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Povzetek 

 

Diplomska naloga z naslovom Spodbujanje uţivanja sadja in zelenjave pri 

predšolskih otrocih je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V 

teoretičnem delu je predstavljen kurikul za vrtce, ki predstavlja temelj za 

načrtovanje dela v vrtcu, opisan je tudi otrokov razvoj, učenje, igra, vpliv staršev 

in vrstnikov na vzgojo otrok, pomen prehrane, nasveti in smernice 

prehranjevanja, delo z lutko in otroška risba. Namen diplomske naloge je 

preveriti različne dejavnosti, ki jih lahko uporabimo za spodbujanje otrok, da bi 

jedli več sadja in zelenjave. 

V raziskavi smo izvedli desetdnevni projekt, v katerega so bili vključeni otroci, 

stari od 3 do 4 leta. V času projekta smo izvajali različne dejavnosti, ki so 

pozitivno vplivale na uţivanje sadja in zelenjave pri otrocih. Učinkovitost 

projekta smo preverili tudi z anketiranjem staršev, ki so dejavnosti aktivno 

spremljali in ocenili, da so bile učinkovite. Aktivno sodelovanje otrok pri 

pripravi hrane ter uporaba lutke kot motivacijskega sredstva za spodbujanje 

uţivanja sadja in zelenjave bi bilo priporočljivo uporabljati tudi v vrtcu. 
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Abstract  

 

 

The diploma thesis entitled Encouraging preschool kids to eat fruit and 

vegetables comprises a theoretical and empirical part. The kindergarten 

curriculum is presented in the theoretical portion which represents the 

foundation for planned work in kindergartens.  A description of the child's 

development, learning, play, parental and peer influence on a child's upbringing, 

importance of nutrition, advice and guidelines for nutrition, work with dolls and 

children's drawings is also given. The purpose of the thesis is to examine various 

activities that can be used to encourage children to eat more fruits and 

vegetables. 

The research included the implementation of ten daily projects which included 

children aged 3 to 4 years. Various activities were carried out during the project 

having a positive impact on children’s consumption of fruits and vegetables. The 

project’s effectiveness was also verified through a survey of the children’s 

parents who actively monitored the activities and assessed their effectiveness. 

The active participation of children in preparing foods and use of dolls as a 

motivational factor to encourage them to eat fruits and vegetables is 

recommended also for use in kindergartens.   
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1 Uvod 

Dandanes, ko smo vsi polno zaposleni, si moramo vsakodnevno določati prioritete, saj je 

delovni dan prekratek za vse naše obveznosti in naloge. Velikokrat se zgodi, da nam zaradi 

sluţbe ostane premalo časa za naše druţine. Vsak dan nekam hitimo in veliko stvari s tem 

prezremo in včasih pozabimo na pomembne stvari, katerim bi morali nameniti več pozornosti. 

Naši otroci so naš zaklad. Vsaka mama in očka ţelita svojemu otroku nuditi največ, kar mu 

lahko, predvsem ljubezen. Menim, da se vsi starši zavedajo, da je ena izmed pomembnejših 

stvari tudi prehrana otroka, pri kateri pa imamo največji vpliv na to, kaj otrok poje, prav mi, 

starši. Velikokrat se zgodi, da nas otroci prepričajo v določene stvari, ki so njim pomembne in 

jim mi ugodimo, ker so pač naši otroci. Čeprav imamo občutek, da smo zelo pozorni na to in 

smo zelo ozaveščeni, nam prevečkrat ˝zmanjka časa˝ in volje za pripravo zdravega obroka in 

tega nadomestimo z nezdravo hrano in prigrizki. Poleg staršev pa ima pri prehrani otroka 

čedalje večjo vlogo tudi vrtec, saj veliko otrok obiskuje vrtec in tam zauţijejo večino svojih 

dnevnih obrokov. Ker sem tudi sama postala mamica in veliko razmišljala, kaj bom ponudila 

svojemu otroku, predvsem pa, kako mu pribliţati sadje in zelenjavo, sem preizkusila projekt, s 

katerim sem dosegla pozitiven odziv pri uvajanju nove hrane in ga predstavila v svoji 

diplomski nalogi. Projekt z naslovom ˝Moj trebušček se smehlja, zdravo hrano rad ima˝ je 

imel namen pribliţati otrokom proces priprave hrane in jih aktivno vključiti v proces priprave 

hrane, ter jih s tem spodbuditi, da bi rajši poskušali sadje oziroma zelenjavo. V projektu smo 

uporabljali različne metode in oblike dejavnosti za spodbujanje otrok k sodelovanju. 

Preizkušali smo, ali različne metode vplivajo na količino in pogostost zauţitega sadja in 

zelenjave, ter kako na otroke vpliva vzgojiteljeva spodbuda k uţivanju nepoznanega sadja in 

zelenjave. Preverili smo tudi, ali z lutko vplivamo na otroke pri spoznavanju in preizkušanju 

nepoznane hrane, ter ne nazadnje, ali aktivno sodelovanje otrok pripomore k uţivanju hrane, 

ki jo otrok odklanja. 

Ob koncu projekta smo staršem razdelili anketne vprašalnike, s katerimi smo ţeleli dobiti 

informacije o tem, kakšno mnenje imajo o prehrani v vrtcu, slabe izkušnje, kako se doma 

prehranjujejo in ali otroke doma vključujejo v sam proces priprave hrane. 
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2 Teoretični del 

 

2.1 Kurikul za vrtce 

 

V današnjem času preţivijo otroci kar precejšen del dneva v vrtcu, zato je pomembno, da jim 

v vrtcu nudimo kakovostno vzgojo. Da bi našim otrokom to zagotovili, so poskrbeli 

strokovnjaki z dokumentom, ki je v pomoč vzgojiteljem pri njihovem delu – to je kurikul. 

Kurikul za vrtce je dokument, ki z rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje 

delo v vrtcu, ob tem pa spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev in vsebuje novejše teoretske 

poglede na zgodnje otroštvo. 

Vsebuje tudi cilje, iz katerih pa so izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in 

učenju v predšolskem obdobju, ter globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na posameznih 

področjih. Predlagani pa so tudi primeri vsebin in dejavnosti za posamezna področja 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

 

2.1.1 Cilji kurikula za vrtce 

 

V kurikulu za vrtce so navedeni cilji, ki nas usmerjajo k bolj odprti, fleksibilni, pestri, 

uravnoteţeni in raznovrstni ponudbi dejavnosti na vseh področjih. Usmerja nas k večjemu 

omogočanju individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino, ter k 

oblikovanju pogojev za večje izraţanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost 

glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in 

duševno konstitucijo). Pri delu moramo upoštevati in spoštovati zasebnost ter intimnost otrok, 

a hkrati poskrbeti za kakovost medosebnih interakcij med  

otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu. Od vrtca in vzgojnih delavcev se pričakuje 

avtonomnost in strokovna odgovornost, evalvacija načrtovanja dela v vrtcu, ter skrb za 

informiranje in sodelovanje s starši (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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2.1.2 Načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce 

 

Pri načrtovanju dejavnosti moramo poleg ciljev upoštevati še temeljna načela predšolske 

vzgoje, ki nam narekujejo demokratičnost, avtonomnost, odprtost kurikula, zagotavljanje 

enakih moţnosti, a hkrati upoštevati različnosti med otroki. Otrokom ponuditi izbiro, pustiti 

drugačnost, uravnoteţenost, poskrbeti za strokovne utemeljenosti kurikula, pogoje za uvedbo 

novega kurikula, horizontalno in vertikalno povezanost. Skrbeti za sodelovanje s starši in z 

okoljem, timsko načrtovanje in strokovno izpopolnjevanje. Vzgojitelj mora pri svojem delu 

upoštevati načelo kritičnega vrednotenja, razvojno-procesnega pristopa ter načelo aktivnega 

učenja in zagotavljanja moţnosti verbalizacije in drugih načinov izraţanja (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 

 

 

2.1.3 Področja dejavnosti 

 

Kurikul za vrtce predstavlja dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, jezik, 

umetnost, druţba, narava in matematika. 

Zapisani cilji pri posameznih področjih dejavnosti predstavljajo okvir, znotraj katerega so 

vsebine in dejavnosti strokovna ponudba vzgojiteljem. Na ravni izvedbenega kurikula 

vzgojitelji predlagane vsebine in dejavnosti na različne načine povezujejo, dograjujejo in 

dopolnjujejo, pri tem pa so jim v strokovno pomoč priročniki, v katerih so metodično in 

didaktično podrobnejše razdelani primeri zaposlitev, ki prikazujejo vse pomembne faze 

vzgojnega dela: načrtovanje, vzgojno delo, opazovanje, evalvacijo … (Kurikulum za vrtce, 

1999). 
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2.2 Otrokov razvoj in učenje 

 

Otrokov razvoj je dinamičen proces, ki ga interaktivno soodločata dednost in okolje, na ravni 

fizičnega in socialnega okolja. 

Marjanovič Umek idr. (2001) navaja nekaj poudarkov o razvojnopsiholoških teorijah, na 

katere se najpogosteje sklicujejo avtorji različnih konceptov in iz njih izpeljanih modelov 

oziroma kurikulov v vrtcu. 

 

Piagetova teorija razvoja mišljenja govori o razvoju v napovedljivih, zaporednih in pribliţno 

kronološko opredeljenih stopnjah (zaznavno gibalna, preoperativna, konkretno operativna, 

formalno operativna obdobja) in posameznih fazah znotraj stopenj. Na posameznih stopnjah 

si otrok ob izmeničnih procesih asimilacije in akomodacije postopoma izgrajuje vedno 

celovitejša spoznanja o objektih, vedno celovitejše miselne strukture. Različne miselne 

operacije, kot so konzervacija, grupiranje, razvrščanje, korespondenca ena – ena, se razvijajo 

na vseh razvojnih stopnjah, seveda pa so otrokove stopnje miselne strukturiranosti odgovorov 

in utemeljitev kakovostno zelo različne. Učenje se praviloma začne s prepoznavanjem 

problema, to je z ustvarjanjem neravnoteţja v delovanju miselnih struktur. 

 

Avtorji, ki aplicirajo Piagetovo teorijo v prakso in poudarjajo konstruktivizem kot način 

učenja in poučevanja, menijo, da otrok v interakciji z različnimi materiali in dogodki 

konstruira znanja. Pomembno je torej okolje, v katerem se otrok uči ob aktivnem raziskovanju 

in v interakciji z odraslimi, vrstniki, različnimi materiali (Marjanovič Umek idr., 2001). 

 

Vigotski je v svoji sociokulturološki teoriji razvoja mišljenja kritičen do Piagetovega pogleda, 

češ da je treba čakati, da je otrok pripravljen na posamezno razvojno stopnjo in s tem razvoj 

prepustiti spontanosti. Sam meni, da je enako pomembno učenje, ki bi moralo biti korak pred 

razvojem in tako spodbujati razvoj, še zlasti znotraj razlike med aktualnim, ţe doseţenim, in 

potencialnim razvojem, ki bi ga otrok lahko dosegel. 
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Pri tem posebej poudarja pomen socialnega učenja, ki poteka med kompetentnimi vrstniki ali 

odraslimi. 

Prav v kontekstu socialnega učenja ima v razvoju mišljenje in simbolne reprezentacije 

otrokove kulture, ki poteka skozi umetnost in jezik, igro in pesem, metafore, razlage, zelo 

pomembno vlogo jezik. Pomembne kulturne izkušnje se ponotranjijo v strukture otrokovega 

intelekta (Marjanovič Umek idr., 2001). 

 

Brunerjeva kognitivna teorija predstavlja tri ravni obdelave informacij, s pomočjo katerih 

otrok oblikuje modele realnosti: aktivnost, slika in jezik. Avtor skozi spiralni model razvoja, 

ki ga aplicira tudi na učenje, izpelje tezo, da otrok na primer določene ideje, koncepte razume 

na intuitivni ravni in jih šele pozneje pretvori na zahtevnejšo raven. Pri tem je najbolj 

pomemben poudarek naslednji: vsaka raven razumevanja je veljavna in vsebine same po sebi 

niso ˝preteţke˝, ker je otrok star na primer tri, štiri ali šest let. Tako kot Vigotski, tudi Bruner 

meni, da je poučevanje pomemben del razvoja, oba pa pri razvoju in učenju še posebej 

poudarjata pomen socialnega konteksta. Bruner (1986, navedeno po Marjanovič Umek idr.) 

pravi, da je zgolj pripravljenost v razvoju le pol resnice, saj nekdo pripravljenost vselej uči in 

ne zgolj čaka nanjo (Marjanovič Umek idr., 2001). 

 

 

2.2.1 Načela otrokovega razvoja 

 

V knjigi Otrok v vrtcu je Marjanovič Umek idr. (2001) opisala še nekaj splošnih načel 

otrokovega razvoja, pri katerih poudarja, da predstavljajo okvir otrokovega razvoja in sluţijo 

kot pomoč vzgojiteljem pri njihovem delu. 

 

Za otrokov razvoj sta pomembna dednost in okolje (fizično in socialno). Oba dejavnika 

prispevata k rasti in razvoju, kar pa seveda izključuje črno-belo nasprotje: ali narava ali 

vzgoja. Čeprav ima dednost na primer večji vpliv na otrokov temperament, energetsko raven, 

zaporedje telesnega in intelektualnega razvoja, ni nobena telesna značilnost, razen morda 

barva oči, barva las, oblika nosu, določena izključno z dednostjo (notranjimi vplivi) ali 

izključno z okoljem (zunanjimi vplivi). 
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Tako je na primer učenje hoje odvisno od moči mišic, razvoja koordinacije (oboje je pogojeno 

z dednostjo), hkrati pa je odvisno tudi od okolja, in sicer ne le pri razvoju hoje kot spretnosti, 

temveč tudi pri spodbujanju razvoja drugih spretnosti, na primer valjanja, sedenja, plazenja, ki 

se pojavljajo pred hojo. 

V razvoju se prepletajo kakovostne in količinske spremembe oziroma razvojna obdobja in 

linearnost v razvoju. Razvoj poteka v predvidljivih smereh, v smeri večje celovitosti, 

organizacije in internalizacije. Gre na primer za moţnost širjenja in poglabljanja otrokovih 

izkušenj in znanja z uporabo različnih ravni simbolnega znanja. Na primer z risanjem, 

slikanjem, pripovedovanjem, gradnjo … (Malaguzzi, 1993, navedeno po Marjanovič Umek, 

2001) uporabi metaforo ˝100 jezikov˝ za opis raznolikih modelov, s katerimi otroci 

predstavljajo pomen. Otrok uporabi različne simbolne sisteme za predstavitev izkušenj, 

znanja, tako na primer imitacije v simbolni igri (uporabi kuhalnico in meša tako kot babica), 

sledita predmetna in besedna transformacija (uporabi naključni predmet, kot da je telefon, in 

se pogovarja z osebo, ki je ni). 

 

Za otrokov razvoj sta pomembna socialni kontekst in podporna klima. Bronfenbrennerju 

(1979, navedeno po Marjanovič Umek, 2001), ki pravi, da je otrokov razvoj najbolj razumljen 

v sociokulturnem kontekstu, pritrjuje tudi Bowman, (1996, navedeno po Marjanovič Umek, 

2001), ki poudarja, da so pravila razvoja enaka za vse otroke, socialni kontekst pa oblikuje 

otrokov razvoj v različne podobe, oblike. Otrok svoje lastne hipoteze preizkuša na različne 

načine: preko socialnih interakcij, s fizičnimi manipulacijami, preko lastnih miselnih struktur. 

Z razvojem miselnih struktur na primer pride do razumevanja različnih simbolov, toda 

simboli, ki jih uporablja sam (številčni simboli, abeceda), so tisti, ki so uporabljeni znotraj 

njegove kulture in preneseni s strani odraslih. 

 

Področja otrokovega razvoja, kot so čustveno, socialno, gibalno, spoznavno, so med seboj 

povezana. Razvoj na enem področju vpliva na razvoj drugega področja in nasprotno. Na 

primer, ko se dojenček plazi in začne hoditi, se poveča njegova sposobnost raziskovanja in s 

tem razvoj mišljenja ter nasprotno; razvoj otrokovih jezikovnih sposobnosti vpliva na 

sposobnost vzpostavljanja socialnih odnosov z odraslimi in drugimi otroki, tako kot lahko v 

socialnih interakcijah spodbujajo in ovirajo jezikovni razvoj. 
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V razvoju ne gre le za napredek, temveč tudi za nazadovanje. Za razvoj so značilni doseţki in 

izgube ali povedano drugače, na primer mlajši otrok ima sposobnost zapomnitve podatkov 

(neposredni obseg spomina) kot odrasla oseba, vendar ima istočasno manj izdelane strategije 

zapomnitve. 

 

Individualne razlike med otroki. Gre za najmanj dve dimenziji, vezani na otrokov razvoj, in 

sicer povprečnost oziroma normativnost v razvoju in enkratnost vsakega otroka kot 

posameznika. Glede na velike razlike med kronološko enako starimi otroki je lahko otrokova 

starost prepoznavna zgolj kot grobi pokazatelj razvojne zrelosti. 

 

Kritična obdobja za otrokov razvoj in učenje. V celotnem ţivljenjskem ciklusu so prisotna 

časovna obdobja, ki so bolj ustrezna in učinkovita za učenje posameznih spretnosti kot neka 

druga obdobja. Določeno razvojno obdobje oziroma leta so najbolj učinkovita za razvoj na 

posameznih področjih. Na primer prva tri leta otrokovega ţivljenja so optimalno obdobje za 

razvoj govora in komunikacijskih spretnosti. Ker je razvoj govora v veliki meri povezan tudi z 

okoljem, je moč določene primanjkljaje, vezane na okolje, pozneje nadoknaditi, vendar takšno 

posredovanje zahteva zelo velik napor. 

 

Za otrokov razvoj je pomemben izziv preko njegovih aktualnih sposobnosti, spretnosti, čeprav 

sam teţi k situacijam, ki mu dajejo priloţnost, da deluje v svoji ˝razvojni starosti˝. Konflikt, ki 

poruši aktualno stopnjo razvoja, zahteva od otroka premik na kakovostno višjo razvojno 

stopnjo, vendar se to zgodi le takrat, ko razkorak med aktualnim razvojem in razvojem, h 

kateremu teţi, ni prevelik. 
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2.2.2 Otroška igra 

 

Otroška igra je ena najpomembnejših dejavnosti, ki se na različne načine vpleta tako v 

načrtovane dejavnosti, kot tudi v siceršnje ţivljenje otrok v vrtcu. 

Različne psihološke teorije nam ponujajo interpretacije otroške igre, vendar je v njih moč 

prepoznati vrsto skupnih značilnosti, ki opredeljujejo igro: v vsebini igre se odraţajo 

pomembni dogodki in odnosi otrokovega ţivljenja, igrače in drugi igralni materiali soodločajo 

igro, je notranje motivirana in njen cilj je lahko igralna dejavnost sama, igra otroka 

osebnostno močno angaţira, zato je njena izraznost zelo velika, v igri se spontano prepletajo 

različna področja otrokovega razvoja, od čustvenega, socialnega, gibalnega do spoznavnega, 

gre za dejavnost, za katero je značilna visoka stopnja divergentnosti (Marjanovič Umek idr., 

2001). 

 

 

3 Vpliv vrstnikov 

 

Otroci so od rojstva naprej pod nenehnim vplivom različnih dejavnikov. Ti pa vsak po svoje 

puščajo sledi v otrokovem razvoju in nanj tudi različno vplivajo, eni bolj, drugi manj. 

 

3.1 Spreminjaje vzgoje skozi čas 

 

Rich Harris (2009) ugotavlja, da se ljudsko prepričanje o tem, koliko in ali sploh lahko starši 

vplivajo na razvoj svojih otrok, ter kako jih vidijo in kako z njimi ravnajo, spreminja s časom 

in krajem. Pomen otroštva za posameznikovo ˝usodo˝ naj bi dobil ideološki pomen v moderni 

dobi, saj so nekaj generacij nazaj otroke zanemarjali, niso se jim posvečali, jih zlorabljali ter z 

njimi grdo ravnali in nihče ni zaradi tega delal teţav ali imel slabe vesti, kar je popolno 

nasprotje današnjega načina dela z otroki. Po njenem obstajata dva razloga, ki nam govorita, 

da se moramo ukvarjati s svojimi otroki. Prvič zato, ker jih pojmujemo kot posameznike, ki 

imajo svoje pravice, med drugimi tudi pravico, da se z njimi lepo ravna. In drugič zaradi 

ideološke dogme, da je ţivljenje odraslega človeka močno določeno z njegovimi izkušnjami v 

otroštvu. 
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To prepričanje je uveljavljena predpostavka o vzgoji, katera je povezana s posebnim modelom 

druţinskega ţivljenja in vzgoje, ki govori o otroku, vzgojenem v oţji druţini, ki jo sestavljajo 

mati, oče in otroci. Starši so osnovni skrbniki, ki morajo biti pozorni do otrok in jim 

privzgajati disciplino, to pa se dogaja v zasebnosti doma. Hareven (1991) interpretira 

današnjo druţino kot druţino, ki je ˝zasebna, nuklearna, domača in z otroki v središču 

pozornosti˝. 

Otroci 20. stoletja ţivijo dve ţivljenji, in sicer ţivljenje doma in ţivljenje zunaj doma. Vsako 

zahteva drugačno vedenje, saj je prvo zasebno, drugo pa javno. Javno zahteva bolj formalno 

izraţanje in prilagajanje sprejetim normam. Sodobne druţine so majhne, hiše pa velike, zato 

imajo otroci po navadi svojo sobo in s tem zasebnost, katera je tudi ena izmed temeljnih 

pravic, zaščitena z ustavo. Zasebnost je še eden izmed pojavov moderne dobe. Pred tristo leti 

so bile hiše močno drugačne. V njih se je delalo, jedlo, spalo, pogovarjalo in ni bilo ločenih 

prostorov. Zasebnosti tako niso pogrešali, ker je preprosto nikoli niso imeli. 

 

V današnji druţbi zelo radi beremo in delamo, kot nam svetujejo strokovnjaki. Ti nam 

sporočajo, da otroci potrebujejo veliko pozornosti in ljubezni, če naredijo kaj narobe, se je 

treba pogovoriti in jih nikakor ne tepsti. Ena izmed nalog staršev naj bi bila tudi, da otroke 

opozorijo na nevarnosti, ki preţijo na njih, in jih nadzirati, kje so in kaj počnejo. Če kljub 

vsemu zaidejo na kriva pota, pa po navadi pripišemo krivdo staršem, iz sklepanja, da verjetno 

niso bili dovolj jasni in prizadevni pri razlagah in opozorilih. 

Ljubezen med starši in otroki je postala sveta, za svoje otroke vsi ţelimo, da so samostojni in 

hkrati čustveno navezani na nas. Včasih temu ni bilo tako, saj so bili otroci lastnina staršev in 

so z njimi počeli, kar so hoteli. Stanje se je izboljšalo v 19. stoletju, ko so moški začeli 

odhajati v sluţbo in so bili ves dan od doma. Takrat je ta prostor postal zasebni prostor in ni 

bil več prostor za opravke. S tem, ko so bili moški od doma, je skrb za druţinske potrebe 

postala ţenska dolţnost. Pojavljalo se je mnogo ljudi, ki so jim dajali nasvete, kako ravnati z 

otroki. Ti nasveti so postali sestavni del brošur in priročnikov za matere. Med ţenskami je 

vladal velik strah, a so morale biti stroge in upoštevati nasvete, o katerih so brale v brošurah. 

Ti nasveti so govorili veliko o prehrani otrok, o tem, da bodo otroci skrivljeni, če ne bodo 

nosili posebnih pripomočkov, kako ravnati, da otroci ne bodo razvajeni, govorili so predvsem 

o telesnem zdravju, kako jih naučiti manir in jim vcepiti vero.  

V drugi polovici 20. stoletja so strokovnjaki svetovali materam, da ljubijo svojega otroka z 

vsem srcem in jim to neprikrito pokaţejo, drugače bo z otrokom nekaj hudo narobe in kriva 

bo mati. Zdaj nam polagajo na srce, da otroci potrebujejo brezpogojno ljubezen. 
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3.2 Pomen vrstnikov 

 

Rich Harris (2009) se strinja, da se večine stvari, ki jih mora otrok znati, nauči od staršev, 

vendar pa ne vseh. Navaja štiri razloge, ki potrjujejo, da morajo otroci med vrstnike in ni 

dovolj to, kar bi se doma lahko naučili od staršev. Prvič: kar se otroci naučijo od vrstnikov, je 

verjetno sodobnejše in bolj prilagojeno trenutnim razmeram. Drugič: raznolikost znotraj 

druţine zagotavlja več spretnosti in širše temeljno znanje, kar koristi vsej druţini. Če bi starši 

vplivali na otroke z okolijskimi sredstvi in genetično, bi si bili preveč podobni med seboj. 

Tretjič: ni zagotovila, da bosta oče in mati vedno ob otroku. Četrtič: kar je najboljše za starše, 

ni nujno najboljše za otroka, in tudi interesi se lahko razlikujejo. Otrokov razum, razum 

modernega otroka, je proizvod šestih milijonov let evolucijske zgodovine. 

 

Vsak otrok si ţeli biti normalen in običajen, poleg tega pa tudi imeti normalne in običajne 

starše. Ne marajo, da bi kdo videl, da je pri njih kaj drugače, in nasprotno, šolarji pogosto 

zamolčijo staršem, da so bili ţrtve nasilja v šoli, na igrišču. Če se starši razlikujejo, hočejo 

otroci te razlike prikriti pred vrstniki. Ţelja, da bi domače ţivljenje ostalo skrito pred 

zunanjim svetom, je močnejša kot ţelja, da bi zunanje ţivljenje ostalo ločeno od domačega. 

Starši sodijo v dom, zunaj doma so otroci zaradi njih ţivčni. To velja za tiste ljudi, ki slutijo, 

da so razmere pri njih doma nenormalne. Da bi vedeli, kaj je treba skrivati, se morajo nekako 

naučiti, ali so njihovi domovi običajni ali ne. Tega se naučijo ali preko televizije ali od 

prijateljev in sošolcev. Tako prve, kot tudi druge informacije so lahko nezanesljive. Pri 

televiziji se predstavljeni koncept druţine lahko preveč razlikuje od druţin v soseščini, s tem 

pa postanejo te informacije neuporabne. 

 

Pri informacijah, dobljenih od otrok, pa se lahko izjalovi, saj se vsi trudijo dobiti informacije 

in pri tem se obema zdi, da morata kaj prikriti. Največkrat skupaj razvijajo predstavo o 

normalni druţini, ko se igrajo ˝hišo˝. Druţbeno okolje vedno vpliva na vedenje na stopnji, ki 

zavesti ni normalno dosegljiva. Ko se otroci ali najstniki grdo vedejo zunaj doma, za to 

krivimo starše, saj so v skladu s predpostavko o vzgoji starši tisti, ki morajo socializirati 

otroke. Če pa otroci ne prenesejo tistega, česar so jih naučili starši, v druga druţbena okolja, 

za to niso krivi starši. 
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Otroci se rodijo z določenimi značilnostmi, nagnjenji, da se bodo vedli tako ali drugače. Te 

prirojene lastnosti se v okolju prilagajajo. Osebnost je sestavljena iz prirojenega in 

okolijskega dela. Prirojena je prisotna povsod in vpliva na vedenje v vsakem okolju, okolijska 

pa je namenjena zlasti okolju, iz katerega izhajajo. Poleg načinov vedenja so pomembni še 

občutki, ki so povezani z okolji. Če starši povzročijo občutek ničvrednosti, je ta povezan z 

druţbenim okoljem, kjer se je to dogajalo. Zunaj doma bo imel vpliv le, če vam ga bodo 

vcepljali ljudje, ki jih srečujete. 

 

Stabilnost osebnosti v različnih okoljih je delno odvisna od tega, koliko sta si posameznikovi 

druţbeni okolji med seboj različni in podobni. 

Rich Harris (2009) navaja, da so strokovnjaki opazovali, kaj se dogaja, ko se pojavita dva 

otroka v prostoru, polnem igrač. Najpozornejše opazujeta drug drugega, a vseeno spremljajo, 

če so njihove mame blizu, ko se igrajo, saj jim zagotavljajo ˝zanesljivo izhodišče za 

raziskovanje˝. Navezanost med materami in otroki je največja nekje med dvanajstim in 

osemnajstim mesecem. Okoli tretjega leta pa se večina otrok izvije iz maminega naročja zato, 

da bi se pridruţila vrstnikom. Za dojenčka je najlaţje, če se igra z enim od staršev ali s 

starejšim bratom ali sestro, saj starejši prilagodijo igro in s ponavljanjem poskrbijo, da se 

dojenček pravilno odziva. Drugačna situacija je, ko se igra z vrstnikom, ki ni niti pribliţno 

enako razumevajoč in mu ne more pomagati, ko si to najbolj ţeli. Pri dveh letih pa se otroci s 

posnemanjem ţe zelo zabavajo, čeprav traja ta igra zelo kratek čas. Otroci si pri igri pomagajo 

ţe z besedami. Okoli tretjega leta si otroci postavijo delovni model odnosov z vrstniki in 

določijo, katere imajo rajši kot druge, tako se razvijajo prava prijateljstva. V vrtcih se vidi, da 

se otroci iz dneva v dan igrajo z istimi otroki. Postopoma se otroci oddaljujejo od staršev in se 

pridruţijo vrstniškim skupinam. 

 

Druţbeno vedenje pri ljudeh ni prirojeno, saj se od skupine do skupine preveč razlikuje in 

zato se ga je treba naučiti. Otroci se ga naučijo v druţbi, v kateri odraščajo. Otroci so pri 

posnemanju staršev zelo previdni in to počnejo le, ko se jim zdi, da se vedejo normalno ali 

tako, kakor vsi ostali v njihovi druţbi. Tega se zavedajo ţe zelo zgodaj. Otroci so zelo 

prilagodljivi in veliko stvari se naučijo z opazovanjem drugih, njim podobnih. Otroci se 

morajo naučiti vedenja, primernega druţbi, v kateri ţivijo.  
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 V vsaki druţbi pa se odrasli in otroci vedejo drugače in zato nastanejo teţave, saj morajo 

otroci najprej ugotoviti, katere vrste ljudje so, v katero druţbeno kategorijo sodijo, potem pa 

se morajo naučiti vesti tako, kakor njeni člani. Otroci delujejo po večinskem pravilu. Kdor 

koli se pridruţi skupini in se po vedenju razlikuje od večine, je tisti, ki se mora spremeniti. 

Vedenja skupine se naučijo tako, da se z njo identificirajo in prevzemajo njen odnos do stvari, 

način vedenja, govor, slog oblačenja in lepotičenja … Večina jih to naredi samodejno in hote, 

saj hočejo biti podobni vrstnikom. Če pa se jim v glavi plete kaj drugega, jih vrstniki 

nemudoma opozorijo, kakšne so kazni za različnost. Najbolj priljubljena kazen je posmeh, če 

ta ne zaleţe, pa sledi izključitev iz skupine. Otrok se lahko identificira z vrstniško skupino, 

tudi če ga ta ne sprejema (Rich Harris, 2009). 
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4 Varna hrana v vrtcu 

 

Pri načrtovanju dejavnosti mora vzgojiteljica upoštevati vse dejavnike in tveganja, ki so 

različni od dejavnosti do dejavnosti. Pri dejavnosti, kjer imamo opravka z ţivili, mora 

vzgojiteljica upoštevati HACCP oziroma poskrbeti za varnost ţivil in ter seveda otrok. 

 

Pomembnejše naloge vzgojiteljic in pomočnic glede varnosti ţivil oziroma HACCP: 

- podpisati soglasja in individualne izjave o bolezenskih znakih, 

- v primeru obolenja oziroma teţav izpolniti individualno izjavo o bolezenskih znakih 

osebe in jo takoj posredovati nosilcu dejavnosti, 

- opraviti usposabljanja iz HACCP; higiene ţivil in osebne higiene 

(Bajt Smrekar, 2005). 

 

Vzgojitelj mora poskrbeti za ureditev igralnice pred obrokom. Najprej temeljito očisti mize in 

pri tem upošteva pravilen postopek čiščenja. Nato je potrebno igralnico temeljito prezračiti v 

vsakem vremenu, čas zračenja mora biti od 5 do 10 minut, v lepem vremenu pa tudi več časa. 

Mize pogrnimo z enakimi in seveda čistimi prtički, ko otroci dopolnijo štiri leta, jim poleg 

ţlice ponudimo tudi vilice, pri petih pa jim ponudimo noţ (Bajt Smrekar, 2005). 

 

Pred jedjo moramo dati poseben poudarek umivanju rok otrok in osebja. Postopek pravilnega 

umivanja rok opisuje, da pred umivanjem rok snamemo ves nakit, roke zmočimo s toplo 

vodo, nanesemo milo in namilimo vse površine rok – dlani, prste, medprstne prostore, posebej 

palce, hrbtišče rok, zapestje – tako, da drgnemo vsak del ene roke ob drugo roko, milimo vsaj 

15 do 20 sekund, temeljito splaknemo, obrišemo z brisačo za enkratno uporabo, pipo zapremo 

z brisačo ali s komolcem in brisačo vrţemo v koš (Bajt Smrekar, 2005). 

 

Pred vsakim hranjenjem se moramo prepričati, če je hrana primerno ogreta. Hrano poskusimo 

s posebno čisto ţličko, ki jo uporabimo samo enkrat (Bajt Smrekar, 2005). 

 

Najprimernejša delitev hrane je za servirnim vozičkom. Vzgojitelji in pomočniki morajo 

uporabiti predpasnik in pred delitvijo hrane odloţiti nakit. Samopostreţni način z vidika 

varnosti ţivil ni primeren. Z vidika varnih ţivil ni priporočljiva uporaba skupnih skodelic za 

solato. Sočasno pri delitvi pa vzgojitelj in pomočnik izvajata vizualno kontrolo čistosti pribora 
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in posode. Sok, vodo ali čaj otrokom ponudimo v kozarcu. Pri hranjenju je pomoč zaţelena v 

prvem starostnem obdobju, pozneje pa samo za razrez mesa. Priporočljivo je, da se ţivila 

primerno pripravijo ţe v kuhinji. Za brisanje ust in rok so priporočljivi prtički za enkratno 

uporabo. Po zaključku obroka večji otroci odnesejo kroţnik, pribor in prtiček do vozička. 

Vzgojiteljica postrga ostanke hrane v posodo in jih pokrije. Umazano posodo in ostanke hrane 

moramo takoj peljati v kuhinjo ter počistiti mize v igralnici (Bajt Smrekar, 2005). 

 

5 Prehrana predšolskega otroka 

 

5.1 Pomen prehrane 

 

Naš organizem potrebuje snovi za rast, obnovo in delovanje, ki jih zajamčimo s hrano. Vsaka 

hrana ni primerna. Še zlasti pazljivi moramo biti, ko izbiramo hrano za otroke, kajti le 

pravilna in zdrava prehrana zagotavlja primerno rast, razvoj telesnega in psihičnega 

potenciala, preprečuje pojav deficitarnih stanj in omogoča nastajanje rezerv, ki jih organizem 

izkoristi v stresnih situacijah. Prehranjevalne navade se od rojstva naprej zelo spreminjajo in 

otrok, ki ima urejeno prehrano, je načeloma bolj zdrav in manj dovzeten za določene bolezni, 

kot otrok, ki se ne prehranjuje primerno svojim potrebam. Te prehranjevalne navade so 

odločilne za njegovo nadaljnje zdravje in počutje. S prehranjevanjem otrok ne zadovoljuje 

samo telesnih potreb, ampak hkrati z uţivanjem hrane spoznava, da se okolje odziva na 

njegove potrebe. Pogostost obrokov in presledki med njimi so pomembni za otroško 

prehranjevanje, ta ritem pa je pomemben tudi za vzgojo in razvijanje prehrambnih navad. 

Otrokom ponudimo in jih spodbujam, da poskusijo več različnih jedi in okusov. Zelo je 

pomembno, da otrok ne silimo s hrano in je ne uporabljamo kot sredstvo nagrajevanja ali 

kaznovanja. V vrtcu so obroki načrtovani, vsak dan ob isti uri, s tem pa omogočimo, da ima 

ustaljeni ritem prehranjevanja in fino je, da mu to poskušamo nuditi tudi doma. Med obroki 

otroci pridobivajo socialne izkušnje in se učijo drug od drugega in predvsem od nas odraslih, 

ki mu dajemo vzgled. Poskrbimo, da je prostor prezračen ter urejen, da imajo otroci primeren 

jedilni pribor in opremo, s čimer ustvarimo prijetno počutje med hranjenjem (Bosnič, 2001). 
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5.2 Smernice zdravega prehranjevanja 

 

Ministrstvo za zdravje je oblikovalo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-

izobraţevalnih ustanovah. Ker se zavedajo, da je zdrava prehrana najpomembnejša v obdobju 

odraščanja, so oblikovali priporočila, ki so potrebna za varovanje zdravja. 

Poudarjajo pomen uravnoteţene kombinacije pestro izbranih ţivil v obrokih. Na ta način 

lahko upoštevamo ţelje otrok, strokovne smernice glede energijsko-hranilne in kakovostne 

sestave ter zagotovimo zdravstveno ustreznost. Neprimerna in neredna hrana lahko povzroči 

slabše počutje, storilnost in odpornost. Številne raziskave so pokazale, da je vključevanje 

sadja in zelenjave pomembno za zdravje, v otroštvu za rast in razvoj, v odrasli dobi pa 

varujejo pred nekaterimi obolenji. Temelj zdrave prehrane je redno uţivanje glavnih obrokov. 

Dnevno naj bi zauţili od štiri do pet obrokov, ki pa so količinsko manjši. Poskrbeti je treba za 

ustaljen čas ter stalnost uţivanja obrokov (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2007). 

 

 

5.3 Oblikovanje prehranjevalnih navad preko hranjenja 

 

Kako odrasli ravnamo s hrano, je zelo pomembno, saj nas otroci opazujejo in posnemajo. 

Hkrati jim mi odrasli dajemo vzor, preko katerega si otroci oblikujejo vedenje, povezano s 

prehranjevanjem. Posebno pozornost moramo posvetiti kulturi prehranjevanja. Otrokom 

dajemo zgled, da se s polnimi usti ne pogovarjamo, pozorni pa smo na uporabo izrazov, kot so 

izvoli, hvala, prosim. 

 

Praznovanje rojstnega dne 

V današnjih časih je opaziti, da imajo otroci neprimeren odnos do sladic, saj te velikokrat 

končajo v košu za smeti po končanih praznovanjih. Zato je smotrno, da zamenjamo te sladice 

s sadjem ali z najrazličnejšimi oreščki. Rdeča nit praznovanja pa naj bodo baloni (Zornada, 

2005). 

Deţurstvo pri hranjenju 

V vlogi deţurnega se otrok sreča z razvojem motorike, socialnimi veščinami in ne nazadnje 

tudi z matematičnim jezikom (števila, količina, orientacija v prostoru). Otroci v tej vlogi 

predvsem pridobivajo pozitivne izkušnje, ki jih bogatijo in jim vlivajo zaupanje vase in v svet 

(Zornada, 2005). 
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5.4 Deset načinov, kako vzgojiti otroka, da bo izbiral zdravo hrano 

 

Sothern (2008) predlaga različne ukrepe, da bi otroci jedli zdravo hrano. Vzpostaviti zdravo 

prehranjevanje doma je eden najpomembnejših korakov, ki prispeva h krepitvi zdravja otrok. 

Za začetek so potrebne pametne odločitve pri izbiri hrane in pomagati otroku, da razvije 

pozitiven odnos do zdrave prehrane. Otroci bodo na podlagi zgleda staršev oblikovali svoje 

navade in se odločali glede izbire zdrave hrane. 

 

Sothern (2008) svetuje, naj otrokom ne omejujemo hrane, saj omejevanje hrane poveča 

moţnost, da bi naš otrok pozneje zbolel za anoreksijo ali bulimijo. Omejevanje ima lahko tudi 

negativen učinek na rast in razvoj otroka, opozarja. 

Sadje naj bo v posodi na pultu, da bo na vidnem mestu in ga nikar ne shranjujemo zgolj v 

hladilniku, kjer nanj velikokrat pozabimo. Otrok izbira med hrano, ki jo ima na razpolago, 

zato naj ima zdravo hrano »pri roki«. 

 

 

Tudi sami si rajši privoščimo jabolko za malico, saj bodo naša dejanja povedala več kot zgolj 

besedni nasveti. 

Poskušajmo se izogniti označevanju hrane kot »dobra« ali »slaba«. Namesto tega rajši 

poveţimo hrano s stvarmi, ki otroke zanimajo, na primer šport. Povejte otroku, da proteini v 

mesu in kalcij v mlečnih izdelkih dajejo moč za boljše športne rezultate, antioksidanti v sadju 

in zelenjavi pa naredijo koţo in lase bolj sijoče. 

Pomembno je tudi, da pohvalimo otrokove pozitivne odločitve. Pohvalimo otroke, ki si 

izbirajo in uţivajo zdravo hrano. 

 

 

Če si otrok pogosto ţeli uţivati mastno, nezdravo hrano, svetuje, da je pametno poskrbeti za 

preusmeritev otrokove izbire. Poskusimo lahko krompirjeve palčke, pripravljene na ţaru ali v 

pečici z malo olja, namesto krompirčka. Ko si otrok zaţeli bombon, mu ponudimo sveţe 

jagode, ki jih pomočimo v stopljeno čokolado. Za primere, ko nam zmanjka časa za pripravo 

sveţe sladice, pa uporabimo posušeno sadje za posladek. 
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Kakršno koli nagrajevanje ali kaznovanje s hrano nam avtorica odsvetuje. S tem lahko 

povzročimo, da bo imel otrok pozneje teţave s teţo. Za nagrado razveselite otroka z nečim 

fizičnim in hkrati zabavnim, kot na primer izlet v park ali kratko igro lovljenja. 

Sothern (2008) omenja, da imajo otroci, ki jedo večerjo za mizo s starši, boljše prehranjevanje 

in redko zaidejo v teţave kot najstniki, zato priporoča, da se pri uţivanju hrane druţina zbere 

skupaj. Hrana na kroţniku naj bo lepo zloţena in privlačna za uţivanje. 

 

Pri vsem tem pa je pomembno, da omogočimo otrokom nekaj kontrole. Prosite otroka, naj 

naredi vsaj tri griţljaje vsake hrane na kroţniku in naj jo oceni z A, B, C, D in E. In če na 

primer določena zelenjava dobi visoko oceno, jo postreţemo večkrat. Hrano, ki je otrok ne 

mara, naj bo redkeje na otrokovem kroţniku. Tako omogočamo otroku, da sodeluje pri 

določanju hrane. 

 

Spremembe v prehranjevalskem vedenju otrok naj bodo postopne. Pri uvajanju sprememb 

moramo biti potrpeţljivi (Sothern, 2008). 

 

 

5.5 Kako spodbujati otroke, da bi jedli sadje in zelenjavo? 

 

Kako naj ravnamo, da bi mi in naši otroci ţiveli zdravo ţivljenje, je vprašanje, ki si ga 

dandanes mnogi zastavljajo in skušajo poiskati odgovore nanj. Pogoj za zdravo ţivljenje je 

uţivanje zdrave hrane. 

Projekt 5 na dan, ki so ga pripravili ameriški strokovnjaki, je imel v osnovi cilj prepričati 

ljudi, da bi jedli 5 ali več obrokov sadja in zelenjave vsak dan. S tem bi laţje dosegli in 

upoštevali smernice, ki jih priporoča piramida prehranjevanja. Kako pripraviti otroke, da bi 

jedli več sadja in zelenjave, ko pa si večinoma ţelijo jesti drugo hrano? Pri tem ne moremo 

spregledati dejstva, da otrok ne smemo siliti, da vse pojedo. Obstajajo ugotovitve, ki pravijo, 

da pomaga, če zgodaj začnemo otrokom ponujati več različne hrane in da smo jim vzgled z 

uţivanjem najrazličnejše vrste hrane, še zlasti sadja in zelenjave. Otroci zauţijejo veliko sadja 

in zelenjave z otroško hrano, a ko začnejo jesti »pravo namizno« hrano, postane to, kaj jemo, 

zelo pomembno in ima velik vpliv na to, kaj bo otrok rad jedel. 
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Torej, če bomo redko postregli z zelenjavo in jedli sadje, ne bo nobeno presenečenje, če tudi 

otrok tega ne bo jedel. Birch in Davidson (2001) sta ugotovila, da se vnos hrane in zavrnitev v 

veliki meri oblikuje na podlagi ponujene, dosegljive hrane, ki jo starši namenijo svojim 

otrokom. Starši naj ponujajo svojim otrokom veliko različnih ţivil, tudi če je neofobik ali 

hitro zavrne novo hrano, saj se bo tako naučil imeti rad različno hrano. Če ima otrok več 

priloţnosti spoznati različno hrano, potem je več verjetnosti, da bo nekaj te sprejel. To lahko 

pomeni, da bomo otroku ponudili majhno ţličko fiţola in preden bo poskusil, lahko mine od 

10 do 15 minut. V tej raziskavi sta Birch in Davidson (2001) ugotovila tudi, da so otroci, ki so 

bili dojeni manj kot 6 mesecev, bolj izbirčni jedci. Če nismo naučili otroka jesti sadja in 

zelenjave, je verjetno ţe prepozno, pravijo neki strokovnjaki, ki so v svoji raziskavi ugotovili, 

da so otroci najbolj dojemljivi, sprejemljivi za nove vrste hrane nekje med 2. in 4. letom. To 

pa še ne pomeni, da je prepozno, da bi starejši otroci jedli sadje in zelenjavo. Verjetno pa 

pomeni, da bomo morali poskrbeti, da bodo poskušali sadje in zelenjavo, saj sami od sebe 

verjetno ne bodo ţeleli. Dobro je, da vzamemo hrano, ki jo ima otrok rad, in poiščemo 

recepte, ki vključujejo sadje in zelenjavo v te jedi (razni sadni mafini …). Eden laţjih 

načinov, kako vključiti sadje, je, da izbiramo sokove s 100-odstotnim sadnim deleţem, čeprav 

to ne sme biti nadomestek za pravo sadje, ki ga ponudimo v kosu. 

 

In še nekaj uporabnih nasvetov, ki jih lahko upoštevamo: 

 otrok naj sam izbere v trgovini, katero sadje bo jedel, 

 zmešamo koščke sadja z jogurtom, 

 kot prigrizek ponudimo tudi rozine, oreščke in kosmiče, 

 servirajmo sadje (banane in jagode) z ţiti – kosmiči. 

 

Kako pripraviti otroka, da bi jedel zdravo, predvsem sadje in zelenjavo, predstavlja izziv 

mnogim staršem. Običajno sadje ni tako velik problem, večji izziv predstavlja dejstvo, kako 

prepričati otroke, da bi jedli zelenjavo. Med kreativne načine za pripravo zelenjave sodi tudi 

vključevanje zelenjave v določene jedi, na primer tako, da jo sesekljamo, zmešamo z omako, 

dodamo v lazanjo, enolončnice, juhe, omlete ali na pico. 

 

Pri vsem tem pa velja upoštevati, da bomo tudi veliko dosegli, če dovolimo otroku, da 

pomaga pri pripravi obroka. Domači zelenjavni vrt, na katerem otroci lahko jedo zelenjavo, ki 

zraste na njihovem vrtu, je lahko dobra spodbuda za otroke. Skupaj obiščite kmetijo ali 
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trţnico. Pomaga tudi, da se pozanimate o velikosti porcije sadja in zelenjave in tako ugotovite, 

ali so mogoče vaše zahteve oziroma predstave prevelike. Primer, dojenček ima ţe dovolj 

pribliţno ţlico sadja ali zelenjave. Otrok, star 1 leto, rabi polovico sveţega sadja ali zelenjave, 

starejši otroci pa pribliţno eno sadje oziroma pol skodelice kuhane ali sveţe zelenjave. V 

primeru, da starši ocenijo, da otrok zauţije premalo sadja in zelenjave, se je priporočljivo 

posvetovati z zdravnikom (Getting kids to eat vegetables and fruits, 2003). 

 

 

5.6 Dnevne potrebe po zelenjavi 

 

Večino staršev skrbi, da njihov otrok ne poje dovolj zelenjave, ki pa je zelo pomembna za 

zdravo prehranjevanje. Zelenjava nima holesterola, poleg tega pa vsebuje veliko vlaknin, 

malo maščob, malo energije ter veliko vitaminov in mineralov. Koliko zelenjave dnevno 

potrebujejo otroci? To je odvisno od starosti in pozneje tudi od spola otroka. 

 

Dnevna priporočila strokovnjakov za zelenjavo so: 

 2- do 3-letniki potrebujejo eno skodelico na dan, 

 4- do 8-letniki potrebujejo eno skodelico in pol na dan, 

 9- do 13-letne punce potrebujejo dve skodelice na dan, 

 9- do 13-letni fantje potrebujejo dve skodelici in pol na dan, 

 14- do 18-letne punce potrebujejo dve skodelici in pol na dan, 

 14- do 18-letni fantje potrebujejo tri skodelice na dan. 

Pri tem je potrebno upoštevati, da otroci jedo različno zelenjavo, tako po barvi kot tudi po 

vrsti zelenjave (Fruit and vegetable tips, 2005). 

 

5.7 Sadno-zelenjavni namigi 

 

Ker vemo, da otrok potrebuje veliko vitaminov in mineralov za svojo kakovostno rast in 

razvoj, je vsak nasvet ali namig, kako otrokom pribliţati sadje in zelenjavo, dobrodošel.  

Poleg ţe prej naštetih namigov nam bo v veliko pomoč, če bomo upoštevali še raznovrstnost. 

Izbira sadja in zelenjave je bogata. Otroku ponudimo različne jagode, grenivko ali suho sadje 

kot prigrizek ali sladico. Grah, fiţol dodamo juham, nadevom ali solatam. Večina ljudi ima 

rada hrustljavo hrano. Priporoča se uţivanje surovega sadja in zelenjave. Tako se ohrani več 
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vitaminov. Prednost omake oziroma preliva je, da sta sadje in zelenjava okusnejša, če dodamo 

različne omake in prelive. Poskusite jogurt ali puding poleg melone, ali nizkokalorični preliv s 

surovim brokolijem, rdečo in zeleno papriko ali cvetačo. Naredite sadni smoothie tako, da 

zmešate mleko ali jogurt s sveţim ali zmrznjenim sadjem. Otrokom je zelo všeč. Sadje in 

zelenjavo lahko uporabimo kot glavne sestavine. Jabolčno omako uporabimo kot nadomestilo 

za nekaj olja, ki ga uporabljamo pri peki. Zelenjavo dodajamo enolončnicam in juham. Te 

sestavine izboljšajo okus. V dneh, ko nam primanjkuje časa ali energije, lahko kupimo sveţe 

pakirane sadne ali zelenjavne solate v trgovinah. Veliko zelenjave je okusnejše v solati. 

Pripravimo lahko nekaj drugačnega, na primer mlado špinačo, fiţol, cvetačo ali rdeče zelje. 

Kot hrustljav prigrizek postreţemo korenček ali jabolko, kot sladek prigrizek pa ponudimo 

banano, posušene marelice ali maline. 

 

Ne smemo pozabiti, da odrasli predstavljajo vzgled otrokom, zato jejmo sadje oziroma 

zelenjavo. Otroku so vzor na več načinov. Prehranjevanje ni nobena izjema. Ko vidijo, kako 

odrasli uţivajo sadje in zelenjavo, ga bolj zavzeto uţivajo tudi sami. 

 

Naj otroci pomagajo. Otroci uţivajo, če pomagajo v kuhinji in potem rajši jedo hrano, ki so jo 

pomagali pripraviti. Odvisno je od starosti otroka, a lahko pomagajo pri nakupu sadja in 

zelenjave, ga pomagajo očistiti, narezati … Hrana, ki je zloţena na kroţnik, naj bo prijetna na 

pogled. Otroci imajo rajši, če je hrana na kroţniku ločena. Če ţelijo zmešati na primer grah in 

koruzo, jim pustimo, da to storijo sami (Fruit and vegetables Tips, 2005). 

 

5.8 Za otroke kuhajmo zdravo 

 

Emilija Pavlič je v svoji knjigi predstavila izkušnje glede prehrane otrok. Poudarja, da je 

pomembno izmenjevanje izkušenj in nasvetov, ter da je pri kuhanju za otroke pomembno 

spoštovanje in odgovornost. 

V svoji knjigi nam ponuja nekaj nasvetov, za katere meni, da jih moramo upoštevati pri 

pripravi hrane za otroke. Priporoča naslednje: 

 

 solimo manj; 

 zmanjšajmo porabo belega sladkorja in čokolade na razumno mejo; 

 ohranimo vitamine in minerale; 
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 pripravljajmo tudi brezmesne obroke; 

 ne uporabljajmo zmrznjene hrane; 

 uporabljajo zdrava olja; 

 ponudimo zdrave napitke; 

 izbirajmo kakovostno meso; 

 ponudimo neškropljeno sadje; 

 ne pozabimo na mleko in mlečne izdelke; 

 na jedilniku morajo biti tudi ribe; 

 hrano za otroke pripravljamo sproti in vedno sveţo; 

 majhnim otrokom nikdar ne ponujajmo jedi iz surovega mesa, kot sta tatarski in 

angleški biftek; 

 v sladice ali v jedi za otroke nikdar ne dodajamo alkoholnih dodatkov ali prave kave, 

niti v najmanjših količinah; 

 izumetničena in pikantna hrana ni za otroke; 

 tudi meso divjačine ni za otroško prehrano; 

 preden majhnemu otroku ponudimo kupljeno ţivilo ali jed, jo moramo starši ali 

vzgojitelji prej poskusiti; 

 majhnim otrokom ne ponujajmo jedi, ki so narejene iz surovih jajc, ker je nevarnost 

okuţbe s salmonelo zelo velika. Na primer: razne francoske solate in druge solate z 

doma narejeno majonezo, ki so običajno na mizi tudi po več ur, pa jih odrasli vseeno 

jedo, včasih še celo naslednji dan! Ali razne šodoje, rumenjake s sladkorjem in druge 

podobne jedi. Jajce moramo kuhati vsaj sedem minut; 

 pri pripravi hrane naj bodo deske in noţi ločeni za sveţe in kuhano meso. Posebej naj 

bodo tudi za salame in posebej za ribe (Pavlič, 1998). 

 

 

5.9 Neofobija 

 

V slovarju tujk je neofobija opredeljena kot strah pred vsem novim (Verbinc, 2002). 

Ma Haworth C., J. Cooke L., in Wardle J. (2007) so objavili študijo, ki pravi, da je strah pred 

novo hrano genetsko pogojen. V tej študiji so starši enojajčnih in dvojajčnih dvojčkov 

izpolnjevali vprašalnik o tem, ali njihovi otroci radi poskušajo novo hrano. S tem so prišli do 

ugotovitev, da ima dednost pri prehranjevalnih navadah večjo vlogo kot okolje, saj so se 



Straţar, B. 2011. Diplomska naloga, Spodbujanje uţivanja sadja in zelenjave pri predšolskih otrocih. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 33 

enojajčni dvojčki za razliko od dvojajčnih v vseh primerih odzivali enako na novo hrano. 

Neofobija naj bi se pojavila nekje okoli drugega, tretjega leta in trajala do petega leta, seveda 

pa moramo upoštevati, da vsak otrok potrebuje svoj čas za navajanje na novo hrano. Po 

mnenju nekaterih znanstvenikov je neofobija pogojena z osebnostjo človeka, in sicer naj bi 

imeli srameţljivi ljudje več teţav s poskušanjem nove hrane kot ostali (Ma Haworth C., J. 

Cooke L., in Wardle J., 2007). 

 

6 Lutka 

Pri delu z otroki v vrtcu se posluţujemo najrazličnejših metod in pripomočkov. Zelo 

priljubljen, uporaben, preprost in učinkovit pripomoček je lutka. 

 

6.1 Komunikacija 

 

Človek je otrok pogovora, rezultat pogovora od spočetja do smrti. Da bi nastal, se razvijal in 

obdrţal, potrebuje pogovor z besedami in brez njih. Pogovor človeka vseskozi spremlja in 

postaja osnovno sredstvo za njegovo preţivetje, pomemben je tako, kot so kisik, voda in hrana 

(Brajša, 1993). 

 

Izraz komunikacija izhaja iz latinske besede comunicatio, kar pomeni naznanilo, sporočilo, 

občevanje, povezanost, povezava. Izraz comunicare latinsko pomeni napraviti skupino, deliti 

kaj s kom, sporočiti, občevati, v medsebojni zvezi biti, spojen biti, vezati (Verbinc, 1989). 

 

Komunikacija je osnova za uspešno vzgojo in izobraţevanje. Poteka med vzgojiteljem in 

otrokom in med otroki samimi. Komunikacija je lahko individualna ali skupinska, odvisno od 

števila udeleţencev. Poteka enosmerno, to je od vzgojitelja k otrokom ali dvosmerno, med 

otroki in vzgojiteljem. Pri predšolskih otrocih prevladuje komunikacija primarnega tipa, za 

katero je značilno, da sprašuje tisti, ki ne ve, odgovarja pa tisti, ki ve (Blaţič, 1991). 
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6.2 Vrste in oblike medsebojnega komuniciranja 

 

Verbalna in neverbalna komunikacija 

Komunikacija je kompleksen proces pretoka informacij, ki hkrati potujejo preko več kanalov. 

Navadno ob besedi komunikacija pomislimo na uporabo besed oziroma govora, toda 

podrobnejša proučevanja so pozorna na več kanalov komuniciranja, še zlasti na nebesedno 

komuniciranje (Trček, 1994). 

 

Sporočanje z govorom je najbolj mnoţično in najbolj običajno, ne pa vedno najbolj jasno in 

zanesljivo. Če vzamemo za primer otroka z nizkimi verbalnimi sposobnostmi ali teţavami v 

govornem razvoju, otroku v takšnem primeru verbalna komunikacija ne pomaga veliko in 

uporabi neverbalno komunikacijo (Korošec, 2007). 

 

Neverbalna komunikacija vsebuje neverbalna sporočila, ki so zelo pomembna. Pogosto se 

zgodi, da neverbalna komunikacija vsebuje bogato sporočilo, ki ga ne prepoznamo, ne 

razberemo, ker ga preprosto ne razumemo in tej komunikaciji posvečamo premalo pozornosti 

(Korošec in Majaron, 2002). 

 

K neverbalni komunikaciji sodijo sporočila vseh vrst, kjer ne uporabljamo govora oziroma 

besed. Gre torej za sporočila z obrazom, z gibi posameznega dela telesa, drţe, šume … Med 

vsemi vrstami neverbalnega sporočanja je najbolj pogosto in najbolj pomembno sporočanje 

preko gibov oziroma z gibi, kar v komunikologiji imenujemo kinestetično komuniciranje 

(Korošec in Majaron, 2002). 

 

Besede niso edini in najpomembnejši način komuniciranja. Enako ali celo bolj pomembno je, 

kako je sporočilo izgovorjeno, tu pa ţe govorimo o neverbalni komunikaciji. Pravo vsebino 

besed pogosto razumemo šele, ko jo poveţemo z obrazno mimiko, z višino in barvo glasu, z 

drţo telesa in s spremljajočo gestikulacijo. Otroci neverbalna sporočila dobro zaznajo in so 

nanje zelo občutljivi. Dobro razumejo, ali je vzgojiteljeva drţa sproščena ali napeta. Sami 

potem presodijo, kakšno je njegovo razpoloţenje, mnenje o neki stvari. Mlajši otroci si ţelijo 

vzgojiteljevega dotika, starejši manj. Nekateri si ţelijo, da se jim vzgojitelj med 

komuniciranjem zelo pribliţa, drugi se ogradijo. Ni vsak trenutek primeren za komuniciranje, 

zato je pomembno, kdaj se vzgojitelj z otroki pogovarja in koliko časa si vzame za 
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njih.Vzgojiteljeva naloga je, da otroke čim bolj spozna in komunikacijo prilagodi njihovim 

osebnostnim lastnostim (Korošec in Majaron, 2002). 

 

 

6.3 Oblike dela z lutko 

 

Pri vzgojnem delu uporabljamo različne oblike dela, ki so: 

 

Skupinska oblika 

Skupinsko obliko uporabimo takrat, ko načrtujemo delo po manjših skupinah (od 2 do 6 

otrok). Pri tej obliki dela poteka komunikacija med otroki (Kroflič, 1999). 

 

Individualna oblika 

Pri individualni obliki dela gre za komunikacijo vzgojitelj-otrok (dajanje dodatnih navodil, 

spodbujanje k delu …) ali individualno improvizacijo (Korošec, 2002). 

 

Frontalna oblika 

Ko ţelimo animirati vse otroke hkrati, je najprimernejša frontalna oblika. Priporočljivo je, da 

poteka v krogu, saj se s tem omogoča nemotena komunikacija v vseh smereh (Korošec, 2002). 

 

 

6.4 Lutka pri oblikovanju mladega človeka 

 

Ko otrok stopi v vrtec, se sreča tudi z lutko. To je prijazna oseba, ki ga lahko v roki 

vzgojitelja ţe prvi dan sprejme, mu pomaga premagati ločitveni strah in se zanima za njegove 

igrače. Tako postane lutka glavna avtoriteta, kateri uspe urejati nesporazume, ji otrok zaupa 

svoje teţave in skozi njo vzpostavlja simbolično komunikacijo z okoljem, saj je neposredna 

komunikacija preveč stresna in zahteva obvladovanje besedišča. Z lutko pa mu je omogočena 

čustvena reakcija, ki je neodvisna od besed. Z lutko vzgojitelj otroka spodbudi k lastni 

ustvarjalnosti, ki obrodi prve kreativne izdelke in s tem močno utrdijo otrokovo samopodobo. 

V predšolski dobi se otroka usmerja k ustvarjalni igri z lutkovnimi elementi, ko so na primer 

prstne igre, v naročju, preko ˝lutk˝ iz škatel, vrečk, nogavic, do animacije igrač v fantazijskih 

dogodivščinah. 
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Kadar otroci ustvarjajo lutke, je njihov cilj, da jih ˝oţivijo˝ v komunikaciji s samim seboj, s 

sošolcem ali z drugo lutko. Njihovo iniciativo podpremo ţe s tem, da jo opazimo, če je 

potrebno, pa lahko nevsiljivo pomagamo z vprašanji ˝radovednega gledalca˝. 

 

Takšen pristop zahteva od pedagoga široko poznavanje oblikovalskega postopka in 

psihologije, da lahko oceni, koga bo delo z lutkami sprostilo in kdo se bo moral delno 

podrediti skupnemu ustvarjanju, ker bi morda s svojimi prenasilnimi idejami omejeval 

ustvarjalnost drugih. Pomembna je tudi ˝delitev dela˝ po nagnjenjih, saj mora vsak otrok najti 

zadoščenje v svojem prispevku. Vzgojitelj mora biti pozoren na otrokove talente, njihove 

ustvarjalne potenciale, otroci morajo osvajati nove vsebine in ne nazadnje je zelo pomembna 

socializacija. Otrokom je vedno najmočnejša motivacija igra z lutko. Pri pripravi predstave ali 

improviziranega prizora ne smemo otrok obremenjevati z besedilom, temveč je boljše, da 

skupaj gradimo igro na medsebojni pomoči nastopajočih. Igra je lahko improvizirana, lahko 

pa vsebuje določeno temo. Vsako srečanje z občinstvom je izmenjava energije med izvajalci 

in občinstvom in te povezave ne more nadomestiti nobena druga motivacija. Otroke motivira 

lahko vzgojitelj sam z animacijo lutk ali pa obisk lutkovnega gledališča, kjer se spoznajo s 

čarobno mikavnostjo prostora, z vstopnicami, garderobo in dvorano z zastorom, ki se bo zdaj 

zdaj odprl. 

Lutkovna predstava vsebuje mnogo elementov, ki jih otrok pozna in sestavlja v nove 

povezave, ki niso vedno logične, največkrat pa so presenetljive in smešne. Dobra lutkovna 

predstava nastane ob popolnem sodelovanju vseh sodelujočih. Pri izbiri teme pazimo, da ni 

prezahtevna za gledalce ali pa, da ni ˝preotročja˝. Stremimo k temu, da pripravimo takšno 

predstavo, v kateri bo lahko vsak nekaj povezal s svojo izkušnjo in s tem bodo vsi zadovoljni. 

Zrelejše občinstvo pa bo skozi svoje asociativno dojemanje zaznalo več odtenkov v predstavi. 

Vsak otrok mora imeti svoj deleţ oziroma prispevek k predstavi, saj je to pomemben 

kreativen proces, ki bo prispeval, da bo otrok v ţivljenju znal misliti ustvarjalno, bil poln 

asociacij, znal bo ceniti delo in ustvarjalnost drugih ter povezati svoje ideje v timsko delo 

skupine (Korošec in Majaron, 2002). 
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6.5 Uporabnost lutke v vrtcu 

 

Tako kot lutkar, naj tudi vzgojitelj verjame v moč lutke, kajti lahko mu je v veliko pomoč pri 

delu v vrtcu. Mnogokrat pomaga iz zagate, ko iščemo tisti ˝trik˝, s katerim bomo otroke dobro 

motivirali. Lutka je ˝eden izmed njih˝, z enakimi teţavami, z enakimi strahovi, z enako ţeljo 

po igri. Čeprav lutka oţivi šele v rokah vzgojiteljice, verjamejo, da je z njimi čisto nova 

oseba, kateri lahko popolnoma zaupajo. Prepričani so, da za skrivnost, ki jo imajo z lutko, 

vzgojiteljica ne ve, čeprav je lutka ţivela v njenih rokah. To je tista magična moč, ki jo lutka 

ima (Korošec in Majaron, 2002). 

 

Vemo, da otrok laţje vzpostavi kontakt z lutko kot z vzgojiteljico, včasih celo s starši. To 

lahko razloţimo le na energetski ravni in z negotovostjo v vzpostavljanju komunikacije z 

odraslimi, kar mu posrednik, lutka, zelo olajša. In prav to skušamo izkoristiti, da otrok na 

manj stresen način sprejema okolje, v katerem ţivi in sporoča svoj odnos do njega (Majaron, 

2000). 

 

Vzgojitelj se otroku s sporočanjem skozi lutko pribliţa in pridobi njegovo zaupanje. Naenkrat 

postane lutkar, pravljičar, ustvarjalec nečesa magičnega. Otroci v njem vidijo osebo, ki v 

skupino prinaša veselje, zadovoljstvo in vznemirjenje. Vzamejo ga za svojega, za človeka, s 

katerim lahko delijo veselje ali ţalost, kar je seveda največ, kar si lahko vzgojitelj ţeli. S tem 

so zagotovljeni osnovni pogoji za nemoteno vzpostavljanje medsebojne komunikacije. 

Oţivljena lutka ima dušo, ţivljenje, v katerega otrok brezpogojno verjame. Ta otrokova vera v 

lutko vzgojitelju omogoča, da preko lutke uspešno komunicira z njim. Lutka otroka lahko 

pohvali, opozori na napako ali pa otroku preprosto prisluhne ob stiski ali veselju (Korošec in 

Majaron, 2002). ˝Stališče lutke bo otrok laţje sprejel, saj je lutka avtoriteta, ki si jo je izbral 

sam in mu ni bila vsiljena˝ (Majaron, 2000). 

 

Igra v vlogah poudarja otrokov JAZ. Čeprav otrok predstavlja ˝nekoga drugega˝, je vendarle 

izpostavljen njegov EGO. Mlajši otroci prenašajo svoj ˝jaz˝ v lutko spontano, kot v igri s 

svojimi igračami, pri starejših pa je samokontrola ţe tako prisotna, da se teţje podredijo lutki, 

še zlasti, če nimajo dobrega vzora. 
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Zato je zavestna podreditev vzgojitelja lutki predpogoj za prepričljivo komunikacijo skozi 

lutko. Lutki, ki si jo otrok sam izbere kot vzor, pa je moţno marsikaj zaupati brez sramu ali 

zadrege. Tudi lutka se zmoti, lahko se zmoti tudi v otrokovih rokah, ampak to je njena zmota, 

ne otrokova in zato je komunikacija skozi lutko igriva, mnogo prijetnejša in ohranja otrokovo 

dostojanstvo in pozitivno samopodobo. 

Pomembno je, da otrok sam ustvarja lutko. Ta je namreč plod njegove zamisli v njegovi 

fantaziji in izdelana z njegovimi rokami, oţivljena z njegovo energijo in čustvi. 

Lutka omogoča vzgojitelju, da prenese ˝vodenje˝ nanjo, ob tem pa bo laţje začutil 

odkritosrčno otroško spontanost, ki se odpre lutki brez zavor. Lutka nam torej v vsakdanjem 

delu predstavlja način komuniciranja, način doţivljanja predmetov v okolju, ki nas obkroţa – 

ne le v njihovi funkcionalnosti, temveč v njihovem ˝nevidnem ţivljenju˝, in način opazovanja 

sveta, v katerem ţivimo (Korošec in Majaron, 2002). 

 

 

6.6 Otrok in lutka 

 

Kot pravi Renfro (1989, navedeno po Korošec 2002): ˝Ni pomembno, kako lutka izgleda, 

temveč kaj otrok čuti do te lutke. Lutka – zajec, ki jo je naredil otrok, ni pomembno, da 

izgleda kot pravi zajec – potrebna je samo otrokova vera v to lutko.˝ 

Še tako dovršeno izdelana lutka, ki ni oţivela v predstavi (lahko zelo kratki improvizaciji), ni 

dosegla svojega namena v vzgojno-izobraţevalnem delu. V trenutku, ko se otrok nima 

moţnosti igrati z lutko, je lutka izgubila svoj smisel. Lutka ţivi samo v rokah animatorja 

(vzgojitelja/učitelja, otroka). Ko lutka stoji na omari, je samo okras. Kot okras skupine pa se 

ne ohranja za naslednje generacije, ampak ˝umira˝. 

Lutkovne in gledališke dejavnosti omogočajo otroku, da izhaja iz sebe, da razvije 

individualne sposobnosti in osebni način komunikacije. Mnogi otroci se verbalno teţko 

izraţajo in imajo zato teţave z vključevanjem v skupino. Neverbalno, simbolno sporočanje z 

lutko pomaga otroku pri komunikaciji z okoljem in pri graditvi pozitivne samopodobe. Otrok 

z lutko v roki nam sporoči svoje stiske, veselje ali znanje, ki ga od njega pričakujemo. V 

vsakdanjem ţivljenju ni predmeta, ki bi ga ne bilo mogoče oţiviti, mu dati neki nov, 

simbolični pomen. Če otroku damo moţnost, da oţivlja stvari iz narave (kamni, veje, plodovi 

…), mu omogočimo pogled na tematiko z druge plati. 
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Skozi takšno ustvarjanje se bo otrok naučil ločevati prispodobo od realnosti. Ostaja mu eden 

od predpogojev za kreativnost tudi v ˝realističnem obdobju˝. 

Sistematična uporaba lutke na različnih področjih vzgojno-izobraţevalnega dela ustvarja 

pogoje za kreativno izraţanje otroka, spodbuja ga k samostojnosti, spontani gledališki igri, kar 

vpliva na razvoj besedne kreativnosti, čustveni in socialni razvoj. Ne gre zanemariti dejstva, 

da se otrok, poleg bogatenja besednega zaklada, v igri z lutko uči razumeti in spoznavati jezik 

neverbalne komunikacije (Korošec in Majaron, 2002). 

 

 

7 Otroška risba 

 

Kaj vse nam otrok pove, pa mi tega ne vemo oziroma ne opazimo. Vemo, da poteka 

komunikacija na več načinov in v različnih smereh, a velikokrat ne dajemo pozornosti 

otroškim risbam, ki so prav tako eden izmed načinov komuniciranja in vsebujejo veliko 

pomembnih sporočil. 

 

 

7.1 Sporočilo v otroški risbi 

 

Pri otrocih je potreba po risanju tako prisotna, kot vse ostale prioritetne potrebe po igri, 

gibanju in govoru. Otrokove risbe so domišljijsko zelo bogate in v njih zmore vse, kar si 

zaţeli, kajti otrokova likovna ustvarjalnost ne pozna meja. Odrasli velikokrat ne razumemo 

oziroma ne dojemamo razseţnosti risbe. Po vsem svetu se otroci v svojih risbah izraţajo 

enako, razlikujejo se le v motiviki, ki je značilna za okolje, v katerem ţivijo. V risbah otroci 

uporabljajo iste stvari v enaki starosti in na enak izrazni način, zato v njihovih risbah opaţamo 

zakonitosti celostnega duševnega in telesnega razvoja, ki so na začetku le preproste oblike 

izraţanja, pozneje pa vedno bolj sestavljene in popolne. Pri risbah se najprej pojavi črta, 

zatem pa ploskev. Z risanjem otroci vzpostavljajo tudi pogovor s svetom, v katerem ţivijo. Če 

je ta njegov svet srečen, je v njegovi risbi polno ţivih barv, če pa je svet do otroka 

nerazumevajoč, ga otrok pobarva sivo ali črno v svoji risbi. Otrok z govorico risbe 

najpristneje in najhitreje izrazi tisto, česar ne zna ali ne zmore povedati. Otrok se v svoji risbi 

nezavedno tudi izraţa na svojstven način. 

 



Straţar, B. 2011. Diplomska naloga, Spodbujanje uţivanja sadja in zelenjave pri predšolskih otrocih. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 40 

Ob primerjanju otroške risbe z risbo odraslega umetnika lahko rečemo, da odrasli ustvarjamo, 

otroci pa se likovno izraţajo, a kljub temu risba vsebuje elemente ustvarjanja. Čim starejši 

postaja otrok, tem več je v njegovih risbah znanja in izkušenj, manj pa je izpovedi. Prav 

zaradi tega so risbe v predšolski dobi kot izraz otrokove izpovedi in neprecenljive vrednosti 

(Pogačnik-Tolčič, Vipotnik in Jernejec, 1986). 

 

S svojo risbo se otrok zaveda samega sebe, saj nariše, kar o predmetu ve, in ne, kar vidi. Zato 

v otroški risbi ni napak, ampak le ˝manjše pomanjkljivosti˝, ki so verjetno za otroka 

nepomembne. Otroške risbe ne smemo spreminjati ali popravljati, saj vse, kar otrok doţivi, 

občuti, kar je zanj pomembno, izrazi v govorici svoje risbe. Ni splošnih norm, kdaj naj bi se 

pojavili določeni risarski izrazi. Ti so odvisni od mnogih dejavnikov: spodbud iz okolja, doma 

in vrtca, predvsem pa od posameznikovega celostnega razvoja in njegove zmoţnosti izraţanja 

v govorici risbe. Vsak otrok na svoj način preide skozi razvojne stopnje risarskega izraţanja, a 

le redko katero preskoči. Otroško risbo uporabljajo kot diagnostično in psihoterapevtsko 

sredstvo, saj z risanjem pridejo do izraza različni duševni doţivljaji, stiske, stresi, zlasti pa 

nerešeni čustveni konflikti. Pri spodbujanju otroške likovne govorice je naš cilj spodbujanje 

otrokove govorice z risbo in ne vzgajanje prihodnjih umetnikov. Risba je eno izmed 

pomembnih oblik človekove komunikacije ter jezik sprejetja in razodetja otrokovega 

doţivljajskega sveta (Pogačnik-Tolčič, Vipotnik in Jernejec, 1986). 

 

 

7.2 Razvoj otroške risbe 

 

Pogačnik-Tolčič v svojem prispevku navaja razvoj otroške risbe po naslednjem vrstnem redu: 

- ˝Do drugega leta otrok samo čečka … 

- V tretjem letu ţe poimenuje, kar je narisal, a iz njegovih risb tega še ne moremo 

razbrati. Še vedno namreč prevladujejo čačke. 

- V četrtem letu ima otrokova risba ţe grobo obliko in pomen tudi za odraslega; risbo 

poimenuje ţe med risanjem. 

- V petem letu je ţe povsem razvidno, kaj je otrok nameraval narisati. Še več, vnaprej 

pove, kaj bo narisal. V tej starosti pa pri otrocih opaţamo ţe tudi dokajšnje razlike v 

risanju raznih tem. Psihologi ugotavljajo, da deklice narišejo več podrobnosti kot 

dečki. 
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- V šestem letu se risanje še bolj izoblikuje. Opaziti je ţe začetek plastičnega izraţanja, 

prepoznajo se deli celote, pojavlja se posebna dinamika likovnega izraţanja in 

ritmične črte.˝ 

 

Po sedmem letu pa otrok upodablja stvari resnično in realistično, nariše jih tako, kot jih vidi in 

kakršne so. V risbi ni več on v središču pozornosti, ampak dogajanje okoli njega. Otrok zdaj 

opazuje drugače, mišljenje je drugačno in ima boljše risarske spretnosti, zato so predmeti 

narisani natančneje, delno pa tudi ţe upošteva perspektivo in tretjo dimenzijo prikazovanja 

prostora. 

Mnogo otrok ostane na tej razvojni ravni risanja, močan vpliv na ta razvoj pa imata vrtec in 

šola. Čeprav so otroci na tej razvojni stopnji v risbah zelo izvirni, je likovni izraz v 

predšolskem obdobju spontanejši in v risbah je več čustvenih sporočil. 

Poudariti pa je treba, da razvojne faze likovnega izraţanja ne potekajo pri vseh otrocih enako 

hitro (Pogačnik-Tolčič, Vipotnik in Jernejec, 1986). 
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8 Empirični del 

 

8.1 Opredelitev problema 

 

Na oblikovanje prehranjevalnih navad otrok vplivajo številni dejavniki. Prehranjevalne 

navade otroci oblikujejo ţe zelo zgodaj in velik vpliv imamo odrasli, ki jih obkroţamo, saj jim 

mi priskrbimo, pripravimo in ponudimo hrano, ki jo uţivajo. Vrtec je prostor, kjer otroci 

preţivijo večji del dneva in tu zauţijejo največ obrokov, zato je pomembno, da jim v vrtcu 

ponudijo čim bolj zdravo in raznoliko hrano. Pomembno je poskrbeti za zadostno število 

obrokov, ustrezno količino in predvsem za kakovostno pripravo hrane. Pri vsem tem pa ne 

smemo pozabiti na vlogo vzgojiteljice, ki mora otrokom ponuditi vso to raznoliko hrano in ga 

spodbujati k uţivanju raznolike hrane. Vzgojitelj lahko pri spodbujanju uporablja razločne 

metode, ki mu pomagajo, da otrokom pribliţa raznoliko in pogosto tudi neznano hrano. 

 

Vrtčevsko okolje na različne načine spodbuja otroke k uţivanju hrane, zato smo se odločili, 

da v vrtcu pripravimo projekt, ki bi bil namenjen spodbujanju otrok k spoznavanju in 

pogostejšemu uţivanju sadja in zelenjave. V okviru projekta smo izvedli različne dejavnosti 

in uporabili različne metode za spodbujanje uţivanja sadja in zelenjave. Dejavnosti projekta 

smo povezovali s kurikulom. Z uporabo različnih metod otroci razvijajo svojo domišljijo, 

mišljenje, ustvarjalnost, samostojnost in spoznavajo določene postopke, ki jih uporabljamo pri 

pripravi različnih jedi. Cilj projekta je bil, da otroci ţe v zgodnjem otroštvu pridobijo nove 

izkušnje in znanje o zdravi prehrani ter razvijejo pozitiven odnos do zdravega načina 

prehranjevanja. 

 

 

8.2 Cilj projekta 

 

 

 Oblikovati in uporabiti različne metode dela, ki spodbujajo in motivirajo otroke, da 

uţivajo raznovrstno sadje in zelenjavo. 

 

 Vključiti otroke v pripravo in uţivanje sadja in zelenjave z namenom, da pridobijo 

veščine priprave preprostih jedi. 
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8.3 Raziskovalna vprašanja 

 

 

1. Ali različne metode vplivajo na pogostost uţivanja sadja in zelenjave pri predšolskih 

otrocih? 

 

2. Ali otroci, ki jih vzgojitelj spodbuja k uţivanju nepoznanega sadja in zelenjave, 

pogosteje uţivajo omenjena ţivila kot otroci, ki niso spodbujeni s strani vzgojitelja? 

 

3. Ali lahko z uporabo lutke vplivamo na otroke pri spoznavanju in preizkušanju 

nepoznane hrane? 

 

4. Ali aktivno sodelovanje otok pri pripravi hrane pripomore k uţivanju hrane, ki jo otrok 

odklanja? 

 

 

8.4 Raziskovalne metode 

 

Kot raziskovalno metodo smo uporabili študijo primera. Načrtovali in izvedli smo projekt z 

naslovom Moj trebušček se smehlja, zdravo hrano rad ima. V projekt so bila vključena vsa 

področja, navedena v kurikulu: gibanje, jezik, matematika, druţba, narava in umetnost. 

Določene informacije sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen 

staršem otrok v vrtcu, z otroki pa sem izvedla intervju. Izvedene dejavnosti so bile 

dokumentirane s fotografijami, zbrala in analizirala sem tudi likovne izdelke otrok. Vse 

dejavnosti sem evalvirala. 

 

 

 

8.5 Opis vzorca 

 

 

V projekt je bila vključena skupina devetnajstih otrok, od tega je bilo 11 dečkov in 8 deklic, 

starih od 3 do 4 let, iz VVZ Antona Medveda, in starši vseh otrok v vrtcu (130 otrok). 

 

 

8.6 Opis instrumenta 

 

Otroci so preko različnih dejavnosti s področij iz kurikula usvajali in nadgrajevali svoje 

vedenje in znanje o sadju in zelenjavi, različnih pripomočkih, o pripravi hrane in uţivanju le-

te. 

Staršem otrok smo ob koncu projekta razdelili ankete. Anketa je vsebovala tabelo trditev, v 

kateri je bila uporabljena Likertova lestvica (1 – nikakor se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – 

niti se ne strinjam niti se strinjam; se strinjam; se popolnoma strinjam) za ocenjevanje 

navedenih trditev. Tabela je vsebovala štirinajst trditev. Ostalih sedem vprašanj pa je bilo 

odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa. 
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8.7 Postopki obdelave podatkov 

 

Opravljena je bila deskriptivna statistična analiza podatkov. Rezultati so prikazani v tabelah in 

grafih. Opravljena je bila tudi analiza risb in izdelkov otrok. 

 

 

9 Rezultati 

 

Projekt je potekal štirinajst zaporednih dni v isti skupini. Pri načrtovanju sem upoštevala vsa 

področja dejavnosti iz kurikula in starost otrok. Za vsako področje sem v tabeli (tabela 1) 

navedla cilje, dejavnosti in izdelke, kar omogoča boljšo in hitrejšo preglednost. V 

nadaljevanju so predstavljene dejavnosti po področjih, ki so opredeljeni v kurikulu za vrtce. 

 

Matematika 

 Igra z lonci in kuhinjskimi pripomočki (velik, majhen). 

 Uporaba matematičnih izrazov (večji, manjši). 

 Izdelovanje niza (nabodalo). 

 Opazovanje oblike (okroglo, krog). 

 Izdelava tabele (razvrščanje sadja in zelenjave). 

 

Umetnost 

 Risanje graha (po predhodnem tipanju graha v vreči). 

 Risanje ob zaključku projekta. 

 Izdelovanje lutke. 

 

Gibanje 

 Kotaljenje. 

 Vaje za fino motoriko (nabodala, pobiranje graha s pinceto, rezanje zelenjave). 

 

Jezik 

 Vodeni pogovori. 

 Ogledovanje slikanic, revij. 

 Branje pravljice Grah v otroškem vrtcu. 

 



Straţar, B. 2011. Diplomska naloga, Spodbujanje uţivanja sadja in zelenjave pri predšolskih otrocih. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 45 

Narava 

 Spoznavanje graha (surov, kuhan; iščemo ga v juhi, riţoti, omaki; nabodala; testenine 

z grahom; obloţeni kruhki z grahom in sirom; zelenjavna juha; grahov sok). 

 

Druţba 

 Obisk kuharja. 

 Spoznavamo kuharske pripomočke in se igramo v kuharskem kotičku. 

 Naredimo lestvico zadovoljstva, katero sadje in zelenjavo imam rad in katere ne 

maram. 
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Tabela 1: Opis dejavnosti glede na cilje, izdelke in področja dejavnosti. 
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9.1 Opis in evalvacija dnevnih dejavnosti 

 

1. dan 

Cilj: - otrok je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

Dejavnosti: 1. intervju, pogovor o sadju in zelenjavi, 

             2. kartončki z obrazi zadovoljstva. 

 

Prvo dejavnost smo začeli na preprogi, kjer sem najprej otrokom pokazala kamero in jih 

vprašala, če vedo, kaj drţim v roki. Dali so mi zelo podobne odgovore: »Za slike delat, za 

slikat, fotoaparat, kamera«. Nekateri so jo prepoznali, saj jo imajo doma, drugi pa so se prvič 

srečali s kamero takole od blizu. Povedala sem jim, da jo bom odloţila na omaro, jo priţgala in 

ko se bomo mi pogovarjali, nas bo kamera snemala in pozneje si bomo lahko pogledali, kdo je 

kaj povedal. Začela sem z vprašanjem, kaj je to sadje, saj jim je ta bliţje in menim, da ga imajo 

rajši kot zelenjavo. Dobila sem takšne odgovore: »Za jest, jabolko, banana, hruške, mandarine, 

breskve, kivi, jagode«. Ti odgovori so kar »deţevali« in niso rabili veliko časa za razmislek, saj 

je sadja v vrtcu veliko in je zelo raznoliko. Poleg tega pa ga otroci oboţujejo. Pri vprašanju, kaj 

je zelenjava, je bila ena prvih izjav, »to je juha«, je rekel eden izmed dečkov, a ga je deklica 

poleg njega popravila in rekla: »Da je zelenjava tisto, kar damo v juho«. Na vprašanje, kaj 

damo v juho, so mi odgovorili: »Špinačo, klobaso in zeleno zelenjavo«. Dodala sem še 

podvprašanje, in sicer, kaj pa doda v juho naš kuhar Uroš in so se spomnili še na grah in 

korenje. Potem me je zanimalo še, kje raste oziroma kje mi dobimo zelenjavo. Takoj sem 

dobila odgovor, ki sem ga pričakovala, in sicer, da dobimo zelenjavo v trgovini, nekdo je dodal 

še, da v Tušu. Spomnili pa so se tudi, da zelenjava raste na vrtu in zato sem jih vprašala, katero 

zelenjavo dobimo z vrta, in povedali so veliko različnih vrst zelenjave, in sicer korenje, čebulo, 

paradiţnik, solato in celo redkvice. Otroke sem povprašala, če ima kdo izmed njih doma vrt in 

nekaj otrok je potrdilo, da ga imajo. Deček, ki je sedel poleg mene, mi je povedal, da imajo 

doma dve solati, in sicer je ena pokrita, druga pa ni pokrita. Potem mi je še lepo razloţil, da je 

pokrita zato, da ne zmrzne. Na vprašanje, če radi jedo sadje in zelenjavo, so odgovorili v en 

glas, da ja. Malo sem bila presenečena ob odgovorih na vprašanje, zakaj jemo sadje in 

zelenjavo, saj so jih podali veliko več od pričakovanega z moje strani. Odgovori so bili: »Da 

nismo bolni, da smo zdravi in močni, in pričakovani odgovor, da bomo veliki in bomo lahko šli 

v šolo«. Moje zadnje vprašanje je bilo, kaj ima zelenjava, da jo moramo jesti, in so mi 

povedali, da ima vitamine. Deček je dodal, da ima cedevita tudi vitamine in te rabimo, da smo 

zdravi. 
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Otroci so postali nemirni in zato smo z intervjujem končali. Intervju je trajal 5 minut. V 

pogovoru so sodelovali večinoma eni in isti otroci. Tisti, ki niso, so se poskušali zabavati po 

svoje, s tem pa so zmotili tudi druge. Med pogovorom je eden izmed dečkov rekel, naj obrnem 

kamero, da bomo pogledali, kar pa sem namerno preslišala, saj nisem ţelela, da to postane 

tema pogovora. 

 

Druga dejavnost 

Po končanem intervjuju so se otroci igrali po kotičkih, sama pa sem sedla za mizo in klicala 

vsakega otroka posebej k sebi, da so mi pokazali in povedali, če radi jedo oziroma so veseli, če 

jedo sadje in zelenjavo. Na mizi sem imela na kartonu narisana dva obraza, in sicer veselega in 

ţalostnega. Otroke sem prosila, da mi pokaţejo s prstom, če so veseli in radi jedo sadje, na 

vesel obraz oziroma, če niso veseli in ne marajo, na ţalostni obraz. Enako sem jih vprašala za 

zelenjavo. Za laţje predstavljanje sem otrokom naštela nekaj primerov poznanega sadja in 

zelenjave. Med spraševanjem in opazovanjem otrok sem ugotovila, da se jim je bilo teţko 

odločiti ali povezati sadje, zelenjavo z obrazom in dejstvom ali radi jedo ali ne. Odgovori so 

bili zelo podobni, in sicer so skoraj vsi odgovorili, da radi jedo sadje in zelenjavo. Ena deklica 

mi je povedala, da ona zelenjave ne mara, ostali otroci pa so samo »prestrašeno« oziroma 

zmedeno kazali s prstom. Iz teh opazovanj lahko sklepam, da ta način ni najboljši in 

najprimernejši za to starost otrok. 
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2. dan 

Cilji: - spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, 

         - spodbujanje in doţivljanje izraţanja, 

         - otrok razvršča. 

Dejavnosti: 1. obnovitev intervjuja in tipanje graha v vreči, 

        2. risanje s svinčnikom, 

        3. izdelava plakata. 

 

Prva dejavnost 

Zjutraj smo se zbrali na preprogi in imeli jutranji krog, v katerem smo se vsi označili s 

sličicami, kdo je v vrtcu in deţurni je pozdravil vse prisotne. To je naša vsakodnevna rutina, 

kateri je sledil pogovor o tem, kaj smo počeli oziroma se pogovarjali prejšnji dan. Z otroki smo 

obnovili znanje o tem, kaj je sadje, zelenjava, zakaj jo potrebujemo, kje jo dobimo … Nato sem 

prinesla bombaţno vrečko, v kateri sem imela grah. 

Ţe takoj, ko so videli, da nesem vrečko, so me začeli spraševati, zakaj in kaj imam v vrečki. 

Povedala sem jim, da je to za zdaj še skrivnost, ki jo vem samo jaz, lahko pa potipajo in 

poskušajo sami ugotoviti, kaj je v vreči. 

 

 

Fotografija 1: Otroci tipajo, kaj je v vrečki. 

 

Vsi so ţeleli potipati, zato sem jih prosila, da se lepo posedejo v krog, ter jih opomnila, da ne 

smejo nič kukati v vrečo in nič govoriti, dokler vsi ne pridejo na vrsto. Otroci so se posedli in 

čisto tiho čakali, da pridem do njih. Zanimivo jih je bilo opazovati, kajti njihovi pogledi so 

budno spremljali »potovanje« vrečke in reakcije drugih otrok, ko so z roko tipali po vreči. 
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Kljub temu, da smo rekli brez kukanja, je nekatere premagala radovednost in so poskušali 

pogledati v vrečo, a mislim, da niso ničesar videli, saj sem pazila, da je bila vreča vedno zaprta. 

Drugi pa so poleg tega, da so pogledali stran, imeli tudi zaprte oči, da res ne bi česa videli. 

Eden od dečkov je uganil, kaj je v vrečki, in tudi povedal, a ga drugi otroci niso slišali. 

 

Druga dejavnost 

Na omari sem imela pripravljene bele liste, peščeno uro in navadne svinčnike. Z vzgojiteljico 

in pomočnico smo razdelile liste in svinčnike. Zanimivo jih je bilo opazovati, kako so se 

poglobili v list in eni so risali hitro, drugi pa so se sklonili k listu in čisto počasi risali po 

papirju. 

 

 

Fotografija 2: Otroci rišejo, kar so otipali v vrečki. 

 

Z risanjem so hitro zaključili. Mislim, da jih je malo mučila radovednost, kaj je v vreči, njihovi 

končni izdelki pa so bili zelo zanimivi. Brez komentarjev sem pobrala risbe in svinčnike, da 

smo se pogovorili o tej skrivnosti iz vrečke. Otroci so si zelo dobro predstavljali in ugibali, kaj 

je v vrečki. Njihova ugibanja so bila: »grah, fiţol, bunkice«. Dodala sem vprašanje, kakšna je 

ta skrivnost, in dobila sem odgovore: »okrogel, kroglica, ţoga in zelen«, je rekel nekdo in 

povedal, da ga je videl v vreči. Vsakemu otroku sem dala na dlan po en grah, da so ga začutili 

in se malce poigrali, in sicer so ga kotalili po rokah, ga skrivali pred drugimi, ga vohali, lizali 

… Deklica je omenila, da grah drsi z roke. Ko so se malce poigrali, sem jim rekla, da lahko 

vsak poje svoj grah, ki je bil ţe kuhan. Eni so se malce spogledovali in oklevali, drugi pa so ga 

dobesedno izstrelili v usta in ga pojedli. 
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Večino otrok ga je pojedlo, nekaj otrok ga je premetavalo po ustih in so se pačili, zgodilo pa se 

je, da so otroci prišli do mene in mi dali grah, ker ga ne bi pojedli. Medtem ko smo jedli grah, 

smo se pogovarjali, kako vse lahko pripravimo oziroma damo grah. Otroci so povedali, da v 

riţ, krompir, omako, k mesu, na kruh in v juho, ker je to zelenjava. 

 

Tretja dejavnost 

S tem smo zaključili našo dejavnost na preprogi in so se otroci odšli igrat po kotičkih. Na mizo 

sem pripravila slike različne zelenjave in sadja, lepilo in dva večja kartona, ki sta imela napis 

sadje in zelenjava. Zaradi laţjega dela sem klicala otroke k mizi, tako sem se lahko posvetila 

vsakemu posebej, mu podala navodila, se pogovorila in jim pomagala. 

Najprej sem sama nalepila eno sadje in eno zelenjavo poleg napisa, da so si otroci lahko 

pogledali, kam paše sadje in kam zelenjava. 

 

 

Fotografija 3: Razlaga, glede lepljenja na plakata. 

 

Nato so si otroci sami izbrali, katero sličico bodo nalepili. Ko so izbrali sličico, sem jih 

vprašala, kaj je na sličici, je to sadje ali zelenjava, ter na kateri karton jo bodo nalepili. Pri sadju 

ni bilo teţav, razen tega, da je veliko otrok zamenjalo rumen fiţol za banane. Pri zelenjavi sem 

opazila, da so najprej izbirali tiste, ki jih najbolj poznajo, to so korenje, koruza in grah, ker smo 

ga ţe imeli na preprogi. Za nekatere otroke je bila ta naloga kar teţka ali pa niso bili preveč 

zainteresirani in so prilepili samo eno sličico. Eni pa bi kar lepili in lepili, nekdo je ves čas 

govoril, to poznam in še to poznam … in vse to, kar pozna, je ţelel nalepiti. Ko sta bila plakata 

zapolnjena, smo ju nalepili na omaro. Otroci so ves čas hodili in opazovali plakata ter se med 

seboj pogovarjali o vsebini plakatov, kaj bi kdo pojedel … 
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Pri tem, kaj bi kdo pojedel, so največkrat pokazali na sadje (banana, lubenica, hruška), pri 

zelenjavi pa korenje, koruzo in grah. Posebej pa je bilo pomembno, da so povedali, kdo je kaj 

nalepil. 

 

 

Fotografija 4: Lepljenje sličic. 

 

 

 

 

Fotografija 5: Ogledovanje plakata. 
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3. dan 

Cilji: - ob knjigi otrok doţivlja ugodje in pridobiva pozitiven odnos do literature, 

         - otrok razvija predstavo o zaporedju dogodkov. 

 

Dejavnosti: 1. pogovor ob plakatih in zgodbica o Grahku v otroškem vrtcu, 

        2. sajenje graha. 

 

Prva dejavnost 

V jutranjem krogu sem otroke povprašala, kaj smo lepili prejšnji dan na karton, in večina je 

rekla, da sadje in zelenjavo. Pri naslednjem vprašanju, in sicer, katero sadje in zelenjavo, pa je 

večina otrok premišljevala in se spogledovala, dva dečka pa sta pogledala na plakat in mi 

naštevala, kar je bilo nalepljeno. Omeniti so tudi, da smo jedli grahke. Potem sem vzela knjigo 

in jim povedala, da sem v knjiţnici našla knjigo, v kateri piše, kaj je grah počel v otroškem 

vrtcu. Pokazala sem jim jo in jih vprašala, če tudi njih zanima, kaj je počel. Seveda so bili takoj 

zainteresirani. Med branjem so nekateri poslušali, drugim je nekje sredi knjige upadla 

koncentracija in so se začeli vrteti, presedati, spogledovati, se boţati, a se nisem zmenila zanje, 

ker niso bili tako zelo moteči za tiste otroke, ki so poslušali. Po koncu zgodbice so si zaţeleli, 

da jim pokaţem slike, in sem počasi prelistala knjigo, da so si pogledali. V zgodbi so otroci v 

vrtcu posadili grah in zato sem otroke vprašala, če bi tudi mi poskusili posaditi grah in bi 

videli, kako bo rasel. Takoj so vzkliknili, da ja, ampak kje bomo dobili grah. Povedala sem jim, 

da imam grah jaz, ampak da bomo potrebovali verjetno še kaj drugega. Otroci so mi našteli, kaj 

vse so uporabili otroci iz zgodbe. Vse naštete stvari sem zloţila na mizo, ki sem jo predhodno 

zaščitila. Ko je bilo to pripravljeno, smo se dogovorili, da bom k mizi, kjer bomo sadili grah, 

klicala vsakega posebej. Otroci so tega načina navajeni in zato ni bilo prepiranja, bilo pa je 

seveda nekaj otrok, ki so hodili okoli mize in so čakali, da pridejo na vrsto. Poleg te dejavnosti 

so si ţeleli še enkrat pogledati knjigo, ki smo jo prebrali o grahu v vrtcu. 

 

Druga dejavnost 

Za sajenje graha sem imela pripravljena dva načina, in sicer prvi v plastičen kozarček 

(fotografija 6) in drugi v posodo (fotografija 7 in 8), ki je vsebovala kupček zemlje. Otroci so z 

roko napolnili kozarček do polovice z zemljo, nato pa je vsak vrgel po en grah na zemljo, 

poškropil z vodo in spet je sledila zemlja. 
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Fotografija 6: Polnjenje lončka z zemljo. 

 

Pri posodici pa so otroci vzeli grah, ga potisnili vsak v svoj v kupček zemlje ter poškropili z 

vodo. Na kozarček smo nalepili sličico graha, na posodico pa ni bilo potrebno, saj smo lahko 

videli grahke. Kozarček in posodo z grahki smo postavili na okensko polico. Pri samem delu je 

bilo opaziti, kako je nekatere bolj veselilo, ko so se z roko dotikali zemlje, druge pa, ko so 

lahko škropili z vodo. Pri zalivanju so poskrbeli, da je bil zalit vsak delček zemlje. Sami so se 

med seboj pogovarjali, kje je še potrebno zaliti, prav tako so bili pozorni, da se nista slučajno 

dva graha v lončku dotikala. Ko smo odnesli na okensko polico, smo se dogovorili, da bomo 

vsak dan zalivali grah in opazovali, če se bo kaj zgodilo oziroma spremenilo. Otroci so se 

potem odšli igrat po kotičkih, a so se velikokrat ustavili pri okenski polici in pogledali, če se je 

ţe kaj zgodilo. Med sajenjem sem tudi opazovala in poslušala, kaj se pogovarjajo otroci, ki so 

gledali knjigo. Ena deklica je drţala knjigo, jo listala in pripovedovala zgodbo, trije pa so sedeli 

in poslušali. Potem so skupaj gledali slike in komentirali, kaj se je dogajalo. 

 

           

Fotografiji 7 in 8: Sajenje in zalivanje graha. 
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4. dan 

Cilji: - otrok zaznava prirejanje, 

         - razvijanje prstne spretnosti in finomotorike, 

         - razvijanje skladnosti gibanja. 

 

Dejavnosti: 1. obnova zgodbe, pogovor in kotaljenje, 

 2. izdelovanje nabodal in pobiranje graha s pinceto. 

 

Prva dejavnost 

Pri jutranjem krogu smo skupaj obnovili zgodbico ob gledanju slikanic iz knjige. Najbolj se jim 

je vtisnilo v spomin, kako so otroci vzeli grah, ga posadili in zalivali vsak dan. Spomnili so se 

tudi, da je grahek rekel: »Kako lepo je v vrtcu«. Otroci so me spomnili, da moramo tudi mi 

zaliti grah, ki smo ga posadili. Dogovor je bil, da vsak dan zalivata deţurna otroka. Prinesla 

sem lonček in posodico na preprogo, da smo preverili, če se je ţe kaj spremenilo. Naša 

ugotovitev je bila, da se ni še nič spremenilo, nato sta deţurna vse zalila in odnesla nazaj na 

okensko polico. Sama sem ta čas vzela grah in ga kotalila po dlaneh. Otroci so opazili in so bili 

takoj radovedni, kaj imam in zakaj. Vprašala sem jih, kaj se dogaja z grahom oziroma kaj 

delam z njim. Odgovorili so mi: »Premikaš ga, daješ ga iz ene roke v drugo, grah se kotali«. 

Nato sem jih vprašala, če se oni znajo kotaliti in ker je bil odgovor ja, sem jih prosila, naj mi 

pokaţejo. Večina otrok se je kotalila s stegnjenimi nogami, dva pa sta poskušala to storiti s 

skrčenimi nogami, a ker je to teţje, sta jih hitro stegnila. 

 

Druga dejavnost 

Ponovno smo se zbrali na preprogi, da sem jim povedala, kaj bom pripravila na mize in jim 

razloţila, kaj bodo morali delati. Na eni mizi je bila velika pinceta in dve posodici, ena 

napolnjena z grahom, druga pa je bila prazna. Kdor ni znal prijeti oziroma uporabljati pincete, 

sem priskočila na pomoč in jim pokazala, kako ta deluje. Pri tem delu so bili zelo zbrani in se 

niso pustili motiti. Trajanje in volja sta bili od posameznika do posameznika različni in pri 

nekaterih je trajalo tudi okoli petih minut, kar se mi zdi zelo dolgo za to starost. Ta dejavnost 

jim je bila zelo všeč in so večkrat prišli zraven in preloţili par grahov in se spet odšli igrat v 

kotičke. Deček, ki ima malo slabše razvito motoriko, se je najprej trudil z obema rokama, da bi 

s pinceto prijel grah, a mu ni šlo, ker je pinceto tiščal skupaj. 
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Poskušala sem mu pomagati, tako da sva skupaj prijela pinceto in prenesla grah v drugo 

posodo, a mu to ni odgovarjalo in kljub moji spodbudi ni ţelel več poskusiti in se je šel igrat 

nazaj v kotiček. Večina otrok, ki je poskusila prijem s pinceto, je to storila z eno roko. Na drugi 

mizi sem pripravila tanke palčke za izdelavo nabodal. Za nabadanje pa sem imela pripravljeno 

ţe narezano korenje in grah. Otroci so si umili roke, preden so se usedli za mizo, nato pa je 

vsak dobil palčko in so lahko začeli z natikanjem korenja in graha. Sama sem otroke 

opazovala, se z njimi pogovarjala in ugotovila, da jim grah povzroča teţave, saj je paličica tako 

debela, da grah poči in se zmečka. Po tej ugotovitvi sem otrokom namesto paličice dala 

zobotrebec in je stvar stekla lepo, saj je bil ta dovolj tanek, da grah ni počil. Kot izziv sem 

otrokom ponudila ţe narejeno nabodalo, ki je imelo zaporedje en grah in eno korenje. Nekateri 

so me vmes spraševali: »Kaj pa zdaj, a je to prav, a zdaj dam pa korenje, grah?« Poleg tega pa 

so opazovali drug drugega in posnemali. Natikanje se jim je zdelo zabavno, saj so se vmes 

sproščeno pogovarjali in se smejali, najboljše pa je bilo na koncu, ko so dokončali nabodala in 

me vprašali, kaj naj z njimi naredijo in sem jim rekla, da jih lahko pojejo. To je bilo šele 

zabavno, čeprav nekateri otroci niso ţeleli pojesti svojega nabodala, so se zabavali, ko so 

gledali druge, ki so jedli. 

 

 

     

Fotografija 9: Prijemanje graha s pinceto.    Fotografija 10: Izdelovanje nabodala. 
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5. dan 

Cilji: - otrok je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 

Dejavnosti: 1. pogovor in obisk grahka »Zelenka«, 

        2. izdelovanje »tabele zadovoljstva«. 

 

Prva dejavnost 

Zjutraj smo na hitro obnovili zgodbo in deţurna sta bila ţe pripravljena na »opravljanje jutranje 

dolţnosti«. Najprej sem otrokom, vsakemu posebej, pokazala grah in ugotovili smo, da se je 

nekaj zgodilo. Na enem izmed grahov je pognal kalček, otroci so se ţe srečali s kalčki, tako da 

so nekateri ţe povedali, kakšna sprememba se je zgodila, drugi pa so samo pokazali s prstom. 

Ko smo si vsi ogledali kalček, sta deţurna otroka zalila grahke in jih odnesla nazaj na okensko 

polico. Ko sta deţurna prišla nazaj na preprogo, je nekdo potrkal. Vsi smo se spogledali in 

povabili skrivnostnega gosta naprej. Izza omare je pokukala mala zelena »ţogica«, ki je imela 

oči, roke in noge. Kmalu smo zvedeli, da je to grahek Zelenko. Otroci pa so se hihitali in začeli 

so lesti proti meni in Zelenku, ter veselo govorili eden čez drugega. Zelenko je bil namreč lutka 

v moji roki in nam je povedal, da je slišal, kako zabavno in lepo je v nekem vrtcu, da se je 

odločil, da bo sam odšel pogledat, če to drţi. Zdaj so bili vsi otroci poleg mene, ker so se ţeleli 

dotakniti Zelenka in so imeli veliko vprašanj: »Zakaj si prišel?, Kako si prišel?, Ali boš zdaj 

ostal v vrtcu?, Kje imaš pa mamico in očija?, Ali si ti pravi grahek?, Ali se te lahko dotaknem?, 

Ali te lahko pojem? …« Ker je bilo otrok zelo veliko in so se ţe kar prijetno razţiveli, se je 

Zelenko brţ skril v najbliţjo omaro in otroci so osupnili in se spraševali, kam je pa zdaj šel. 

Potihoma sem jim namignila, da ga je najbrţ strah in se je prestrašil, ker nas je tako veliko in 

smo tako glasni, zato se je pač skril. Otroci so se strinjali z menoj in se začeli sami miriti, jaz 

pa sem predlagala, da se usedejo nazaj v krog, kot smo bili prej. Ko smo se umirili in posedli 

nazaj, smo skupaj lepo poklicali grahka nazaj. Zelenko je počasi pokukal izza omare in povedal 

otrokom, da ni navajen takšnega hrupa, zato se je ustrašil in se skril za omaro. Grahek je nato 

odgovoril na nekatera vprašanja, ki so mu jih zastavili otroci, in dodal, da se mu zdi, da je 

mogoče res tako lepo v vrtcu, kot je slišal. Zelenko je potoţil, da nima nobenega prijatelja in ţe 

se je oglasil deček, ki je rekel: »jaz bom tvoj prijatelj«. Ko se je Zelenko navdušil in se veselil, 

so vsi ţeleli postati njegovi prijatelji. Grahek je bil zelo vesel vseh svojih novih prijateljev, a še 

vedno ni imel nobenega prijatelja, ki bi bil grahek, tako kot on. 

 

 



Straţar, B. 2011. Diplomska naloga, Spodbujanje uţivanja sadja in zelenjave pri predšolskih otrocih. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

 58 

Potem pa je vprašal otroke, če bi mogoče znali narediti takšne grahke, kot je on, da bi imel še 

sebi podobne prijatelje. In tako smo se dogovorili, da bo vsak naredil enega grahka in bo imel 

potem veliko prijateljev, s katerimi se bo lahko igral. S tem dogovorom sem zaključila naš 

pogovor, in sicer tako, da sem jaz povedala Zelenku, da nas zdaj čaka še veliko dela in seveda 

se moramo prej tudi malo poigrat. Ker je Zelenko ţelel opazovati, smo ga dali na omaro, kjer je 

lahko vse videl. 

 

Druga dejavnost 

Kdor je ţelel, je lahko tudi danes izdeloval nabodala ali vadil pobiranje graha s pinceto. Tako 

kot včeraj, je bilo tudi danes zanimanje veliko za obe dejavnosti. Deček, ki je pristopil k meni, 

je imel polna usta korenja in graha in me je vprašal, če imam še korenje in grah, ko ga bo 

zmanjkalo v posodi. Pri izdelavi nabodal so poleg zaporedja, ki sem ga dala, nastajale cele 

»umetnine«, ki so mi jih otroci ţeleli pokazati. Poleg teh dveh dejavnosti sem imela 

pripravljeno tabelo zadovoljstva na A3 formatu, ki pa sem jo zasnovala malo drugače, kot je 

bila prva različica, obrazi zadovoljstva, prvi dan. Ker se mi je zdelo, da je bila za te otroke prva 

različica teţko predstavljiva, sem naredila tabelo, v kateri so bili narisani njihovi znaki ter 

nalepljene sličice sadja in zelenjave. Naredila sem nalepke z veselim in ţalostnim obrazom. 

Vsakega otroka sem poklicala k tabeli in mu razloţila, kako je sestavljena tabela. Potem sem 

mu povedala kaj bi rada, da mi pove, pokaţe in nazadnje še nalepi ustrezno nalepko. 

 

 

Fotografija 11: Lepljenje nalepk v tabelo s sadjem in zelenjavo. 
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Moja vprašanja so bila, ali rad ješ pomaranče ali jih ne maraš jesti. Otrok mi je najprej povedal, 

nato pa še pokazal, kateri obraz morava nalepiti in ga je sam nalepil na tabelo, kjer sem mu 

pomagala najti pravilen prostor. Izbrala sem tisto sadje in zelenjavo, ki jo večinoma srečujemo 

v vrtcu, tako da jim je bilo vse znano. Ta način se je izkazal za primernejšega, saj so si otroci 

laţje predstavljali sadje oziroma zelenjavo in potem nalepili primeren obraz. Edina napaka 

oziroma teţava je bila ta, da sem izbrala 9 ţivil in nam je vzelo kar nekaj časa, da smo vse 

izpolnili in otroci so bili bolj nestrpni, ker so morali dolgo časa čakati. Tabele niso vsi otroci 

izpolnjevali na isti dan, ker je zmanjkalo časa. Glede na to starost otrok bi mogoče morala 

zmanjšati število ţivil na pol ali pa narediti dve tabeli, posebej za sadje in posebej za zelenjavo, 

in tako bi vsi naredili najprej eno tabelo, nato pa še drugo. Rezultati so bili raznoliki. Tudi pri 

tem, ko so se otroci odločali oziroma premišljevali, kaj imajo radi in česa ne marajo, sem 

opazila spremembo od zadnjič, in sicer jim je šlo laţje, ker so gledali v sličico in si laţje 

predstavljali. Seveda pa se je pojavil tudi kakšen otrok, ki mu je bilo samo do lepljenja nalepk, 

kar sem opazila pri treh, ki sploh niso gledali sadja oziroma zelenjave, ampak samo nalepke in 

kar stegovali roke, ko sem jim razlagala, kaj morajo narediti. 

 

 

Fotografija 12: Končana tabela. 
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6. dan 

Cilji: - otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega prehranjevanja, 

         - otrok spoznava namen in uporabo različnih tehničnih pripomočkov, 

         - otrok spoznava delovni proces in razvija odnos do dela. 

 

Dejavnosti: 1. pogovor, 

     2. priprava kruhkov s sirom in grahom. 

 

Prva dejavnost 

Danes smo si pogledali, kaj se dogaja z našim posajenim grahom na okenski polici, in ugotovili 

smo, da še vedno uspeva samo en grah. Deţurna sta zalila grah in ga postavila nazaj na 

okensko polico. Obiskal nas je naš novi prijatelj Zelenko, ki je ţelel vedeti, kako napredujejo 

njegovi prijatelji grahki. Otroci so mu povedali, da še nismo začeli, ker nismo imeli časa, 

ampak da jih bomo pa danes začeli. Zelenko pa nam je povedal, da se je sprehajal po vrtcu in je 

videl, da ima kuharica nekaj pripravljenega za skupino Vetrnice, ampak da ne ve, kje je ta 

skupina. Povedali smo, da je to naša skupina in Zelenko je predlagal, da se sprehodimo do 

kuhinje in pogledamo, kaj nas čaka. V istem hipu, ko je grahek to izrekel, so bili otroci ţe na 

nogah in na poti proti vratom, kjer smo naredili kolono po dva in se odpravili proti kuhinji. Ko 

smo prispeli do kuhinje, smo poklicali kuharico in jo vprašali, če je res v kuhinji nekaj 

pripravljenega za našo skupino. Odšla je v kuhinjo in res je nekaj našla za nas. Bilo je na 

vozičku, tako da smo ga odpeljali v našo sobo. V sobi smo pregledali vse sestavine na vozičku 

in se pogovorili, kaj bomo naredili z njimi. Preden pa smo začeli z delom, sem vprašala otroke, 

kaj bi morali še narediti, preden začnemo pripravljati hrano. Otroci so vedeli, da si moramo 

umiti roke in si obleči predpasnike. Povedali smo tudi, zakaj si moramo umiti roke, ter da ko so 

roke umite, si ne vrtamo po nosu in ne dajemo prstov v usta. Ker imam sama dolge lase, sem si 

jih spela z elastiko in tudi ostalim deklicam, ki niso imele čopa, sem jih spela. Potem sem šla z 

otroki v kopalnico, kjer smo si umili roke z milom, nato pa so otroci odšli v sobo, kjer sta jim 

vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice pomagali obleči predpasnike in so se razvrstili okoli 

mize, ter počakali na ostale. Pregledali smo pripomočke, ki so bili na vozičku poleg sestavin. 

To so bili: posoda, cedilo, velik pekač, velika ţlica, noţi, nekaj, kar imajo mamice za mečkati 

krompir in nekaj za ribat, tako gor pa dol (je z rokami pokazal deček), so povedali otroci. 

 

 

 



Straţar, B. 2011. Diplomska naloga, Spodbujanje uţivanja sadja in zelenjave pri predšolskih otrocih. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

 61 

Grah smo stresli na cedilo in medtem ko je odtekala voda, sem vprašala otroke, kaj bi naredili z 

grahom, da bi ga lahko namazali na kruh. Deklica, ki je vedela, da ima mamica doma 

pripomoček za mečkanje krompirja, je predlagala, da ga zmečkamo. 

 

 

 

Fotografija 13: Mečkanje graha. 

 

 

Druga dejavnost 

In tako smo se lotili mečkanja. Vsi otroci so dobili priloţnost za mečkanje graha, saj je posoda 

kroţila po mizi od enega do drugega. Zelo so se potrudili in uporabili veliko svoje moči za 

mečkanje, poleg tega pa so gledali, kje je grah ţe pomečkan in kje še ni. Med mečkanjem so 

spuščali različne glasove in tudi komentarje: »O glej, kako sem jaz močen, glej moje mišice, 

jaz imam rad grah, moja mami zna tudi to delati, jaz tudi doma pomagam mečkati krompir«. 

Ko je bil grah pretlačen, me je zanimalo, kateri pripomoček bomo uporabili za sir, kajti imeli 

smo en velik kos sira in veliko kruhkov. »Ja, naribali ga bomo, tako gor pa dol,« je rekel deček 

in z rokami ponazoril ribanje. Pri ribanju sem jim pomagala tako, da sem drţala strgalo, otroci 

pa so sami ribali. 
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Fotografija 14: Strganje sirčka. 

 

Strganje jim ni povzročalo večjih teţav. Šlo je sicer bolj počasi, saj se je sir »zatikal«, ko so ga 

ribali, vendar je bil dovolj velik, da ni bilo nevarnosti, da se otroci ureţejo med ribanjem. 

 

Medtem so drugi otroci na pekač poloţili kruhke in začeli z mazanjem graha. Bili so zelo 

zadovoljni in tudi spretni, kajti ni bilo prav preprosto namazati potlačen grah na kruh. Zelo so 

bili potrpeţljivi, ko so čakali, da pridejo na vrsto in ko so vsi končali, smo kruhke potresli še s 

sirčkom. 

 

 

Fotografija 15: Mazanje graha na toast kruhke. 

 

Pekač smo odpeljali v kuhinjo, kjer ga je kuharica poloţila v pečico in ga bo pripeljala v sobo, 

ko bo pečeno. Za mizo smo naredili še en poskus, in sicer, ali lahko iz graha naredimo sok. 

Vzeli smo kozarčke, koščke belih krpic in grah. Otroci so na krpice naloţili kupček graha, zvili 

krpico skupaj in nad kozarčkom močno stisnili krpico. Spet so se zelo »napenjali«, ko so 

stiskali krpico in ugotavljali, kdo ima mišice in kdo ne. 
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Naše ugotovitve so bile, da lahko dobimo sok, ampak ga je zelo malo. Otroci so potem ta sok 

popili, zgodilo pa se je, da ga nekateri niso ţeleli niti poskusiti. Večinoma pa so ga popili, saj 

ga je bilo le za par kapljic. Otroci, ki so popili sok, so rekli, da je dober, sladek, kisel, da ni 

dober in da je zelen. Kmalu smo dobili nazaj naše kruhke, ki so bili ţe pečeni. Otroci so se 

hitro posedli za mizo, predhodno so se seveda umili, deţurna sta razdelila prtičke in vsakemu 

otroku sem dala kruhek na prtiček. Zaţeleli smo dober tek in poskusili naše kruhke. Vsi otroci 

niso takoj ugriznili v namaz, ampak so previdno grizli kruh okoli njega, potem pa odloţili, 

malo pogledali in previdno poskusili. Spet drugi so najprej pojedli namaz in nato kruh, eni pa 

so trgali samo sirček. 

 

 

Njihovi komentarji ob tem pa so bili: »Meni je všeč sirček, jaz rad jem grah, jaz graha ne 

maram, mmmmm, to je pa dobro, moj kruh je še topel, jaz bom pa mamici povedal, kaj smo 

delali v vrtcu, tako je dobro, da bi kar še jedel«. Večini otrok so bili kruhki všeč, eni pa niso 

ţeleli pojesti namazanega dela, dva pa nista poskusila ničesar, ker nista bila lačna. 
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7. dan 

Cilji: - otrok se seznanja s poklicem kuharja, 

         - razvijanje matematičnega mišljenja. 

 

Dejavnosti: 1. pogovor s kuharico, 

        2. igra z lonci. 

 

Prva dejavnost 

Danes sem otrokom zastavila vprašanje: Kdo je kuhar? Dobila sem najbolj logičen in 

pričakovan odgovor, in sicer to je Uroš, so rekli. Uroš je kuhar v našem vrtcu in ga otroci dobro 

poznajo. Potem sem jih vprašala še malo drugače: Ali je naša Irena (vzgojiteljica) tudi 

kuharica? Vsi otroci so se zasmejali in odgovorili, da ne, ker nima kape in predpasnika in ker 

ne zna kuhati. Potem pa sem jih vprašala, kdo pa je potem kuhar in so mi povedali, da je kuhar 

Uroš, ker on ima kapo in predpasnik ter nam skuha kosilo in pripelje v sobo. Pogovorili smo se 

tudi, da kljub vsemu tudi naš kuhar potrebuje malo pomoči, ker je v vrtcu veliko otrok, zato mu 

pomaga kuharica Lidija. In ker je Uroš zbolel, je prišla na obisk kuharica Lidija. Ta je povedala 

otrokom, da naša Irena ţe zna kuhati, samo ona kuha doma, v vrtcu pa mora čuvati otroke in 

zato kosilo kuhajo kuharji. Potem nas je zanimalo, kako velike lonce imata kuharja v kuhinji, 

da lahko skuhata kosilo za vse otroke v vrtcu. Kuharica Lidija nam je rekla, da nam jih bo kar 

pokazala in nam jih pustila, da se malo poigramo z njimi. Otroci so se veselo spogledovali in ţe 

gledali okoli, kje bodo prišli lonci. 

 

Druga dejavnost 

In ţe je prišlo presenečenje iz kuhinje, poln voziček loncev in ostalih kuhinjskih pripomočkov. 

Otroci so osupnili, zavladala sta tišina in hihitanje. Otroci, ki so bili označeni v kuharskem 

kotičku, so pohiteli po predpasnike in kape, ter se zapodili v voziček. Najprej so kuhali vsak 

zase. 
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Fotografiji 16 in 17: Igra z lonci in kuharskimi pripomočki. 

 

Kmalu so si začeli pripovedovati, kaj kdo kuha, in ni trajalo dolgo, da so ˝sestavili meni 

današnjega kosila˝. Vsak izmed njih je imel neko jed, ki jo je moral pripraviti. Med 

pripravljanjem pa so se pogovarjali, hodili gledat v druge lonce, vonjali in s ponosom kazali 

meni in vzgojiteljici. Večinoma so kuhali juhe, krompir in omako, poimenovali pa so tudi nekaj 

sestavin oziroma ţivil, ki so jih ˝uporabljali˝ med kuho (grah, korenje, koruza, solata). Med 

kuhanjem so jedi tudi poskušali in jih ponujali vsem otrokom okoli, ki pa so jih hvalili. Zelo 

dolgo časa so kuhali razne jedi, nato pa se je deček spomnil, da bi to postregel na kroţniku 

otrokom, ki so sedeli za mizo in čakali, kdaj bodo na vrsti. 

  

 

 

Fotografija 18: Postreţba »kosila«. 
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8. dan 

Cilji: - otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega prehranjevanja. 

 

Dejavnosti: 1. pogovor, 

        2. priprava zelenjavne juhe in izdelava lutke. 

 

Prva dejavnost 

Danes smo jutranji krog začeli s pogovorom o hrani, ki so jo prejšnji dan pripravljali naši mali 

kuharji v tako velikih loncih. Jedi je bilo kar veliko: cmočki, juha, krompir, omake, meso, 

palačinke, makaroni … Otroke sem vprašala, katero zelenjavo damo v juho. Takoj so se 

spomnili na krompirček, grah in korenje, potem pa jim je zmanjkalo idej. En deček se je 

spomnil plakata z zelenjavo, si z njim pomagal in našteval vse po vrsti. Ker sem prejšnji dan 

slišala, kako je nekdo v juho dodal jagode in jabolko, sem danes vprašala otroke, če lahko 

dodamo jagode in jabolka v juho. Večina jih je takoj odgovorila, da ne damo jagod in jabolk v 

juho, par otrok pa je reklo, da jih lahko dodamo. Nato pa sem predlagala, da pokličemo 

kuharico in naj nam ona pove, ali jagode in jabolka dodamo juhi ali ne. Tako sem odšla v 

kuhinjo, otroci pa so me počakali na preprogi z vzgojiteljico. Ko sva s kuharico vstopili v sobo, 

so jo vsi naenkrat spraševali o jagodah, jabolkih in juhi. Ko sem otroke pomirila, nam je 

razloţila, da dajemo v juho po navadi samo zelenjavo in ne sadje, tega pa lahko skuhamo in 

dobimo kompot. Potem nas je vprašala, če imamo kaj časa, da bi ji pomagali narezati zelenjavo 

za juho, ki bo za kosilo. Otroci so začeli vriskati, da ji bodo pomagali. Povedala jim je, da bodo 

zelenjavo narezali in jo dali v velik lonec, potem pa bo prišla kuharica. Preden je odšla, je 

opomnila otroke na čiste roke, predpasnike in spete lase. 

 

Druga dejavnost 

Otroci so skupaj z vzgojiteljico in pomočnico odšli v kopalnico, se uredili in se posedli za 

mize. Sama sem odšla v kuhinjo po sestavine in pripomočke, pobrisala mize in se uredila. Ko 

smo bili vsi urejeni, smo skupaj pregledali pripomočke. Najprej sem jim pokazala desko, za 

katero je nekdo rekel, da je ˝pladenj˝, nekdo pa mi je povedal, da ima to tudi njegova mama 

doma za rezanje. Noţ in lonec pa so vsi ţe poznali. Ko smo poimenovali zelenjavo, so poznali 

korenje in grah, medtem ko pora in kolerabe niso poznali. Za kolerabo so rekli, da je tudi 

korenje oziroma krompir, za por pa, da je čebula. Ker ni nihče ugotovil, sem jim povedala. 
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Razdelile smo deske, zelenjavo in še noţe – pred tem smo povedale, da morajo biti previdni z 

noţem in paziti na svoje prste. 

 

 

Fotografija 19: Rezanje korenja. 

 

Pri rezanju je bilo opaziti velike razlike glede veščosti z noţem, vsi so se poglobili v rezanje, 

fant, ki je zelo dobro znal drţati in rezati z noţem, pa je na koncu rekel: ˝Jaz sem ţe narezal na 

kocke˝, kar se mi je zdelo zanimivo, saj nismo nič definirali, na kaj bomo rezali. Ker je bil tako 

vešč, sem ga vprašala, če doma tudi komu pomaga pri rezanju, in mi je pritrdil, da pomaga 

mamici, ko kuha kosilo. Pri kolerabi in poru so se otroci pošteno namučili, saj je bila koleraba 

malo trša, por pa je bil spolzek, a so se znašli, če pa ni šlo, so prosili za pomoč. Med rezanjem 

pora sem slišala, da so ga nekateri še vedno imeli za čebulo. Na koncu smo otrokom razdelile 

še grah in ena izmed deklic je vprašala: ˝Kaj pa naj naredim z grahom?˝ Pogledala sem jo in ji 

vrnila vprašanje, kaj pa bi lahko naredila. Deklica se je obrnila h grahu, ga pogledala, prijela in 

ga začela rezati, ostali otroci pa so jo posnemali. 
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Fotografija 20: Rezanje graha. 

 

Med samim rezanjem so se otroci pogovarjali in komentirali: ˝meni gre pa ful dobr; jaz imam 

pa rad korenje; jaz pa grah; joj, kako je to teţko; jaz pa doma tudi pomagam˝, med seboj pa so 

si dajali tudi nasvete, kako je treba kaj prijeti. Ko je bila zelenjava narezana, smo jo stresli v 

velik lonec in dodali skoraj polno vode. Potem pa je deček pripomnil, da moramo dati še kocko 

v juho. Ker kocke nismo imeli, sem šla v kuhinjo po kuharico, ta pa nam je namesto kocke 

prinesla začimbe, ker naj bi bile bolj zdrave kot kocka. Vsakemu izmed otrok je kuharica 

posebej dovolila, da je dodal malo začimbe ali malo pomešal juho, in ko so bile vse začimbe v 

juhi, je kuharica odpeljala lonec v kuhinjo, da se juha skuha na štedilniku. 

 

  

 

Fotografija 21: Dodajanje začimb. 
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Medtem smo pospravili igralnico, pobarvali stiroporaste kroglice in se igrali. Kot bi mignil, je 

prišel čas kosila, zato smo se hitro uredili in posedli za mize. Kuharica nam je povedala, da 

smo bili zelo dobri pomočniki in zato je juha zelo okusna. 

Vsak je dobil svojo juho in odzivi so bili različni. Pri večini otrok je bil odziv pozitiven, eni so 

malo zbirali zelenjavo, dva dečka in ena deklica, ki so ţe pri označevanju v tabelo povedali, da 

ne marajo zelenjave, pa so samo sedeli in gledali naokoli. Vzela sem našega prijatelja Zelenka 

in pristopila k mizi. Zelenko je ogovoril otroke, če je to tista juha, ki so jo otroci pripravljali 

celo dopoldne in tako zdaj diši, pa še grahke ima notri. Potem pa je grahek pogledal otroke in 

jih vprašal, zakaj ne jedo, ali ne marajo grahkov. Kaj pa, če bi jo samo poskusili, če ste se ţe 

celo dopoldne tako trudili in rezali zelenjavo, pa mi poveste, če je res tako dobra kot diši. 

Potem je grahek skočil do sosednjih miz, kjer so otroci ţe pojedli, ter jih malo povprašal, 

kakšna je bila juha. Kmalu sem zaslišala: ˝glej vse sem pojedel; jaz tudi; grahek, pridi 

pogledat˝, so klicali otroci, ki niso marali zelenjave. 

Vsi so mahali s praznimi kroţniki, zato sva hitro z grahkom stopila do njihove mize in se še z 

njimi pogovorila o slastni juhi. Ko smo končali s kosilom, nas je kuharica pohvalila in 

povedala, da nas bo še kdaj prosila za pomoč, ker smo tako »super« pomočniki in jedci. 

 

 

 

Fotografija 22: Poskušanje zelenjavne juhe. 
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9. dan 

Cilji: - spodbujanje izraţanja, 

         - doţivljanje umetnosti kot del druţabnega in kulturnega ţivljenja. 

 

Dejavnost: 1. pogovor, izdelava pogrinjkov in lutk. 

 

Zjutraj me je pred vrati ustavila ena izmed mamic in mi povedala, da ji je njen otrok včeraj z 

velikim ponosom povedal, da je kuhal juho in jedel grah. Bila sem zelo vesela, ko mi je to 

povedala. V jutranjem krogu sem vprašala otroke, če so povedali doma, kakšni »super« 

pomočniki smo bili naši kuharici. Večinoma so odgovorili, da so, en deček pa je rekel, da je 

spet pozabil in bo povedal danes. Potem smo se pogovarjali o naši zelenjavi, ki smo jo rezali, 

por je nekdo opisal, kot ˝tisto belo in zeleno steblo˝, koleraba pa jim nikakor ni ostala v 

spominu, ampak so jo poimenovali šele, ko sem jih spomnila, kot še eno korenje. Naš prijatelj 

Zelenko je pridno poslušal in potem je otrokom povedal, kako zelo mu je všeč v vrtcu, ker se 

vsak dan nekaj novega zgodi. Zanimalo ga je tudi, če so njegovi prijateljčki ţe gotovi, otroci pa 

so mu obljubili, da jih bodo danes dokončali. Potem smo se pogovarjali, kako pripravimo mizo 

pred kosilom, povedali so, da razdelimo prtičke, pogrinjke, noţe, vilice, ţlice in na koncu še 

kroţnike s kosilom. Otrokom sem predlagala, da bi danes naredili nekaj posebnega, drugačnega 

za kosilo. ˝Lahko damo roţice na mizo,˝ je predlagala deklica, a smo kaj kmalu ugotovili, da 

zunaj ta čas ni roţic, ker je sneg, ˝lahko pa priţgemo svečke,˝ je predlagala druga deklica. 

Otroci so razmišljali, a nobene ideje več ni bilo, samo spogledovali so se, zato sem vprašala, če 

bi naredili še nove pogrinjke. Seveda so bili veseli, da bomo ustvarjali. Dali so idejo, da bi 

naredili roţice na pogrinjke. Tako smo se posedli za mize, jih zaščitili, oblekli predpasnike za 

ustvarjanje, na vsako mizo sem dala različne barve, čopiče in kartonaste pogrinjke. Otroci so se 

lahko odločili, ali bodo risali s čopiči ali bodo uporabili svoje prste za ustvarjanje; slednje jim 

je bilo bolj všeč. Na eno mizo pa sem pripravila stvari, potrebne za dokončanje naših lutk, 

grahkov. Pogrinjki so bili hitro končani in nato smo jih dali na radiatorje, kjer so se sušili do 

kosila. Pri izdelavi grahkov sem jim pomagala nalepiti oči, saj smo morali uporabiti vroče 

lepilo, da niso takoj popadale dol. Pred kosilom smo lepo pospravili igralnico, se uredili in 

sedli za mize. Kuharica nam je prinesla še bele prte, katere so otroci razgrnili po mizah, potem 

pa smo razdelili še naše nove pogrinjke, ki so se ţe posušili, prtičke, jedilni pribor in za ˝piko 

na i˝ smo priţgali še svečke. Ko smo sedeli za mizo, se je oglasil Zelenko. 
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˝Joj, kako imate pa danes lepo,˝ nam je povedal. Otroci so se nasmihali in mu povedali, da smo 

naredili nove pogrinjke, da imamo bolj lepo. Eden izmed otrok, je rekel: ˝poglej, končali smo 

tvoje prijatelje grahke˝, ˝o, super so, a potem se bom lahko jutri igral z njimi˝, ˝ja˝, so mu 

veselo odgovorili otroci. Prišlo je kosilo, razdelili smo ga in ga z velikim uţitkom pojedli. 

 

 

 

Fotografija 23: Priprava mize za kosilo. 

 

 

 

Fotografija 24: Priprava mize za kosilo. 
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10. dan 

Cilji: - jezik kot objekt igre, 

         - razvijanje sposobnosti izraţanja s pomočjo lutke. 

 

Dejavnost: 1. pogovor, igra z lutkami in ogledovanje slikanic. 

 

V jutranjem krogu smo pogledali, kako uspevajo naši grahi, ki smo jih posadili. Ugotovili smo, 

da še vedno ˝uspeva samo eden˝. Ko sem jih vprašala, zakaj uspeva samo eden, so mi 

odgovorili, da jih verjetno nismo zalili, a sem jih spomnila, da je to nemogoče, saj sta to nalogo 

vsako jutro opravljala deţurna. Bila je tišina, potem je fantek rekel: ˝ja, potem pa ne vemo, 

zakaj˝. Potem sem jim povedala, da mogoče niso bili dobri grahki ali pa zemlja in zato niso 

kalili. Zmenili smo se, da bi tistega, ki je vzkalil, skupaj z vzgojiteljico posadili v lonček in ga 

še naprej pridno zalivali ter opazovali, kako raste. Ker sem s tem dnem sama zaključila z delom 

v vrtcu, sem jim obljubila, da bom vseeno prišla pogledat, kako bo grah uspeval v lončku. 

Grahki so bili dokončani in otroci so ves čas nemirno pogledovali proti grahkom in me 

spraševali, kdaj bomo ţe pokazali Zelenku nove prijatelje in se z njimi igrali. Obljubila sem 

jim, da takoj, ko mi povedo, kaj vse smo počeli zadnje dni z zelenjavo. Največkrat so omenili 

izdelovanje lutke in rezanje zelenjave, omenili so kruhke z grahom in sirčkom, izdelovanje 

plakatov in nabodala. Nato sem jim samo omenila, da bom na mize pripravila različne stvari in 

naj se sami odločijo, kaj bodo počeli. Dve mizi sem pripravila za igro z grahki, na eno sem 

postavila tudi gledališki oder. Najprej so se vsi zapodili h grahkom, te sem razdelila in vzela 

Zelenka, da si je pogledal in se pogovoril z novimi prijatelji. Otroci so mi rinili v naročje in 

ponavljali: ˝glej, kakšnega prijatelja sem ti naredil, jaz sem ti tudi naredil prijatelja, ali ti je 

všeč novi prijatelj˝. Nekaj minut je bilo kot v čebeljem panju, vse je brenčalo eden čez drugega, 

a jim je to postalo moteče in so se nekateri odločili, da se gredo igrat v druge kotičke. Ko se je 

stanje za mizo z grahki umirilo, so se otroci lepo zaigrali med seboj. 
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Fotografiji 25 in 26: Barvanje in izdelovanje lutke. 

 

 

Igra z grahki je potekala zelo dolgo časa, otroci so bili v njej zelo ustvarjalni in zabavno jih je 

bilo poslušati. Punce je poleg lutke najbolj zanimala knjiga, ki smo jo prebrali, fantje pa so kar 

vztrajali pri lutkah. Opazila sem, da se ta dan skoraj nihče ni igral v drugih kotičkih. Kmalu je 

prišel čas za bivanje na prostem, zato smo pospravili grahke nazaj v lonček. Grahek je nato 

otrokom povedal, da je zelo vesel, ker je bil lahko pri nas v vrtcu in da bo šel zdaj pogledat še 

drugam. Zahvalil se jim je za nove prijatelje, ki smo jih naredili, ter otrokom rekel, naj jih 

odnesejo pokazat še domov svojim mamicam, očkom, bratcem in sestricam. Otroci so bili 

veseli, ker bodo nesli grahke domov. Tudi jaz sem se poslovila za danes in jih spomnila na naš 

dogovor o sajenju in opazovanju graha. 

 

 

          

Fotografiji 27 in 28: Končana lutka in igra z lutko. 
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9.2 Uţivanje graha v času izvajanja projekta 

 

Od začetka do konca projekta sem opazovala in si zapisovala podatke v tabelo o tem, kdo od 

otrok je jedel grah v različnih jedeh. Te jedi so si sledile v zaporedju, kot je prikazano v spodnji 

tabeli. Namesto imen otrok sem uporabila njihove znake, s katerimi imajo označene blazine v 

vrtcu in ostale stvari. 

 

Tabela 2: Uţivanje graha med otroki. 

Znak otroka Dan: 3 

Omaka z grahom 

Dan: 4 

Nabodala 

Dan: 6 

Kruh z grahom 

in sirom 

Dan: 8 

 Zelenjavna juha 

Dan: 9 

Riţ z grahom 

GOBA Ne Ne Ne Da Da 

SRAJČKA Da Ne Ne Da Da 

DEŢNIK Ne Da Da Da Da 

ROŢA Ne Da Da / Da 

PETELIN / Da Da Da Da 

POLŢ / Da Da Da Da 

RIBA Da Da Da Da Da 

KONJ Ne Ne Ne Da* Da* 

METULJ Ne Ne Ne Da* Da 

ZMAJ Da Ne Ne Da Da 

ŢOGA Da Da Da Da Da 

PTIČEK / Da Da Da Da 

ČEŠNJA Da Da Da Da Da 

KAMION Da Da / Da / 

RACA Ne Ne Ne Da* Da 

KIT Da Da Da Da Da 

MIŠ / Da Da Da Da 

SNEŢAK  Da Da Da Da Da 

NOGAVICA Da Ne Ne Da* Da 

* spodbuda otrok z lutko 
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Iz tabele 2 je razvidno, da so štirje otroci izrazito zavračali hrano na začetku projekta. Proti 

koncu desetdnevnega projekta se je stanje popolnoma spremenilo, in sicer so vsi prisotni otroci 

jedli zelenjavno juho in riţ z grahom. Nekaterim otokom je bila v spodbudo lutka, ki jih je 

ogovorila in spodbudila k jedi. 

 

 

9.3 Predstavitev in analiza risb 

 

Na začetku projekta je bila ena izmed dejavnosti risanje, in sicer po tipanju nečesa (grah), kar 

je bilo v vrečki. Risbe so bile zelo zanimive, zato sem jih nekaj analizirala. Tudi ob zaključku 

projekta sem otrokom omenila, da bi bila vesela, če bi mi narisali, kaj jim je bilo všeč pri 

našem projektu, in tudi te risbe sem analizirala. Ker sem ţelela otrokom pribliţati sadje in 

zelenjavo, sem dala poudarek tudi na uporabo čutil in zaznav. Tako so otroci s pomočjo tipanja 

graha zaznavali in te zaznave izrazili z risanjem. Tako so se otroci prvič seznanili z grahom in 

si sami ustvarili sliko, kako izgleda, saj vemo, da ob pogledu na določeno zelenjavo ali sadje 

takoj ocenimo, ali nam je všeč ali ne, pa naj bo ta ocena na podlagi barve, oblike, vonja … 
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Risba 1: Risanje graha po tipanju, deček, 3 leta in 7 mesecev 

 

 

 

Pri risbi 1 opazimo povezanost z eno črto, kar pomeni, da se je nekaj dogajalo v nekem času ali 

kontekstu. Na risbi lahko opazimo neko dogajanje tipne zaznave, ki jo otrok še enkrat ponovi 

zunaj kroga. 
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Risba 2: Risanje graha po tipanju, deklica, 3 leta in 7 mesecev 

 

 

 

Pri risbi 2 je otrok s sklenjeno črto označil neko poljubno obliko, ki pomeni neko posameznost. 

To je lahko kar koli, v našem primeru mogoče grah. Vsaka oblika lahko pomeni posamezni 

draţljaj ali naštevanje le-teh. 
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Risba 3: Risanje graha po tipanju, deček, 3 leta in 6 mesecev 

 

 

 

Risba 3 prikazuje različne krive in lomljene črte, ki predstavljajo gibanje. Gibanje je otroku 

zelo pomembno, zato veliko stvari izraţa in spoznava preko gibanja, kar tudi ponazori s črtami 

na risbi. Sklenjene oblike pa pomenijo ţe posameznost nečesa – grah. 
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Risba 4: Risanje graha po tipanju, deček, 3 leta in 9 mesecev 

 

 

 

V risbi 4 gre za uporabo gostih nanosov, ki pri zelenem grahu izraţajo materialnost predmeta, 

fizično izkušnjo z objekti, tipno zaznavo ali druge nevizualne zaznave. Štiri rumene črte pa 

pomenijo naštevanje štirih fiţolov, kot pojav enakih materialov posameznosti. 
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Risba 5: Risanje graha po tipanju, deček, 3 leta in 9 mesecev 

 

 

V risbi 5 krog še ne izraţa okroglosti, temveč splošnost nečesa. Črte poskuša postavljati v 

pravokotno mreţo, kar pomeni, da se zaveda različnih smeri v prostoru. 

 

Izkazalo se je, da so otroci zaznavali posameznost ˝predmetov˝ v vreči, kot so tudi zaznavali 

obliko in gibanje ˝predmeta˝. 
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9.4 Mnenja staršev o prehrani otrok 

 

Po zaključenem projektu sem anketirala še 45 staršev otrok v vrtcu. Starost anketirancev 

moškega in ţenskega spola se je gibala med 21 in 44 let. 

V tabeli 3 so postavljene trditve, za katere so starši izrazili stopnjo strinjanja. (Likertova 

lestvica: 1 – nikakor se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam; se 

strinjam; se popolnoma strinjam). Izračunali smo povprečno vrednost strinjanja s posamezno 

trditvijo. Tri trditve iz tabele 3 sem ponazorila z grafom. 

 

 

Tabela 3: Stopnja strinjanja staršev s trditvami o prehrani otroka 

 

TRDITEV 

 

N 

 

 

M* 

 

Hrana v vrtcu je raznolika. 45 4,44 

Otroci v vrtcu dnevno zauţijejo 

zadostno število obrokov hrane. 

45 4,67 

Količinsko otrok v vrtcu zauţije 

dovolj hrane. 

45 4,30 

Sestava jedilnika v vrtcu je primerna 

za starost mojega otroka. 

45 4,33 

Otroka spodbujam k uţivanju sadja. 45 4,67 

Otroka spodbujam k uţivanju 

zelenjave. 

45 4,63 

Moj otrok uţiva preveč sladkarije.  45 2,98 

Moj otrok uţiva preveč sladkih pijač 

(ledeni čaj, kokakola …). 

45 2,00 

Sladkarije (čokolada, bomboni …) se 

otrokom lahko ponudijo tudi v vrtcu. 

45 2,95 

Moj otrok se zdravo prehranjuje. 45 3,93 

V naši druţini se prehranjujemo 

zdravo. 

45 3,91 

Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikakor se ne strinjam; 2 – se ne 

strinjam; 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – se popolnoma strinjam) 
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Iz tabele 3 je razvidno, da se starši večinoma strinjajo, da je hrana v vrtcu raznolika, da otroci 

zauţijejo zadostno število obrokov in dobijo ustrezno količino hrane. Starši menijo, da je 

sestava jedilnika primerna starosti njihovega otroka. Starši se trudijo spodbujati otroke k 

uţivanju sadja in zelenjave, glede trditve, da njihov otrok uţiva preveč sladkarij, pa so zelo 

nevtralni, kot tudi pri trditvi, da se lahko otrokom v vrtcu ponudijo sladkarije. S trditvijo, da 

njihov otrok uţiva preveč sladkih pijač, se ne strinjajo, a se strinjajo s trditvijo, da se njihov 

otrok in druţina zdravo prehranjujejo. 

 

Graf 1: Mnenja staršev o prehrani v vrtcu. 
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Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikakor se ne strinjam; 2 – se ne 

strinjam; 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – se popolnoma strinjam) 

 

Iz grafa 1 lahko razberemo, da se več kot polovica staršev popolnoma strinja, da je hrana v 

vrtcu zdrava. Ostali se strinjajo, da je hrana v vrtcu zdrava. 55 % staršev meni, da bi morali 

ponuditi več sadja v vrtcu, ostali pa menijo, da ga je dovolj. Tretjina staršev meni, da je 

zelenjave premalo, ostali starši pa so mnenja, da je je dovolj. 

 

Pri vprašanju, ali imate kakšno slabo izkušnjo s prehrano vašega otroka v vrtcu, večina staršev, 

kar 93 %, nima slabih izkušenj s prehrano v vrtcu, ostali pa so navedli, da jih moti, da imajo 

otroci vsak petek ¨sladkalni dan˝, nagrajevanje s sladkarijami in da je hrana za prvo starostno 

obdobje – ob vstopu v vrtec – neprimerna. 
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Vprašanje, kako pogosto berete jedilnike, je pokazalo, da skoraj polovica staršev bere jedilnik 

vsaj 3- do 4-krat tedensko, tretjina 1- do 2-krat tedensko, ostali pa redko oziroma na spletni 

strani. 

 

S projektom Moj trebušček se smehlja, zdravo hrano rad ima je seznanjena dobra polovica, 58 

% staršev, ostalih 42 % anketirancev pa ni seznanjenih z njim, ker v njihovih oddelkih ta 

projekt ni potekal. 

 

44 % staršev je opazilo, da njihov otrok doma pogosteje omenja zelenjavo, ostalih 56 % pa ni 

zasledilo nobene spremembe. 

 

18 % staršev je napisalo, da so jim otroci doma povedali, kaj smo delali v vrtcu z grahom, 82 % 

staršev pa ni ničesar omenilo. Otroci so staršem največkrat omenjali hrano in lutko. V 

nadaljevanju so navedene izjave otrok: 

 ˝jaz nisem jedla graha, drugi pa so ga˝, 

 ˝lepila sem solato, grah, korenje˝, 

 ˝grah je zelene barve˝, 

 ˝v zelenjavni juhi je grah˝, 

 ˝brali smo zgodbico o grahku, ki je bil v vrtcu˝, 

 ˝grahek Zelenko ima roke in noge˝, 

 ˝grahek gre z nami na sprehod˝, 

 ˝grahek je z nami jedel˝, 

 ˝grah smo potlačili, ga skuhali in pojedli˝, 

 ˝grah smo posadili in potem je zrasla roţica˝, 

 ˝naredili smo lutko – grahka˝, 

 ˝grah smo stiskali, ga dali na toast s sirčkom in ga spekli˝. 

 

Otroci so torej spoznali grah, si zapomnili postopke in lutko. 
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Graf 2: Kako pogosto starši vključujejo otroka v pripravo hrane doma? 
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Večina staršev (58 %) občasno vključuje otroke v pripravo hrane, 38 % jih vključuje pogosto, 4 

% pa vedno. 

 

Starši so v anketi izrazili tudi lastno mnenje o prehrani v vrtcu … 

Menijo, da je hrana v vrtcu zdrava, raznolika in okusna. Všeč jim je, da je prilagojena tudi za 

otroke z dietami in da jedilnik vsebuje veliko sadja in zelenjave. Zelo jim je všeč, da 

poskušamo otroke vključevati v pripravo hrane in menijo, da na ta način otroke motiviramo za 

raznoliko hrano. Veseli so, da otroci poznajo red, se vključujejo v pripravo mize doma in 

poznajo potek obeda. 

Kljub vsemu menijo, da bi morala biti prehrana ekološko neoporečna oziroma z znanim 

izvorom. Omenili so, da dobivajo otroci mogoče preveč kruha, ob tem pa poudarjajo, da bi 

morali večkrat imeti kruh s semeni, saj ga veliko otrok ne mara, a je zelo zdrav. Nekateri si 

ţelijo več suhega sadja, oreščkov in jedi iz ţitaric (kosmičev) v prehrani svojega otroka in 

pripravo hrane s čim manj soli in maščob. 

Nekaterim je všeč, če morajo otroci jed, preden jo zavrnejo, vsaj malo poskusiti in menijo, da 

bi morali otroke, ki ne marajo sadja in zelenjave, bolj spodbujati, saj prav ti otroci vplivajo na 

druge in s tem še ostali začnejo zavračati določene jedi. Starši menijo, da so jedi v vrtcu vedno 

bolj nevsakdanje in s tem otrokom tuje, zato jih ne marajo. 
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10 Razprava 

Hrana predstavlja vir energije tako odraslim kot tudi otrokom. Otroci si zelo zgodaj oblikujejo 

prehranjevalne navade, ki jih je pozneje teţko spremeniti. V predšolskem obdobju se otroci 

srečujejo z neofobijo, kar lahko oteţi oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad. Otroci se 

sami teţko spopadejo z neofobijo, zato jim moramo odrasli pomagati pri premagovanju strahu 

pred nepoznano hrano na najbolj sprejemljiv način za otroka. Pri tem moramo upoštevati 

otrokovo osebnost, kajti znanstveniki so ugotovili, da imajo srameţljivi otroci večje teţave pri 

sprejemanju nove hrane. 

V ta namen smo v vrtcu izvedli projekt »Moj trebušček se smehlja, zdravo hrano rad ima«. Pri 

delu v vrtcu sem opazila, da otroci radi uţivajo sadje, medtem ko zelenjava hitro pristane na 

robu kroţnika, zato sem si za rdečo nit projekta izbrala grah. Pri načrtovanju projekta sem 

razmišljala, kako bi otrokom najlaţje pribliţala zelenjavo oziroma sadje. Odločila sem se, da 

najprej povprašam otroke, kaj sploh vedo o sadju oziroma zelenjavi, in izkazalo se je, da 

nekateri zelo veliko vedo o sadju in zelenjavi, a to ţal ne pomeni, da ju tudi radi uţivajo. V 

nadaljevanju projekta sem uporabila različne metode, s katerimi sem skušala otroke seznaniti z 

grahom. Najprej so otroci grah spoznavali s čutili, in sicer s tipanjem. Kdor je ţelel, ga je lahko 

tudi poskusil. Ena izmed prednosti vrtca je večje število otrok, kot doma, in ker se otroci radi 

posnemajo, se je zgodilo, da je grah poskusilo več otrok, kot bi jih sicer; to tudi opisuje Rich 

Harris. Otrokom sem prinesla knjige, v katerih smo si prebrali vse o grahu in ga potem tudi 

sami posadili, a ţal je bilo trajanje projekta prekratko in nam ni uspelo skupaj dočakati 

grahovih plodov. Kljub temu pa so otroci osvajali nove navade, in sicer skrb za rastline. Tako 

so dobili občutek, da mora nekdo vloţiti trud, če ţelimo imeti plodove. Z grahom so tudi 

manipulirali, ga natikali, pobirali s pinceto, mazali na kruhke in tlačili s tlačilko. Pri natikanju 

graha se je pokazalo, kdo ima res rad grah in kdo ne, saj so ga prvi med natikanjem tudi jedli, 

ostali pa ga niso ţeli niti vmes in niti na koncu, ko sem jim dovolila, da svoja narejena 

nabodala pojedo. Komentar oziroma »opravičilo« je bilo, da bodo rajši odnesli domov pokazati 

svoji druţini. 
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Ko smo začeli sami pripravljati hrano, pa so se stvari začele spreminjati, in sicer jih je lastna 

aktivnost spodbudila, da so otroci ţeleli poskusiti, kaj smo skupaj skuhali in seveda bili zelo 

ponosni nase. To se je pokazalo pri pripravi kruhkov z grahom in sirom, saj so jih skoraj vsi 

vsaj poskusili. Za večjo spodbudo otrok sem uporabila lutko, ki sem jo poimenovala Zelenko. 

Od trenutka, ko sem otrokom »predstavila« lutko, ki je bila v veliko pomoč pri spodbujanju 

otrok k uţivanju graha, so otroci verjeli vanjo. V času njene prisotnosti so bili otroci ves čas 

pozorni nanjo, kaj bo povedala in se pogovarjali z njo. Verjeli so vanjo, z njo so vzpostavljali 

očesni stik, ţeleli so se ji pribliţati, se ji prikupiti in pozneje so vsi ţeleli biti njeni prijatelji. 

Njena moč se je pokazala, ko smo za kosilo jedli zelenjavno juho, ki smo jo pomagali 

pripraviti. Namreč nekaj otrok je ni ţelelo poskusiti, zato sem stopila do lutke in z njo 

ogovorila in spodbujala otroke k jedi oziroma k pokušnji juhe in zgodilo se je nekaj 

nepričakovanega, pojedli so vso juho s kroţnika. Ker so otroci obljubili Zelenku nove prijatelje 

za igro, so me vsak dan spraševali, kdaj bomo začeli z izdelovanjem lutke. Ko je le prišel dan, 

da so bile lutke izdelane in so jih pokazali Zelenku, je bila njihova komunikacija z lutkami zelo 

intenzivna. Njihova pozornost in ţelja po komuniciranju z Zelenkom je bila zelo dolgotrajna, 

domišljijsko razvejana in zabavna. 

Izkazalo se je, da lahko vplivamo na količino zauţitega sadja oziroma zelenjave z različnimi 

metodami. Prav tako lahko vzgojitelj pripomore s svojimi spodbudami, ki pa niso enake za vse 

otroke, saj nekateri potrebujejo več spodbujanja kot drugi. Z lutko smo dosegli največji uspeh 

pri preizkušanju nove hrane, a tudi aktivno sodelovanje otrok je bila zelo uspešna spodbuda k 

poskušanju nove hrane. Z uporabo različnih metod smo dosegli, da so otroci laţje sprejeli novo 

hrano oziroma hrano, ki jim ni bila najbolj ljuba. S tem pa smo v nekaj primerih dosegli, da so 

o tej hrani premišljevali še doma. 

Anketni vprašalnik je od 130 staršev izpolnila dobra tretjina staršev iz vrtca Tinkara. 

Starši so bili večinoma mnenja, da je hrana v vrtcu raznolika in primerna za otroke, a vseeno 

menijo, da bi bilo potrebnih več takšnih dejavnosti oziroma projektov, pri katerih bi otroci 

pomagali pri pripravi zajtrka ali kosila. Ta način dela bi priporočila vsem, ki ţelijo skupaj z 

otrokom na najmanj stresen način oblikovati zdrave prehranjevalne navade. 
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11 Zaključek 

 

Zdrava prehrana je pomembna za nas odrasle, še pomembnejša pa je za naše otroke, ki jo 

potrebujejo za svojo rast in razvoj. Čedalje bolj smo ozaveščeni o zdravi prehrani in ţelimo si, 

da bi pomagali našim otrokom, da si oblikujejo zdrave prehranjevalne navade. 

S projektom »Moj trebušček se smehlja, zdravo hrano rad ima« smo ţeleli dokazati, da lahko 

odrasli veliko pripomoremo k temu, kako se bo naš otrok prehranjeval. 

Ugotovili smo, da različne metode in spodbuda vzgojitelja vlivajo na količino in pogostost 

zauţitega poznanega ali nepoznanega sadja ali zelenjave. Kot zelo dobra metoda oziroma 

pripomoček se je izkazala uporaba lutke, s katero smo vplivali na otroke, da so laţje spoznavali 

in preizkušali nepoznano hrano. Aktivno sodelovanje otrok pri pripravi hrane je pripomoglo k 

uţivanju hrane, ki jo otrok odklanja, a v nekaterih primerih je kljub temu potrebna še dodatna 

spodbuda. Z uporabo različnih metod spodbujanja uţivanja hrane v vrtcu lahko pripomoremo k 

pogostejšemu uţivanju sadje in zelenjave doma. 

Kljub uspešnosti izvedenega projekta sem opazila določene pomanjkljivosti, in sicer samo 

trajanje projekta je bilo prekratko, saj so se zaradi tega dejavnosti odvijale prehitro. Prav tako 

je zaradi kratkotrajnosti projekta oteţeno opazovanje in beleţenje glede uţivanja hrane (v 

mojem primeru graha), saj je bila vsak dan različna prisotnost otrok in s tem smo bili vsi malo 

prikrajšani. Pri vsem tem pa ne smem pozabiti omeniti, da moramo pri načrtovanju projekta biti 

pozorni na morebitne diete in alergije otrok, ter ţe v fazi načrtovanja poskrbeti, da se ti otroci 

ne bi počutili izpostavljene, odrinjene ali prikrajšane. 

 

Mislim, da lahko z malo besedami povemo veliko bistvo: 

 
OTROK RAZMIŠLJA 

 

Majhen sem, srečen, sončen in nasmejan! Zdrav sem – vedno razigran. Ko sem bolan – sem s 

skrbjo in ljubeznijo obdan. Ko odrastem, se šele zavem – da zaupam VAM – ODRASLIM 

LJUDEM. 

 

Zato je pomembno, da se odrasli potrudimo in upravičimo to otrokovo zaupanje v nas. 
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13 Priloga 

Anketni vprašalnik 
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Spoštovani! 

 

Sem Barbara Straţar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, kjer zaključujem študij 

predšolske vzgoje. V diplomski nalogi bom obravnavala vpliv različnih dejavnosti, ki jih 

izvajamo v vrtcu, na uţivanje sadja in zelenjave pri otrocih. Za podrobnejšo analizo potrebujem 

tudi nekaj podatkov, ki mi jih lahko posredujete starši. Na Vas se obračam s prošnjo, da bi 

izpolnili vprašalnik. Izpolnjen vprašalnik lahko vrnete vzgojiteljici ali v enega izmed poštnih 

nabiralnikov, ki so nameščeni pri vhodih v vrtec. Vprašalnik je anonimen. 

 

Iskreno se Vam zahvaljujem za sodelovanje in pomoč! 

 

 

Vaš spol: M Ţ     Vaša starost: __________ let 

 

1. V tabeli s črko »x« označite, kako močno se strinjate s posamezno trditvijo. Številka 1 

pomeni, da se nikakor ne strinjate, številka 5 pa, da se s trditvijo popolnoma strinjate. 

 

TRDITEV 1 – 
nikakor se 
ne strinjam 

2 – 
se ne 

strinjam 

3 – 
niti se 

strinjam, niti 

se ne 

strinjam 

4 – 
se strinjam 

5 – 
popolnoma 
se strinjam 

 

Hrana v vrtcu je raznolika.      

Hrana v vrtcu je zdrava.      

Otroci v vrtcu dnevno zauţijejo 

zadostno število obrokov hrane. 

     

Količinsko otrok v vrtcu zauţije 

dovolj hrane. 

     

Sestava jedilnika v vrtcu je primerna 

za starost mojega otroka. 

     

V vrtcu bi morali otroku ponuditi več 

sadja. 

     

V vrtcu bi morali otroku ponuditi več 

zelenjave. 

     

Otroka spodbujam k uţivanju sadja.      

Otroka spodbujam k uţivanju 

zelenjave. 

     

Moj otrok uţiva preveč sladkarije.       

Moj otrok uţiva preveč sladkih pijač 

(ledeni čaj, kokakola …). 

     

Sladkarije (čokolada, bomboni …) se 

otrokom lahko ponudijo tudi v vrtcu. 

     

Moj otrok se zdravo prehranjuje.      

V naši druţini se prehranjujemo 

zdravo. 
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2. ALI IMATE KAKŠNO SLABO IZKUŠNJO S PREHRANO VAŠEGA OTROKA V 

VRTCU? 

 

 a) Da. Prosimo, da navedete kakšno: 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b) Ne. 

 

3. KAKO POGOSTO PREBERETE JEDILNIK V VRTCU? 

 

a) Vsak dan. 

b) 3- do 4-krat tedensko. 

c) 1- do 2-krat tedensko. 

d) Redko. 

e) Nikoli. 

f) Drugo: _____________________ 

 

 

 

4. ALI STE SEZNANJENI S PROJEKTOM: MOJ TREBUŠČEK SE SMEHLJA, 

ZDRAVO HRANO RAD IMA? 

 

a) Da 

b) Ne 

 

5. STE OPAZILI, DA JE VAŠ OTROK V ZADNJEM ČASU DOMA POGOSTEJE 

OMENJAL ZELENJAVO? 

 

a) Da 

b) Ne 

 

6. VAM JE OTROK OPISAL, KAJ SMO DELALI V VRTCU Z GRAHOM? 

 

a) Da. Navedite, kaj je otrok omenjal. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b) Ne 

 

 

7. KAKO POGOSTO DOMA VKLJUČUJETE OTROKA V PRIPRAVO HRANE? 

   Označite z »x«. 

 
1 – nikoli 2 – skoraj nikoli 3 – občasno 4 – pogosto 5 – vedno 
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8. Prosim Vas, da na kratko napišete VAŠE IZKUŠNJE, PRIPOMBE, PREDLOGE IN 

PRIČAKOVANJA, povezana s prehrano Vašega otroka v vrtcu. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


