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POVZETEK 

 

V predšolskem obdobju naj bi otroku bilo ponujenih čim več priložnosti za spodbudo 

vseh čutil. 

V diplomskem delu sem raziskovala, kako 2−3 let stari otroci prepoznavajo in pomnijo 

različne vonjave. Ugotavljala sem tudi, ali 2−3 let stari otroci z vohom prepoznavajo, 

katere vonjave pripadajo užitnim in katere neužitnim snovem. 

V raziskavo je bilo vključenih 12 otrok. Najprej sem raziskala, kako otroci 

prepoznavajo različne vonjave snovi z izrazitim vonjem (sivka, cimet, mandarina, zobna 

krema). Nato so sodelovali v dejavnostih, usmerjenih k spodbujanju voha. Po 

opravljenih dejavnostih sem ponovno raziskala prepoznavanje in pomnjenje različnih 

vonjav. Poleg tega pa sem tudi raziskala, ali 2−3 let stari otroci z vohom zaznavajo, 

katere vonjave pripadajo užitnim in katere neužitnim snovem. 

Rezultati so pokazali, da v začetku 2−3 let stari otroci večinoma niso prepoznavali 

ponujenih vonjav. Ob dejavnostih, v katerih smo spodbujali voh, pa so napredovali v 

prepoznavanju in pomnjenju vonjav. Ugotovitve pa kažejo tudi, da 2−3 let stari otroci z 

vohom ne prepoznajo, ali je neka snov užitna ali ne. 

Zaključujem, da je smiselno tako voh kot tudi druga čutila spodbujati že v starosti 2−3 

let. Otroci se tako bolj zavedajo vseh svojih čutil, ki jim omogočajo odkrivanje sveta 

okoli njih. 
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SUMMARY 

 

In the preschool period a child should be given a lot of possibilities that would 

encourage use of all his sense organs. 

The research was made in the diploma  thesis about how chidren aged 2 to 3 recognized 

and remembered different fragrances. I also identify if these children can draw a 

distinction between eatable and non-eatable fragrances by using smell.  

12 children took part in the research. First, children were tested to see if they recognized 

different fragrances with expressive scent (lavender, cinnamon, mandarin, toothpaste). 

Then they took part in activities that mostly encouraged smell. When they finished with 

these activities they were asked to recognize and remember different fragrances. 

Furthermore, my attention was also to find out if smell was used by children aged 2 to 3 

to smell things as well as what substances belonged to eatable or non-eatable ones. 

The results show that at the beginning most of the children aged 2 to 3 did not recognize 

the given fragrances. During the activities where smell was encouraged they made a 

progress in recognizing and remembering the fragrances. Howerer, it can be said that 

children of this age, with smell, are not able to make a difference between eatable and 

non-eatable substances. 

I can conclude that it is of vital imporance if children aged 2 to 3 are encouraged to use 

all sense organs. Then children can be more aware of them and they help them discover 

the world around them.  
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1 UVOD 
 

1.1 RAZVOJ ČUTIL PRI DOJENČKU IN MALČKU 

 

1.1.1 ZAZNAVNI RAZVOJ 

 

Večina spoznanj o razvoju zaznavanja se nanaša na področje vidnega zaznavanja, saj je 

vid najpomembnejši človekov čut (Bremner, 1994; Butterworth in Harris, 1994; 

povzeto po: Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Glede na zelo omejeno gibalno 

kompetentnost ima že novorojenček zelo razvite vse temeljne čute (Butterworth in 

Harris, 1994; povzeto po: Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Razvijanje možganov 

dojenčkom omogoča, da razmeroma dobro razumejo, kaj vohajo, gledajo, primejo, 

okušajo in poslušajo. Njihova čutila se v prvih mesecih razvijajo zelo hitro (Papalia idr., 

2003). Novorojenček ne zaznava svojega okolja kot medsebojno neprepoznavnih, 

kaotičnih občutkov, ampak jih organizira v integrirano zaznavo. Z enostavnimi 

metodami lahko ugotovimo, da lahko novorojenček in dojenček zaznavata kompleksne 

značilnosti predmetov, še preden razvijeta zmožnosti za rokovanje z njimi (Butterworth 

in Harris, 1994; povzeto po: Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

1.1.2 VID 

Najmanj razvito čutilo ob rojstvu je vid. Pri novorojenčku vidni živec še ni popolnoma 

razvit in struktura očesne mrežice je nepopolna. Moti ga močna svetloba, zato mežika. 

Stranski vid je zelo slab; med drugim in desetim tednom pa se njegova ostrina več kot 

podvoji (E. Tronick, 1972; povzeto po: Papalia idr., 2003). Novorojenčki z očmi sledijo 

premikajočim se predmetom, hitrost in dolžina sledenja se izboljšujeta v prvi polovici 

prvega leta po rojstvu (Aslin, 1993; Hainline, 1993; povzeto po: Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). Novorojenčki tudi zaznavajo barve, vendar do drugega meseca starosti 

slabo razlikujejo med njimi (Brown, 1990; povzeto po: Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). Razlikovanje med barvami se prične med četrtim in petim mesecem, odvisno od 

različne osvetlitve (Dannemiller, 1989; povzeto po: Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). Vid se izostri v prvem letu življenja, raven 20/20 doseže pri približno šestih 
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mesecih, kar pomeni, da oseba z razdalje šestih metrov lahko prebere črke v standardni 

tabeli (Aslin, 1987;  povzeto po: Papalia idr., 2003). Zaznavanje globine in oddaljenosti 

se razvije v četrtem in petem mesecu (Buschnell in Boudreau, 1993, povzeto po: Papalia 

idr., 2003). 

1.1.3 SLUH 

Sluh deluje že pred rojstvom. Plod se odziva na zvoke in zdi se, da jih tudi prepoznava. 

Plod razlikuje materin glas od tujčevega in ima raje materin jezik kot tujega (DeCasper 

in Fifer, 1980; DeCasper in Spence, 1986; C. Moon, Cooper in Fifer, 1993, povzeto po: 

Papalia idr., 2003). Zgodnje prepoznavanje glasov in jezika plodu je lahko že osnova za 

oblikovanje odnosa med starši in otrokom. Po rojstvu se razlikovanje zvokov zelo hitro 

razvija. Že tri dni stari dojenčki razlikujejo znane glasove od novih (L.R. Brody, Zelazo 

in Chaika, 1984; povzeto po: Papalia idr., 2003). Po rojstvu že obračajo oči in glavo 

proti smeri izvora zvoka. V četrtem mesecu že ponoči segajo po predmetu, ki oddaja 

zvok (Clifton, Rochat, Robin in Berthier, 1994, povzeto po: Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004).  

1.1.4 TIP 

Ob rojstvu je dobro razvit in je zelo pomemben v interakciji med dojenčkom in 

odraslim. Novorojenčkova občutljivost na dotik (bolečino) se v prvih dneh hitro 

povečuje. Ko začne dojenček prijemati predmete, postane tip pomemben čut, saj z njim 

raziskuje okolje. Zelo veliko je raziskovanja z usti vse do šestega meseca, potem pa ga 

vse bolj nadomešča raziskovanje z rokami (Ruff, Saltarelli, Capozzoli in Dubliner, 

1992; povzeto po: Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Novorojenčkova koža je 

občutljiva tudi na bolečino in spremembo temperature. Bolj je občutljiv na hladnejše 

predmete, katerih se dotika, kot na tiste, ki so toplejši (Humphrey, 1978; povzeto po: 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

1.1.5 OKUS 

Sposobnost razlikovanja med okusi je prirojena in dobro razvita že ob rojstvu. 

Novorojenčkom je bolj všeč sladka tekočina kot tekočina brez okusa, drugih okusov pa 

navadno ne marajo. Mleka, sladkega okusa, je najprimernejša hrana ob rojstvu otroka. 

Da razlikujejo med različnimi okusi, sklepamo  na podlagi njihovih izrazov na obrazu. 

Ob uživanju sladkih stvari sprostijo obrazne mišice, ob okušanju kislih stisnejo ustnice 

in odpirajo usta ob okušanju grenkega (Rosenstein in Oster, 1988; povzeto po: 
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Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Na okušanje slanega se ne odzivajo ali ga 

zavračajo, okoli četrtega meseca začnejo izražati preference zanj, kar naj bi pomenilo, 

da so pripravljeni za uživanje trde hrane (Beauchamp, Cowart, Mennella in Marsh, 

1994, povzeto po: Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

1.1.6 VOH 

Čutilo za voh se začne razvijati že v maternici, saj se vonji hrane, ki jo zaužije mati, 

lahko na plod prenašajo s plodovno tekočino (Mennella in Beauchamp, 1996b; povzeto 

po: Papalia idr., 2003). Vonj ima pomembno vlogo pri prehranjevanju in zaščiti mladih 

sesalcev. Matere in otroci se prepoznavajo po vonju. Mama že nekaj ur po rojstvu 

prepoznava svojega  otroka po vonju in prav tako novorojenček, po tednu dni dojenja, 

mamo (Porter, Makin, Davis in Christiansen, 1992, povzeto po: Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). Že v maternici in v prvih dneh po rojstvu se novorojenček navaja na 

prijetne vonjave. Vonji, ki se prenašajo z materinim mlekom, lahko k temu učenju še 

dodatno pripomorejo (Bartoshuk in Beauchamp, 1994; povzeto po: Papalia idr., 2003). 

Otrok potrebuje nekaj dni, da se navadi na vonj matere. Šest dni stari dojenčki 

razlikujejo med vonjem dojke matere kot vonjem druge osebe (Mecfarlane, 1975; 

povzeto po:  Papalia idr., 2003). Dojenčki, hranjeni po steklenički, te razlike ne 

prepoznajo (Cernoch in Porter, 1985; povzeto po: Papalia idr., 2003). Občutljivost 

novorojenčka na določene vonje hrane je podobna občutljivosti odraslega človeka. 

Vonjave jagode, čokolade, vanilije in banane jim povzročajo stanje ugodja, stanje 

neugodja pa jim povzroči npr. vonj po gnilih jajcih in ribah. Če zaznajo neprijeten vonj, 

naredijo obrambne gibe, se obrnejo stran od snovi (Reiser, Yonas in Wikner, 1976; 

povzeto po: Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

 

1.2 PREPOZNAVANJE IN RAZVRŠČANJE VONJAV PRI     

ODRASLIH IN OTROCIH  

 

Ljudje kategorizirajo (razvrščajo, opredeljujejo) v vsakodnevnem življenju  zvoke in 

vonjave svojega okolja tako, kot ti pripadajo vsakodnevnim dogodkom (npr. zvok 

tekoče vode ali vonj sveže pečenega kruha). Pravilna opredelitev zvokov (npr. hupanje 

avtomobila) in vonjev (npr. gnila hrana) je lahko celo življenjsko pomembna. Večina 
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raziskav o kategorizaciji je bila izvedena na primeru vida, za ostale čute pa ostaja to 

področje v glavnem neraziskano. Zato je pomembno, da vemo, ali lahko obdelavo 

zaznav za njihovo kategorizacijo (kategorično procesiranje), ki je znana za vizualne 

dražljaje, neposredno prenesemo na nevizualne. Zaznavanje vonja od vizualnih ali 

zvočnih zaznav se razlikuje v tem, da na zaznavanje vonjav močneje vplivajo čustva 

(Wrzesniewski, Mc Cauley & Rozin, 1999; povzeto po: Valentin in Chanquoy, 2012). 

Ogromno število razločljivih dišečih snovi, ki jih ponuja narava, navaja na misel, da se 

odzivamo na vonjave prej glede na njihovo pripadnost razredom vonjav kot pa glede na 

edinstvene celote, povezane z zelo specifičnim kontekstom, kot se je prvotno 

domnevalo (Engen, 1982; povzeto po: Valentin in Chanquoy, 2012). Na primer: ni 

nujno, da vsi na enak način prepoznamo vonj gnile, pokvarjene hrane, lahko pa vsi 

vemo, da naj hrane s takšnim vonjem ne bi jedli.  

Iz gledišča evolucije je natančna kategorizacija vonjev odločilna za preživetje, ker je 

vonjalni sistem kritično vpleten v prepoznavanje hrane in spolnih partnerjev (Schaal, 

1988; Gottfried, 2009; povzeto po: Valentin in Chanquoy, 2012). Kljub tej ekološki 

pomembnosti je bilo raziskovanje kategorizacije vonjev dolgo časa omejeno na 

razumevanje fizioloških in živčnih mehanizmov, ki podpirajo kodiranje vonjev, medtem 

ko je področje obdelave vonjalnih kategorij manj raziskano. Zadnja študija z metodo 

visoko ločljivega slikanja s funkcionalno magnetno resonanco (fMRI) (Howard, Plailly, 

Grueschow, Haynes in Gottfried, 1009; povzeto po: Valentin in Chanquoy, 2012) 

napeljuje na misel, da so pri ljudeh vonjalne kategorije, kodirane kot porazdeljene 

prostorske skupine (kompleksi), v zadnjem piriformnem korteksu (olfaktoričnem 

primarnem korteksu); vonjave, ki spadajo v isto kategorijo zaznavanja, izkazujejo 

podobno topografijo vzorcev. Ugotovili so, da so vonjalne kode kategorij vonjalnih 

objektov razporejene v veliki meri na enak način, kot so kategorije vizualnih objektov 

(hiše, krave, stoli) organizirane v notranjem temporalnem korteksu. Iz kognitivnega 

gledišča je bil obstoj vonjalnih kategorij potrjen za vonj citrusov in lesa (Lawless, 1989; 

Lawless & Glatter, 1991), za cvetne in sadne vonjave (vonje cvetja in sadja)  (Chrea in 

dr., 2004) in za vsakodnevne vonjave (Crea, Valentin, Sulmont-Rossé, Nguyen, & 

Abdy, 2005; Chrea in dr., 2004; Dubois, 2000; Dubois  & Rouby, 2002; Ueno, 1993) 

(vsi avtorji: povzeto po: Valentin in Chanquoy, 2012). 

Večina raziskav kategorizacije vonjav je bila opravljena pri odraslih. Vendar so 

Ferdenzi, Camos in Schaal (2008) (povzeto po: Valentin in Chanquoy, 2012) dokazali, 
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da se otroci nagibajo k uporabi vonjalnih stimulansov v številnih vsakodnevnih 

situacijah. Po Bensafiju, Rincku, Schaalu in Roubyju (2007) (povzeto po: Valentin in 

Chanquoy, 2012) so vonjave del otrokove semantične vednosti (poznavanja, spoznanja) 

o predmetih, kontekstih in ljudeh, saj lahko poimenujejo predmete ali osebe že s tem, ko 

so ti predstavljeni samo s svojim vonjem. Ta opazovanja nakazujejo, da predstavljajo 

vonjave za otroke vir informacije o svetu, ki še zdaleč ni zanemarljiv. Raziskave o 

kategorizaciji vonjav pri otrocih pa so maloštevilne. 

Medtem ko so v številnih raziskavah primerjali sposobnosti otrok in odraslih pri 

odkrivanju in razpoznavanju vonjev, pa so tiste, ki so se posvečale razvoju vonjalnih 

funkcij pri majhnih otrocih, zelo redke. Dejansko se v večini razvojnih študij otroke 

obravnava kot posamezno skupino v primerjavi s skupinama odraslih in starostnikov 

(n.pr. Cain in dr., 1995; de Wyjk & Cain, 1994; Hummel in dr., 2007; Lehrner, Glueck, 

& Laska, 1999; povzeto po: Valentin in Chanquoy, 2012). Zanimanje za razvoj 

vonjalnih funkcij pri majhnih otrocih ni novo, o čemer priča pionirsko delo Petója 

(1936) (povzeto po: Valentin in Chanquoy, 2012). Študija je analizirala jezik, geste in 

vedenje otrok od 1 meseca do 16 let starosti, katerim so bile predstavljene osnovne 

vonjave. Avtor je dokazal, da so lahko le otroci, stari 5 let ali več, razlikovali prijetne od 

neprijetnih vonjav. Petó je naredil sklep, da so peta ali šesta leta »prehodna leta«, kar bi 

lahko razložili z vzgojo. Več kot 20 let pozneje so Stein, Ottenberg in Roulet (1958) 

(povzeto po: Valentin in Chanquoy, 2012) primerjali odgovore, odziv v obliki »všeč mi 

je«, otrok v starosti med 3. in 12. letom, mladostnikov (12–14 let) in odraslih 

udeležencev na vonj sintetičnih fekalij (izločkov), sintetičnega potu in amilacetata 

(snov, ki ima duh po bananah). Skoraj vsi tri- in štiriletniki so vse vonje ocenili kot 

prijetne. Opazen padec ocene »všeč mi je« za fekalije in pot je bil ugotovljen pri pet- in 

šestletnikih, vse tja do skupin odraslih. Obraten vzorec so opazili za amilacetatno 

vonjavo. Avtorji raziskave ta razvojni vzorec razlagajo s psihoseksualnim razvojem.  

Vendar pa Schmidt in Beauchamp (1988) (povzeto po: Valentin in Chanquoy, 2012) 

menita, da  lahko rezultati Petója (1936) in Steina s sod. (1958) izvirajo iz neustrezne 

metodologije, (načina spraševanja otrok). Že Engen (1974) (povzeto po: Valentin in 

Chanquoy, 2012) je poročal, da se odgovori majhnih otrok bolj spreminjajo glede na 

naravo vprašanja kot glede vonjev. Da bi preverila to interpretacijo, tolmačenje, sta 

Schmidt in Beauchamp (povzeto po: Valentin in Chanquoy, 2012) uporabila dve lutki iz 

dobro znanega niza oddaj »Sezamova ulica«. Mlajše otroke in odrasle sta zaprosila, da 
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podelijo prijetne vonjave simpatični lutki (»Velikemu ptiču«), neprijetne vonjave pa 

neprijazni lutki (»Godrnjavemu Oskarju«). Podatki za triletne otroke se dobro ujemajo s 

podatki pri odraslih, čeprav je bilo pričakovati, da bodo otroci ocenili več vonjev kot 

prijetnih. Nadalje sta Engen in Engen (1997) (povzeto po: Valentin in Chanquoy, 2012) 

opazila, da se otroci in odrasli ne strinjajo glede najprijetnejših in naj- neprijetnejših 

vonjav. 

Če povzamemo izsledke omenjenih raziskav, lahko zaključimo, da naj bi bili mlajši 

otroci, stari 3 do 5 let, sposobni kategorizacije vonjav glede na njihovo hedonistično 

vrednost (vrednost, ki odraža ugodje). Da bi ovrednotili, če je hedonistična dimenzija 

edina, ki oblikuje otrokove vonjalne predstave, so Rouby, Chevalier, Gautier in Dubois 

(1997) (povzeto po: Valentin in Chanquoy, 2012) zaprosili 5- in 6-letnike, da opredelijo 

12 vonjav iz vsakodnevnega življenja glede na različne kategorije: glede na to, kako jih 

poznajo; glede na taksonomske kategorije (zunanji oz. notranji vonji; naravni oz. umetni 

vonji, rastlinski oz. živalski vonji) in funkcionalne kategorije (užitno oz. neužitno). 

Rezultati so pokazali, da so bili petletni in šestletni otroci sposobni opredeljevati 

vonjave glede na funkcionalne dimenzije, kot je užitnost, niso pa zmogli kategorizacije 

na taksonomske kategorije, kot so zunanje/notranje in naravne/umetne vonjave. Zdi se, 

da je imela med taksonomskimi kategorijami za otroke pomen le kategorija 

rastlinsko/živalsko. Prevlado sodb glede užitnosti nad poimenovanjem vonjav sta pri 

otrocih od 8 do 14 let odkrila že Wyjk in Cain (1994) (povzeto po: Valentin in 

Chanquoy, 2012). 

 

1.3 SPODBUJANJE ČUTIL V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

1.3.1 SPODBUJANJE ČUTIL V KURIKULU ZA VRTCE 

V Kurikulumu za vrtce je zapisano, da naj otrok v okviru dejavnosti v vrtcu spoznava in 

odkriva svoje telo, funkcije telesa in njegove lastnosti. Otrok naj doživlja posamezno 

čutilo in ga spoznava v funkcijah celotnega telesa (Bahovec idr., 2004). 

Vzgojitelji omogočijo otroku dovolj priložnosti in časa, da z lastnimi strategijami in 

preizkušanjem začuti lastnosti narave z vsemi čutili. Otroku nudijo take možnosti, da 

sprašuje o tem, kar vidi (občuti), in se uči iskati odgovore preko raziskovanja, 



7 

 

opazovanja eksperimentov, razlage. Otroke navaja, da preko poskusov ugotavlja 

lastnosti snovi in pri tem uporablja vsa možna čutila (Bahovec idr., 2004). 

Otroci že zelo zgodaj začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje, v katerem 

živijo, z razvojem lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem. Dejavnosti v 

okolju in na okolje vodijo k oblikovanju miselnih operacij in tudi k oblikovanju 

temeljnih pojmov. Spoznavanje okolja je hkrati cilj in proces, kjer se postopoma 

oblikujejo pojmi in razvija mišljenje. Z delovanjem na snovi in predmete nastajajo 

predstave o svetu, v katerem živijo. Razvija se vsakodnevno znanje oz. »zdrava pamet«. 

Prav začetno naravoslovje spodbuja otroke k razvijanju le-tega. Začetno naravoslovje je 

pri otrocih preverjanje zamisli, trditev ... Otroci razvijajo nekaj spretnosti in sposobnosti 

preko naravoslovnih postopkov. To so opazovanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, 

štetje, merjenje, postavljanje hipotez, izvajanje poštenih poskusov … Nekateri postopki 

so bolj zahtevni in jih usvojijo kasneje, drugi pa so preprostejši in se z njimi prične 

naravoslovje v vrtcu. Naravoslovje tesno povezuje dejavnosti in mišljenje, vzporedno se 

razvijajo naravoslovni postopki, oblikujejo se stališča in pojmi. Ob neposredni 

dejavnosti otrok se razvija razumevanje pojmov v naravi. Otroci v vrtcu sami odkrivajo 

in raziskujejo okolje, snovi in predmete; razlaga, ki pogosto zaide v verbalizem, lahko 

počaka. Okolje, v katerem se otroci gibljejo in raziskujejo, je omejeno na majhen del 

sveta. Ta del je neizmerno zanimiv in pisan. Otroci vse, kar vidijo, želijo potipati, 

okusiti in povohati, kar slišijo, kar je dosegljivo, želijo nekaj narediti. Da bi uresničili 

otroška nagnjenja po odkrivanju, moramo razširiti otroško okolje. Iz notranjosti vrtca se 

dejavnosti s področja narave razširijo na zunanje okolje vrtca. V takih okoljih lahko 

otroci odkrivajo, raziskujejo in razvijajo svoja čutila. Otroci lahko odkrivajo nov 

zunanji svet s sprehodi. Dejavnosti jim nudijo nove izzive in odkrivajo nove vidike, 

poglabljajo in razširjajo vedenje o snoveh, bitjih in pojavih, ki nastane preko 

opazovanja. Pri mlajših otrocih je pomembno večkratno ponavljanje dejavnosti, da se  

prepričajo v stalnost vsebine pojava. Opazovanje ni le uporaba vida, temveč je potrebno 

uporabiti vsa čutila. Izbira čutil pa je odvisna od pojava, katerega otrok opazuje. Otrok 

lahko gleda in posluša oz. lahko voha in okuša. Včasih je bolje, da otrok eno čutilo 

izključi, tako lahko izostri drugo. Z opazovanjem se pri otrocih širi znanje, novo znanje 

pa spet spodbudi drugačno opazovanje (Krnel, 2001; v Marjanovič Umek idr., 2001). 
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1.3.2 SPODBUJANJE ČUTIL V RAZLIČNIH PEDAGOŠKIH 

KONCEPTIH  

1.3.2.1 PEDAGOŠKI KONCEPT REGGIO EMILIA 

 

»Koncept Reggio Emilia je sodoben (postmoderen) koncept predšolske vzgoje, katerega 

cilj je vzgajati otroke v kritične mislece in varuhe demokracije« (Malaguzzi, 1998; 

povzeto po: Devjak in Skubic, 2009). Podobnost s Kurikulumom za vrtce je, da temelji 

na otrokovih in človekovih pravicah, demokratičnih vrednotah in na pravni državi; 

zagovarja pluralnost in konceptualno integracijo različnih znanosti (Devjak, in Skubic, 

2009). 

Reggio Emilia temelji na naslednjih izhodiščih: 

- vpetost vrtca v kulturo okolje, 

- različnost otrok, 

- spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja, 

- prednost učenja pred poučevanjem, 

- kakovostna interakcija in komunikacija, 

- timsko delo vzgojiteljev in drugih delavcev v vrtcu, 

- projektno delo,  

- dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu, 

- prostori v vrtcu in 

- razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu (Devjak in Skubic, 2009). 

Koncept poudarja veččutno učenje. Posebno pozornost namenjajo razvijanju 

sposobnosti opazovanja, kjer naj bi otrok razvijal in uporabljal vsa čutila, tudi tista (voh, 

okus, tip), ki so običajno bolj zapostavljena (Rinaldi, 1993; povzeto po: Devjak in 

Skubic, 2009). 

Pri otrocih proces organiziranja čutnih podatkov ne predstavlja pasovne refleksije ali 

spontanega asociiranja, ampak se razvija z njihovo aktivnostjo (Pečjak, 1975; povzeto 

po: Devjak in Skubic, 2009). Otrok mora sam odkrivati zveze med dražljaji, jih vključiti 

v spomin, se odzivati nanje in pridobivati nove podatke o odnosih z njimi. Na 

izboljšanje čutnih zaznav vpliva otrokova aktivnost, ki pripomore k učinkovitejši 
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zaznavi pojavov in predmetov.  Vzgojitelj mora v Reggio Emilia pristopu otrokom pri 

ozaveščanju čutnih zaznav ponuditi take priložnosti, da pridejo v stik z najrazličnejšimi 

snovmi, da jih spoznajo čim bolj celostno.  

 

Otroci jih: 

- vidijo, si jih ogledujejo, opazujejo značilnosti, 

- slišijo, izvabljajo zvok iz njih, 

- preizkušajo na različne tipne zaznave, 

- povohajo in okusijo. 

Otroke mora skozi ponujeno voditi na zabaven in nevsiljiv način, jim jih približati in 

ozaveščati z zastavljanjem vprašanj, s skupnim analiziranjem, z opazovanji in 

manipuliranjem. Vzgojitelj spoštuje otrokovo mnenje, zaupa njegovi presoji in se na 

podlagi tega odloča o nadaljnjih korakih opazovanja (Devjak in Skubic, 2009). 

Pedagoški koncept je pri zaznavanju vonjev osredinjen na ozaveščanje otrokovega 

zaznavanja, z izpostavljanjem snovi, ki imajo izrazit naraven ali umeten vonj. 

Dejavnosti za zaznavanje vonjav potekajo predvsem v naravi in se povezujejo tudi z 

drugimi čutili (Thornton in Brunton, 2007: povzeto po: Devjak in Skubic, 2009). 

 

1.3.2.2 PEDAGOŠKI KONCEPT MARIA MONTESSORI 

 

Koncept temelji na opazovanjih in odkritjih Marie Montessori. Razlika med M. 

Montessori in drugimi koncepti so predmeti in materiali, ki so veliko narejeni iz lesa, 

prirejeni za različne dejavnosti. Materiali so prirejeni tako, da spodbujajo otrokovo 

raziskovanje s kar največ čutili (Gordon in Brownw, 2007; Devjak in Skubic, 2009). 

Vzgojitelji posebno pozornost namenjajo upoštevanju individualnosti in pozornosti 

odraslih do vsakega otroka. Značilno je skrbno pripravljeno okolje, ki otroku ponuja 

smiselne spodbude in dražljaje za njegov razvoj (Seitz in Hallwachs, 1997; povzeto po: 

Devjak in Skubic, 2009).  
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Otrokovi potenciali so v predšolskem obdobju, po mnenju M. Montessori, za učenje 

največji. Otroci so radovedni, živijo z vsemi čutili, imajo sposobnost sprejemanja in 

prilagajanja (Pollard, 1997; povzeto po: Devjak in Skubic, 2009). Vzgoja čutov je zelo 

pomembna aktivnost v predšolskem obdobju. Izkustva, ki jih oblikuje z uporabo vseh 

čutil, otroku pomagajo, da komunicira s svetom in vstopa v odnose (Quatrocchi 

Montanaro, 1996; povzeto po: Devjak in Skubic, 2009). Otrok si preko razvoja čutil želi 

osamosvojitve, zato je temeljno načelo v tem obdobju »pomagaj mi, da sam to 

napravim« (Montessori, 1992; povzeto po: Devjak in Skubic, 2009). 

 

1.4 AKTIVNO UČENJE 
 

1.4.1 KAJ JE AKTIVNO UČENJE 
 

Moč aktivnega učenja pride iz osebne pobude. Prirojena želja po raziskovanju otroke 

spodbuja k aktivnostim; zastavljajo vprašanja in iščejo odgovore na vprašanja o ljudeh, 

dogodkih, materialih in zamislih, ki vzbudijo njihovo radovednost; oblikujejo nove 

strategije poskušanja, in sicer do poti, ki jih vodijo do zastavljenih ciljev (Hohmann in 

Weikart, 2005). 

Ko otroci uresničujejo svoje namene, se vključujejo v ključne izkušnje – ustvarjalne, 

trajne interakcije z materiali, ljudmi okoli sebe in zamislimi, ki podpirajo njihovo 

umsko, čustveno, socialno in telesno rast. Zelo pomembna je pozitivna interakcija med 

otrokom in odraslim. Odrasli si prizadevajo podpirati otroke, jim nudijo psihološko 

varno ozračje, se z njimi pogovarjajo in igrajo, si delijo vodenje, osredotočajo se na 

otrokove sposobnosti, za premagovanje konfliktov uporabljajo pristop reševanja 

problemov. Otrok ima možnost, da samozavestno izraža misli in občutja, se sam odloča 

in z odraslo osebo izkusi pravo partnerstvo (prav tam). 

Hohmann in Weikart (2005) navajata, da je aktivno učenje učenje, kjer otrok konstruira 

novo znanje preko vstopa v interakcijo z ljudmi, zamislimi in dogodki. Preprosto 

rečeno, otroci tvorijo sami zamisli, se učijo novih pojmov, ustvarjajo lastne simbole  

prek dejavnosti (gibanje, poslušanje …). Preko vseh dejavnosti otroci posledično 

razumejo svet okoli sebe. 
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Štiri temeljne predpostavke aktivnega učenja so: 

− Neposredno delovanje na predmete 

Ko otroci razpolagajo in rokujejo z različnimi predmeti (naravni in odpadni material), 

uporabljajo svoje telo in vse čute pri raziskovanju predmetov, govorimo o aktivnem 

učenju. Skozi tipe teh materialov in stike z ljudmi začnejo oblikovati abstraktne pojme. 

− Razmišljanje o delovanju 

Otroci morajo biti s svetom v razmišljajoči interakciji. Preko opravljanja dejanj, ki 

izhajajo iz potrebe preizkusiti zamisli in poiskati odgovor na vprašanja, se razvija 

otrokovo razumevanje sveta. Pride do razvoja misli in razumevanja. 

− Notranja motivacija, domiselnost in posplošitev 

Spodbude za učenje prihajajo iz otroka samega. Njegovi nameni vodijo k raziskovanju, 

eksperimentiranju in konstruiranju novega znanja in razumevanja. Otroci si postavljajo 

hipoteze, zastavljajo vprašanja in jih preizkušajo z uporabo  kombinacij materialov, na 

sebi smiseln način. Stvaritve otrok so včasih nestabilne in odraslim neprepoznavne, a 

sam proces, v katerem otroci razmišljajo, je način, s katerim razumejo svoj svet. Zakoni 

narave so za otroka nova odkritja, čeprav se za odraslega človeka zdijo le samoumevni 

in logični. 

− Reševanje problemov 

Pri doseganju novih znanj se otroci srečujejo z najrazličnejšimi problemi. Ti pa so 

bistveni za njihovo sposobnost razmišljanja in sklepanja. Otroci se na poti do ciljev 

srečujejo s pravimi problemi – nepričakovanimi rezultati ali ovirami. Prav ti problemi 

jim pomagajo, da pridejo do novih spoznanj v svetu, katerega raziskujejo (Hohmann in 

Weikart, 2005).  

 

1.4.2 VLOGA ODRASLEGA V AKTIVNEM UČENJU 
 

Odrasli spodbuja aktivno učenje tako, da: 

− organizira okolje, 
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− organizira rutine, 

− vzpostavlja spodbudno socialno ozračje, 

− spodbuja otrokova namenska dejanja, reševanja problemov in verbalno razmišljanje, 

− opazuje in interpretira dejanja otroka, 

− načrtuje izkušnje, ki se gradijo na otrokovih dejanjih in interesih (Hohmann in 

Weikart, 2005). 

 

1.4.3 AKTIVNO UČENJE IN KURIKULUM ZA VRTEC 
 

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

nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih (simbolnih, fantazijskih in 

domišljijskih) strategij dojemanja, razmišljanja …, ki so zanj značilne v posameznem 

razvojnem obdobju (Bahovec idr., 2004). 

V Kurikulumu (Bahovec idr., 2004) je zapisano, da mora predšolska vzgoja v vrtcu 

graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih doživetij, spoznanj, 

tako da predenj postavlja smiselne zahteve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo 

aktivno učenje, mu omogoča izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in socialno 

angažira. Otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna 

načela predšolske vzgoje in je opredeljena kot način otrokovega razvoja in učenja v 

zgodnjem obdobju. Učenje temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 

izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju predstav. 

Načelo aktivnega učenja je v Kurikulumu za vrtce zapisano kot stalna 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 je razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih pri 

predšolskih otrocih. Pomembno je spodbujanje in navajanje na uporabo različnih 

strategij in pripomočkov pri reševanju problemov. Pomembno je tudi upoštevanje 

otrokovih individualnih potreb in interesov ter pravice do zasebnosti. Otrokom moramo 

omogočiti in spodbujati rabe jezika v različnih funkcijah (Kurikulum, 2004). 
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1.5 ČUTILA 
 

Čutila (oko, uho, vohalni del nosne sluznice, jezik, koža) oziroma receptorji v čutilih so 

osnova naše sposobnosti, da zaznavamo okolje: posredujejo nam, preko povezav z 

živčevjem, fizikalne lastnosti in razmere v okolju in nas s tem opozorijo na morebitne 

nevarnosti (Arnau idr., 2004). 

Temelj zaznavanja našega sveta so čutila, organi, ki nam omogočajo sprejemanje 

najrazličnejših dražljajev iz okolja. Dražljaji so različni vplivi in spremembe okolja, ki 

jih zaznavamo s svojimi čutili. Različne vrste dražljajev sprejemajo različna čutila. 

Čutnice zaznavajo informacije dražljajev, te potujejo iz čutil prek živcev v možgane in 

takrat se zavedamo, kaj se dogaja okoli nas (Musek Lešnik in Lešnik Musek, 2007). 

Čutilne celice pretvarjajo energijo različnih dražljajev v vzburjenje. Poznamo dve vrsti 

čutnih celic. Ene so se razvile iz živčnih, druge pa iz posebnih kožnih celic. V osrednje 

živčevje lahko prenesejo vzburjenje le tiste celice, ki so se razvile iz živčnih. Prve imajo 

posebne izrastke, ki potekajo od obrobja telesa do osrednjega živčevja, druge pa takih 

izrastkov nimajo in jim pri prenosu vzburjenja v osrednje živčevje pomagajo živčne 

celice (Stušek, 2001).  

 

Slika 1: Senzorični predeli možganske skorje (vir: Arnau, E. in Parramón Editorial Team, 2004, 
str. 162) 
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1.5.1 NOS 
 

 

Slika 2: Nosna votlina, stranska stena (vir: Arnau, E. in Parramón Editorial Team, 2004, str. 67) 

 

Čutilo za voh se nahaja v vohalnem delu nosne sluznice, ki odeva zgornjo tretjino nosne 

votline. Spodnji dve tretjini nosne votline odeva dihalni del nosne sluznice. Epitelji 

vohalnega dela nosne sluznice vsebujejo tri vrste celic: bazalne, receptorne vohalne in 

oporne celice. Receptorne vohalne celice so občutljive za kemijske dražljaje hlapnih 

snovi. Vohalne žleze izločajo sluz, ki vzdržuje epitelij vohalnega dela nosne sluznice 

vlažen in čist (Arnau idr., 2004). 
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Slika 3: Vohalni del nosne sluznice (vir: Arnau, E. in Parramón Editorial Team, 2004, str. 171) 

 

Ko zrak vstopi v nosno votlino, se prah in bakterije ujamejo v filter drobcenih dlačic. 

Drobne živčne izbokline, imenovane vohalne dlačice, prekrivajo površino nosne votline 

in zaznavajo, katere snovi so skupaj z vdihanim zrakom vstopile vanjo (Smith, 2008).  

 

Slika 4: Vohalne dlačice (vir: Smith, 2008, str. 31) 

 

Snovi, ki jih zavohamo, so vodotopne, hlapne in raztopljene v sluzi, tako da pridejo v 

stik z receptornimi vohalnimi celicami, ki so bipolarne živčne celice. Njihovi centralni 

nevriti vstopajo skozi sitko v lobanjo in v vohalni betič. V njem se začenja drugi nevron 

vohalne proge, ki posredno vodi impulze v vohalno skorjo velikih možganov (Arnau 

idr., 2004). 
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Slika 5: Shema vohalne proge (vir: Arnau, E. in Parramón Editorial Team, 2004, str. 171) 

 

Čeprav smo sposobni razlikovati na stotine različnih vonjev, jih glede kvalitete ne 

moremo razvrstiti v natančno določene skupine (Anselme, Périlleux in Richard, 1999). 

 

2 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, 
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN METODE 

 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Temelj zaznavanja našega sveta so čutila, organi, ki nam omogočajo sprejemanje 

najrazličnejših dražljajev iz okolja. Dražljaji so različni vplivi in spremembe okolja, ki 

jih zaznavamo s svojimi čutili. Različne vrste dražljajev sprejemajo različna čutila. 

Čutnice zaznavajo informacije dražljajev, te potujejo iz čutil preko živcev v možgane, 

in takrat se zavedamo, kaj se dogaja okoli nas (Musek Lešnik in Lešnik Musek, 2007). 

V Kurikulumu za vrtce (2004) je zapisano, da naj otrok v okviru dejavnosti v vrtcu 

spoznava in odkriva svoje telo, funkcije telesa in njegove lastnosti. Otrok naj doživlja 

posamezno čutilo in ga spoznava v funkcijah celega telesa.  
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V svojem diplomskem delu sem želela ugotoviti, kako imajo razvit voh otroci, stari od 2 

do 3 let. Ponudila sem jim dejavnosti, v katerih so svoj voh razvijali in po dejavnostih 

raziskala, ali so v svojih sposobnostih razlikovanja in pomnjenja različnih vonjav 

napredovali. Raziskovala sem tudi, ali lahko od 2 do 3 leta stari otroci razlikujejo 

vonjave užitnih in neužitnih snovi.  

Sposobnost kategorizacije različnih dražljajev je pomembna spretnost, saj tako otroku 

kot tudi odraslemu omogoča razumevanje in predvidevanje sveta in dogodkov okoli 

sebe. Z evolucijskega vidika sta razločevanje in kategorizacija vonjav ključnega 

pomena pri iskanju hrane in partnerjev (Valentin in Chanquoy, 2012). 

 

2.2 CILJI  
 

V diplomskem delu sem si zastavila cilje: 

− Ugotoviti, kako od 2 do 3 leta stari otroci prepoznavajo različne vonjave in 

razlikujejo med njimi. 

− Ugotoviti, ali si od 2 do 3 leta stari otroci lahko zapomnijo različne vonjave in 

koliko različnih vonjav si lahko zapomnijo. 

− Ugotoviti, ali od 2 do 3 leta stari otroci s svojim vohom zaznavajo, katere vonjave 

pripadajo užitnim in katere neužitnim snovem. 

− Zasnovati in izvesti dejavnosti, v katerih bodo od 2- do 3-letni otroci razvijali svoje 

čutilo za voh in po opravljenih dejavnostih raziskati, ali so pri razlikovanju in 

pomnjenju različnih vonjav napredovali. 

 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

− Ali od 2 do 3 leta stari otroci razlikujejo in prepoznavajo različne vonjave? 

− Ali si od 2 do 3 leta stari otroci zapomnijo vsaj dve različni vonjavi? 

− Ali bodo od 2 do 3 leta stari otroci po izpeljanih dejavnostih, v katerih bodo razvijali 

svoj  voh, napredovali v prepoznavanju in pomnjenju različnih vonjav? 
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− Ali od 2 do 3 leta stari otroci s svojim vohom prepoznavajo, katere vonjave 

pripadajo užitnim in katere neužitnim snovem? 

 

2.4 RAZISKOVALNA METODA 

2.4.1 VZOREC MERJENCEV 
 

Raziskavo in dejavnosti sem izvajala med otroki iz skupine Sovice, Vrtec Čebelica 

Šentjernej. Starost otrok je bila 2–3 let. V raziskavo je bilo zajetih 12 otrok, od tega 7 

dečkov in 5 deklic. 

 

2.4.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Najprej sem z vsakim otrokom izvedla individualne intervjuje. Ponudila sem jim štiri 

različne vonjave: sivka, cimet, mandarina in zobna krema. Otroci so povohali vsako 

stvar posebej, jaz pa sem jim zastavila vprašanje, kaj je v lončku in kateri vonj jim je 

najbolj všeč. 

Nato sem v skupini otrok izvedla dejavnosti, s katerimi sem spodbujala njihov voh. 

Snovi smo strli v terilnici in spoznavali vsak vonj posebej. Otroci so sami trli oz. mešali 

vonj in ga usvajali. Dejavnosti sem izvajala spontano med dnevno rutino, kjer so otroci 

vohali najprej en vonj, nato pa sem jim vonjave dodajala.  

Po opravljenih dejavnostih sem otrokom ponovno ponudila vse štiri vonjave, vendar so 

bile prekrite, da si otroci pri prepoznavanju niso pomagali z vidom. Ugotovila sem, 

koliko vonjav so si otroci zapomnili.  

Izvedla sem tudi dejavnost, v kateri so otroci vonjali deset užitnih in neužitnih snovi 

(milo, kava, česen, pašteta, čistilo, krema materina dušica, čebula, parfum, krema za 

roke in banana), brez predhodnih spoznavanj s temi snovmi. Vsakega otroka sem za 

vsako od vonjav vprašala, ali meni, da je snov, ki jo vonja, užitna ali ne. 

Vse rezultate sem si beležila in jih zbirala tudi s pomočjo opazovanja, fotografiranja in 

snemanja otrok. 
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2.4.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Rezultate sem kvalitativno analizirala in jih statistično obdelala ter prikazala v obliki 

tabel in grafov.  

 

3 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 

3.1 ZAČETNA RAZISKAVA PREPOZNAVANJA RAZLIČNIH 
VONJAV 

 

3.1.1 POTEK RAZISKAVE    
 

1. in 2. dan:   SPOZNAVANJE Z NOVIMI VONJAVAMI 

 

Pripomočki: stekleni lončki, sivka, mandarina, cimet, zobna krema 

              

                             

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 Slika 6: Zobna krema 

Slika 9: Sivka 

Slika 7: Cimet 

Slika 8: Mandarina 
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Cilj:  

− Otrok spoznava nove vonjave. 

 

Potek dejavnosti:  

Otrokom sem v štirih različnih kozarcih pripravila štiri različne snovi z značilnim 

vonjem. Vsak otrok se je individualno, v drugem prostoru, spoznaval z novimi 

vonjavami. Na mizi so imeli ponujene kozarce. Dejavnost sem si zastavila tako, da so 

otroci čim bolj samostojno raziskovali. Pustila sem jih, da so sami najprej pristopili k 

mizi in jih opazovala. Nato sem vsakemu razložila, da ima pred sabo štiri različne 

vonjave, katere lahko povoha.  

Zastavila sem jim še vprašanja: 

1. Ali veš, kaj je to v kozarcu? 

2. Katera vonjava ti najbolj prijetno diši? 

 

 

Slika 10: Spoznavanje z novo vonjavo, cimet 
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Slika 11: Deček vonja novo vonjavo, zobna krema 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 REZULTATI IN RAZPRAVA 

Z otroki sem izvajala dejavnost, ki je bila zanje nekaj novega. Do sedaj še niso 

konkretno izvajali podobnih dejavnosti, v katerih bi razvijali svoja čutila. Ob začetku 

dejavnosti jim nisem dala nobenih navodil. Otroci so prihajali k mizi in ne glede na 

moje besede sami začeli vohati. Eden deček je želel iz kozarca piti in pretresati iz enega 

v drugi kozarec. Ker kozarci niso bili zakriti, so vsi opazovali in si ogledovali stvari v 

njih.  Spodbujala sem jih, da so vohali, nato pa sem jim zastavila prvo vprašanje. Izmed 

vseh otrok je le en deček prepoznal zobno kremo in le ena deklica mandarino. Pet otrok 

je vonj mandarine zamenjalo za pomarančo, dva otroka sta zobno kremo zamenjala za 

sok, trije pa so cimet zamenjali z zemljo, peskom in kavo. Trije izmed otrok niso 

prepoznali nobenega od vonjev, bili so tiho. Eden pa ni želel vohati, le opazoval je, kaj 

je v kozarcih (Tabela 1).  

Slika 13: Dečku najprijetneje diši sivka Slika 12: "To pa je za zobke" 
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Tabela 1: Začetno prepoznavanje različnih vonjav   

VONJAVA, 

PONUJENA 

OTROKU 

ŠT. OTROK, 

KI SO 

PRAVILNO 

PREPOZNALI 

VONJAVO 

OSTALI ODGOVORI 

OTROK 

ŠTEVILO 

OTROK, KI SO 

PODALI TA 

ODGOVOR 

CIMET 0 

 

»To pa je zemlja.« 1 

»Mivka.« 1 

»Kavica.« 1 

»Pesek.« 1 

ZOBNA KREMA 1 »To pa je za zobke.« 1 

»To je sokec.« 1 

»To pa je jabučka.« 1 

»Sok.« 1 

SIVKA  0 Otrok ni podal odgovora. 0 

MANDARINA 1 To ko pomaranca diši. 2 

To pa je pomalanca. 3 

 

Preden sem jim zastavila drugo vprašanje, sem vsakemu posebej povedala, kaj je v 

kozarcih. Otroci so spontano ponavljali za menoj. Zobno kremo so vsi poimenovali 

zobna pasta in mi povedali, da jo imajo tudi doma. Ko sem jim zastavila drugo 

vprašanje, so želeli našteti več vonjev. Nato pa so se odločili za enega. Niso jih 

poimenovali pravilno. Zobno kremo so poimenovali »jabučka« in »sok«. Mandarino so 

poimenovali pomaranča. Pri tako majhnih otrocih je to razumljivo, saj pomaranča in 

mandarina spadata med rod citrusov in imata podoben vonj.  
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Odgovori otrok na vprašanje: Katera vonjava ti najbolj prijetno diši? 

 

Graf 1: Kateri vonj ti najbolj prijetno diši? 

 

Na zastavljeno vprašanje so odgovorili vsi otroci, pri tem niso imeli težav. Nekateri so 

želeli izbrati kar več snovi. Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da je otrokom 

najprijetnejša vonjava cimet. Sklepam lahko, da so z njo bili že povezani preko 

vsakodnevnih izkušenj. Tudi zobna krema jim je poznana, saj jo skoraj večina uporablja 

vsakodnevno. Zelo malo pa jih je prepoznalo vonj mandarine, čeprav smo se z njo 

srečevali velikokrat tudi v vrtcu.  

Ugotovila sem, da so otroci zelo malo oz. zelo slabo prepoznavali različne vonjave in 

slabo razlikovali med njimi. 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

cimet zobna krema sivka mandarina

š
te

v
il
o
 o

tr
o
k



24 

 

3.2 OPIS DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE VOHA Z 
ANALIZAMI 

 

3. dan: SPOZNAVANJE Z VONJEM MANDARINE 

 

Pripomočki: mandarina 

Cilj:  

− Otrok se zaveda čutila voh in ga razvija. 

− Otrok prepoznava vonjavo in se seznanja z njo. 

Potek dejavnosti: 

Z otroki smo se usedli za mizo. Pred njimi sem olupila mandarino in vsakemu razdelila 

kos. Skupaj smo vohali vsak svoj kos mandarine. Kasneje smo ga še dali na pol in ga 

vohali. 

 

Slika 14: Spoznavanje z vonjem mandarine 

 

Analiza:  

Otroci so mandarino poznali že od prej. Nezavedno so zaznavali njen vonj. Ko sem jo 

lupila, so vsi nestrpno čakali, da jo bodo pojedli. Ker pa sem jim rekla, da je ne smejo 

pojesti, ampak naj jo vohajo, sem opazila njihove začudene poglede. Ena izmed deklic 
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je dejala: »Joj, kako lepo disi.« Po njeni izjavi so še ostali otroci začeli ponavljati zanjo. 

Ko smo nekaj časa vohali, sem opazila, da sta že dva izmed otrok mandarino pričela 

jesti. Deklica jih je sama takoj opozorila: »Ne smeta jesti, ne smeta jesti.« Opazila sem, 

da so otroci razumeli, da stvari vohamo, čeprav smo imeli stvar, katero lahko pojemo. 

Otroci so se že pričeli zavedati svojega čutila. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4., 5., 6. in 7. dan: DEJAVNOST S TERILNICO 

Pripomočki: terilnica, mandarina, sivka, zobna krema, cimet 

Cilj:  

− Otrok se zaveda čutila voh in ga razvija. 

− Otrok spoznava in prepoznava različne vonjave. 

Potek dejavnosti: 

Otrokom sem predstavila terilnico. Uporabili smo jo, ker stvari s trenjem oddajajo 

močnejši vonj. Dejavnosti smo izvajali individualno, v paru in skupini. Otrokom sem na 

mizo postavila terilnico in snov z izrazitim vonjem. Pustila sem jih, da so sami dajali 

stvar v terilnico in v njej tudi sami trli. 

Dejavnosti smo izvajali štiri dni, vsak dan smo trli drugo snov z izrazitim vonjem. 

Slika 15: Deček je mandarino tudi 
poizkusil 
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Slika 16: Trenje mandarine v paru 

 

Analiza: 

Otroci so s terilnico zelo radi delali, nekateri so se z njo srečali prvič. Nekatere otroke 

sem morala celo umirjati, saj so vsi želeli treti prvi.  

Prvi dan smo trli mandarino. Otroci so bili presenečeni, ker je tako zelo dišala. Zmotilo 

jih je, ker je škropilo naokoli. Razložila sem jim, da ima mandarina v sebi sok, zato 

naokoli škropi. Opazila sem, da so si s časom že sami med seboj izmenjavali terilnico in 

vohali strto mandarino. Dva dečka sta med dejavnostjo mandarine tudi jedla.  

Drugi dan smo trli sivko. Opazila sem, da otrokom ni bilo potrebno dati kakršnih koli 

navodil, saj so že sami vedeli, kaj morajo storiti pri tej dejavnosti. Otroci so vohali in še 

meni dejali: »Povohaj še ti, lepo diši.« Deček, ki je bil najmlajši izmed vseh, je imel 

težave z vohanjem, saj je nekajkrat pihnil skozi nos. Spomnila sem se, da v začetni 

dejavnosti ni želel vohati iz kozarcev. Spodbujala sem ga in mu kazala, kako se voha. 

Po nekajkratnem ponavljanju je povohal pravilno. 

Tretji dan smo vohali zobno kremo. Otrokom je bilo zelo zanimivo, ker je bila v 

drugačnem stanju. Vsi so mešali. Ena izmed deklic je dejala, da kuha juhico in da naj 

povoham, kako lepo diši. Delali so po skupinah, po trije in si med seboj izmenjevali 

terilnico.  
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Slika 17: Dejavnost v paru. Vonjanje zobne kreme 

 

Četrti dan smo trli cimet. Otroci so opravljali dejavnost brez moje pomoči. Med seboj 

so se pogovarjali: »Lepo disi, dej še ti.« Ko pa jim je motivacija padla, so pričeli pihati 

v cimet. Spodbudila sem jih, da so čim bolj vohali. 

 

Slika 18: Trenje mandarine z mojo pomočjo 

 

Dejavnosti so na začetku potekale  v ločenem prostoru. Ko pa sem opazila, da se otroci 

ne prepirajo več za terilnico ter so usvojili pravila izvajanja dejavnosti, smo jih izvajali 
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v igralnici. Ker so se otroci izmenjavali pri dejavnosti, sem pred začetkom vedno 

vprašala, ali vedo, katera snov z izrazitim vonjem je na mizi. Ker objekta niso vsi 

pravilno poimenovali, smo skupaj ponovili. Trije otroci so si zapomnili ime vonja 

cimeta, dva ime vonja sivke, pet jih je vedelo za poimenovanje mandarine in štirje so 

pravilno poimenovali vonj zobne kreme. Ko smo dejavnosti izvajali četrti dan, je eden 

izmed otrok dejal, da to ni kava, ampak je cimet. Ostali pa so ponavljali za njim. 

Dejavnosti so potekale nemoteno in po zastavljenem cilju, saj je imel vsak otrok 

možnost, da je razvijal svoj voh ob trenju snovi v terilnici. Opazen je bil napredek glede 

na začetne dejavnosti, saj je vonje pravilno prepoznalo več otrok. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

8., 9., 10., 11. in 12. dan: SEZNANJANJE Z RAZLIČNIMI VONJAVAMI                 

Pripomočki: plastični kozarci, mandarina, sivka, zobna pasta, cimet 

Cilja:  

− Otrok se zaveda čutila voh in ga razvija. 

− Otrok poimenuje vonje. 

 

Potek dejavnosti: 

Dejavnost je potekala v igralnici. Otroci so se usedli za mizo. Prvi dan sem jim ponudila 

le eno snov z izrazitim vonjem v kozarčku, nato pa sem vsak naslednji dan dodala eno 

snov več. Dejavnost je potekala individualno, v paru in v skupini. 

Slika 20: Prepir ob terilnici Slika 19: Pomoč deklici, ki si ni upala povonjati 
snovi v terilnici 
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Slika 21: Dejavnost v paru. Vonjanje vonjav v lončkih 

 

Analiza: 

Otroci so med dejavnostmi naredili premor med enim in drugim vonjem. Želela sem, da 

so si čim bolj zapomnili vonj ene snovi. Imeli so možnost  ponovnega spoznavanja z 

vsakim vonjem, le da sem vsak naslednji dan dodala še eno snov z izrazitim vonjem. 

Spodbujala sem jih k vohanju in poimenovanju vsake snovi z izrazitim vonjem posebej. 

Opazila sem, da so imeli tretji in četrti dan več težav, saj je bilo ponujenih več vonjev. 

Starejši trije so si vonje zapomnili, mlajši otroci pa so med njimi mešali njihova 

poimenovanja. Izmed vseh štirih so si najbolj zapomnili vonja mandarine  in zobne 

kreme. Za zobno kremo so dejali: »To je pa za zobke umivat.« Otroci so v štirih dneh 

razvijali svoje čutilo in napredovali v prepoznavanju vonjev. Ker so snov, ki je oddajala 

vonj, tudi videli, so si preko voha in vida zapomnili njeno ime. Peti dan sem jim na 

mizo le postavila snovi z izrazitim vonjem v kozarcih in jih opazovala. Otroci so sami 

preko igre vohali in si pripovedovali, katera snov je v kozarcu. Starejši so mlajše 

popravljali in jih spodbujali k vohanju.  
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Slika 22: Deček vonja tri različne vonjave 

 

3.3 KONČNA RAZISKAVA PREPOZNAVANJA IN 

POMNJENJA   RAZLIČNIH VONJAV TER PRIMERJAVA 

REZULTATOV PRED IN PO IZVEDENIH DEJAVNOSTIH 

 

3.3.1 POTEK RAZISKAVE 

 

Pripomočki: plastični kozarci, elastika, sivka, mandarina, cimet, zobna krema, povoj, 

štiri hišice  

Potek dejavnosti – Dišeče hišice (vir: Norbert, 1997, str. 64) 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, koliko od otrok si je preko izvedenih dejavnosti 

zapomnilo določeni vonj snovi.  

Za izvedbo dejavnosti sem izdelala hišice, ki so prekrivale snovi z izrazitim vonjem. 

Vsaka hišica je imela odprtino – dimnik. Na tak način sem otroke motivirala k vonjanju, 

hišica pa je preprečevala, da bi si pri prepoznavanju vonjav pomagali z vidom. 
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Slika 23: Dišeče hišice 

 

3.3.2 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

Dejavnost sem izvajala individualno z vsakim otrokom posebej. Izvajala sem jo v 

garderobi, kjer so imeli otroci mirno okolje in na njihove odgovore niso vplivali 

predhodni odgovori ostalih otrok. Otrokom je bilo zanimivo vohati skozi dimnik. Eden 

deček je želel hišico kar odkriti in pogledati, kaj se skriva v kozarcu. Zaradi 

predhodnega prekritja kozarcev s povojem, v kozarcu ni videl snovi z izrazitim vonjem.  

Največ otrok si je zapomnilo vonj zobne kreme, tudi poimenovali so jo pravilno. Niso 

več uporabljali stavka: »To je pa za zobke umivat.« Najmanj otrok pa je ugotovilo vonj 

sivke.  

   

 

 

 

 

 

Slika 25: Z mojo pomočjo ugotavljava, kaj se 
skriva v hišicah 

 

Slika 24: "Tuki je pa sivka" 
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Prepoznavanje vonja mandarine pred in po dejavnostih. 

 

Graf 2: Prepoznavanje vonja mandarine 

 

Prepoznavanje vonja sivke pred in po dejavnostih. 

 

Graf 3: Prepoznavanje vonja sivke 
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Prepoznavanje vonja zobne kreme pred in po dejavnostih. 

 

Graf 4: Prepoznavanje vonja zobne kreme 

 

Prepoznavanje vonja cimeta pred in po dejavnostih. 

 

Graf 5: Prepoznavanje vonja cimeta 

 

V raziskavi sem ugotovila, da so si otroci preko dejavnosti za spodbujanje čutila za voh 

zapomnili veliko vonjav. Dobljeni rezultati na koncu so se kar pri vseh vonjavah 
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razlikovali od začetne raziskave, prepoznavanje vonjav se je izrazito izboljšalo (Grafi 

2−5). Kar deset od dvanajstih otrok si je zapomnilo vsaj dve različni vonjavi. Trije 

izmed dvanajstih pa so z vohom ugotovili vse vonjave. 

 

 

Graf 6: Število otrok, ki so po izvedenih dejavnostih pravilno prepoznali vonjave 

 

Končna raziskava je pokazala, da je večina otrok prepoznala vonj zobne kreme. Iz tega 

lahko sklepam, da so otroci najbolje prepoznali vonjavo, s katero imajo vsakodnevne 

izkušnje in je prijetnega vonja (Graf 6).  
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3.4 RAZISKAVA PREPOZNAVANJA VONJAV UŽITNIH IN 

NEUŽITNIH SNOVI 

 

3.4.1 POTEK RAZISKAVE 

 

Pripomočki: plastični kozarci, elastika, povoj, milo, kava, česen, pašteta, čistilo, krema 

materina dušica, čebula, parfum, krema za roke, banana 

Potek dejavnosti: 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kako otroci z vohom prepoznavajo, ali je neka snov 

užitna ali neužitna. 

Z vsakim otrokom sem individualno izvajala dejavnost. Pripravila sem deset prekritih 

kozarcev, v katere sem dala užitne in neužitne snovi. Razložila sem jim, naj vsako snov 

povohajo in mi povejo, kaj od snovi je užitno in kaj ne. 

 

Slika 26: Deček preko vonja ugotavlja, ali je snov užitna ali neužitna 

 

3.4.2 ANALIZA, REZULTATI IN RAZPRAVA 

Otroci so takoj sami vedeli, ne glede na mojo razlago, da morajo kozarce povohati. 

Eden izmed najmlajših me je vprašal, ali sta v kozarcih sivka in cimet. Otroci me niso 
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povsem razumeli, saj sta bili besedi užitno oz. neužitno novi zanje. Razložila sem jim na 

drugačen način, in sicer naj mi povejo, ko povohajo stvar, kaj je za jesti in kaj ni. 6 

mlajših otrok je imelo zelo veliko težav, saj so tekoče stvari razlivali. Deset otrok pa je s 

pomočjo voha ugotovilo tudi, da je zadnja snov v lončku banana. Rezultate te raziskave 

prikazuje graf 7. 

 

 

Graf 7: Opredeljevanje vonjav glede na užitnost oz. neužitnost snovi 

 

Pri raziskavi so otroci opredeljevali vonjave glede na funkcionalne dimenzije (užitno 

oz. neužitno). Pri ugotavljanju so potrebovali veliko pomoči in podvprašanj. Rezultati 

kažejo, da 2–3 let stari otroci preko vonja niso razlikovali med užitnimi oz. neužitnimi 

stvarmi. Za veliko večino snovi je večina otrok menila, da so neužitne. Glede na 

rezultate in predhodna opažanja sklepam, da so otroci za užitne snovi imeli tisto snov, 

ki je imela prijetnejši vonj in jim je bila poznana že iz preteklosti, npr. z banano se 

srečajo že zgodaj v otroštvu. Možno je, da otroci do te starosti še niso imeli veliko 

priložnosti, da bi se srečevali z vonjem kave, česna, čebule in paštete. Tudi iz podatkov 

iz literature (Valentin in Chanquoy, 2012) je razvidna potrditev moje raziskave, kjer 

Rouby, Chevalier, Gautier in Dubois pravijo, da otroci funkcionalno kategorizirajo 

(užitno oz. neužitno) vonjave šele kasneje, okoli petega do šestega leta. 
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4 ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu sem pri otrocih želela razviti čutilo voh, kateremu po mojem 

mnenju v vrtcu posvečamo premalo pozornosti v primerjavi z drugimi čutili. Še posebej 

je to opazno pri otrocih mlajših starostnih skupin. Že na samem začetku je bilo opaziti 

veliko zanimanje otrok, saj je bila zanje to čisto nova izkušnja. Otrokom sem ponudila 

dejavnosti, ki jim niso bile pretežke in so jim nudile, da so lahko pridobili nove izkušnje 

z vonjanjem. 

Glede na zastavljena raziskovalna vprašanja na začetku diplomskega dela lahko na 

koncu trdim, da  lahko 2–3 let stari otroci prepoznavajo različne vonjave. Ob izvedenih 

dejavnostih smo spodbudno delovali na razvoj njihovega voha, saj so glede na začetno 

stanje napredovali. Na začetku niso prepoznavali ali so zamenjevali različne vonjave, na 

koncu pa si je velika večina otrok zapomnilo vsaj dve vonjavi. Tudi najmlajši, ki so 

ravno dopolnili dve leti, so si zapomnili vsaj eno vonjavo. Zaradi njihovega slabšega 

izražanja, razumevanja in komunikacije lahko tudi sklepam, da so mogoče vedeli za 

odgovor, pa se niso znali izraziti. 

Zanimivi so rezultati raziskave, v kateri so se otroci opredeljevali glede užitnosti in 

neužitnosti snovi, na podlagi vonjanja teh snovi. Ugotovila sem, da 2−3 let stari otroci v 

večini primerov niso pravilno prepoznali užitnost oz. neužitnost snovi na podlagi 

njihovega vonja. Tudi po podatkih iz literature (Valentin in Chanquoy, 2012) otroci 

uspešneje tovrstno kategorizirajo vonjave šele kasneje, okoli petega do šestega leta. 

Izsledki moje raziskave so tudi dobra podlaga za nadaljnje delo v vrtcu, saj bom glede 

na dobljene rezultate otroke spodbujala, da bomo vonjali najrazličnejše snovi in s tem 

razvijali čutilo za voh. 

Pri svojem dosedanjem delu z vzgojiteljico nisva dajali velikega pomena čutilom. V 

diplomskem delu pa niso pridobili v tem času nova znanja le otroci, ampak tudi jaz, saj 

sem pridobila nove izkušnje z majhnimi otroki in čutili. Kot pravi Maria Montessori: 

»Čutila odpirajo pot znanju, so raziskovalci sveta. Če otrokom predstavimo svet  na 

različne načine, jih učimo abecede raziskovanja in jim damo ključ do znanja« 

(Montessori, 2008). V mojem nadaljnjem delu v vzgoji in izobraževanju pa se bom 

trudila, da bom to področje med najmlajšimi še bolj razvijala in jim predstavljala svet na 

najrazličnejše načine – z vsemi čutili.  
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