec in 

povedali obnovo. Vsak otrok je bil na svojo zgodbo ponosen. Pri dejavnosti je bilo 

razvidno sodelovanje, ko so se dopolnjevali in drug drugemu ponudili pomoč pri 

pripovedovanju. Med otroki je potekala verbalna komunikacija. Vsi otroci so navodila 

razumeli, zato dodatna pojasnila niso bila potrebna. Aktivni so bili le tisti otroci, ki so 

zgodbo prinesli, tisti, ki pa je niso, so bili pasivni. Delo je bilo diferencirano na 

posameznika. Tudi v bodoče, če bi načrtovala tako dejavnost, bi sledila enakim ciljem.  

 

Slika 17: Branje pravljic o kruhu 



Novljan M. (2014). Kruh v pokrajinah Slovenije – raziskovalno učenje v vrtcu. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

56 

 

 

 

DEJAVNOST 17: GIBALNA ZGODBA O KRUHU 

Cilji: 

- - Otroci izvajajo naravne oblike gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, plazenje). 

- - Otroci osvajajo osnovne gibalne koncepte: zavedanje prostora, načina, kako se 

giblje telo, spoznavajo različne položaje. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije o kruhu preko zgodbe.  

POTEK DEJAVNOSTI 

Poiskala sem zgodbo, ki govori o kruhu. Otrokom sem rekla, da jo bom prebrala, otroci pa 

naj se zgodbi primerno gibljejo. 

Šest volkov (Slovenska ljudska pravljica) 

Oče in mati sta imela šest sinov. Oče je hodil mlatit žito in vsak teden je domov prinesel 

moko, iz katere je mati spekla kruh. Ko je nekoč mesila kruh, so otroci jemali testo in ga 

jedli. Rekla jim je, da so požrešni kot volkovi. Takrat so se vsi spremenili v volkove in 

odšli v gozd. Kmalu zatem je mati rodila hčer. Očeta je vprašala, zakaj mati vedno joče, ko 

ji reže kruh. Ta ji je povedal vso zgodbo. Sklenila je rešiti svoje brate. Odpravila se je v 

gozd in ob vodi je zagledala šest volkov, ki so slekli svoje kože in šli plavat. Vzela je 

najmanjšo kožo in sedla nanjo. Ko brat ni našel svoje kože, je prišel do nje in ona mu je 

povedala, da je njihova sestra in jih hoče rešiti prekletstva. Brat ji pove, da mora šest let 

molčati. Nato odide. Sestra zaspi ob reki, kjer jo najde mlad ribič. Odpelje jo k sebi domov 

in jo vzame za ženo. Ribičeva soseda pa je deklico sovražila, saj je hotela ribiča omožiti s 

svojo hčerjo. Ko je deklica rodila otroka, ji ga je ukradla in vrgla v vodo. Tako je naredila s 

šestimi otroki. Soseda je začela razglaševati, da je ribičeva žena čarovnica. Zato jo je grof 

obsodil na grmado. Preden so grmado podžgali, pa je prišlo iz vode šest mladičev s šest 

otroki v naročju. To so bili bratje – volkovi, ki so bili zdaj odčarani, saj je minilo šest let. 

Hudobno sosedo so vrgli na grmado, bratje in sestra pa so šli poiskat očeta in mater. 
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EVALVACIJA 

Tudi gibalna zgodba je dosegla svoje načrtovane cilje. Otroci so ugotovili, da lahko tudi 

preko gibanja pridemo do informacij o kruhu. V celoti so bili doseženi tako procesni kot 

vsebinski cilji. Doseženi so bili pri vseh otrocih, saj so pri dejavnosti sodelovali vsi, tako 

najmlajši kot starejši. Dejavnost je potekala, kot sem jo načrtovala, saj sem otrokom 

prepustila prosto izbiro za gibanje. Tudi sodelovanje med otroki je bilo razvidno, saj so 

drug drugemu pomagali in se sproti dogovarjali. Zgodba jim je bila všeč in so želeli, da jo 

večkrat ponovimo. Otroci so me navdušili s svojim gibanjem, saj v skupini ne izvajajo 

pogosto gibalnih zgodb. Med otroki je potekala sproščena verbalna komunikacija. 

Navodila niso razumeli predvsem mlajši otroci, zato sem jim ponudila dodatna pojasnila. 

Pri dejavnosti so bili aktivni vsi otroci, tako starejši kot mlajši. Delo je bilo diferencirano 

na posameznika kot na manjšo skupino. Sama sem se naučila, da bo potrebno v bodoče v 

skupini izvajati več gibalnih zgodb.  

 

Slika 18: Uprizarjanje gibalne zgodbe 

DEJAVNOST 18: SESTAVLJAMO ZEMLJEVID SLOVENIJE - PREKMURJE 

Cilji: 

- Otroci spoznavajo pokrajine v Sloveniji. 
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- Otroci se srečujejo z zemljevidom Slovenije. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci aktivno zbirajo informacije preko zemljevida. 

POTEK DEJAVNOSTI  

Skupaj z otroki smo ponovili, katere pokrajine v Sloveniji smo že spoznali. Otroci so jih 

samostojno našteli. Znali pa so tudi povedati, katere so značilnosti za te pokrajine. Pred 

otroke sem položila kose Slovenije, ki so ostali. Vprašala sem jih, če bi sedaj mogoče 

ugotovili, o katerem delu Slovenije se bomo pogovarjali. Otroci so poskušali, nato sem jim 

ponudila pomoč. Pomagala sem jim s tem, da sem ji povedala, da je v tistem delu veliko 

toplic, da tam domujejo štorklje. Ko sem omenila štorklje, je ena izmed deklic dejala, da je 

to Pomurje. Povedala sem jim, da to ni Pomurje, ampak da je Prekmurje, ker je preko reke 

Mure. Na zemljevidu Slovenije smo poiskali reko Muro. Ko smo reko Muro našli, se je 

javil prostovoljec in vstavil kos Slovenije na zemljevid.   

Tudi najmlajši otroci so bili motivirani za dejavnost z zemljevidom, prav vsi so želeli na 

zemljevidu poiskati reko Muro. Opazila sem, da se otroci znajo na zemljevidu orientirati, 

da sami poiščejo naše glavno mesto. Vprašala sem jih, od kje jim to znanje. Odgovorili so 

mi: »Doma imamo zemljevide.« Glede na današnjo tehnologijo sem presenečena, da se še 

kje doma najde kakšen zemljevid.  

EVALVACIJA 

Dejavnost sestavljanje zemljevida je dosegla svoje cilje. Pri otrocih sem dosegla, da so na 

zemljevid Slovenije vstavili novo pokrajino. Cilji so bili doseženi pri vseh otrocih, saj so 

vsi želeli dodati kos Slovenije na zemljevid. Pri nekaterih je bilo razvidno, da jim je proti 

koncu dejavnosti padla koncentracija. Dejavnost je potekala, kot je bila načrtovana. Za 

dobro motivacijo se je izkazal prav zemljevid Slovenije. Med otroki je bilo vidno 

sodelovanje, drug drugega so dopolnjevali. Med otroki je potekala sproščena verbalna 

komunikacija. Med dejavnostjo so bili aktivni vsi otroci. Delo je bilo diferencirano na 
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celotno skupino. Tudi v bodoče bi sledila enakim ciljem. Sama pa sem se naučila, da je 

pravilno, da otroke spodbujam s podvprašanji.  

 

Slika 19: Vstavljanje kosa Slovenije 

DEJAVNOST 19: OTROCI POIŠČEJO RECEPT ZA KRUH IZ POKRAJINE 

PREKMURJE  

Cilji: 

- Otroci aktivno iščejo informacije po knjigah, spletu … 

- Otroci spoznavajo kruh za določeno pokrajino. 

- Otroci aktivno sodelujejo pri pogovoru. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije o kruhu preko knjig, spleta. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Otroci so poznali potek dejavnosti iz prejšnjih dveh pokrajin, zato jim to ni predstavljalo 

težav. Doma so s starši na medmrežju ali v knjigi poiskali recept za kruh iz Prekmurja. 
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Tudi pri tej dejavnosti je vsak otrok prinesel vsaj en recept, nekateri tudi dva. Otroci so 

poiskali naslednje recepte:  

- ocvirkove pogačice, 

- bosman, 

- prekmurski vrtanek.  

Vsak od otrok je o svojem receptu nekaj povedal. Otroci so ugotovili, da se v receptih 

pojavlja moka, ki je še nismo spoznali, to je pirina moka. Moko je v vrtec prinesla ena od 

deklic. Pred nami jo je odprla in stresla v posodo. Pred otroke sem prinesla še drugi dve 

moki, ki pa smo jih spoznali pri prejšnjih dveh pokrajinah. Poiskali so razlike. Našli smo 

kar nekaj razlik. Sprva smo našli razliko v barvi, ugotovili smo, da je pšenična moka 

najsvetlejša oziroma bela, ržena in pirina pa sta temni moki. Nato smo našli tudi razliko 

med pirino in rženo moko. Otroci so ugotovili, da pirina moka vsebuje drobne delčke. 

Otroci pa so imeli potem možnost, da se s pirino, pšenično ter rženo moko tudi poigrajo.  

EVALVACIJA 

Dejavnost je dosegla svoje cilje. Otroke je pripeljala do tega, da so spoznali nove vrste 

kruha in moko. Cilji niso bili doseženi pri vseh otrocih. Nekateri v vrtec niso prinesli 

receptov. Tako smo zbrali samo 10 receptov (otrok pa je 17). Dejavnost je potekala, kot je 

bila načrtovana. Za dobro se je izkazalo, da so otroci prinašali recepte v vrtec. Tudi 

sodelovanje med otroki je bilo razvidno predvsem pri pogovoru o moki. Komunikacija 

med otroki je bila verbalna, pri najmlajših pa tudi neverbalna, kar je bilo razvidno iz 

mimike obraza. Med dejavnostjo niso bili aktivni vsi otroci, predvsem pri poročanju o 

receptih, saj jih niso prinesli v vrtec. Pri pogovoru o moki pa so bili aktivni vsi otroci. Delo 

je bilo prilagojeno tako na posameznika kot na manjšo skupino. Otroci so me presenetili, 

ko so poiskali razlike. Upam pa si trditi, da smo osvojili toliko znanja, da znajo vsi otroci 

danes našteti moke. Tudi v bodoče, če bi načrtovala enako dejavnost, bi sledila enakim 

ciljem. Verjetno bi za najstarejše otroke dejavnost naredila še malo bolj zahtevno. Sama 

sem se pri dejavnosti naučila, da je potrebno otrokom zaupati.  
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Slika 20: Pogovor o kruhu 

DEJAVNOST 20: IZDELOVANJE DIDAKTIČNE IGRAČE NA TEMO KRUH IN IGRA 

Z NJO 

Cilj: 

- Otrok si z didaktično igro uri govorni aparat in pa motoriko govoril. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije preko didaktične igrače. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Z otroki smo izdelali didaktično igračo za motoriko govoril na temo kruh. Eden od otrok je 

izrezal kruh, drugi pa dodatke za na kruh. Potem so s pomočjo slamice otroci nanašali 

dodatke na kruh. Otrok da v usta slamico, se približa stvari, ki bi jo rad dodal na kruh, 

zajame sapo, tako da se dodatek prilepi na slamico in nato počasi prinese do kruha, kjer 

dodatek spusti na kruh. Vaja je odlična za zadrževanje vdiha.  

Ker smo v letošnjem letu v vrtcu začeli delati veliko na urjenju govornega aparata in pa na 

motoriki govoril, sem se odločila, da skupaj z otroki izdelamo didaktično igračo. Ko smo 
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jo izdelali, so jo želeli vsi otroci hkrati preizkusiti. Dogovorili smo se za vrstni red. 

Vrstnega reda so se otroci držali in prav vsi preizkusili didaktično igračo.  

EVALVACIJA 

Tudi didaktična igrača je dosegla svoje cilje. Otroke je pripeljala do tega, da so krepili svoj 

govorni aparat in zbirali informacije o kruhu. Cilji so bili doseženi pri vseh otrocih. 

Verjetno zato, ker smo igrico izdelali na novo in so jo želeli preizkusiti vsi. Dejavnost je 

potekala, kot je bila načrtovana. Pri dejavnosti so me presenetili najmlajši otroci, ker so 

želeli tudi oni sodelovati, saj jih po navadi takšne dejavnosti ne zanimajo. Didaktična 

igrača je dosegla svoj namen, saj so otroci krepili svoj govorni aparat. Med otroki ni bilo 

sodelovanja, saj je bila igrača namenjena samo posamezniku in ne manjši skupini. Med 

otroki ni potekala posebna komunikacija. Aktivni pa so bili vsi otroci. Upam si trditi, da so 

sedaj otroci svoje znanje o dodatkih za kruh tako še bolj poglobili.  

 

Slika 21: Igra z didaktično igračo 

DEJAVNOST 21: INTERVJU S KUHARICAMI IN SOSEDNJO SKUPINO 

Cilji: 

- Otrok posreduje informacije preko intervjuja. 

- Otrok se postavi v vlogo novinarja.  
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Cilji procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije. 

- Otroci dokumentirajo informacije na stolpični diagram. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Otroci so intervjuvali otroke sosednje skupine. Javil se je prostovoljec in s pirino moko šel 

k sosednji skupini. Najprej je otrokom razložil, da imamo za njih zopet novo uganko, in da 

upamo, da bodo nanjo pravilno odgovorili. Otroke je vprašal: 

- Iz katerega žita je moka? 

- Kako se imenuje moka? 

Otroci niso ugotovili, tudi vzgojiteljice niso odgovorile pravilno. Vzgojiteljice so mislile, 

da je to ajdova moka. Prostovoljec jim je povedal, da ni ajdova moka, ampak da je pirina 

moka. Otroci so v moko samo malo pomolili prst, nekateri pa so jo tudi povonjali.  

Nato je prostovoljec intervjuval še kuharico. Vprašal jo je enaka vprašanja kot sosednjo 

skupino. Vprašal jo je: 

- Iz katerega žita je moka? 

- Kako se imenuje moka? 

Kuharica je odgovorila pravilno, da je to pirina moka. Moko je najprej povonjala, potem 

otipala in potem še pokusila. Povedala pa je, da je moko kar težko tako določiti.  

Nato smo naše podatke vnesli na stolpični diagram. Pri sosednji skupini pod napačni 

stolpec in pri kuharici pod pravilni stolpec. 

Tudi tokrat so želeli intervju izvesti predšolski otroci. Dogovorili smo se, da tokrat damo 

prednost malo mlajšim otrokom. Zato je intervju izvedel otrok, ki bo drugo leto predšolski. 

Ponudila pa sem tudi možnost otroku, ki je slab na govornem področju. Želel je in skupaj 

sva šla k sosednji skupini. Brez sramu jih je povprašal in si odgovore tudi zapomnil. Enako 

je bilo pri kuharici. Ker pa je fant tudi zelo bister, ni imel težav pri vnosu podatkov v 
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stolpični diagram. Pomembno mi je bilo, da sem ponudila možnost tudi otrokom, ki so na 

govornem področju slabši. Opazila sem, da se deček ni želel izpostavljati, in da se je 

zadrževal bolj v ozadju. S tem, ko sem mu ponudila možnost, sem mu omogočila, da je 

dokazal, da zmore tudi on.  

EVALVACIJA 

Intervju je dosegel načrtovane cilje. Otroke je pripeljal do tega, da so svoje znanje 

posredovali ostalim otrokom. Cilji so bili v celoti doseženi samo pri enem otroku, saj je pri 

dejavnosti sodeloval samo eden. Tudi aktiven je bil samo en otrok. Načrtovana dejavnost 

je potekala, kot sem jo načrtovala. Za dobro se je izkazalo, da sem ponudila prednost 

otroku, ki je na govornem področju slabši in je tako dokazal, da zmore tudi on. 

Komunikacija med novinarjem in ostalimi je bila verbalna, malo je bilo tudi neverbalne 

komunikacije. Delo je bilo diferencirano na posameznika. Dejavnost bi v bodoče 

načrtovala enako. Sledila bi enakim ciljem. Mogoče bi samo vključila to, da bi si skupaj 

malo bolj natančno ogledali stolpični diagram in analizirali podatke.  

 

Slika 22: Tipanje moke 
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DEJAVNOST 22: ISKANJE ZNAČILNOSTI PREKMURJA IN IZDELOVANJE 

PLAKATA 

Cilji: 

- Otroci spoznavajo in prepoznavajo značilnosti pokrajine. 

- Otroci urijo fino motoriko.  

Cilji procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije o pokrajini.  

- Otroci dokumentirajo na plakat z namenom, da si bodo zapomnili značilnosti.  

POTEK DEJAVNOSTI 

Ko smo se pogovarjali o pokrajini in moki, so otroci sami poimenovali nekatere 

značilnosti, na primer štorkljo, ravnino. Nekateri so to pokrajino tudi obiskali, saj 

obiskujejo toplice v tej pokrajini. Ker pa so otroci sami razvijali temo za značilnosti, sem 

dejala, da naj še drugi otroci doma poiščejo kakšno značilnost te pokrajine.  

Otroci so naslednji dan prinesli veliko slikovnega gradiva: štorklje, mlin na Muri, 

prekmursko gibanico, panonsko hišo, radgonsko penino, radensko in pa Terme 3000. 

Otroci so dobili nalogo, da je vsak izrezal sliko in jo prilepil na plakat. Ko smo plakat 

izdelali, smo ga predstavili še sosednji skupini. Vsak od otrok je povedal tisto, kar je znal o 

svoji sliki. Nato pa smo plakat obesili še v garderobi, kjer smo imeli prostor za svoj 

projekt, da smo starše sproti obveščali o svoji temi, ter da so bili starši osveščeni o temi, ki 

smo jo imeli tisti teden. Pri dejavnosti so sodelovali vsi otroci, tudi najmlajši. Najbolj 

pomembno mi je bilo, da ponudim možnost vsem, tudi tistim, ki še ne znajo uporabljati 

škarij. Zanimivo pa mi je bilo, da so plakat želeli predstaviti tudi sosednji skupini in tako 

deliti svoje znanje še s sosednjo skupino.  

EVALVACIJA 

Dejavnost je dosegla načrtovane cilje. Otroke je pripeljala do tega, da so spoznali 

značilnosti prekmurske pokrajine. Cilji so bili doseženi pri vseh otrocih, saj so nalogo 
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opravili vsi. Prav tako so strigli vsi. Dejavnost je potekala, kot je bila načrtovana. Pri 

dejavnosti je bilo razvidno sodelovanje, saj so otroci drug drugemu pomagali. 

Komunikacija med otroki je bila verbalna, sproščena. Med dejavnostjo so bili aktivni vsi 

otroci. Dejavnost je bila prilagojena na posameznika. Sama sem se naučila, da je odlično, 

da smo si pogledali tudi značilnosti pokrajine. Tudi v prihodnje, če bi načrtovala takšno 

dejavnost, bi sledila enakim ciljem.  

 

Slika 23: Plakat Prekmurje 

DEJAVNOST 23: POKUŠINA KRUHA 

Cilj:  

- Otroci okušajo različne vrste kruha iz prekmurske pokrajine.  

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci aktivno zbirajo informacije o kruhu preko degustacije. 
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POTEK DEJAVNOSTI 

Tudi za prekmursko pokrajino sem hlebček kruha spekla doma. Po enem izmed receptov, 

ki so ga prinesli otroci v vrtec: 

Čebulov kruh (Prajner M.: kruh za vsakdanji in praznični) 

- 1000 g pšenične moke 

- 42 g kvasa 

- 20 g soli 

- 20 g sladkorja 

- 20 g svinjske masti 

- 150 g čebule 

- 7,5 dl mlačne vode 

Kruh sem naslednji dan prinesla v vrtec. Vsi otroci so ga želeli pokusiti, nekateri celo 

dvakrat. Ko smo kruh pokusili, sem otroke vprašala: 

Kateri dodatek okusite v kruhu? 

Otroci so razmišljali, nato pa je ena izmed deklic rekla: »V kruhu je čebula.«  

Odgovorila je pravilno. Povprašala sem jo tudi, kako ve, da je notri čebula? 

Odgovorila mi je: »Ker tako diši.« 

Nekateri otroci so kruh s čebulo pokusili prvič, vsaj tako so pripovedovali starši. Starši so 

mi tudi povedali, da so otroci doma o kruhu pripovedovali, kako dober je bil.  

EVALVACIJA 

Načrtovana dejavnost je dosegla načrtovane cilje, tako vsebinske kot tudi procesne. Otroci 

so tako spoznali in okusili kruh iz Prekmurja. V celoti so bili doseženi vsi cilji. Dejavnost 

je potekala, kot je bila načrtovana. Po tej dejavnosti si upam trditi, da vsi otroci prepoznajo 

čebulni kruh. Presenetilo me je, ker nihče od otrok ni iz kruha odstranil čebule. Pri 

najmlajših sem na obrazu opazila neverbalno komunikacijo, ki so jo izražali predvsem z 
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mimiko telesa. Med dejavnostjo so bili vsi otroci aktivni. Tudi v bodoče, če bi načrtovala 

takšno dejavnost, bi sledila enakim ciljem, ter bi se enako odločila. Mogoče bi izbrala drug 

recept. Sama se v zvezi s to dejavnostjo počutim odlično, ker vem, da sem se odločila prav, 

ko sem otrokom ponudila, da so kruh tudi pokusili.  

 

Slika 24: Pokušina 

DEJAVNOST 24: SESTAVLJAMO ZEMLJEVID SLOVENIJE - NOTRANJSKA 

Cilji: 

- Otroci spoznavajo pokrajine v Sloveniji. 

- Otroci se srečujejo z zemljevidom Slovenije. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci na aktiven način zbirajo informacije. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Pred nami so ostali še štirje kosi Slovenije. Otrokom sem prinesla na sliki Postojnsko jamo. 

Vprašala sem jih, kje v Sloveniji je to. Otroci sprva niso bili prepričani, nato pa se je ena 

izmed deklic opogumila in rekla: »Tam, kjer se peljemo na morje.« Vprašala sem jo, če 

morda ve, kako se reče tistemu kraju? 
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Odgovorila mi je, da Postojna. Prosila sem jo, če mi lahko pove, v katerem koščku 

Slovenije bi to bilo, ali če zna mogoče pokazati na zemljevidu. Deklica je stopila k 

zemljevidu in pokazala pravi košček, zato ga je vstavila na naš zemljevid. Ko so otroci 

pogledali, so ugotovili, da manjkajo še trije koščki. Eden izmed otrok je tudi dejal: 

»Manjka nam še morje.« 

Njegov odgovor sem potrdila in mu dejala, da bomo tudi pokrajino z morjem kmalu 

spoznali.  

Otroci so me presenetili, ko so opazili, da se bomo pogovarjali in raziskovali pokrajino, ki 

ima morje. Otrokom je bila v pomoč slika. Res je, da deklica, ki je našla odgovor, veliko 

potuje. Opažam, da se pri njej doma tekom projekta veliko pogovarjajo. Po pogovoru z 

enim od njenih staršev sem izvedela, da jo zanima veliko stvari na temo, ki jo imamo, in da 

deklica ves čas išče nove informacije. Res je, da po svojem znanju v skupini izstopa, tudi 

tukaj se že pokaže aktivno učenje. Zanimivo mi je bilo tudi to, da so otroci sami ugotovili, 

da nam manjkajo še trije kosi Slovenije.   

EVALVACIJA 

Dejavnost sestavimo zemljevid Slovenije je dosegla svoje načrtovane cilje. Tako so otroci 

spoznali še eno izmed slovenskih pokrajin. Cilji so bili v celoti doseženi. Dejavnost ni 

potekala, kot je bila načrtovana, vendar so jo otroci sproti spreminjali, kar je bilo tudi naše 

vodilo za naprej. Pri dejavnosti so sodelovali vsi otroci. Med dejavnostjo sta otroke najbolj 

pritegnila slika in zemljevid. Nisem pričakovala, da bodo otroci že vnaprej povedali, katere 

pokrajine nam še manjkajo, ter da bodo sami ugotovili, da nam manjka še Primorska. Med 

otroki je potekala sproščena verbalna komunikacija. Vsi otroci so navodila razumeli in niso 

potrebovali dodatnih pojasnil. Tudi aktivni so bili vsi. Dejavnost je bila diferencirana na 

manjšo skupino.  
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Slika 25: Iskanje pravega kosa 

DEJAVNOST 25: OTROCI POIŠČEJO RECEPT ZA KRUH IZ POKRAJINE 

NOTRANJSKE  

Cilji: 

- Otroci aktivno iščejo informacije po knjigah, spletu … 

- Otroci spoznavajo kruh za določeno pokrajino. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci aktivno zbirajo informacije preko pogovora in receptov.  

POTEK DEJAVNOSTI 

Otroci so sami poiskali recepte in jih prinesli v vrtec. Recepte so poiskali v knjigah ali 

spletu. Predvsem so jih našli na spletu. Otroci so v vrtec prinesli naslednje recepte:  

- ječmenov mešani kruh s krompirjem, 

- počasi pečen pirin kruh, 

- kruh z olivami, 

- pirin kruh z orehi in rožmarinom, 

- pšenični črni kruh s suhim sadjem, 
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- navaden črni kruh, 

- zmesni kruh, 

- krompirjev kruh, 

- koruzni kruh. 

Vsak otrok je o svojem receptu, kaj povedal. Omenil je sestavine in pa pripravo kruha, za 

katerega je prinesel recept. Skupaj smo prešteli, katera moka se je največkrat pojavila v 

receptih. Prišli smo do zaključne trditve, da je to koruzna moka. Koruzno moko sem pred 

otroki stresla v posodo. Otroci so ugotavljali razlike. Prva izmed razlik, ki se je dala 

odlično opaziti, je bila zopet barva, ki je bila tudi najbolj očitna razlika.  

Pri tej pokrajini so otroci našli nekoliko več receptov, zato je bila primerjava in pa iskanje 

moke lažje. Menim, da smo pri tej dejavnosti najhitreje našli razlike med mokami, saj je 

bila barva res zelo očitna. Opazila sem tudi, da so otroci znali lepo poročati o receptih, ki 

so jih prinesli v vrtec, kar pa tudi pomeni, da so se doma, skupaj s starši, o njih pogovorili.  

EVALVACIJA 

Pogovor o receptih in moki je dosegel načrtovane cilje. Otroke so ti cilji pripeljali do tega, 

da so spoznali kruh, ki je značilen za Notranjsko in pa koruzno moko. Cilji so bili doseženi 

pri vseh otrocih, saj so tokrat prinesli vsi recepte, ker so videli, da se dolgočasijo, če ne 

opravijo naloge. S tem, ko so vsi prinesli recepte so me zelo presenetili. Med otroki je 

potekala verbalna komunikacija, pri poročanju o receptih in pri pogovoru o moki. 

Presenetili so me tudi, ko so poiskali razlike med mokami. Pri dejavnosti so vsi otroci 

razumeli navodila in niso bila potrebna dodatna pojasnila. Prav tako so bili aktivni vsi. 

Delo pa je bilo diferencirano na posameznika kot na manjše skupine. Tudi sproti sem 

preverjala znanje s podvprašanji.  

 



Novljan M. (2014). Kruh v pokrajinah Slovenije – raziskovalno učenje v vrtcu. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

72 

 

 

 

 

Slika 26: Pogovor o receptih 

DEJAVNOST 26: INTERVJU S KUHARICAMI IN SOSEDNJO SKUPINO 

Cilji: 

- Otrok posreduje pridobljeno znanje preko intervjuja. 

- Otrok se postavi v vlogo novinarja. 

Cilji procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije. 

- Otroci dokumentirajo informacije na diagram.  

POTEK DEJAVNOSTI 

Prostovoljec, ki se je javil za to dejavnost, je sprva poiskal moko v našem kotičku, nato pa 

jo je nesel k sosednji skupini in vprašal: 

- Kako se ta moka imenuje? 

- Iz katerega žita je moka? 

Prostovoljec je moko samo pokazal in ena izmed deklic je dejala, da je koruzna. 

Prostovoljec je bil zadovoljen s pravilnim odgovorom. 
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Povprašala sem jo še, zakaj misli, da je moka koruzna. 

Odgovorila mu je, da ve, ker je rumene barve, in da jo doma uporablja očka, kadar peče 

ribe. 

Nato smo intervju opravili še s kuharico. 

Postavili smo ji naslednja vprašanja: 

- Iz katerega žita je moka? 

- Kako se ta moka imenuje? 

Tudi ona je takoj ugotovila, da je to koruzna moka. Prostovoljec ji je povedal, da je 

odgovorila pravilno.  

Nato je prostovoljec odšel do našega stolpičnega diagrama in na njem označil v prostor, 

kjer je bil pravilen odgovor. Ker pa je bila to naša tretja moka, smo lahko tudi že preverjali, 

kdo je odgovoril največkrat pravilno in kdo največkrat napačno. Prišli smo do naslednjih 

odgovorov: »Kuharica je odgovorila največkrat pravilno.«, »Sosednja skupina pa je 

odgovorila največkrat napačno.«  

Tudi tokrat nismo imeli težav z izvajanjem intervjuja. Otroci so se javili sami. Bilo pa mi 

je zanimivo, da so otroci iz sosednje skupine takoj ugotovili, katera moka je. Mogoče je 

bilo pri tej moki lažje, ker je imela svojo značilno barvo, prejšnje moke pa so si bile vse 

podobne. Otroci tudi pri delni analizi stolpičnega diagrama niso imeli težav. Znali so 

odčitati, kdo je odgovoril največkrat pravilno in kdo je odgovoril največkrat napačno. 

Deklica pri sosednji skupini me je zelo presenetila, ko je takoj ugotovila, za katero moko 

gre. S tem mi je dala vedeti, da tudi ona sodeluje pri kuhi z očetom.  

EVALVACIJA 

Dejavnost je dosegla načrtovane cilje. Otroke je pripeljala do tega, da so svoje znanje 

predajali ostalim otrokom, ter da so odčitavali z diagrama. Cilji so bili doseženi v celoti pri 

enem otroku. Delno pa so bili doseženi pri ostalih otrocih, ko smo odčitavali z diagramov. 
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Dejavnost je potekala, kot smo jo načrtovali, dodali smo samo to, da smo pogledali in 

obdelali podatke v našem stolpičnem diagramu. Pravilno sem se odločila, ko sem otrokom 

pustila proste roke, da so izbrali svoj simbol za pravilno in napačno, saj so tako zelo hitro 

odčitali z diagrama in prav tako niso imeli nobenih težav pri vnašanju podatkov v 

diagrame. Pri analiziranju podatkov je med otroki potekala verbalna komunikacija. Vsem 

otrokom so bila navodila jasna in niso potrebovali dodatnih pojasnil.  

  

 

Slika 27: Označevanje na diagramu 

DEJAVNOST 27: ISKANJE ZNAČILNOSTI NOTRANJSKE IN IZDELOVANJE 

PLAKATA 

Cilji: 

- Otrok spoznava značilnosti pokrajine. 

- Otrok uri fino motoriko.  

Cilji procesno aktivnega učenja: 

- Otroci aktivno zbirajo informacije o notranjski pokrajini.  

- Otroci dokumentirajo izbrane informacije. 
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POTEK DEJAVNOSTI 

Otroci so doma poiskali značilnosti Notranjske. Našli so naslednje značilnosti: 

- Postojnska jama, 

- človeška ribica, 

- Cerkniško jezero, 

- bloški flosarji. 

Slike so izrezali, povedali nekaj značilnosti. Plakat smo predstavili nato še sosednji skupini 

ter ga obesili v naš kotiček v garderobi. Ker pa smo se pogovarjali ravno v času, ko je bila 

na Notranjskem naravna katastrofa, so bili otroci o tem dobro obveščeni. Vsak je kaj 

povedal o tem, kar je slišal ali videl po televiziji. Ena izmed deklic nam je celo opisala, 

kako je šel njej očka pomagat na Notranjsko, saj je gasilec.  

Tudi tokrat otroci niso imeli težav z iskanjem značilnosti Notranjske pokrajine. Opazila 

sem, da so se tudi doma pogovorili o značilnostih, saj so prav vsi otroci znali nekaj 

povedati. Eden izmed dečkov mi je tudi povedal, da je poklical svojo teto na Bloke in jo 

vprašal za značilnosti Notranjske. Opazila sem tudi, da so otroci redno spremljali novice o 

katastrofi na Notranjskem, saj je prav vsak znal opisati vsaj en dogodek, ki ga je videl na 

TV-sprejemniku.  

EVALVACIJA 

Dejavnost je dosegla načrtovanje cilje. Otroci so tako spoznali značilnosti Notranjske 

pokrajine. Cilji so bili doseženi pri vseh otrocih. Prav vsi so prinesli domačo nalogo, tudi 

najmlajši. Dejavnost je potekala, kot je bila načrtovana. Za zelo dobro se je izkazalo, da so 

otroci poročali o svojih značilnostih in si tako informacije še bolje zapomnili. Plakat je bil 

izdelan tudi s tem namenom. Sodelovanje med otroki je potekalo skozi celotno dejavnost. 

Pri tej dejavnosti je v ospredje prišla verbalna komunikacija. Med dejavnostjo so bili vsi 

otroci aktivni. Če bi načrtovala dejavnost v prihodnje, bi se poslužila enakih ciljev. 

Dejavnost bi za predšolske otroke naredila malo bolj zahtevno.  
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Slika 28: Pogovor o značilnostih 

DEJAVNOST 28: IGRA S PŠENIČNO, RŽENO, PIRINO IN KORUZNO MOKO 

Cilj: 

-  Otrok razvija sposobnost umetniškega izražanja. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otrok zbira informacije o moki preko igre. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Otrokom sem pustila prosto igro s štirimi mokami (pšenično, rženo, koruzno in pirino). 

Ponudila sem jim plastične lije, otroci so moko pretresali, delali različne oblike. Razvila se 

je celo simbolna igra. Otroci so se spremenili v peke in pekli kruh. Dogovorjeni pa smo bili 

za eno pravilo, da se moke med seboj ne smejo pomešati.  

Otroci so se vsakič znova razveselili igre z moko, pa čeprav potem naša igralnica ni bila v 

najlepšem redu. Zanimivo mi je bilo opazovati najmlajše otroke, ki so ob igri zelo uživali. 

Nekateri so jo imeli tudi v laseh, vendar se prav nihče ni obremenjeval s tem, važno je bilo, 

da je bila igra zanimiva in razigrana. Najpomembneje mi je bilo, da so ob igri uživali vsi 
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otroci, tudi če ob koncu igre niso bili ravno prav »lepi«. Menim, da moramo tudi v 

prihodnje v skupini ponuditi več igre z nestrukturiranim materialom. 

EVALVACIJA 

Tudi pri tej dejavnosti smo načrtovane cilje dosegli. Preko igre so otroci moko še bolj 

spoznali, predvsem njene lastnosti. Cilji so bili doseženi pri vseh otrocih, saj so se prav vsi 

želeli igrati z moko. Dejavnost je potekala, kot je bila načrtovana. Za zelo dobro se je 

izkazalo to, da so se lahko otroci na konkreten način igrali z moko. Med otroki je potekala 

verbalna komunikacija, med najmlajšimi pa tudi neverbalna. Med dejavnostjo so bili 

aktivni vsi otroci. Tudi v prihodnje, če bi izvajala takšen projekt, bi se zagotovo odločila za 

takšno dejavnost. 

 

Slika 29: Igra z moko 

DEJAVNOST 29: POKUŠINA KRUHA 

Cilji: 

- Otroci okušajo različne vrste kruha.  

- Otroci spoznavajo različne vrste kruha. 
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Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije preko okušanja kruha.  

POTEK DEJAVNOSTI 

Tudi za to dejavnost sem kruh spekla doma in ga prinesla v vrtec. Spekla sem ga po 

receptu, ki ga je v vrtec prinesel otrok.  

Koruzni kruh: 

- 70 dag bele moke, 

- 30 dag koruzne moke, 

- 5 dag kvasa, 

- sol, 

- žličko sladkorja, 

- 5 dag margarine, 

- mleko. 

Ko sem ga prinesla v vrtec, sem ga dala najprej otrokom povonjati. Povedali so mi, da diši 

po koruzi. Ker v receptu ni bilo nobenih dodatkov, saj kruhu nisem dodala nobenih 

dodatkov. Prav vsi otroci so kruh pokusili. Eden izmed otrok je dejal, da je zelo dober. 

Nekateri otroci so ga primerjali s prejšnjim kruhom in ugotovili, da je ta rumene barve, saj 

je tudi koruzna moka rumene barve.  

Tudi tokrat so me otroci presenetili, saj so sami ugotovili, iz katere moke je pečen kruh. 

Najpomembneje je bilo, da so kruh pokusili vsi otroci. Tudi pri tej dejavnosti vidim 

povezovanje z drugimi dejavnosti, otroci so sami primerjali kruh z drugim kruhom.  

EVALVACIJA 

Degustacija kruha je dosegla načrtovane cilje. Otroke smo skozi to dejavnost pripeljali do 

tega, da so okušali kruh iz notranjske pokrajine. Cilji so bili v celoti doseženi pri vseh 

otrocih, saj so pokusili kruh vsi otroci. Načrtovana dejavnost je bila izpeljana, kot sem jo 
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načrtovala. Sodelovanja pri tej dejavnosti ni bilo. Med samo degustacijo je potekala 

verbalna komunikacija. Med dejavnostjo so bili aktivni vsi otroci. Tudi v bodoče bi 

načrtovala enako dejavnost, saj tako otrokom na konkreten način ponudim kruh. 

 

Slika 30: Degustacija kruha 

DEJAVNOST 30: SESTAVLJAMO ZEMLJEVID SLOVENIJE – GORENJSKA 

Cilji: 

- Otroci spoznavajo pokrajine v Sloveniji. 

- Otroci se srečujejo z zemljevidom Slovenije. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

-  Otroci preko zemljevida in vprašanj zbirajo informacije o gorenjski pokrajini. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Otrokom sem zastavila uganki: 

- Kje je naša najvišja gora? 

- Od kod prihaja Kekec? 
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Otroci so mi znali pokazati na zemljevidu, za Kekca pa so tudi vedeli, da je to v Kranjski 

Gori.  

Otroci so poiskali delček, ki je prekrival našo najvišjo goro ter Kranjsko Goro. Tisti, ki je 

našel delček, ga je lahko tudi vstavil v zemljevid.  

Otroci so ugotovili, da sta nam ostali samo še dve pokrajini. Ko smo vstavili kos, smo 

ponovili, kaj smo se že naučili.  

Na koncu pa smo zapeli še pesmico: 

Jaz pa pojdem na Gorenjsko, 

tja na gornje Štajersko. 

Nihče drug ne pojde z mano 

kakor drobna ptičica. 

S kljunčkom mi bo pot kazala, 

s perjem senco delala. 

Pesmice bo prepevala, 

kratek čas mi delala. 

Mal' počakaj, mal' ponehaj, 

da se vreme sprevedri. 

Vreme se je sprevedrilo, 

zdaj pa moram rajžati. 

Ti boš pa doma ostala, 

milo se boš jokala. 

(avtor neznan) 

Otroci so me presenetili, saj sem mislila, da za najvišjo goro Triglav ne bodo vedeli, za 

Kekca pa sem menila, da bodo vsaj predšolski otroci vedeli. Otroci so tako spoznali še eno 
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izmed naših lepših pokrajin. Opazila sem, da so si otroci o pokrajinah veliko zapomnili, da 

jih znajo že sami poimenovati ter povedati njihove značilnosti ter glavna mesta. Otrokom 

je bilo zanimivo, ko smo na koncu zapeli pesmico. Tako smo dejavnost zaključili na malo 

drugačen način kot po navadi.  

EVALVACIJA 

Dejavnost je dosegla načrtovane cilje. Otroke je pripeljala do tega, da so spoznali nekaj 

značilnosti Gorenjske in slišali novo pesmico o Gorenjski. Vsi cilji so bili v celoti doseženi 

pri vseh otrocih, saj so vsi pokazali interes za zemljevid. Dejavnost je potekala, kot je bila 

načrtovana. Za dobro se je izkazalo to, da sem otroke povprašala o stvareh, za katere so že 

slišali. Tudi sodelovanje otrok je bilo prisotno skozi celotno dejavnost. Pri tej dejavnosti je 

otroke kot didaktični material najbolj pritegnil zemljevid. Otroci so me presenetili, ko so 

vedeli, da prihaja Kekec iz Kranjske Gore. Med otroki in mano je potekala verbalna 

komunikacija v obliki pogovora. Med dejavnostjo so bili vsi otroci aktivni. Proti koncu 

dejavnosti je najmlajšim otrokom koncentracija malo popuščala. Delo je bilo diferencirano 

na posameznika.  

 

Slika 31: Zemljevid Slovenije 
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DEJAVNOST 31: OTROCI POIŠČEJO RECEPT ZA KRUH Z GORENJSKE 

POKRAJINE  

Cilji: 

- Otroci aktivno iščejo informacije po knjigah, spletu … 

- Otroci spoznavajo kruh za določeno pokrajino. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otrok prinese informacijo od doma.  

POTEK DEJAVNOSTI 

Otroci so brez mojih navodil naslednji dan prinesli v vrtec recepte za kruh z Gorenjske. 

Recepta sta bila naslednja: 

- gorenjc polbeli, 

- gorenjski kruh. 

Otroci so našteli glavne sestavine za pripravo kruha. V enem izmed receptov se je pojavila 

ovsena moka, zato smo spoznali še ovseno moko. Pred otroki sem jo stresla v posodo. 

Otroci so jo potipali, vonjali. Ugotovili so, da se od drugih razlikuje po barvi in vonju, ter 

da vsebuje majhne dele žita, ki jih je čutiti. Ko smo primerjali, kateri moki je najbolj 

podobna, smo ugotovili, da pšenični in koruzni.  

Otroci so o receptih poročali. Opazila sem, da so se med dejavnostjo naučili, da morajo 

pozorno poslušati, da bi lahko ugotovili, katera moka se največkrat ponovi. Nekateri izmed 

otrok so znali tudi sami poimenovati vse moke. Opazila sem, da so pri tej dejavnosti 

sodelovali tudi mlajši otroci. Moko so želeli videti in jo tudi povonjati. Opazila sem, da 

otroci nimajo težav s primerjanjem mok. Zato smo ovseno moko hitro uvrstili med 

pšenično in koruzno.   
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EVALVACIJA 

Dejavnost je dosegla načrtovane cilje. Otroci so spoznali še eno novo vrsto kruha in moko. 

Cilji so bili doseženi, vendar ne pri vseh, saj vsi otroci niso prinesli recepta. Dejavnost je 

potekala, kot je bila načrtovana. Za dobro se je izkazalo, da so otroci imeli na voljo 

konkretno moko. Med dejavnostjo so sodelovali in bili aktivni le tisti otroci, ki so imeli 

recept. Drugi pa so se vključili le pri pogovoru, vendar so vseeno poslušali. Presenetili so 

me otroci, ker niso imeli težav z iskanjem razlik med mokami. Med otroki je potekala 

verbalna komunikacija. Navodila so razumeli vsi in dodatna navodila niso bila potrebna. 

Dejavnost je bila diferencirana tako na posameznika kot na manjšo skupino.  

 

Slika 32: Recepti 

DEJAVNOST 32: IGRA Z MOKAMI (PŠENIČNA, RŽENA, PIRINA, KORUZNA, 

OVSENA) 

Cilj: 

- Otrok razvija sposobnost umetniškega izražanja. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otrok spoznava moko preko igre in tako zbira informacije o moki. 
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POTEK DEJAVNOSTI 

Otrokom sem po pogovoru o kruhu in moki ponudila možnost, da se lahko igrajo z moko. 

Otroci so se tega kotička razveselili. Vsi bi se radi igrali v tem kotičku. Razdelili smo se v 

skupine in si določili kotičke. Otroci so sami razdelili moko na svetlo in temno. Med svetlo 

je spadala pšenična, koruzna in ovsena, temni pa sta bili ržena in pirina.  

Otroci so se imeli možnost igrati s petimi mokami. Ko sem jih povpraševala, kdo se želi 

igrati z mokami, so želeli vsi, zato smo se dogovorili za vrsti red. Otroci so se »začarali« v 

peke in pekli kruh, štručke, pecivo, … Zanimivo mi je bilo, da so otroci razdelili moke na 

svetle in temne. Ideja je prišla od predšolske deklice. Pohvalila sem jo in ji dejala, da zna 

zelo dobro opazovati.  

EVALVACIJA 

Igra z moko je dosegla načrtovane cilje. Otroci so tako moko spoznali še preko čutila za 

otip. Cilji so bili v celoti doseženi pri vseh otrocih, saj so si igre želeli prav vsi. Dejavnost 

je potekala, kot je bilo načrtovana. Pri dejavnosti so sodelovali vsi otroci. Med otroki je 

bilo malo verbalne komunikacije, prevladovala je neverbalna komunikacija. Navodila so 

razumeli vsi. Dodatnih pojasnil ni bilo potrebnih. Delo je bilo diferencirano na 

posameznika. Tudi v prihodnje, če bi načrtovala takšno dejavnost, bi sledila enakim ciljem. 

Izpeljala bi jo na enak način.  
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Slika 33: Igra z moko 

DEJAVNOST 33: ČUTNA POT NA TEMO KRUHA 

Cilj: 

- - Otroci izvajajo naravne oblike gibanja. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- - Otroci preko gibanja utrjujejo pridobljeno znanje. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Za otroke sem pripravila tudi dejavnost, ki je povezana z gibanjem. Postavila sem jim 

čutno pot in poleg čutne poti postavila slike glavnih sestavin za kruh: moko, vodo, sol in 

kvas. 

Nato sem med otroke razdelila te štiri sestavine, tako da je vsak otrok dobil svojo karto. 

Otroci so se premikali po čutni poti tako, da so sledili svojim simbolom. Na koncu so na 

pladenj dali sestavine za peko kruha, nobena ni smela manjkati, drugače kruh ni bil pečen.  

Otroci so na postajah čutne poti izvajali naravne oblike gibanj. Otroci z miselno 

aktivnostjo, ki je bila vključena poleg čutne poti, niso imeli težav. Otroci so tega navajeni, 

saj to redno izvajamo v skupini po NTC sistemu.  



Novljan M. (2014). Kruh v pokrajinah Slovenije – raziskovalno učenje v vrtcu. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

86 

 

 

 

EVALVACIJA 

Čutna pot je dosegla načrtovane cilje. Naučili smo se, da lahko tudi preko gibanja 

osvojimo znanje o kruhu. Cilji so bili v celoti doseženi. Prav tako so bili doseženi pri vseh 

otrocih, saj so pri dejavnosti sodelovali vsi. Dejavnost je potekala, kot je bila načrtovana. 

Otrokom je bilo posebej zanimivo to, da so s pomočjo čutne poti »spekli kruh«. Otroci so 

se dejavnosti razveseli, saj smo na drugačen način ponavljali sestavine za peko kruha. Med 

otroki je med dejavnostjo potekala verbalna komunikacija. Pri dejavnosti so bili aktivni vsi 

otroci, vendar je mlajšim otrokom prej popustila koncentracija. Dejavnost je bila 

diferencirana na posameznika. Sama sem se s pomočjo dejavnosti naučila, da bo mogoče v 

prihodnje bolje, da dejavnosti razdelim glede na starostne skupine. Mlajšim otrokom pa 

sestavim lažjo čutno pot.  

 

Slika 34: Čutna pot 

DEJAVNOST 34: ISKANJE ZNAČILNOSTI GORENJSKE IN IZDELOVANJE 

PLAKATA 

Cilj: 

- Otroci spoznavajo značilnosti pokrajine. 
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Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci prinesejo informacije od doma. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Otroci so doma poiskali eno značilnost Gorenjske. Otroci so poiskali naslednje značilnosti: 

- blejska kremna rezina, 

- Bled, 

- Bohinj, 

- Kekca, 

- Planico, 

- alpsko hišo, 

- gorenjsko narodno nošo. 

Slike smo izrezali in izdelali plakat. Plakat smo predstavili tudi sosednji skupini. Vsak 

otrok je svojo značilnost predstavil.  

Tudi z iskanjem značilnosti za gorenjsko pokrajino otroci niso imeli težav. Našli so jih kar 

nekaj. Otrokom je najbolj v spominu ostala blejska kremna rezina, ki smo jo imeli 

naslednji dan tudi na jedilniku. Opazila sem, da otroci brez težav nastopajo pred sosednjo 

skupino. Tudi pri tej dejavnosti se je opazilo, da so se otroci doma skupaj s starši o 

značilnostih pogovorili. Nekateri pa so to pokrajino že obiskali, bili so že na Bledu. 

Predšolski otroci si bodo letos za zaključek leta ogledali Kekčevo deželo, tako da bodo 

lahko svoje znanje obnovili še takrat.  

EVALVACIJA 

Načrtovana dejavnost je dosegla svoje cilje. Otroci so preko dejavnosti spoznali značilnosti 

gorenjske pokrajine. Cilji so bili v celoti doseženi, seveda ne pri vseh otrocih, saj je 

informacije o Gorenjski prinesla samo polovica otrok. Najbrž so predšolski otroci pozabili, 

ker so hodili na plavanje. Dejavnost je potekala, kot je bila načrtovana. Sodelovali so tisti 

otroci, ki so značilnost pokrajine prinesli. Med dejavnostjo je med otroki potekala verbalna 
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komunikacija. Navodila so razumeli vsi otroci. Dodatna pojasnila niso bila potrebna. Med 

dejavnostjo so bili aktivni le tisti, ki so imeli s seboj značilnost pokrajine. Tudi ta dejavnost 

je bila diferencirana na posameznika. Znanje smo sproti preverjali.  

 

Slika 35: Plakat 

DEJAVNOST 35: INTERVJU S KUHARICO IN SOSEDNJO SKUPINO 

Cilji: 

- Otrok posreduje informacije preko intervjuja. 

- Otrok se postavi v vlogo novinarja. 

Cilji procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije. 

- Otroci dokumentirajo informacije na stolpični diagram. 
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POTEK DEJAVNOSTI 

Pri tej dejavnosti je sodeloval tisti otrok, ki je bil ta dan dežuren. V našem kotičku je 

poiskal ovseno moko in jo nesel sosednji skupini. V sosednji skupini je izvedel intervju.  

Otroke je vprašal: 

- Kako se ta moka imenuje? 

- Iz katerega žita je moka? 

Otroci so moko tipali in vonjali, nekateri so jo tudi okušali. Najmlajši otroci pa so se želeli 

z njo kar poigrati. Nato je moko pokazal tudi vzgojiteljicam. Tudi one so jo povonjale in 

okusile. Otroci sprva niso vedeli, katera moka je to. Potrebovali so namig. Za namig jim je 

prostovoljec ponudil slike žit. Tudi z dodatno pomočjo niso ugotovili, katera moka je bila.  

Odgovor je bil, da je moka ječmenova. 

Pravilni odgovor pa je bil, da je moka ovsena. 

Ena izmed vzgojiteljic pa je uganila, saj je povedala, da je imela to moko zjutraj za zajtrk.  

Prostovoljec je šel do plakata, na katerem je bil stolpični diagram in označil pod stolpec 

napačno. 

Intervjuvali smo tudi svojo kuharico. Prostovoljec jo je vprašal: 

- Kakšna je moka? 

- Iz katerega žita? 

Kuharica je moko povonjala in takoj ugotovila, da je moka ovsena. Prostovoljec ji je 

pritrdil in odhitel do našega plakata, kjer je na stolpični diagram označil pravilni odgovor. 
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EVALVACIJA 

Načrtovana dejavnost je dosegla načrtovane cilje. Cilji so pripeljali otroke do tega, da so 

svoje informacije podajali ostalim otrokom in nato dokumentirali na stolpičnem diagramu. 

Cilji so bili v celoti doseženi pri vseh otrocih. Dejavnost je potekala, kot je bila načrtovana. 

Za dobro se je izkazalo to, da so se otroci postavili v vlogo novinarja. Med otrokom in 

ostalimi otroki je potekala verbalna komunikacija. Navodila je prostovoljec razumel, zato 

dodatnih pojasnil ni bilo potrebnih. Med dejavnostjo je bil aktiven samo en otrok in tudi 

dejavnost je bila diferencirana na posameznika.  

Slika 36: Intervju s kuharico 

DEJAVNOST 36: POKUŠINA KRUHA 

Cilji:  

- Otroci spoznavajo različne vrste kruha. 

- Otroci okušajo kruh. 

- Otroci spoznavajo pekarno.  
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Cilj procesno aktivnega učenja:  

- Otrok pridobiva informacije v pekarni.  

POTEK DEJAVNOSTI 

Tokrat smo se po kruh odpravili v bližnjo pekarno. Predhodno smo se tudi pozanimali po 

telefonu, ali imajo to vrsto kruha. Otroci so v pekarno poklicali sami ter se tudi sami 

dogovorili, da obiščemo pekarno in kupimo kruh.  

Naslednji dan, ko smo bili dogovorjeni za obisk pekarne, smo se takoj po zajtrku odpravili 

tja. Predhodno smo se z otroki pogovorili o obnašanju v pekarni. Opozorila sem jih tudi, 

naj bodo pozorni na delo prodajalke. Ko smo prišli do pekarne, je bila za prodajalnim 

pultom prijazna prodajalka. Otroci so povedali, da so včeraj klicali in se dogovorili za 

kruh. Prodajalka nam je dala kruh, otroci so kruh tudi sami plačali. Kruh je bil še topel in 

je prijetno dišal. Zato smo se hitro vrnili v vrtec in ga pokusili. 

Tokrat je bila degustacija za nas nekaj posebnega. Otroci so sami poklicali v pekarno, se 

dogovorili za obisk pekarne, kruh naročili in ga nato tudi plačali. Ko smo svoje obveznosti 

v trgovini zaključili, smo se hitro odpravili v vrtec, kjer smo kruh tudi pokusili. Celo pot pa 

nam je kruh delal prijetne skomine, saj je iz vrečke prav lepo dišalo. Zaradi poslovne 

skrivnosti nam niso želeli recepta napisati. Tokratna izkušnja je bila za otroke nekaj 

posebnega. Saj otroci niso pričakovali, da bodo lahko sami poklicali v pekarno in se tudi 

sami dogovorili. Prav vsak otrok je o tej preizkušnji pripovedoval doma staršem. 

EVALVACIJA 

Dejavnost je bila diferencirana na posameznika. Tudi v prihodnje, če bi načrtovala takšno 

dejavnost, bi jo enako, da bi se otroci sami predhodno dogovorili s pekarno. Saj so tako 

pridobili eno izkušnjo več. Med dejavnostjo so bili vsi aktivni, tudi v pekarni so bili vsi 

aktivni. Navodila so razumeli vsi otroci, v pekarni sem morala nanje opozoriti le mlajše 

otroke. Med otroki je potekala verbalna komunikacija., prav tako pa je potekala verbalna 

komunikacija tudi med prodajalko in otroki. Presenetili so me otroci, da so brez zadržkov 
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poklicali v pekarno. Pri dejavnosti so sodelovali vsi otroci. Načrtovani cilji so bili 

doseženi, otroci so tako spoznali še pekarno in delo prodajalke. Cilji so bili v celoti 

doseženi pri vseh otrocih.  

 

Slika 37: Ovsen kruh 

DEJAVNOST 37: SESTAVLJAMO ZEMLJEVID SLOVENIJE – PRIMORSKA 

Cilji: 

- Otroci spoznavajo pokrajine v Sloveniji. 

- Otroci se srečujejo z zemljevidom Slovenije. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci prinesejo informacije od doma. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Otrokom sem pripravila risbo z ladjo in morjem. Povprašala sem jih, kaj je to, v kateri 

pokrajini to srečamo. Otroci so prepoznali, da je to morje in da je na sliki tudi ladja. 

Povprašala sem jih, kje to srečamo. Otroci so odvrnili, da na morju. Otrokom sem rekla, 

naj mi povedo, kako se ta pokrajina imenuje. Dobila sem različne odgovore: 

- morska, 
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- morje 

- Premorje.  

Vprašanje sem pustila odprto in jih poprosila, naj povprašajo doma starše.  

Naslednji dan, ko so prihajali v vrtec, so mi povedali, da je to Primorska. Vstavili smo svoj 

kos Primorske na zemljevid. Otroci so ugotovili, da na našem zemljevidu manjka samo še 

en kos Slovenije. 

Tokrat smo dejavnost začeli malo drugače. Opazovala sem tudi otroke, ki so naslednji dan 

hodili v vrtec polni znanja od doma. Otroci so sami opazili, da nam na sestavljanki manjka 

samo še en kos Slovenije. Opazila sem, da je bilo otrokom všeč, ko smo to dejavnost začeli 

malo drugače. Tudi tokrat so me otroci s svojimi odgovori presenetili in spet pokazali, 

kako velika je lahko otroška domišljija. Opažam, da so otroci vse bolj sproščeni pri 

dejavnostih in niso več tako zadržani, kot so bili pri prvih dejavnostih. Še bolj jih 

spodbujam k temu, saj pri nas ni napačnega odgovora. 

EVALVACIJA 

Pri dejavnosti so sodelovali vsi otroci. Naslednji dan pa niso sodelovali vsi, saj informacije 

niso prinesli vsi. Delo pri tej dejavnosti je bilo diferencirano na posameznika in na manjše 

skupine. Med otroki je potekala verbalna in neverbalna komunikacija. Navodila so v večini 

razumeli vsi otroci, razen mlajših otrok. Njim sem podala dodatna pojasnila. Dejavnost je 

potekala, kot sem jo načrtovala. Načrtovani cilji pri dejavnosti so bili doseženi v celoti, 

prav tako smo cilje dosegli pri vseh otrocih, otrokom pa so cilji pomagali, da so spoznali še 

eno pokrajino Slovenije.  
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Slika 38: Vstavimo še Primorsko 

DEJAVNOST 38: OTROCI POIŠČEJO RECEPT ZA KRUH S PRIMORSKE  

Cilji: 

- Otroci aktivno iščejo informacije po knjigah, spletu … 

- Otroci spoznavajo kruh za določeno pokrajino. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otrok prinese informacijo od doma.  

POTEK DEJAVNOSTI 

Tako kot pri predhodnih pokrajinah so tudi pri Primorski otroci poiskali recept za kruh. 

Otroci so prinesli naslednje recepte za kruh: 

- primorski kruh, 

- pinca (primorski sladki velikonočni kruh), 

- kruh z oljkami, 

- mlečni kruh. 

Vsak otrok je poročal o receptu. Povedal je, kje ga je našel. Povedal je glavne sestavine in 

dodatek, ki ga ima kruh.   
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Z otroki smo pogledali med svoja žita in ugotovili, da ječmenove moke še nismo videli 

oziroma spoznali. Tokrat sem delo prepustila enemu izmed otrok. Moko je stresel v 

posodo. Nato smo jo primerjali z drugimi mokami in ugotovili, da je najbolj podobna rženi 

in pirini moki. Tudi tokrat so otroci razdelili moke na svetle in temne. Ječmenova moka je 

po primerjavi z ostalimi mokami spadala med temne moke.  

EVALVACIJA 

Tokrat so v vrtec prinesli recepte vsi. Nekaj receptov se je ponovilo. Načrtovana dejavnost 

je dosegla svoje cilje. Otroci so tako spoznali kruh in ječmenovo moko. Cilji so bili 

doseženi pri vseh otrocih. Pri dejavnosti so bili lahko aktivni vsi. Dejavnost je potekala, 

kot sem načrtovala. Otroci so bili motivirani od samega začetka dejavnosti in do konca. 

Sproti sem preverjala znanje s podvprašanji, tako da so mi otroci naštevali sestavine ali 

poimenovali kruh. Navodila so razumeli vsi otroci in niso potrebovali dodatnih pojasnil.  

 

Slika 39: Pogovor o kruhu 

DEJAVNOST 39: POLIGON NA TEMO KRUH 

Cilji: 

- Otroci izvajajo naravne oblike gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, plazenje). 
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- Otroci preko ovir sestavijo sestavine za kruh. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci spoznavajo sestavine kruha preko gibanja.  

POTEK DEJAVNOSTI 

Znanje na temo kruh smo utrjevali tudi s pomočjo poligona. Otrokom sem pripravila šest 

postaj: 

- plazenje pod mizo, 

- vrtenje okoli mize, 

- poskoki, 

- slalom, 

- plazenje skozi obroče, 

- hoja po črti. 

Pravila sem povedala na začetku in otroci so se jih držali. Na začetku smo imeli v škatli 

zamaške različnih barv: 

- moder – voda, 

- bel – moka, 

- roza – sol, 

- zelen – kvas. 

Vsak otrok je vzel svoj zamašek in se podal na poligon. Ko so prišli do konca, jih je čakal 

list in otroci so morali zamašek pravilno uvrstiti. Na vsakem zamašku je morala biti po ena 

sestavina. Tako smo lahko kruh naredili in ga dali peči. Otroci so poligon večkrat želeli 

ponoviti. Da so si poligon lahko predstavljali vsi otroci, sem na začetku potek poligona 

prikazala s prostovoljcem.  

Ker smo se ves mesec pogovarjali o kruhu, smo se želeli na to temo malo razgibati. Ko 

sem otrokom povedala navodila za poligon, so z nestrpnostjo čakali, kdaj ga bodo lahko 
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preizkusili. Otroci so takšnih poligonov vešči, vedno jim zraven ponudimo tudi miselno 

aktivnost. Najpomembneje mi je bilo, da so pri dejavnosti sodelovali vsi otroci.  

EVALVACIJA 

Dejavnost je bila diferencirana na posameznika. Otroci so svoje znanje sproti preverjali. 

Pri dejavnosti so bili aktivni vsi otroci. Med otroki je potekala verbalna komunikacija. 

Motivacija je bila skozi celotno dejavnost. Načrtovane cilje sem dosegla. Otroke smo 

poučili o tem, da lahko tudi preko gibanja ponovimo pridobljeno znanje o kruhu. Cilji so 

bili v celoti doseženi pri vseh otrocih. Dejavnost je potekala, kot je bila načrtovana. 

Sodelovanje je bilo prisotno skozi celotno dejavnost.   

 

Slika 40: Poligon 

DEJAVNOST 40: INTERVJU S KUHARICO IN SOSEDNJO SKUPINO 

Cilji: 

- Otrok posreduje znanje preko intervjuja. 

- Otrok se postavi v vlogo novinarja. 
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Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otrok zbira informacije in jih nato dokumentira v stolpični diagram. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Dežurni otrok je tisti dan poiskal med mokami ječmenovo moko, jo odnesel do sosednje 

skupine in otroke vprašal: 

- Kako se ta moka imenuje? 

- Iz katerega žita je? 

Tudi to moko so otroci povonjali in okusili. Dali pa smo jim tudi možnost, da se s to moko 

igrajo. Otroci niso ugotovili, katera moka bi to lahko bila. Rekli so, da odgovora ne 

poznajo. Ponudili smo jim pomoč s slikami žit, vendar tudi tako ni šlo.  

Odgovor je bil: »Mislimo, da je ajdova moka.« 

Prostovoljec jim je dejal, da je to ječmenova moka.  

Tudi vzgojiteljice v skupini moke niso prepoznale.  

Nato je intervjuval še kuharico. Z enakimi vprašanji kot je to storil pri sosednji skupini.  

Tudi kuharica je povonjala moko. Odgovorila je: »To je ržena moka.« 

Prostovoljec je dejal: »To ni ržena moka, ampak ječmenova moka.«  

Oba podatka je vnesel na naš stolpični diagram. 

To je bil naš predzadnji intervju. Tudi tokrat nismo imeli težav z izbiranjem prostovoljca. 

Opazila sem, da so vsi otroci pri tej dejavnosti želeli sodelovati. Menim, da so s tem 

pridobili nove izkušnje in odpravili strah pred javnim nastopanjem. Prav tako sem opazila, 

da tudi pri vnašanju podatkov v stolpični diagram otroci niso imeli težav. 

EVALVACIJA 

Dejavnost je dosegla cilj. Otroci so preko intervjuja prenašali znanje na ostale otroke in ga 

nato tudi dokumentirali na stolpičnem diagramu. Cilji so bili v celoti doseženi, vendar ne 
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pri vseh otrocih, saj je dejavnost opravil samo en otrok. Dejavnost je potekala, kot je bila 

načrtovana. Otrok je pri dejavnosti sodeloval. Za dobro pa se je izkazalo to, da je otrok 

nesel s seboj slike žit (pšenica, koruza, ječmen, rž, ovsen, ajda, pira), da bi otroci lažje 

prepoznali moko. Med novinarjem in otroki je potekala verbalna komunikacija. Med 

novinarjem in otroki starimi od 1 do 2 let pa je potekala predvsem neverbalna 

komunikacija. Novinar je navodila razumel in ni potreboval dodatnih pojasnil. Med 

dejavnostjo je bil tako aktiven en otrok. Delo je bilo diferencirano na posameznika. 

Otrokom je bilo zanimivo tudi to, ker so lahko šli v kuhinjo in intervju opravili tam.  

 

 

Slika 41: Vnašanje podatkov v diagram 

DEJAVNOST 41: POKUŠINA KRUHA 

Cilj: 

- Otroci okušajo različne vrste kruha in spoznavajo različne oblike kruha. 

Cilji procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije preko okušanja kruha. 

- Otroci prinesejo informacije iz pekarne.  
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POTEK DEJAVNOSTI 

Tudi pri tej vrsti kruha smo se odpravili v pekarno. Otroci so predhodno poklicali in 

povprašali po vrsti kruha. Prodajalka v trgovini jim je dejala, da takšne vrste kruha nimajo, 

lahko pa kruh spečejo posebej za nas. Dogovorili smo se, da kruh spečejo. Tako smo na 

dogovorjeni dan prišli v pekarno in kupili kruh. Otroke sem predhodno opozorila, naj 

pogledajo, koliko vrst kruha imajo v pekarni. Ko smo kupovali kruh, so si otroci ogledali, 

koliko vrst kruha imajo v pekarni. Ko smo postopek zaključili, smo se odpravili v vrtec.  

Najprej smo ga povonjali in poskušali ugotoviti, iz katere moke je. Nato pa smo ga vsi 

veselo pokusili.  

Tudi ta degustacija je bila za nas nekaj posebnega. V vrtec ga nisem prinesla jaz, ampak 

smo se tudi tokrat odpravili v pekarno. Po predhodnem dogovoru s prodajalko nas je čakal 

hlebček kruha. V vrtcu smo se predhodno pogovorili, kako se v pekarni obnašamo, in da 

naj bodo otroci pozorni na to, koliko vrst kruha imajo v pekani. Otroci so se sami 

dogovorili, po kakšen kruh smo prišli. Plačali smo ga in se odpravili v vrtec, kjer smo kruh 

tudi degustirali. Saj nam je v želodcu že pošteno krulilo, ker je v pekarni in iz naše vrečke 

prav prijetno dišalo. Menim, da so otroci tako spoznali že veliko različnih vrst kruha in 

oblik. Nekateri doma te možnosti namreč nimajo. Otrokom sem zopet ponudila konkretno 

izkušnjo z naročanjem kruha in dogovarjanjem po telefonu. 

EVALVACIJA 

Pri dejavnosti so sodelovali vsi otroci. Delo je bilo tako diferencirano na posameznika. 

Med otroki je potekala sproščena verbalna komunikacija. Prav tako so podana navodila 

razumeli vsi otroci. Pri dejavnosti je bilo zanimivo, ko so otroci sami poklicali v pekarno 

in se dogovorili. Načrtovana dejavnost je potekala, kot sem jo načrtovala. Dobro se je 

izkazalo tudi to, da smo se odpravili v pekarno in poleg vsega spoznali še pekarno. Otroci 

so tako videli različne vrste kruha. Dejavnost je načrtovane cilje dosegla v celoti. Upam si 
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trditi, da pri vseh otrocih. Tudi v prihodnje, če bi načrtovala takšno dejavnost, bi sledila 

enakim ciljem, z enakimi vsebinskimi in procesnimi cilji.  

 

Slika 42: Pokušanje kruha 

DEJAVNOST 42: ISKANJE ZNAČILNOSTI PRIMORSKE IN IZDELOVANJE 

PLAKATA 

Cilji: 

- Otrok spoznava značilnosti pokrajine.  

- Otrok sodeluje pri pogovoru. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otrok zbira informacije o pokrajini.  

POTEK DEJAVNOSTI  

Otroci so doma poiskali značilnosti primorske. Prinesli so jih v vrtec in o njih kaj povedali. 

Našli so naslednje značilnosti: 

- Sečoveljske soline, 

- morje, 

- vinograde, 

- vipavska jota, 



Novljan M. (2014). Kruh v pokrajinah Slovenije – raziskovalno učenje v vrtcu. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

102 

 

 

 

- kobilarna Lipica. 

Otroci so slike izrezali in prilepili na plakat. Nato so plakat predstavili sosednji skupini. 

Ena od deklic je opisala tudi svojo izkušnjo, ki jo je doživela v kobilarni Lipica.   

Tudi tokrat otroci niso imeli težav s prinašanjem značilnosti. Saj danes gredo že skoraj vsi 

otroci na morje. Tako so otroci poleg svojih značilnosti povedali tudi kakšno prigodo z 

morja. Poslušali smo drug drugega. Menim, da je bila ta pokrajina za otroke najlažja, saj so 

imeli veliko predhodnega znanja. Prav tako kot pri vseh prejšnjih pokrajinah so otroci 

plakate predstavili sosednji skupini in obesili smo ga v svoj kotiček v garderobi. Veseli pa 

me tudi to, da so se otroci odprli, in da so povedali svoje izkušnje in prigode, ter da niso 

več tako zadržani, kot so bili pri prvih dejavnostih.   

EVALVACIJA 

Dejavnost je dosegla načrtovane cilje. Otroci so preko dejavnosti spoznali značilnosti 

primorske pokrajine. Cilji so bili tako doseženi pri vseh otrocih, saj so nalogo opravili vsi. 

Dejavnost je potekala, kot je bilo načrtovana. Za dobro se je na koncu projekta izkazalo to, 

da smo si ogledali značilnosti pokrajine. Pri dejavnosti so sodelovali vsi otroci. Pri 

dejavnosti jim je bilo najbolj zanimivo to, da so naredili plakat. Navodila so razumeli vsi 

otroci. Prav tako so bili aktivni vsi otroci, saj smo sproti preverjali svoje znanje. Delo je 

bilo diferencirano na posameznika. Sama pa sem spoznala, da bi ob ponovnem izvajanju 

tega projekta zagotovo izbrala enako dejavnost, saj so otroci uživali v pripovedovanju ob 

slikah.   
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Slika 43: Plakat 

DEJAVNOST 43: PRIREJANJE ŽIT K MOKI 

Cilji: 

- Otrok spoznava različne vrste žita. 

- Otrok natančno opazuje. 

POTEK DEJAVNOST  

Spoznali smo že skoraj vse moke, le ajdove še ne. Pred otroke sem postavila vse moke in 

jim dala nalogo, da razvrstijo žita k mokam. Ob igri so se otroci zabavali in tako na še bolj 

poglobljen način spoznavali moko. Največ težav jim je povzročala ržena, pirina in 

ječmenova moka. Če so zamenjali žita, so drugi otroci hiteli popravljati, ali pa so samo 

povedali, da niso zložili pravilno.  

Pri poimenovanju in razvrščanju žita k moki so bili vsi otroci aktivni in so se želeli 

preizkusiti, koliko so se naučili.  

EVALVACIJA 

Prirejanje žit je doseglo svoje načrtovane cilje. Otroci so tako še bolj spoznali moko in žita. 

Cilji so bili doseženi, prav tako so bili cilji doseženi pri vseh otrocih. Dejavnost je 
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potekala, kot je bila načrtovana. Za dobro se je izkazalo prirejanje. Otroci so tako še 

ponovili dosedanje znanje. Pri dejavnosti so sodelovali vsi otroci, prav tako so bili tudi vsi 

aktivni. Komunikacija je bila sproščena, navodila so razumeli vsi otroci. Delo je bilo 

diferencirano na posameznika. 

 

Slika 44: Prirejanje žit k moki 

DEJAVNOST 44: SESTAVLJAMO ZEMLJEVID SLOVENIJE – KOROŠKA 

Cilji: 

- Otroci spoznavajo pokrajine v Sloveniji. 

- Otroci se srečujejo z zemljevidom Slovenije. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije preko zemljevida.  
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POTEK DEJAVNOSTI 

Pred nami je bila še zadnja pokrajina. Naključno smo izbrali prostovoljca, da je vstavil 

zadnji kos Slovenije na manjkajoče mesto. Tako je bila naša Slovenija sestavljena. Otroci 

so se že predhodno doma pozanimali, kako se reče tej pokrajini, in ko sem vprašala, če 

mogoče vedo, kako se reče tej pokrajini, so vsi v en glas rekli: »Koroška.« Skupaj smo 

ponovili še vse pokrajine za nazaj. Prav vsi otroci so jih usvojili in so jih znali našteti. 

Zanimivo mi je bilo tudi to, da so želeli na zemljevidu Medvedek Lovro potuje po 

Sloveniji pogledati, katere znamenitosti imamo na Koroškem.  

EVALVACIJA 

Pri tej dejavnosti je bilo delo diferencirano na manjšo skupino. Z otroki smo skupaj 

preverili sproti pridobljeno znanje. Preverili smo tako, da sem jim jaz zastavljala vprašanja 

o pokrajinah, oni pa so na njih odgovarjali. Med dejavnostjo so bili vsi otroci aktivni, tako 

v začetku kot tudi ob koncu dejavnosti. Med otroki je potekala verbalna komunikacija, 

med najmlajšimi tudi neverbalna. Nisem pričakovala, da bodo otroci vedeli, kako se reče 

tej pokrajini, a so si očitno informacije pridobili doma pri starših ali pa pri vzgojiteljicah 

sosednje skupine. Sedaj, ko smo sestavili cel zemljevid Slovenije, so otroci nenehno stali 

ob njem in ponavljali pokrajine. Bili so ponosni na to, da smo zemljevid sestavili. Pri 

dejavnosti so sodelovali vsi otroci. Za dobro se je skozi vse dejavnosti izkazal zemljevid, 

ki smo ga sproti dopolnjevali. Dejavnost je dosegla svoje cilje. Otroke sem skozi te 

dejavnosti pripeljala do tega, da so spoznali pokrajine v Sloveniji. Cilji so bili v celoti 

doseženi pri vseh otrocih. Saj danes znajo vsi otroci našteti vse pokrajine. Tudi v 

prihodnje, če bi se lotila takšnega projekta, bi to dejavnost zagotovo uporabila.  
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Slika 45: Koroška 

DEJAVNOST 45: OTROCI POIŠČEJO RECEPT ZA KRUH S KOROŠKE  

Cilji: 

- Otroci aktivno iščejo informacije po knjigah, spletu … 

- Otroci spoznavajo kruh za določeno pokrajino. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci prinašajo informacije od doma. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Otroci so predhodno doma poiskali recepte za kruh iz Koroške pokrajine. Prinesli so 

naslednje recepte: 

- koroški šarkelj, 

- bicina pogača, 

- ajdov kruh z orehi. 

Vsak otrok je naštel glavne sestavine za svoj recept. Otroci so sami ugotovili, da je za 

Koroško najbolj značilna ajdova moka. Moko je v vrtec prinesla ena od deklic. Stresla jo je 

v posodo. Drugi otroci so poiskali razlike in podobnosti z drugimi mokami. Ugotovili so, 
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da je ajdova moka najbolj temna od vseh, torej spada med temne moke. Ko smo spoznali 

vse moke, smo dobili preglednico svetlih in temnih mok. Svetle moke se: pšenična, 

koruzna in ovsena. Temne moke pa so: ržena, pirina, ječmenova in ajdova. Ko sem otroke 

vprašala, katere moke prevladujejo, temne ali svetle, so mi odgovorili, da temne. Po 

pogovoru je sledila igra z mokami.  

EVALVACIJA 

Tudi ta dejavnost je bila v našem projektu zadnja. Med dejavnostjo so bili vsi otroci 

aktivni, vsaj pri pogovoru, saj receptov niso prinesli vsi. Od 17-ih otrok jih je samo 10 

prineslo recept. Med otroki je potekala sproščena verbalna komunikacija. Pri dejavnosti so 

navodila razumeli vsi otroci in ni bilo potrebnih dodatnih pojasnil. Otroci so komaj čakali 

na igro z mokami. Načrtovana dejavnost je potekala, kot sem jo načrtovala. Tudi 

sodelovanje je bilo prisotno skozi celotno dejavnost. Pri dejavnosti so bili doseženi vsi cilji 

pri tistih otrocih, ki so prinesli recepte, pri ostalih pa so bili le delno. Dejavnost je bila 

diferencirana na posameznika in na manjšo skupino. Tudi v prihodnje, če bi imela enak 

projekt, bi se zagotovo poslužila takšne dejavnosti, z enakimi cilji, saj otroci ob koncu 

projekta poznajo sedem mok in jih znajo ločiti in prirediti žito k pravi moki. 

 

Slika 46: Pogovor o receptu 
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DEJAVNOST 46: ISKANJE ZNAČILNOSTI KOROŠKE IN IZDELOVANJE 

PLAKATA 

Cilji:  

- Otrok uri fino motoriko. 

- Otrok spoznava značilnosti koroške pokrajine. 

- Otroci se učijo nastopanja pred drugimi.  

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otrok prinaša informacije od doma. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Otroci so doma poiskali značilnosti Koroške. Prinesli so naslednje značilnosti: 

- park Kralja Matjaža, 

- rudnik Mežica, 

- splavarjenje na reki Dravi, 

- vas Črna na Koroškem, 

- našo najbolj uspešno smučarko Tino Maze, 

- legendo o Kralju Matjažu, 

- ajdove žgance. 

Otroci so slike izrezali in jih prilepili na plakat. Nato pa je vsak o svoji sliki še nekaj 

povedal. Plakat smo predstavili sosednji skupini in ga obesili v garderobi v svoj kotiček. 

Imeli pa smo tudi srečo, da se je lani naša prijateljica iz vrtca preselila na Koroško. Ker so 

nekateri otroci obdržali stike, nam je tudi ona poslala fotografije iz te pokrajine. Plakat smo 

izdelali z namenom, da otroci spoznajo značilnosti koroške pokrajine. 
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EVALVACIJA 

Dejavnost je dosegla svoje cilje. Otroci so spoznali značilnosti koroške pokrajine. Cilji so 

bili v celoti doseženi pri vseh otrocih, saj so nalogo opravili vsi. Dejavnost je potekala, kot 

je bila načrtovana. Opazila sem, da so po tej dejavnosti vsi otroci prepoznali značilnosti 

Koroške pokrajine. Pri dejavnosti so sodelovali vsi otroci s prinašanjem slik in z 

izdelovanjem plakata, prav tako so vsi aktivno delali. Navodila so razumeli vsi in ni bilo 

potrebnih dodatnih pojasnil. Dejavnost je bila diferencirana na posameznika in na manjšo 

skupino. Če bi se takšnega projekta lotevala v prihodnje, bi se spet odločila za takšno 

dejavnost, saj sem tako otrokom pokrajino še bolj približala.   

 

Slika 47: Plakat 

DEJAVNOST 47: INTERVJU S KUHARICO IN SOSEDNJO SKUPINO 

Cilji: 

- Otrok posreduje svoje znanje preko intervjuja. 

- Otrok se postavi v vlogo novinarja. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije in jih dokumentirajo na stolpični diagram. 
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POTEK DEJAVNOSTI 

Tudi tokrat smo naključno izbrali prostovoljca, ki je opravil intervju s sosednjo skupino. 

Vzel je ajdovo moko in šel k sosednji skupini. Vprašal jih je: 

- Kako se ta moka imenuje? 

- Iz katerega žita je moka? 

Otroci so moko povonjali in otipali. Niso ugotovili, iz katerega žita bi lahko bila moka. 

Pomagale so jim njihove vzgojiteljice in prišli so do skupne rešitve, da je to ajdova moka. 

Prostovoljec jim povedal, da so odgovorili pravilno. Stopil je do našega stolpičnega 

diagrama in označil na njem pravilen odgovor. Nato je intervju opravil še s kuharico. Tudi 

njo je vprašal: 

- Kako se ta moka imenuje? 

- Iz katerega žita je? 

Tudi kuharica je moko povonjala in potipala. Odgovorila je: »Ajdova.« Prostovoljec ji je 

na odgovor pritrdil. Tudi to je označil na našem stolpičnem diagramu. Potem pa smo s 

celotno skupino ugotavljali, kdo je odgovoril največkrat pravilno. Otroci so ugotovili, da je 

bila to kuharica, ter da je sosednja skupina odgovorila največkrat napačno. Ker je bil to za 

otroke v tem projektu zadnji intervju, so ga želeli opravljati vsi, saj so se v tej vlogi 

počutili pomembne. Pomembni so bili, ker so bili veliki in so vedeli veliko več kot tisti 

manjši v sosednji skupini. Otroci pa so pridobili dodatno izkušnjo, kako se pripraviti na 

intervju. Izgubili pa so tudi strah pred nastopanjem.  

EVALVACIJA 

Pri dejavnosti je sodeloval en otrok, saj je bila diferencirana na posameznika. Pri končni 

analizi diagrama pa so sodelovali vsi otroci. Med novinarjem in ostalimi je potekala  

sproščena verbalna komunikacija. Prostovoljec je otroke motiviral z ajdovo moko. 

Načrtovani cilji so bili v celoti doseženi. Za dobro se je izkazalo to, da so otroci moko 
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povonjali in otipali. Tudi v prihodnje bi zagotovo uporabila takšno dejavnost z enakimi 

cilji.  

 

Slika 48: Intervju sosednje skupine 

DEJAVNOST 48: UČENJE PESMICE 

Cilji: 

- Doživljanje pesmice, izražanje pesmice in veselje ob pesmici.  

- Izražanje doživetij v plesnem jeziku. 

POTEK DEJAVNOSTI 

V knjižnici vrtca so otroci poiskali pesmice. Postavila sem jim nalogo, naj poiščejo eno 

izmed pesmic, ki govori o Koroški pokrajini. Pomagala jim je ena izmed predšolskih 

deklic, ki zna že brati. Skupaj so našli ljudsko pesmico Po Koroškem po Kranjskem.  

Po Koroškem, po Kranjskem 

že ajda zori, že ajda zori, že ajda zori, 

en deklič jo žanje, jo roka boli, 

jo roka boli, prav zares. 
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Tri dni jo je žela, tri snope ima, 

tri snope ima, tri snope ima, 

pogleda na roke, kak žuljave ma, 

kak žuljave ma, prav zares. 

 

Naučili smo se zapeti pesmico. Da bi bilo naše petje še bolj zabavno, pa smo vključili še 

male instrumente.   

EVALVACIJA 

Dejavnost ni potekala, kot je bila načrtovana. V začetku nisem načrtovala malih 

instrumentov, kasneje sem videla, da bi bilo smiselno, da jih dodam. To se je izkazalo za 

dobro, saj so otroci ob glasbi še bolj uživali. Načrtovani cilji so bili v celoti doseženi pri 

vseh otrocih. Tudi pri dejavnosti so sodelovali vsi otroci. Med otroki ni bilo komunikacije, 

razen ko so si izmenjali instrumente. Navodila so razumeli vsi otroci, zato ni bilo potrebnih 

dodatnih pojasnil. Dejavnost je bila diferencirana na posameznika. Tudi v prihodnje bi 

zagotovo uporabila dejavnost s pesmico, saj se otroci ob tem sprostijo. 
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Slika 49: Učenje pesmice 

DEJAVNOST 49: POKUŠINA KRUHA 

Cilji: 

- Otroci preizkušajo različne vrste kruha. 

- Otroci spoznavajo različne vrste kruha. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci zbirajo informacije.  

POTEK DEJAVNOSTI 

Pri tej degustaciji nam je kruh prinesla vzgojiteljica. Doma ga je spekla iz ajdove moke. 

Otrokom sem dala povonjati kruh, nato pa smo opazovali njegovo obliko. Otroci so 

ugotovili, da je kruh »potlačen«. Ugotovili smo, da je kruh potlačen, ker je ajdova moka 

težka moka.  
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Nato pa smo kruh pokusili. Vsi otroci so kruh pokusili. Nekateri so ga želeli tudi dvakrat. 

Otroci so med projektom okusili več različnih vrst kruha. Nekateri te možnosti nimajo 

doma in sem jim lahko to možnost ponudila jaz. Vesela sem, da sem lahko ta projekt 

izpeljala v takšni luči in otrokom ponudila možnost, ki je doma niso deležni vsi. Menim, da 

sem si projekt dobro zastavila, in da so bile otrokom degustacije prav zanimive.  

EVALVACIJA 

To je bila v tem projektu zadnja dejavnost. Otroci so preko dejavnosti spoznavali kruh, 

oblike kruha, vrste kruha, značilnosti pokrajin … Tudi ta dejavnost je dosegla svoje 

načrtovane cilje, tako vsebinske kot procesne. Doseženi so bili pri vseh otrocih, saj so kruh 

pokusili vsi. Posebnega sodelovanja pri tej dejavnosti ni bilo, je pa med otroki potekala 

sproščena verbalna komunikacija. Navodila so razumeli vsi otroci in ni bilo potrebnih 

dodatnih pojasnil. Tudi ta dejavnost je bila diferencirana na posameznika. V prihodnje, če 

si bom še zastavila takšen projekt, se bom zagotovo poslužila takšne dejavnosti, da otroci 

na konkreten način spoznavajo kruh. 

 

Slika 50: Ajdov kruh 

7.4  OGLED VIDEO POSNETKOV IN FOTOGRAFIJ 

DEJAVNOST 50: OGLED VIDEO POSNETKOV IN FOTOGRAFIJ 

Cilji: 

- Sodeluje pri dejavnosti. 
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- Spominja se, kaj smo raziskovali. 

Cilji procesnega učenja: 

- Otroci analizirajo podatke, informacije, ki so jih pridobili skozi projekt. 

- Otroci ocenjujejo projekt. 

POTEK DEJAVNOSTI 

V jutranjem krogu smo si na prenosnem računalniku ogledali fotografije in posnetke 

našega projekta. Otroci so nestrpno pričakovali, kaj si bomo ogledali. Ko so videli, da si 

bomo ogledali fotografije, je bilo veselje še toliko večje.   

EVALVACIJA 

Na začetku dejavnosti sem bila v dvomih, če bodo otroci želeli sodelovati. Na koncu 

dejavnosti se je izkazalo, da je bil strah odveč. Otroci so bili ob gledanju posnetkov in 

fotografij navdušeni. Nekatere je bilo celo malo sram. Vsi so želeli pripovedovati, kaj so 

na fotografijah počeli, in kdo vse je na fotografiji. Menim, da so jim bile dejavnosti všeč, 

da so jim ostale v spominu. Nekateri so si dejavnosti zapomnili bolj, drugi manj. Takšna so 

bila tudi njihova opažanja slik.  

Ob pregledu slik so otroci ponovili sam postopek peke kruha. Eden izmed otrok je dejal: 

»Jaz se od zadnjič še vse spomnim.« 

Potem je deklica rekla: »Jaz se še več spomnim, kar veliko.« 

Otroci so ob slikah našteli moke. Ob fotografijah zemljevida so našteli moke, ki so 

značilne za posamezne pokrajine. Otroci so rekli, da jim je bil projekt zelo všeč. Nekateri 

so pripovedovali tudi prigode: kje smo iskali nov kraj, o pogovoru, o domači nalogi, 

iskanje značilnosti ... 

Načrtovana dejavnost je dosegla svoje cilje. Otroke je pripeljala do tega, da smo svoje 

znanje analizirali preko slik in video posnetkov. Cilji so bili v celoti doseženi pri vseh 

otrocih, saj so pri dejavnosti sodelovali vsi. Za dobro so se izkazale slike, ki smo jih 
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ponovno pogledali. Otroci so ob njih obnovili pridobljeno znanje. Med to dejavnostjo me 

je presenetil eden izmed dečkov, ki se mu je projekt izredno vtisnil v spomin in mu bo prav 

prišel celo življenje. Med otroki je potekala sproščena verbalna komunikacija. Delo je bilo 

diferencirano na manjšo skupino. Dejavnost se mi zdi odlična za obnavljanje znanja, 

pridobljenega skozi projekt.  

7.5  UPORABA INFORMACIJ 

DEJAVNOST 51: OGLED PEKE KRUHA V KRUŠNI PEČI 

Cilji:  

- Spoznava delovni proces peke kruha. 

- Utrjuje svoje znanje. 

- Ponosen je nad svojim znanjem. 

Cilj procesno aktivnega učenja: 

- Otroci uporabljajo svoje znanje, ki so ga pridobili skozi projekt. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Na koncu smo se preizkusili še v tem, koliko smo se v svojem raziskovalnem projektu 

naučili. Zato sva se skupaj z vzgojiteljico odločili, da si ogledamo še peko kruha v krušni 

peči.  

Po zajtrku smo se odpravili domov k deklici iz vrtca. Predhodno so se otroci dogovorili, če 

lahko pridemo pogledat peko kruha v krušni peči. Ko smo prišli, so najprej zakurili krušno 

peč. V peč so otroci dali butaro, nato pa je dedek zakuril z vžigalicami. Ko smo čakali, da 

se bo peč dovolj segrela, so otroci pripravili vse sestavine. Kvas smo zdrobili na majhne 

kose in ga zalili z mlačno vodo. Pustili smo ga vzhajati 10 minut. Ko je kvas vzhajal, so 

otroci presejali moko in jo solili. Ko je bil kvas vzhajan, so ga zlili k moki. Testo za kruh je 

zamesil dedek na stroj. Otroci so prvič videli, kako se testo lahko zamesi tudi na stroj. 

Testo so mesili 10 minut. Nato smo ga pustili »počivati« pol ure. V tem času smo pripravili 
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peč. Najprej smo žerjavico razgrnili po celi površini peči. Ko smo čakali na žerjavico, smo 

lahko izdelali hlebčke. Pripravili smo mizo, na mizo smo dali prt, ga pomokali ter iz 

posode dali testo. Testo smo tudi malo pomokali. Nato smo ga narezali in oblikovali šest 

hlebčkov. Hlebčke smo dali v pehar ter jih pokrili s prtom, da je kruh še »malo počival«. 

Pripravili smo peč, tako da smo pobrali žerjavico ven. Peč je bilo treba še očistiti. Očistili 

smo jo z metlo, ki je iz koruznega ličkanja. Otrokom je bila ta metla smešna. S to metlo 

smo pobrali pepel. Dedek je pokazal otrokom lopar. Otroci so dejali: »To je kuhalnica.« 

Razložil jim je, da je to lopar za kruh. Hlebčke smo po 15 minutah dali na loparje in v peč. 

Peč smo na koncu zaprli in kruh pustili v peči približno eno uro. Medtem smo pripravili 

»lojtrice«, kamor bomo potem hlebčke odložili, da se bodo ohladili. Po eni uri, ko smo 

pobrali hlebčke ven, smo komaj čakali, da se ohladijo, saj nam je v trebuščkih že pošteno 

krulilo. Ko se je hlebček ohladil, nas je čakalo sladkanje s kruhom.  

Nekateri otroci so komentirali: 

- » Dober kruh smo spekli.« 

- »Tega kruha bom pa veliko pojedel.« 

- »Nesel ga bom malo domov, da ga bom dal še malo pokusiti moji mami.« 

EVALVACIJA 

Cilje, ki sem si jih zastavila, smo v celoti realizirali. Otroci so ob dejavnosti uživali, kar se 

je videlo tudi na obrazu, ko smo odhajali v vrtec. Otroci so se izleta razveselili že v 

jutranjem krogu, ko sem jim omenila, da se odpravljamo na izlet k njihovi prijateljici, kjer 

si bomo ogledali peko kruha v krušni peči. Ko so prišli k njej, so otroci z zanimanjem 

opazovali, kako je gospod zakuril peč. Ko je gospod pripravil vse sestavine in so bili otroci 

prisotni tudi pri mesenju testa, so lahko osvojeno znanje uporabili še v praksi. Sam 

postopek je bil za otroke zelo zanimiv, še bolj zanimivega pa je naredil gospod. Otrokom 

je sproti postavljal vprašanja, tako da je videl, če mu še sledijo.  
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Otrokom je bila najbolj zanimiva metla, s katero smo odstranili pepel. Prav tako jih je 

zanimal lopar za kruh, saj so mislili, da je to kuhalnica. Otroci so gospoda opazovali, kako 

je kruh polagal v krušno peč. Ko se je kruh pekel, so otroci peli pesmico o kruhu in 

deklamirali. Ogledali so si tudi vse domače živali, ki so jih imeli pri naši prijateljici doma. 

Ko je bil hlebček pečen, nas je gospod poklical in otroci so ga opazovali, kako jemlje kruh 

iz krušne peči. Svoj hlebček smo odnesli v vrtec, kjer smo ga pokusili.  

Dejavnost je dosegla načrtovane cilje. Otroci so pri peki v krušni peči uporabili znanje, ki 

so si ga v tem projektu pridobili. Cilji so bili v celoti doseženi pri vseh otrocih. Doseženi 

so bili tako vsebinski kot procesni cilji. Dejavnost je potekala, kot je bila načrtovana oz. 

dogovorjena. Otroci so tukaj še na praktičen način spoznali peko kruha. Ogledali so si tudi, 

kako se mesi testo na stroj. Pri dejavnosti so sodelovali vsi otroci, dajali so komentarje. 

Najbolj zanimivo jim je bilo, ko je gospod mešal testo na stroj. Med dejavnostjo je 

potekala verbalna komunikacija. Dejavnost je bila diferencirana na manjšo skupino. Tudi v 

prihodnje, če se bom projekta še lotila, bom zagotovo to dejavnost še izvajala. 

 

Slika 51: Priprava krušne peči 
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Slika 52: Hlebi kruha v krušni peči 

  



Novljan M. (2014). Kruh v pokrajinah Slovenije – raziskovalno učenje v vrtcu. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

120 

 

 

 

8. INTERVJU Z VZGOJITELJICO 

 

1. KAKO BI OPISALI RAZISKOVALNI PROJEKT V VRTCU? 

Raziskovalni projekt, ki smo ga izvajali v vrtcu, je bil skrbno načrtovan in ravno 

dovolj obsežen in zahteven za predšolske otroke. Zajel je celo Slovenijo (kruh po 

pokrajinah). Poleg kruha pa smo spoznali še značilnosti določenih pokrajin in tako 

še dodatno razširili in povezali naša znanja. 

2. SE VAM ZDI, DA SO BILE METODE AKTIVNEGA UČENJA USPEŠNE? 

ZAKAJ? 

 Metode aktivnega učenja so bile uspešne. S sprotnim preverjanjem znanja sva 

ugotovili, da so se otroci veliko naučili. Poleg tega, da so spoznali pokrajine 

Slovenije, so osvojili tudi njihove značilnosti (žito-kruh). Hkrati pa so s pripravo in 

peko kruha otroci spoznali postopek, kako pridemo do kruha, ki so ga dodobra tudi 

osvojili. 

3. KAKO SO SE PO VAŠEM MNENJU NANJE ODZIVALI OTROCI? 

S sprotnim prinašanjem "domačih" nalog so otroci dokazali, da jim je tema blizu. 

Vseskozi so aktivno sodelovali, veliko razmišljali o tej temi in spodbujali svoje 

starše k aktivni udeležbi. 

4. ALI AKTIVNO UČENJE PODPIRATE V VRTCU? ZAKAJ? 

Podpiram. Otroci se najhitreje in najlažje učijo preko aktivnega učenja, hkrati pa 

jim to, kar sami raziskujejo, tudi ostane v spominu. 

5. KAJ MENITE, DA SO OTROCI S TEM PRIDOBILI? 

Otroci so pridobili praktično znanje, ki jim bo v življenju prišlo še zelo prav. To je 

delček učenja za življenje. 
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9. ZAKLJUČEK 

Z izvedbo raziskovalnega projekta sem zadovoljna, saj se je pri končnih evalvacijah 

izkazalo, da so cilji pri vseh dejavnostih bili v večini doseženi. K raziskovalnem projektu 

sem pristopila z dvomi, saj otroci niso vajeni takšnega načina dela. Vendar se je kmalu 

izkazalo, da so dvomi odveč. Otroci so se pri projektu še bolj povezali, sodelovali in 

dogovarjali. Projekt je otroke motiviral od samega začetka, ko sem jim pokazala prvo 

sliko, pa vse do konca, ko so svoje znanje uporabili pri peki kruha v krušni peči. 

Sama nisem poznala projekta zaprtega tipa, vendar sem preko svojega raziskovalnega 

projekta spoznala, da se takšen način obnese za zelo dober način podajanja znanja 

otrokom. Otroci so bili med projektom zelo motivirani, kar so sproti poročali tudi starši, saj 

so se doma pogovarjali večinoma o kruhu in pokrajinah. Starši so bili presenečeni nad 

znanjem otrok, nad zmožnostjo povezave z drugimi področji. Otroci so bili aktivni skozi 

celoten projekt, kar je pripomoglo tudi k temu, da smo projekt pripeljali do zadnje faze. 

Skozi celoten proces so pridobivali informacije iz različnih virov. V vrtcu se je to odražalo 

skozi njihove ideje in izvirne odgovore, tu so mi dali tudi vedeti, kako velika je domišljija 

otrok. 

Njihovo aktivno sodelovanje sem sproti dokumentirala s fotografijami in video posnetki. 

Pri projektu sem uresničila vse želje in ideje otrok, hkrati pa sem uresničila tudi vsa svoja 

pričakovanja, cilje in naloge. 

Projekt smo končali ponosni, navdušeni in polni novega znanja. V projekt so bili vključeni 

vsi otroci, od najmlajšega v skupini do najstarejšega. Vsak udeleženec pa je projekt osvajal 

po svojih zmožnostih in pri tem kazal veselje.  
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