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POVZETEK 

V diplomskem delu predstavljam pristop učenja z raziskovanjem (angl. inquiry-based 

learning) na področju ekologije, namenjene predšolskim otrokom, in sicer v okviru 

raziskovalnega projekta Od kod pride voda v pipo, ki sem ga izvedla v vrtcu. Tovrstni 

tip raziskovanja omogoča otrokom, da skozi lastno izkušnjo pridejo do različnih 

spoznanj in rešitev, s čimer razvijajo metakognitivne zmožnosti.  

V okviru projekta Od kod pride voda v pipo so otroci z različnimi tehnikami aktivnega 

učenja, tj. z opazovanjem, intervjujem, eksperimentom, zbirali informacije, ki so jih 

potrebovali v procesu reševanja problema, od kod in kako pride voda v pipo, ter drugih 

bolj specifičnih vprašanj, npr. za kaj vse rabimo vodo, kam gre voda iz naših domov, 

ali lahko pijemo vodo iz bližnje reke. Otroci so bili aktivno udeleženi v vseh fazah 

projekta – od postavitve problemskih (raziskovalnih) vprašanj do izražanja domnev, 

iskanja informacij in njihovega dokumentiranja pa vse do ustvarjanja rešitev/zaključkov 

in načinov uporabe informacij. Obenem so razvijali ekološko ozaveščenost, spoznavali 

pomen vode v vsakdanjem življenju in načine, s katerimi lahko vplivamo na varovanje 

okolja, zlasti vode. Ves čas trajanja projekta so ohranjali radovednost, visoko stopnjo 

notranje motivacije in veliko željo po spoznavanju novega. Otroci so bili ves čas trajanja 

projekta miselno in čustveno aktivirani, zato je njihovo znanje, ki so ga pridobili na ta 

način, trajnejše.  

Evalvacija celotnega projekta je pokazala, da so bili vsi cilji, ki sem si jih zadala, 

doseženi. Otrokom sem omogočila res celosten raziskovalni projekt. Skozi različne 

faze in dejavnosti so usvajali znanje in se aktivno učili skozi lastno izkušnjo, kar se je 

pokazalo v zaključni fazi projekta, ko so otroci to, kar so se naučili, predstavili starejši 

skupini vrtca.  

 

 

 

Ključne besede: raziskovalno učenje, aktivno učenje, projektno delo, voda 
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ABSTRACT 

In my diploma work I'm going to present inquiry-based learning in the field of ecology 

intended for pre-school children within the research project called Where does Tap 

Water Come from carried out in a kindergarten. Such learning gives children a 

possibility to get to various findings and solutions through their own experiences by 

developing their metacognitive abilities.  

Within the project Where does Tap Water Come from the children gathered information 

by different techniques of active learning such as observation, interviews, experiments, 

which they later needed in the process of solving the problem where from and how 

water gets into a tap as well as other specific questions, like: What do we need water 

for? Where does water go from our homes? Can we drink water from a nearby river? 

The children were actively involved in all the phases of the project – from stating the 

research (problem) questions to expressing predictions, searching for information with 

its documenting, to creating solutions, conclusions as well as ways of using the 

information. At the same time they were developing ecological consciousness, learning 

about the importance of water in everyday life and the ways with which we can have 

an influence upon the protection of the environment, water in particular. The children 

were kept curious during the entire project having high motivation and a big wish to 

learn something new. They were spiritually and emotionally active during all the 

duration of the project what makes their gained knowledge more permanent.  

The evaluation of the entire project has proved that all the set goals had been achieved. 

The children were given a possibility for an integral inquiry-based learning project. They 

gained knowledge through various phases and activities and they actively learned 

through their own experiences what was proved in the final phase of the project when 

the children introduced to the elder kindergarten group what they had learned.  

 

KEY WORDS: inquiry-based learning, active learning, project work, water 
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UVOD 

Georg Maxim (1997) pravi, da je učenje z raziskovanjem oziroma inquiry-based 

learning (angl.) eden od najučinkovitejših načinov učenja v predšolskem obdobju.  

V raziskovalnem učnem procesu so zajete aktivne strategije učenja in participacija 

otrok skozi sam proces učenja. Pri tovrstnem učenju z raziskovanjem otroci skušajo 

sami reševati probleme, iščejo informacije, spoznavajo in preverjajo različne vire 

informacij, jih zbirajo z različnimi tehnikami: z opazovanjem, intervjujem, razgovorom 

... in dokumentirajo. Učenje z raziskovanjem omogoča otrokom, da skozi lastno 

izkušnjo pridejo do različnih spoznanj in rešitev, s čimer razvijajo metakognitivne 

zmožnosti.  

To me je spodbudilo, da sem se odločila za raziskovalni projekt, preko katerega bodo 

otroci raziskovali, od kod in kako pride voda v pipo, ter spoznavali pomen vode v 

vsakdanjem življenju; obenem se bo dvigovala njihova ekološka ozaveščenost. Skozi 

raziskovalni projekt bodo otroci spoznavali tudi svojo vlogo pri ohranjanju čiste narave 

in s tem tudi soodvisnost človeka in družbe do okolja. 

Za navedeno temo sem se odločila, ker menim, da se v sodobni potrošniški družbi 

premalo zavedamo pomena pitne in čiste vode za naše življenje in koristnosti vode za 

nas nasploh in ker mislim, da smo s kolegicami na laboratorijskih vajah naredile dober 

in uporaben načrt. 

V času izvajanja projekta še nisem bila zaposlena v vrtcu, tako da sem v vrtec prihajala 

zaradi izpeljave projekta.  

V teoretičnem delu diplomskega dela predstavljam značilnosti učenja v predšolskem 

obdobju, aktivno učenje, učenje z raziskovanjem in projektno delo v vrtcu. V 

empiričnem delu je zapis reševanja problema, od kod pride voda v pipo po fazah z 

vsemi aktivnostmi in odzivi otrok ter evalvacija celotnega projekta.  

Raziskovalni projekt sem izvedla v Kranjskih vrtcih v enoti Kekec v skupini otrok, starih 

4–5 let.  
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 TEORETIČNI DEL 

1.1 UČENJE  

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

vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, 

spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju 

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

O učenju imajo posamezniki različna pojmovanja (prepričanja). Za področje 

izobraževanja so pojmovanja o učenju, znanju, poučevanju in vlogi učitelja in učenca 

še posebej pomembna, saj je od naših pojmovanj, idej in predstav odvisno, kako se 

bomo učili, poučevali in presojali rezultate učenja. 

Pojem učenja pogosto povezujemo z negativnimi čustvi. Učenje se v naši zavesti 

večinoma povezuje s tradicionalno šolsko situacijo in z nečim negativnim. Pouk se s 

tem pojmuje predvsem kot transmisija – prenašanje gotovega znanja, ki je velikokrat 

ločeno od izkušenj učencev in od konkretnih življenjskih okoliščin, zato je zanj značilna 

nizka motivacija, premajhna trajnost in uporabnost znanja ter slabi rezultati. 

Marentič Požarnik (2000, str. 20) pravi, da je učenje uspešnejše, če poteka s 

samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s smiselnim dialogom v skupini, s 

postavljanjem in preizkušanjem hipotez, to je učenje, ki človeka miselno in čustveno 

aktivira, je osebno pomembno in vpeto v življenjske okoliščine. Tako znanje je 

trajnejše, uporabno v novih situacijah, pomaga nam bolje razumeti sebe in svet in tudi 

pametno posegati vanj. Pouk ni več le transmisija, ampak gre za mnoštvo smiselnih 

interakcij med učiteljem in učenci ter med učenci samimi. Tako učenje je 

transformacija – spreminjanje pojmovanj o svetu in tudi spreminjanje osebnosti. 

Raziskovalci so pojmovanja o učenju razdelili na (Marentič Požarnik, 2000): 

- nižja pojmovanja, katerim je skupen kvantitativen pogled na učenje, kot 

povečevanje količine znanja, zbiranje med seboj nepovezanih spoznanj, 

dejstev, pojmov in teorij, z namenom takojšnega ali poznejšega obnavljanja ali 

tudi uporabe; 

-  

- višja pojmovanja učenja, katerim je skupno to, da je učenje kot proces 

kvalitativnega spreminjanja obstoječih pojmov in pogledov, proces usvajanja 

smislov in globljega razumevanja, ustvarjanje pomena in novih povezav. Ob 

tem se tudi sami celovito spreminjamo. 

Med skupine teoretičnih pogledov na učenje štejemo zlasti naslednje znanstvene 

teorije učenja: 

- asociativistične, 

- (neo)behavioristične, 

- gestaltistične, 

- kognitivno-konstruktivistične, 
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- humanistične, 

- kibernetično-informacijske. 

Zavedati se moramo, da na naše ravnanje, metode učenja ali učne postopke nehote 

vplivajo razlage, ki jih nudijo posamezne teorije (Marentič Požarnik, 2000, str. 11). 

 

1.1.1 UČENJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Učenje v predšolskem obdobju poteka spontano, predvsem prek igre in drugih 

praktičnih dejavnosti in rutine, ki v vrtcu potekajo ob raznolikih socialnih interakcijah 

med odraslimi in otroki.  

Po Batistič Zorec (2002) L. Marjanovič Umek, ki sicer zagovarja smiselno umeščenost 

igre v kurikulum za vrtce, opozarja na pomembnost vrste drugih dejavnosti, ki so glede 

na cilje, ki jih zasledujejo, lahko enako ali bolj strokovno pomembne in upravičene. 

Otroci se učijo z opazovanjem, posnemanjem, preizkušanjem, manipuliranjem s 

predmeti, z dogovarjanjem in reševanjem problemov, spraševanjem in poslušanjem 

drugih ... to pomeni, da učenje v predšolskem obdobju poteka celostno in zajema vsa 

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

2002). 

Cilj učenja v predšolskem obdobju je sam proces, katerega cilj niso pravilni in 

nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja in 

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

vrtce, 1999, str. 16). 

Z uvedbo novega Kurikuluma za vrtce (1999), ki je nadomestil Vzgojni program, se v 

slovenske vrtce vpeljuje povsem nov pogled na učenje in poučevanje. Mnenja 

strokovnjakov glede učenja in poučevanja so si različna, saj različne psihološke teorije 

o učenju zagovarjajo različne poglede na spodbujanje mišljenja in učenja v vrtcih. Na 

eni strani je čim bolj sistematično in načrtovano ter domnevno učinkovito učenje in na 

drugi strani težnja k brezskrbnemu otroštvu. Sistematičen in didaktično usmerjen 

program je bil tudi naš Vzgojni program za vzgojo in varstvo otrok, nasprotno pa je 

Kurikulum za vrtce odprt, fleksibilen in kognitivno-razvojno usmerjen program, ki je 

trenutno tudi najbolj sodoben in zaželen (Batistič Zorec, 2002). 

Kognitivne teorije, ki veljajo kot izhodišče samega kurikula za vrtce (Marentič Požarnik, 

2001), poudarjajo aktivno vlogo otroka v procesu učenja, razlike med mišljenjem otrok 

in med otroki iste starosti, pomen optimalnega (občutljivega) obdobja za določeno 

učenje in pomen notranje motivacije za učenje. Nekateri strokovnjaki poudarjajo, da 

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

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

in pomembni (Batistič Zorec, 2002, str. 37).  
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Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999, str. 19) je zapisano, naj predšolska vzgoja temelji 

na notranji motivaciji, reševanju konkretnih primerov ter pridobivanju socialnih 

izkušenj. 

Večina sodobnih konceptov predšolske vzgoje postavlja otroka v središče oziroma kot 

izhodišče vzgojnega dela v vrtcu (Marjanovič Umek, 2001, str. 28). 

Za učenje je pomembno spodbudno okolje in podporno ozračje v vrtčevski skupini, vse 

izkušnje in socialne interakcije v vrtcu, saj se otrok v vrtcu ne uči le iz načrtovanih 

dejavnosti, ki jih usmerja vzgojiteljica, temveč tudi iz mnogih nenačrtovanih dejavnosti 

(Batistič Zorec, 2002).  

Tudi po High/Scopovem pristopu je učenje tudi socialna izkušnja, ki vključuje smiselne 

interakcije med otroki in odraslimi (Hohmann in Weikart, 2005). 

Večina sodobnih kurikulumov poudarja pomembno vlogo vzgojiteljice kot opazovalke, 

saj je natančno opazovanje otroka in pridobivanje informacij o otroku podlaga za 

načrtovanje vzgojnega dela. Na podlagi teh informacij vzgojiteljica ocenjuje razvoj in 

učenje posameznega otroka (Batistič Zorec, 2002). 

 

1.2 AKTIVNO UČENJE 

Aktivno učenje je tisto učenje, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira, je zanj 

osebno pomembno in vpeto v različne življenjske okoliščine (Marentič Požarnik, 2000, 

str. 12). Omenjena avtorica pravi tudi, da nekateri ugovarjajo uporabi izraza »aktivno 

učenje«, saj je vsako učenje aktivno. Marentič Požarnik (2000) pravi, da gre pri 

aktivnem učenju za višjo stopnjo aktivnosti. Turnšek (2004) pa pravi, da vsako otrokovo 

učenje zagotovo aktivira določene mišljenjske procese, vendar pa ni vsak vzgojiteljev 

pristop k učenju aktiven. 

Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999) je definirano načelo aktivnega učenja, ki govori 

predvsem o pomenu zagotavljanja spodbudnega okolja za otrokovo aktivno učenje in 

samoiniciativnost. V ospredje postavlja razvijanje občutljivosti do zunanjega sveta, 

uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov ter spodbujanje otroka 

k verbalizaciji ob upoštevanju otrokovih individualnih potreb in interesov ter pravice do 

zasebnosti. Načelo aktivnega učenja omogoča in spodbuja k rabi jezika v različnih 

funkcijah. 

Hohmann in Weikart (2005, str. 17) definirata aktivno učenje kot učenje, pri katerem 

otrok deluje na predmete ter stopa v interakcije z ljudmi, zamislimi in dogodki, pri tem 

pa konstruira novo razumevanje. 
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1.2.1 ZNAČILNOSTI AKTIVNEGA UČENJA 

Hohmann in Weikart (2005, str. 17–18) menita, da aktivno učenje vsebuje štiri temeljne 

prvine, in sicer: 

1. neposredno delovanje na predmete – tu gre za aktivno rokovanje in razpolaganje 

z igračami, opremo, orodjem. Otroci pri raziskovanju predmetov uporabljajo vse 

svoje čute. Skozi konkretno izkušnjo začnejo oblikovati abstraktne pojme; 

 

2. razmišljanje o delovanju – otrok razmišlja, kako neka stvar deluje, samo delovanje 

ne zadošča. Z delovanjem (prijemanjem, okušanjem, kotaljenjem ...), ki mu sledi 

razmišljanje, otrok začne odgovarjati na vprašanje in konstruirati osebno 

razumevanje. Tu gre za fizično in mentalno dejavnost interpretacije teh učinkov in 

povezovanja v popolnejše razumevanje; 

 

3. notranja motivacija, domiselnost in posplošitve – spodbuda za učenje prihaja od 

otroka. Otroka k raziskovanju, eksperimentiranju in konstruiranju novega znanja 

vodijo osebni interesi, vprašanja in nameni. Otroci kot »izumitelji« ustvarjajo 

enkratne rešitve in izdelke. Pomemben je sam proces, v katerem otroci razmišljajo 

in ustvarjajo, pa tudi napake, ki jih ob tem delajo otroci, saj jim predstavljajo 

informacije za izhodiščne hipoteze. Kombinacije materialov, izkušenj in zamisli 

vodijo otroka v nova odkritja; 

 

4. reševanje problemov – za razvoj sposobnosti razmišljanja in sklepanja so bistvene 

izkušnje, pri katerih otroci dosežejo učinek ali pa tudi ne. Otroci se srečujejo s 

pravimi problemi, nepričakovanimi rezultati in ovirami na poti do uresničitve svojih 

namenov – proces usklajevanja nepričakovanega s tem, kar že vedo o svetu, 

spodbuja učenje in razvoj. 

 

1.2.2 VLOGA VZGOJITELJA V SPODBUJANJU PROCESA AKTIVNEGA 

UČENJA 

Vloga odraslih v okolju za aktivno učenje je predvsem v podpori otrokom pri izpeljavi 

njihovih zamisli. V interakciji z otrokom odkrivajo, kako posamezen otrok razmišlja in 

sklepa. Odrasli si prizadevajo prepoznati posebne interese in sposobnosti 

posameznega otroka ter mu nuditi primerne spodbude. 

Odrasli v High/Scopovem okolju podpirajo otroke tako, da (Hohmann in Weikart, 2005, 

str. 20): 

- organizirajo okolje in rutine za aktivno učenje, 

- vzpostavljajo ozračje za pozitivne socialne interakcije, 

- spodbujajo otrokova namenska dejanja, reševanje problemov in verbalno 

razmišljanje, 

- opazujejo in interpretirajo dejanja vsakega otroka v luči razvojnih načel, ki jih 

utelešajo High/Scopove ključne izkušnje, 



Burja Z. (2015). Od kod pride voda v pipo? Učenje o ekologiji z raziskovanjem. Diplomsko 
delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

6 
 

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

Pri aktivnem učenju otroci dajejo pobude za dejavnosti, ki izvirajo iz njihovih interesov 

in namenov. Za te dejavnosti so notranje motivirani in zato osredotočeni na svoja 

dejanja in razmišljanja. Tako postanejo aktivni dejavniki pri svojem učenju in ne pasivni 

sprejemniki učenja, ki ga vodi odrasli. Okolje za aktivno učenje se včasih na prvi pogled 

zdi neorganizirano. Tisti, ki poznajo pomen spodbujanja aktivnosti, vedo, da otrokova 

notranja motivacija ustvarja učinkovito organizacijsko silo tako v otroku kot v igralnici 

(Hohmann in Weikart, 2005, str. 24).  

Naloga odraslega v okolju za aktivno učenje je, da poskrbi za vrsto materialov, tudi 

neznane materiale, s katerimi se otroci lahko igrajo, razpolagajo in rokujejo, in na ta 

način poskrbi, da ima otrok dovolj možnosti izbire. Otroci radi uporabljajo tudi 

vsakdanje predmete, ki jih uporabljajo odrasli, všeč so jim razni naravni in odpadni 

materiali, orodja, umazani, lepljivi, vodeni, mehki materiali, veliki materiali in materiali, 

s katerimi je lahko ravnati. 

Odrasli dajo otrokom prostor in čas, da lahko uporabljajo materiale. Ključna vidika 

vloge odraslega v okolju za aktivno učenje sta torej urediti in opremiti igralne kotičke 

in organizirati dnevno rutino. Kotički omogočajo otrokom pridobivanje specifičnih vrst 

izkušenj. Dnevna rutina pa daje otrokom možnost za številne interakcije z ljudmi in 

materiali. 

Odrasli spremljajo otrokove namene in jim jih omogočijo, kar je bistveno za učni 

proces. S tem pokažejo, da so otrokovi nameni pomembni, s čimer pri otrocih krepijo 

občutek za iniciativnost in obvladovanje. Odrasli otrokove namene opazujejo, 

opazujejo, kaj otroci počnejo z materiali, ker jih otroci pogosto uporabljajo na 

nepričakovane načine (Hohmann in Weikart, 2005). 

Odrasli prisluhnejo razmišljanju otrok o njihovih dejanjih in jih spodbujajo, kar je 

temeljni del učnega procesa. Tako odrasli izvedo, kako otrok razmišlja. Pogovor med 

odraslim in otrokom je sproščen. Namesto da bi odrasli predavali otrokom, komentirajo 

tako, da ponavljajo, razširjajo in gradijo na tem, kar je rekel otrok. Odrasli sprejema 

otrokove odgovore tudi, kadar so »napačni«. Če bi odrasli otroka ves čas popravljali, 

bi dosegli le to, da bi otroci svoje misli zadržali zase. 

Odrasli spodbujajo otroke, naj stvari naredijo sami. Potrpežljivo stojijo ob strani in 

čakajo, da se otroci samostojno lotevajo stvari. Velikokrat pride do »nezgod«, npr. 

polite tekočine, vendar so to pravzaprav tudi pomembne priložnosti za učenje 

(Hohmann in Weikart, 2005). 

Vsakdo, ki skrbi za otroke, starši in vzgojitelji, stari starši, lahko uporabljajo sestavine 

aktivnega učenja, s katerimi otrokom ponudijo razvojno primerne izkušnje (Hohmann 

in Weikart, 2005, str. 38). 
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1.3 UČENJE Z RAZISKOVANJEM 

Po mnenju Georga Maxima (1997) je učenje z raziskovanjem oziroma inquiry-based 

learning (angl.) eden od najučinkovitejših načinov učenja v predšolskem obdobju.  

 

1.3.1 KAJ JE RAZISKOVANJE? 

Maxim (1997) opredeljuje raziskovanje kot strategijo dejavnega participativnega 

učenja, ki je usmerjeno v reševanje problemov. S pomočjo raziskovalnega pristopa 

sledimo dvema temeljnima ciljema izobraževanja: 

- ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje, 

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

Dolgoročni cilj učenja skozi raziskovanje je torej procesne narave: ohraniti 

radovednost, željo po spoznavanju novega. Želja po odkrivanju novega, iskanje smisla 

in razlag našega življenja v svetu je nekaj, kar je otrokom lastno. Omogočanje izkušnje 

raziskovanja daje otrokom sporočilo, da je zaželeno, če so radovedni. To spodbuja 

notranjo motivacijo za vseživljenjsko učenje (Turnšek, 2004, str. 3–4). 

Raziskovanje je eden temeljnih principov učenja v vrtcu. Pomeni, da bo vzgojiteljica 

skupaj z otroki raziskala določen problem tako, da bo otrokom v pomoč in podporo pri 

samostojnem iskanju odgovorov, pri tem pa se bo tudi sama učila. Vloga vzgojiteljice 

ni več v podajanju objektivnega znanja, temveč organizacija in posredovanje med 

otroki in viri informacij, pomoč pri dokumentiranju in analizi podatkov (Turnšek, 2004). 

 

1.3.2 PREDNOSTI RAZISKOVALNEGA PRISTOPA 

Vzgojiteljice, ki so izvajale proces raziskovanja (zaprtega in odprtega tipa), so v 

procesu evalvacije ugotavljale kar nekaj prednosti raziskovalnega pristopa v primerjavi 

s tradicionalnimi učnimi aktivnostmi v vrtcu (Turnšek, 2004): 

- raziskovanje daje prednost procesom pred produktom, kar je tudi eno 

izmed načel kurikuluma za vrtce (1999). Vzgojiteljice so ugotovile, da so se 

otroci poleg načrtovanega vzporedno naučili še mnogo drugega. Otroci so se 

morali naučiti, kako informacije zabeležiti, da jih ne bi pozabili, kako razvrstiti 

bistvene informacije od nebistvenih ... Raziskovalni projekti so postali projekti 

socialnega učenja, saj so se otroci učili spretnosti sodelovanja, dogovarjanja, 

spodbujajo pa tudi kritično mišljenje in oblikujejo otrokov odnos do posameznih 

vprašanj, njegova prepričanja in vrednote. Raziskovanje v tem smislu zagotavlja 

integracijo znanja, spretnosti, stališča/vrednote; 

 

- otroci gradijo (konstruirajo) nove predstave in pojme, »določajo« nove 

pomene iz obstoječih izkušenj otrok, njihovih predznanj in pojmovanj, kar 

omogoča sam raziskovalni pristop, ki iz tega izhaja. Vzgojiteljica izhaja iz 
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perspektive otrok in njihove pojmovne strukture predvsem pri izbiri problema, 

kjer uveljavlja načelo otrokovih interesov in so povezani z življenjem otrok; 

 

- trajnost učnih rezultatov oziroma znanja: raziskovanje zagotavlja 

uveljavljanje iniciative otrok in njihovo aktivno udeležbo v vseh fazah 

raziskovanja – od postavitve problema, iskanja informacij, njihovega urejanja do 

odgovorov. Po mnenju vzgojiteljic je prav to vzrok za visoko stopnjo motivacije 

pri otrocih in željo po spoznavanju novega ves čas projekta. To pa pomeni, da 

je na ta način pridobljeno znanje tudi trajnejše. 

 

1.3.3 TIPI RAZISKOVANJ 

Maxim (v Turnšek, 2004, str. 5) se opira na teoretska izhodišča Piageta in Brunerja in 

govori o dveh tipih raziskovanja: 

- raziskovanje problemov zaprtega tipa (angl. inquiry), 

- proces reševanja problemov odprtega tipa (angl. problem-solving process). 

 

1.3.4 RAZISKOVANJE PROBLEMOV ZAPRTEGA TIPA 

O zaprtem tipu raziskovanja govorimo, kadar otroci rešujejo problem oziroma skušajo 

odgovoriti na »raziskovalno vprašanje« z določenimi informacijami in podatki. Otroci 

informacije zbirajo z različnimi tehnikami: deskriptivnimi tehnikami (razgovori, intervjuji, 

opazovanjem, zbiranjem različnih virov, dokumentov ...). Rešitev problema temelji na 

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

lahko izvedemo na dva načina (Turnšek, 2004): 

- induktiven način – sklepamo od posameznega na splošno, 

- deduktiven način – sklepamo iz splošnega na posamezno. 

 

1.3.4.1 KORAKI V RAZISKOVANJU ZAPRTEGA TIPA 

1. Opredelitev problema 

Za vsak problem, ki ga raziskujemo, najprej postavimo raziskovalna vprašanja širšega 

in ožjega tipa. V fazi zbiranja informacij se nam velikokrat pojavljajo še nova vprašanja, 

na katera moramo odgovoriti, da bi pojasnili osnovno vprašanje. Vprašanja moramo 

natančno formulirati, da lahko dobimo ustrezne informacije, s pomočjo katerih bomo 

dobili natančne odgovore na zastavljena vprašanja. 

Raziskovalni problemi se največkrat pojavijo spontano. Otroci postavljajo vprašanja, ki 

jih zanimajo, morda nam neka stvar zbudi pozornost ... Kadar pa želi vzgojiteljica pri 

otrocih zbuditi zanimanje za nek problem, pa je treba načrtovati uvodne dejavnosti, s 

katerimi bomo vzbudili radovednost za raziskovanje. Pri tem uporabljamo različne 

tehnike. Zelo učinkovita je tehnika »skrivnega predmeta« (Turnšek, 2004). 

2. Domneve – kaj že vemo o problemu? 
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Otroci imajo različno predznanje in izkušnje o posameznih temah, zato je treba 

načrtovati dejavnosti, s pomočjo katerih ugotovimo, koliko otroci o nekem problemu že 

vedo, kakšne so njihove izkušnje ... Pogosto uporabljena je tehnika »miselnega 

viharja« (angl. brainstorming). Domneve otrok zabeležimo (plakat, risbe, posnetki ...), 

da jih bomo kasneje skupaj z otroki preverili in ugotovili, kaj smo se novega naučili. 

Domneve otrok so izhodišče in pomembne za celoten proces raziskovanja (Turnšek, 

2004). 

3. Zbiranje informacij in »preverjanje domnev« 

Turnšek (2004, str. 7) pravi, da otroke poskušamo spodbuditi, da razmišljajo, kje, kako 

in od koga bi dobili odgovore na zastavljena vprašanja. Spodbudimo jih, da razmišljajo 

o možnih virih informacij (tv, internet, knjige, muzeji, galerije ...), obenem pa nekaj 

ključnih virov predvidimo tudi sami. Pomembno je, da odgovornost za učenje v čim 

večji meri prepustimo otrokom. Naloge vzgojiteljice so zato naslednje: 

- omogoča otrokom dostop do informacij, 

- skupaj z otroki načrtuje tehnike zbiranja informacij, 

- spodbuja k beleženju (dokumentiranju) podatkov in informacij, 

- pomaga pri urejanju informacij (razločevati bistvene od nebistvenih, ključne 

informacije), 

- nudi pomoč pri sintezi podatkov (informacij različnih virov) in išče odgovore na 

zastavljena vprašanja. 

Otroci zbirajo informacije z več tehnikami, ki so prilagojene njihovi razvojni stopnji. Te 

so: razgovor oziroma intervju (z osebo), »anketa« (mnenja drugih oseb), opazovanje, 

zbiranje najdb, dokumentov, listin, pisnega izročila ... 

Pravo raziskovanje vključuje skrbno urejanje podatkov in informacij, zato je zelo 

pomembno, da vsako iskanje informacij spremlja eden izmed načinov dokumentiranja. 

Tudi tu iščemo otrokom primeren način dokumentiranja (Turnšek, 2004). 

4. Odgovori oziroma rešitve 

Proces raziskovanja zaključimo tako, da zbrane informacije pregledamo, jih strnemo 

in uredimo. Ugotovimo, kaj smo se novega naučili, katere naše domneve so bile 

pravilne, kje smo se motili ... Pogosto nas že sam proces dokumentiranja neposredno 

pripelje do odgovorov. 

 

5. Uporaba informacij 

V tej fazi razmislimo, kako bi otrok nova spoznanja lahko uporabil v praksi, in 

načrtujemo ustrezne dejavnosti (Turnšek, 2004, str. 8). 
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1.4 PROJEKTNO DELO V VRTCU 

1.4.1 KAJ JE PROJEKT? 

V velikem slovarju tujk je projekt opisan kot »načrt za izdelavo nečesa«. V Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika je projekt opredeljen kot načrt, ki »določa, kaj se misli 

narediti in kako to uresničiti«. Projekt torej razumemo kot uresničevanje zamisli, ki je 

usmerjena k doseganju postavljenega cilja (Novak, 2009, str. 12).  

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

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

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

(Glogovec, 1993, str. 15 po Wiesbaden, 1970, str. 17).  

Projektno delo je metodični postopek, je način dela, s katerim se udeleženci učijo 

razmišljati in delati projektno ter pridobivajo spretnosti, potrebne za tovrstno delo. 

Izvajalci projekta se učijo postopkov vodenja in izvajanja projekta od zamisli in 

načrtovanja njegove izvedbe do produkta. Projektno delo se konča šele z analizo 

oziroma evalvacijo celotne izvedbe in poteka projekta. Z izvajanjem projekta se 

udeleženci učijo različnih strategij učenja, s katerimi bogatijo svoje znanje in izkušnje, 

odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, spretnosti in domišljijo ter rešujejo različne 

problemske situacije (Novak, 2009). 

Eden od utemeljiteljev projektnega dela na področju vzgoje in izobraževanja, 

Kilpatrick, govori o nujnosti razvijanja mišljenja, ki se potrjuje z eksperimentiranjem. 

Včasih je zadoščala avtoriteta, da so ljudje verjeli, danes pa je treba vse preveriti in 

dokazati z eksperimenti. Kilpatrick pravi, da je treba otroke naučiti, da lahko sami 

mislijo, ker je to sestavni del novega pogleda in novega načina življenja v sodobnem 

svetu. Rešitev za tako gledanje je našel v didaktičnem izrazu projekt–metoda ali 

projekt–plan. Ko je Kilpatrick pojasnjeval ime svoje didaktike, je opomnil, da se lahko 

uporablja tudi termin načrtno oziroma projektno delo, kajti bistvo projekta je v načrtnem 

izvajanju vnaprej projektiranega dela (Glogovec, 1993). 

Za izvajanje projektnega dela je značilno, da ne temelji na prisili, temveč na 

spodbujanju vseh udeleženih, da so pri izvajanju različnih aktivnosti čim bolj 

samostojni, ustvarjalni in osebno odgovorni.  

Vodenje in izvajanje projektnega dela zahteva od vseh udeleženih odprtost, 

fleksibilnost, življenjskost, medsebojno spoštovanje. Aktivnosti udeležencev temeljijo 

predvsem na izkustvenem učenju. Odnosi med udeleženci projekta so drugačni, 

dialoški in sodelovalni (Novak, 2009). 

Vodja projekta je vzgojitelj, le v redkih primerih je to lahko druga odrasla oseba, npr. 

ravnatelj, če gre za projekt na ravni celotnega vrtca. Vodja projekta mora dobro poznati 

teorijo projektnega dela, imeti nekaj tovrstnih izkušenj, organizacijske in 

komunikacijske sposobnosti ter osebno zavzetost za doseganje cilja. 
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Pedagoški proces, ki se uresničuje na osnovi strukture projekta, oblikujejo v celoti in 

enakovredno družina, zunanji sodelavci, vzgojitelji, pedagoško vodstvo in strokovni 

sodelavci, saj le tako lahko nudijo celovito in usklajeno podporo k otrokovemu razvoju 

(Glogovec, 1993). 

 

1.4.2 TIPI PROJEKTOV 

Po Kilpatricku obstajajo štirje tipi projektnega dela, katerega klasifikacija temelji na 

namenskosti projekta (Glogovec, 1993, str. 24): 

1. projekt konstruktivnega tipa – usmerjen je h konstrukciji določenega izdelka 

oziroma izdelavi določenega predmeta (časopis, ptičja krmilnica, akvarij) ali k 

izvedbi akcije (razstave, prireditve); 

 

2. projekt usvajanja in vrednotenja – prek projekta se spoznava in vrednoti nek 

pojav, projektno se načrtuje študija o temi, ki naj bi bila obravnavana načrtno in 

po etapah (Ali poznamo dinozavre?); 

 

3. problemski projekt – usmerjen je k reševanju nekega problema (Zakaj ne 

smemo ven?); 

 

4. projekt učenja – sestoji iz aktivnosti, s katerimi otroci po dogovorjenem načrtu 

usvajajo spretnosti, veščine, sposobnosti in znanja (Naučimo se smučati). 

 

1.4.3 ETAPE PROJEKTA 

Projektno delo v vrtcu in projektno učno delo sta med seboj identični in vsako zase 

specifični le zaradi različne uporabe obeh na različnih razvojnih stopnjah (Glogovec, 

1993, str. 16). 

Frey (v Glogovec, 1993, str. 16) členi sestavine projekta v sedem sestavin, od katerih 

je pet glavnih, ki si sledijo v zaporedju, in dve vmesni ali dopolnilni, ki se izvajata po 

potrebi: 

1. etapa – pobuda  

Pobuda je z razvojnega in pedagoškega vidika zelo pomembna in ključnega pomena 

za uspešnost projektnega vzgojnega dela. 

Razvojni pomen 

Po Eriksonu nastopi pri otroku okrog četrtega leta starosti obdobje pobud. Otrok 

nenehno preizkuša svoje sposobnosti, poveča se njegova zmožnost načrtovanja, 

organizacije in doseganje ciljev. Otrok daje veliko lastnih pobud in je ob tem zelo 

zadovoljen. Vzgojitelj otroku pomaga, da usmeri pobude na sprejemljive aktivnosti, saj 

otrok potrebuje potrditev, da je njegova pobuda sprejeta in da je njegov prispevek 
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vreden. Otroka usmeri k cilju, kar ga dodatno motivira in pripravlja na naloge v obdobju 

odraslosti. 

Po Piagetu so otroci v tem obdobju na preoperacionalni ravni razmišljanja, neprestano 

eksperimentirajo in odraslemu postavljajo vprašanja, zakaj in kako. Otroka vodimo, da 

sam odkrije odgovor. 

Pedagoški pomen 

Pobuda je lahko misel, pojav, predmet, dogodek. Pedagoško vrednost dobi, ko se o 

njej začnejo otroci in vzgojitelj pogovarjati, dogovarjati in jo naravnati k cilju. Vzgojitelj 

mora o vsaki pobudi razpravljati z otroki, saj bo le tako dosegel sproščeno vzdušje in 

navdušenje, ki je za projektno delo izjemno pomembno.  

Z otroki opravimo postopek oblikovanja pobude in pri tem uporabimo različne tehnike, 

lahko je to zbiranje predmetov na temo pobude, tekmovanje z dajanjem idej, simulirano 

sklicevanje, nevihta idej (Glogovec, 1993 po Frey). 

Pobude predelamo, utemeljimo, jih predstavimo, predvidevamo končne izdelke, 

potrebne pripomočke, okvirno določimo trajanje, predvidimo možne sodelavce, 

predvidevamo zaporedje dejavnosti.  

Ko smo se o pobudah pogovorili, ugotovimo, da pobuda je ali ni sprejemljiva, 

sprejmemo samo eno pobudo, ostale opustimo, odločimo se le za en vidik obravnave 

pobude, odločimo se, da na osnovi obravnave več pobud uresničimo več projektov. 

Pobudniki 

Etapa pobude je izjemno pomembna in dolgotrajna, še posebej kadar pobuda pride s 

strani otrok. Projekt na pobudo otrok nastane največkrat takrat, ko otroci želijo rešiti 

nek problem ali se ubadajo z zanje zanimivo informacijo. Pobudnik je lahko tudi 

vzgojitelj, ki vnaprej predvidi določeno temo projekta. Projekt je lahko tudi situacijski. 

Nastane zaradi neke okoliščine, situacije, ki se je zgodila v vrtcu ali v okolju (Glogovec, 

1993). 

2. etapa – razdelava zamisli oziroma skiciranje projekta 

Tu gre za razčlenitev vsebine projekta. Vzgojitelj otrokom razloži način dela, določimo 

nekaj osnovnih pravil, po katerih se bomo ravnali, ker projektno delo bistveno 

spreminja medsebojne odnose. Po teh pravilih se potem ravnamo in jih v vrtcu vedno 

upoštevamo, ne glede na aktivnost, ki je projektna ali pa tudi ne. 

V tej etapi otroci izražajo svoje interese, pričakovanja in želje po udejstvovanju. 

Skiciranje projekta je dokaj kratka etapa, vendar pomembna, saj predstavlja rdečo nit 

projekta. V tej etapi se že nakazuje operativni cilj projekta (Glogovec, 1993). 
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3. etapa – načrtovanje 

Pri načrtovanju poteka dejavnosti imamo v mislih že dolgoročne cilje, ki jih jasno 

definiramo in pojasnimo, da bomo točno vedeli, kaj želimo. Delovna področja, ki smo 

jih predvideli pri skiciranju, označimo kot delne naloge. Vsaka delna naloga ima svoj 

konkreten cilj. Pri njej sodelujejo otroci oziroma skupinica otrok. Otroci opravljajo 

različne naloge, da je tudi odgovornost za uspešnost projekta porazdeljena med vse 

udeležence. Otroci se sami odločijo, pri katerih nalogah bodo sodelovali, kaj želijo 

delati, odločijo se, kdo bo kje sodeloval. V etapi načrtovanja odkrivajo, kje bodo 

potrebovali pomoč odraslih oziroma katere druge ljudi želijo pritegniti k projektu. 

Ugotovimo, kje bomo projekt izvajali in katere delne naloge bodo potekale na določenih 

lokacijah. Določimo tudi čas trajanja projekta, da imajo otroci oporo za ritem dela. 

Vsaka delna naloga naj bo načrtovana skupaj z vsemi otroki, da potem otroci vedo, kaj 

kdo dela, kje si lahko pomagajo ipd. Tako bodo lažje sledili skupnemu cilju, ki ga ob 

vsaki delni nalogi preverimo, ali bo prispeval k skupnemu cilju projekta. 

Za predšolskega otroka je pot od ideje do izvedbe projekta zahtevna, zato načrt 

projekta po etapah predstavimo na plakatu, ki ga naredijo skupaj otroci in vzgojitelj, 

lahko pa tudi starši. Plakat nam pomaga pri usmerjanju in informiranju otrok o našem 

delu, do kod smo že prišli, kaj smo že opravili in katere naloge so še pred nami 

(Glogovec, 1993). 

5. etapa – izvajanje 

V tej etapi se notranja pripravljalna aktivnost prenese na zunanjo raven delovanja. 

Vsak udeleženec projekta se loti svoje naloge in jo čim bolje opravi. Otrok v dejavnost 

vlaga napor, spoznava svoja močna področja in močna področja pri drugih otrocih, kar 

pripomore k njegovi samopodobi. Vsaka naloga predstavlja zanj izziv, problem, ki ga 

mora rešiti. S tem doživlja življenje takšno, kot je, in spoznava, da ne bo nihče naredil 

namesto njega. Ob tem krepi tudi svojo voljo. Probleme rešuje na različne načine, z 

igro, praktično aktivnostjo, s socialno interakcijo, raziskovanjem in eksperimentiranjem, 

s čimer razvija divergentno in konvergentno mišljenje. Otroci imajo možnost razvijati 

specifične osebne lastnosti: jezikovne sposobnosti, branje pred vstopom v šolo, široko 

razgledanost, urjenje spomina, opazovanje, dojemanje bistva in odnosa vzrok – 

posledica, samostojnost.  

S projektnim delom omogočimo, da vsak otrok po svojih zmožnostih najde svoj način 

dela, svojo mero vztrajnosti, da doživlja podporo in spodbudo odraslih, da gre do konca 

zmogljivosti, kar je naporno, a obenem prinaša zadovoljstvo in užitek uspeha. 

Izmed vseh etap traja ta etapa najdlje časa. Otroci z reševanjem problemov pridobivajo 

izkušnje, ki jih potem prenesejo v druge okoliščine in jih uporabijo na različne načine – 

transfer in transformacija, že v tem projektu, v naslednjih projektih v vrtcu in zunaj 

njega. Vse rešitve preverjajo z vidika ustreznosti na poti do cilja.  
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V izvedbeni etapi so oblike dela zelo pestre, med seboj se menjavajo in prepletajo. 

Otroci delajo v majhnih skupinah, tandemu in individualno (Glogovec, 1993). 

 

6. etapa – sklepna etapa 

Po Freyu (v Glogovec, 1993, str. 23) so možni trije tipi sklepnega dela projekta:  

- zavesten konec projekta, ki se izraža v končnem dosežku,  

- povratek k pobudi, ki je primerjava dosežka v zadnji etapi z začetno iniciativo, 

- svobodni iztek projekta, ko se aktivnost nadaljuje v drugih (neprojektnih) 

aktivnostih. Vse tri tipe ugotavljamo pri projektnem delu v vrtcu. Povratek k 

pobudi je refleksija in vrednotenje procesa. Z refleksijo procesa otroci lažje 

pridejo do vrednotenja vsega, kar so v projektu naredili, da bi dosegli cilj, ki so 

ga določili že v etapi pobude. 

Sklepna etapa je zaključek projekta z dosežkom ali produktom in vrednotenjem 

procesa, ki so ga opravili otroci in drugi udeleženci projekta. Za vzgojitelja je 

sklepna etapa vrednotenje po značilnostih projektnega dela z vidika vseh 

udeležencev, evalvacija globalnih ciljev ter razvojnih ciljev in nalog (Glogovec, 

1993, str. 23). 

Vmesni etapi – usmerjanje, usklajevanje 

Vmesni etapi usmerjanja in usklajevanja sta nujni iz več vzrokov: 

- otrok potrebuje okolje, v katerem je spodbujen in pohvaljen, 

- otroku dopuščamo, da dela napake, 

- otroku omogočimo ustvarjalen pristop, v katerem gre za iskanje različnih možnih 

rešitev, 

- čas, v katerem odrasli omogoča in otroka spodbuja k razmišljanju, 

- postopki, s katerimi odrasli pomagajo otroku, da samostojno razmišlja.  

 

Projektno vzgojno delo je najbolj učinkovito, če uporabimo vse etape projekta 

(Glogovec, 1993, str. 23). 
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 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

2.1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Po mnenju Georga Maxima (1997) je učenje z raziskovanjem oziroma inquiry-based 

learning (angl.) eden od najučinkovitejših načinov učenja v predšolskem obdobju.  

V raziskovalnem učnem procesu so zajete aktivne strategije učenja in participacija 

otrok skozi sam proces učenja. Pri tovrstnem učenju z raziskovanjem otroci skušajo 

sami reševati probleme, iščejo informacije, spoznavajo in preverjajo različne vire 

informacij, jih zbirajo z različnimi tehnikami: opazovanjem, intervjujem, razgovorom ... 

in dokumentirajo. To me je spodbudilo, da sem se odločila za raziskovalni projekt, 

preko katerega bodo otroci raziskovali, od kod in kako pride voda v pipo, ter spoznavali 

pomen vode v vsakdanjem življenju; obenem se bo dvigovala njihova ekološka 

ozaveščenost. 

Za navedeno temo sem se odločila, ker menim, da se v sodobni potrošniški družbi 

premalo zavedamo pomena pitne in čiste vode za naše življenje ter koristnosti vode 

za nas nasploh. Skozi raziskovalni projekt bom skušala vplivati na ozaveščenost otrok 

pri ohranjanju čistega okolja in vode. Pri otrocih bom skušala razvijati zavest o 

značilnostih okolja, ki so pomembne za vse nas (voda) in na katere lahko sami s 

svojimi dejanji vplivamo. 

Otrokom bom omogočila, da bodo skozi lastno izkušnjo prišli do spoznanj in rešitev, s 

čimer bodo razvijali metakognitivne zmožnosti in razvijali odnos do okolja – zlasti vode.  

 

2.1.2 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

 

V diplomskem delu sem si zadala naslednje cilje: 

- ugotoviti, kako raziskovalno učenje vpliva na motivacijo otrok, ohranjanje 

radovednosti in želje po spoznavanju novega, 

- ugotoviti, ali so bili otroci v projektu resnično aktivni raziskovalci v procesu 

učenja. 

 

2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

V diplomskem delu sem si zastavila naslednji raziskovalni vprašanji: 

- Ali so učne strategije raziskovalnega učenja zaprtega tipa vplivale na motivacijo 

otrok, njihovo radovednost in željo po raziskovanju? 

- Ali je raziskovalno učenje zaprtega tipa omogočilo aktivno udeležbo otrok? 
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2.3 RAZISKOVALNA METODA 

Empirični del bo vseboval evalvacijo celotnega projekta. Za ovrednotenje dejavnosti, 

realizacijo ciljev in aktivno udeležbo otrok bom uporabila naslednje metode: 

- dnevniški zapis poteka dejavnosti in odzivov otrok, 

- ogled videoposnetkov dejavnosti skupaj z vzgojiteljico, 

- razgovor z vzgojiteljico ob ogledu videoposnetkov (aktivnost otrok, odzivi, 

sodelovanje, motivacija, uspešnost metod dela in celotnega projekta). 

 

2.4 VZOREC 

V raziskovalni projekt je vključenih 24 otrok iz Kranjskih vrtcev, enote Kekec, starih 4–

5 let. 

 

 OKVIRNI NAČRT PROJEKTA UČENJA Z RAZISKOVANJEM: OD 

KOD PRIDE VODA V PIPO? 

 

A. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V fazi postavitve raziskovalnih vprašanj smo se s kolegicami odločile, da bi bilo za 

otroke zanimivo, če bi si postavili vprašanje oziroma problem, od kod pride voda v pipo 

(v vrtcu). Nadaljevale smo z nizanjem drugih podvprašanj oziroma specifičnih 

vprašanj, kot so: 

 Kako vemo, da je voda pitna? 

 Ali lahko pijemo vodo iz bližnje reke? 

 Kaj se zgodi z onesnaženo vodo? 

 Kdo onesnažuje vodo? 

 Za kaj vse rabimo vodo? 

 Kam gre voda iz naših domov? 

 Ali je voda kalna ali bistra? 

 

B. VZBUDITI ZANIMANJE PRI OTROCIH 

Za vzbuditev zanimanja pri otrocih smo se odločile, da bi bilo za otroke verjetno najbolj 

zanimivo, če voda iz pipe ne bi pritekla. Zato smo sklenile, da bi glavni ventil za vodo 

zaprle. Ko bi si šli otroci umit roke, bi odprli vodo, voda pa iz pipe ne bi pritekla. To naj 

bi pri otrocih vzbudilo zanimanje in interes za raziskovanje. Ob tem otrokom postavim 

vprašanje, od kod pride voda v pipo. 

C. IZRAŽANJE DOMNEV OTROK 
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Otroke spodbujam k izražanju domnev. Otroci narišejo načrt, od kod pride voda v pipo, 

in zraven napišem njihove komentarje. Njihove risbe s komentarji nalepimo na plakat. 

Ta nam bo v pomoč pri preverjanju naših domnev, ko bomo na koncu projekta 

preverjali, kaj smo se novega naučili. Otroci sodelujejo pri izdelavi plakata. 

 

D. ZBIRANJE INFORMACIJ, PODATKOV, DOKUMENTIRANJE 

S kolegicami na laboratorijskih vajah smo predvidele naslednja raziskovalna 

vprašanja, metode raziskovanja in dokumentiranja: 

 

1. raziskovalno vprašanje: Od kod pride voda v pipo? 

Metoda raziskovanja: gremo pogledat vodovodni stolp v neposredni bližini vrtca + 

intervju z upravljavcem (posnamemo). Otroci v knjigah in revijah poiščejo še druga 

vodna zajetja in zbiralnike vode. 

Metoda dokumentiranja: otroci iz kartona izdelajo vodovodni stolp, vodna zajetja in 

zbiralnik vode. 

2. raziskovalno vprašanje: Zakaj vse rabimo vodo? 

 

Metoda raziskovanja: otroci vprašajo starše, prinesejo fotografije. 

 

Metoda dokumentiranja: otroci fotografije zberejo in razvrstijo glede na namen uporabe 

vode. 

 

3. raziskovalno vprašanje: Kam gre voda iz naših domov? 

 

Metoda raziskovanja: ogled videoposnetka. 

Metoda dokumentiranja: otroci iz kartona izdelajo hišo, čistilno napravo, cevi in skupaj 

z že izdelanim vodovodnim stolpom in vodnimi zbiralniki povežejo v ustrezno 

zaporedje. 

 

4. raziskovalno vprašanje: Ali lahko pijemo vodo iz reke? 

 

Metoda raziskovanja: gremo k reki, zajamemo vodo in jo opazujemo, vodo damo na 

analizo, vodo iz reke filtriramo. 

 

Metoda dokumentiranja: otroci naredijo stolpični prikaz (vrednost pitne vode, vrednost 

vode iz reke). 

 

E. REŠITVE 
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Zbrane informacije pregledamo in jih uredimo. Ob njih skupaj ugotavljamo, kaj smo se 

novega naučili in kakšni so odgovori na naša vprašanja. Preverimo začetne domneve 

otrok. Otroci še enkrat narišejo, od kod pride voda v pipo. Njihove risbe primerjamo s 

prvotnimi risbami in ugotavljamo, kaj smo se novega naučili in v čem smo se motili. 

Potrdimo otrokove domneve. 

 

F. UPORABA ZNANJA V NOVIH SITUACIJAH 

S kolegicami smo se odločile, da bi otroci svoje znanje lahko uporabili tako, da bi svoje 

ugotovitve predstavili ostalim otrokom v vrtcu. 

 

 IZVEDBA PROJEKTA – OD KOD PRIDE VODA V PIPO? 

V nadaljevanju bom zapisala dejansko izvedbo projekta, potek po fazah in dejavnosti, 

ki sem jih izvedla skupaj z otroki v posamezni fazi projekta. 

 

4.1 VZBUDITEV ZANIMANJA PRI OTROCIH 

Projekt sem začela izvajati v skladu z načrtom. Za vzbuditev zanimanja pri otrocih sem 

zaprla vodo. Vsaka pipa je imela spodaj svoj ventil, tako da sem lahko vodo zaprla 

samo v naši umivalnici. Po sadni malici sem otroke spodbudila, da si grejo umit roke. 

Zapodili so se v umivalnico, odprli pipo, voda pa ni pritekla. Otroci so bili zelo 

presenečeni, odpirali so kar po dve pipi hkrati, dajali spodaj roke in govorili, da ni vode. 

Tudi sama sem izrazila presenečenje in otrokom začela postavljati raziskovalna 

vprašanja: »Kako to, da ni vode? Od kje pa pride voda v naše pipe?« Otroci so začeli 

odgovarjati, da iz cevke, po cevki. Začeli so se sklanjati pod korito in s prsti kazali cevi 

pod koritom, kazali so pot vode od pipe navzdol po ceveh in medtem še vedno odpirali 

vse pipe po vrsti in jih preizkušali, če bo morda le pritekla voda. Ta dejavnost otrok je 

trajala kar lep čas, potem pa sem otrokom rekla, da bodo sedaj narisali, od kod pride 

voda v pipo. 

 

 

Slika 1: Vzbuditev pozornosti 
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Globalni cilj celotnega projekta:  

 otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost, in 

značilnosti širšega okolja, npr. vodo. 

 

4.2 DOMNEVE OTROK 

4.2.1 RISANJE IN KOMENTAR OTROK  

 

Raziskovalno vprašanje: Od kod pride voda v pipo? 

Otrokom sem dala na razpolago flomastre, barvice, svinčnike in seveda liste. Otroci so 

večinoma izbrali modro barvo, nekateri pa samo svinčnik in začeli risati načrt, ki je 

odražal njihove predstave o tem, od kod pride voda v pipo. Ko se je neka deklica vrnila 

s stranišča, je vzkliknila: »Zdenka, sedaj pa teče voda!« Seveda sem med tem časom 

ventile za vodo že odprla. 

 

Slika 2: Risanje in komentar otrok 

Brina, 4 leta: »Iz morja pride v cev, tukaj je pa umivalnica.« 
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Slika 3: Risanje in komentar otrok 

Ana Luna, 4 leta in 6 mesecev: »Kapljice se zbirajo v morju, tu je pa cev od pipe.« 

 

Iz naše igralnice je lep pogled na vodovodni stolp. Sama sem hotela najprej videti 

otroške domneve, vzgojiteljica pa je začela otrokom govoriti, da so pogledali vodovodni 

stolp, in jih napeljevala, da so razmišljali o tem, da je notri voda. Nekaj otrok je narisalo 

vodovodni stolp, večina pa je risala morje, pipe in korito, pot vode po ceveh, dež, 

oblake, tuš, rožice, člane družine in vodo, nekatere risbe so bile še zelo 

nestrukturirane. Tu sta bila prisotna dejavnika starost otroka in seveda izkušnje. 

Vsakega otroka sem vprašala, kaj je narisal. Razlage so bile, da gre voda iz morja po 

cevkah; voda je v vodovodnem stolpu; tukaj je potoček; eni so le s prstom pokazali pot 

vode, ki so jo narisali do pipe, in razlagali, kako priteče voda, da se potem lahko 

tuširamo; tukaj so rožice in voda, ki teče dol, je pa potoček; kapljice se zbirajo v morju, 

tu je pa cev od pipe; tukaj je morje pa školjke so notri. Veliko otrok, ki so narisali morje 

ali vodovodni stolp, je kazalo pot vode v smeri iz morja, torej da voda pride iz morja ali 

iz vodovodnega stolpa. Nekatere izmed otrok je spraševala tudi vzgojiteljica in beležila 

njihove komentarje na risbo. Opazila sem, da so se začeli komentarji ponavljati, ker so 

nekateri otroci slišali druge, kaj so povedali, in so jih potem posnemali. Za naslednjič 

bi bilo bolje, da bi jih spraševala, npr. v kabinetu, da bi tako lahko resnično videla, kaj 

otrok o tej temi že ve.  

 

4.2.2 IZDELAVA PLAKATA 

V igralnico sem prinesla dva večja lista in ju položila na mizo ter dala zraven še na kup 

zbranih risb otrok. Otroci so bili takoj radovedni in začeli spraševati, za kaj imam te 

liste, kaj bom naredila. Povedala sem jim, da bomo naredili plakat, in jih vprašala, če 

mi bodo pomagali. Nekaj otrok je bilo takoj za, nekateri pa so se priključili kasneje. Z 

otroki smo zbrali risbe, ki so najbolje prikazovale pot vode, oziroma risbe otrok, ki so 

sodelovali pri izdelavi plakata, in jih nalepili na plakat, ki smo ga potem obesili na 

hodnik pred igralnico. Ko jih pridejo starši iskat, z veseljem pokažejo svojo risbo. Naši 
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otroci vedno radi pomagajo pri raznovrstnih dejavnostih, tudi tokrat so takoj prišli 

zraven, ko sem na mizo dala dva velika lista za plakat in njihove risbe. Začeli so 

spraševati, kje je njihova risba, in jo poiskali. Ko so jo našli, so bili veseli in ponosni, ko 

smo jo skupaj prilepili. Otroci so zvijali selotejp in ga prilepili na hrbtno stran risbe, 

sama sem napisala naslov plakata in pomagala pri lepljenju risb na plakat, da smo dali 

na plakat čim več risb. Ko je bil plakat popolnjen z risbami, so si otroci le-te ogledovali 

in bili ponosni na svoj izdelek. 

 

 

Slika 4: Izdelava plakata 

Iva, 3 leta in 6 mesecev: »Tukaj je morje pa školjke so notri.« 

 

 

Slika 5: Izdelava plakata 

Nika, 4 leta: »Tukaj so rožice in voda, ki teče dol, to je pa potoček.« 
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Slika 6: Izdelava plakata 

 

4.3 AKTIVNO RAZISKOVANJE – ZBIRANJE INFORMACIJ 

4.3.1 PREGLEDOVANJE KNJIG, REVIJ (KNJIŽNI KOTIČEK)  

Ker je večina otrok menila, da voda pride iz morja ali iz vodovodnega stolpa, sem jih 

vprašala: »Kako bi mi preverili, ali voda res pride iz morja?« Deček je vzkliknil: »Ja, 

gremo na morje!« Pa sem jih še naprej spraševala, kam bi še lahko pogledali, če so 

naše domneve pravilne. Deklica je odgovorila: »Na kakšne slike.« Ko sem dečka, ki je 

rekel, da je voda v vodovodnem stolpu, vprašala, kako pride voda v vodovodni stolp, 

mi je odgovoril, da skozi vrata. Otroci so imeli neke izkušnje oziroma bolj predstave, 

vendar pa še niso vedeli, kako voda v morje ali v vodovodni stolp sploh pride. 

Na podlagi otroških odgovorov sem se odločila, da otrokom v vrtec prinesem različne 

poljudnoznanstvene knjige. Vzgojiteljica jim je prinesla še revije Modri Jan, v katerih 

bodo lahko preverili svoje domneve. Otrokom sem zbudila zanimanje tako, da sem jim 

povedala, da imam danes nekaj zanje. Iz vrečke sem razložila knjige in seveda je bilo 

ob meni takoj veliko otrok. Otroci so si začeli knjige z zanimanjem ogledovati, jih 

pregledovali in mi zraven razlagali, komentirali, kaj je na slikah. Vsi so mi hoteli 

povedati, kaj so našli. Postavljala sem jim vprašanja, s pomočjo katerih sem dobila 

odgovor na to, katere informacije so otroci našli v knjigah. Moja vprašanja so bila: Kaj 

je na sliki? Kam se zliva voda z gora? Kam potuje voda po ceveh? Kakšna je pa ta 

voda? Odgovor je bil, da je umazana. Deklica mi je pokazala, da voda priteče z gora 

in se zlije v »ribnik«. »Glej, iz slapa pride, da se lahko kopajo«. Neki deček mi je kazal, 

da imajo čistilno akcijo v vodi. Eden je rekel: »Glej, tukaj pa pride več rek; tukaj je pa 

voda pod mostom.« Deček je zelo dobro pokazal pot vode, ki jo je našel v knjigi. Ko je 

našel sliko z bagri, je rekel: »To pa za vodo delajo.« Vprašala sem jih, če so pred 

vrtcem pogledali, kako delajo vodovod. Vzgojiteljica je rekla, da vsak dan gledajo skozi 

okno in opazujejo delo, namreč že od poletja delavci na cesti pred vrtcem obnavljajo 

vodovodne cevi in opravljajo priklop hiš in blokov na kanalizacijo. Vzgojiteljica je rekla 

otrokom, naj mi povejo, kakšne velike cevi so dali v zemljo. Vprašala sem jih, zakaj, 

otroci so odgovorili: »Zato, da bo voda tekla.« Vprašala sem: »Kam bo voda tekla?« 
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Deček in deklica sta rekla: »V pipo.« Tako gradbišče, kot je na Sliki 7, imajo otroci tik 

pred vrtcem. 

 

Slika 7: Ogled gradbišča pred vrtcem 

 

Otroci so v knjigah lahko videli, za kaj vse se voda uporablja. Deklica je rekla: »Glej, 

kakšne umazane roke ima,« ko je na sliki videla umivanje rok. Potem je razlagala 

naprej: »Tukaj pa piše voda in tukaj se polije v banji in pol se lahko kopamo, zobke si 

mora umit.« Otrokom sem prinesla veliko raznovrstnih knjig o vodi, tudi o preskrbi s 

pitno vodo drugod po svetu. V knjigah so opazili tudi poplave in komentirali, da so bile 

poplave tudi po televiziji, našli so vodnjak in tudi območja, kjer vode primanjkuje. O 

vsem, kar so otroci našli, smo se pogovarjali. Menim, da so otroci lahko iz knjig pridobili 

veliko informacij. Otroke sem povabila, da skupaj uredimo knjižni kotiček, v katerem 

bodo imeli omenjene knjige in revije vedno na voljo. Pogovorili smo se tudi o tem, da 

bodo s knjigami lepo ravnali. 

 

 

Slika 8: Pregledovanje knjig in revij 
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Slika 9: Pregledovanje knjig in revij 

Cilja: 

 otrok spoznava knjigo kot vir informacij, 

 otrok je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 

4.3.2 OGLED VODOVODNEGA STOLPA 

Že v načrtu sem imela ogled vodovodnega stolpa. Glede na mnenje dečka, da voda v 

vodovodni stolp pride skozi vrata, pa se mi je zdelo to še toliko bolj pomembno 

preveriti. Otroke sem vprašala, kako bi lahko preverili, ali voda v vodovodni stolp res 

pride skozi vrata, in nekaj otrok je reklo, da bi šli lahko pogledat. Z upravljavcem sem 

se dogovorila za ogled.  

Ko sem prišla v vrtec, sem otroke vprašala, če vedo, kam gremo danes. Vzkliknili so, 

da gremo v vodovodni stolp. Preden smo odšli, sem otrokom povedala, da nas bo tam 

pričakal nadzornik in naj razmislijo, kaj ga bodo vprašali, pogovorili pa smo se tudi o 

lepem vedenju na ogledu. Šli smo peš, saj je vodovodni stolp v neposredni bližini 

našega vrtca. Ko smo prišli tja, sem otrokom predstavila gospoda Mirana in jih 

spodbudila, naj mu povedo, zakaj smo prišli. Otroci so si takoj začeli ogledovati 

notranjost vodovodnega stolpa, zato sem jaz povedala nadzorniku, da smo prišli 

preveriti, ali voda v vodovodni stolp res pride skozi vrata. Zelo zanimive so jim bile 

zavite stopnice, po katerih so se vzpenjali, vendar le po prvih stopnicah, saj je za otroke 

vzpon na vrh preveč nevaren. Ko so se razgledali, smo nadzornika vprašali, kje je voda 

v vodovodnem stolpu. Povedal nam je, da je čisto na vrhu stolpa cca 250 m3 vode in 

da do tja vodi 156 stopnic. Vprašali smo tudi, zakaj je voda v vodovodnem stolpu, in 

dobili odgovor, da je zaradi tlaka, da voda lahko priteče tudi do ljudi, ki živijo v blokih, 

ter da je voda v stolpu tudi kot zaloga. Kranjski vodovodni stolp je eden redkih, ki še 

deluje in služi svojemu namenu. En deček je vprašal, kaj je to, in pokazal na cevi. 

Nadzornik mu je odgovoril, da po ceveh teče voda in da se tudi sliši. Otroke sem zato 

spodbudila, naj čisto tiho poslušajo, kako se sliši, ko voda teče po ceveh, ter naj se 

cevi dotaknejo, saj so se čutile tudi vibracije. To jim je bilo zelo zanimivo, saj so bili vsi 
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čisto tiho in naslanjali svoja ušesa na cevi ter se jih dotikali z rokami. Pritegnili so jih 

tudi ventili za zapiranje ali odpiranje vode, ki so jih tudi preizkušali. Vprašali smo tudi, 

od kje priteče voda v cevi v stolpu. Dobili smo odgovor, da iz bližnjih gora, točneje iz 

Bašlja. Nadzornik je otrokom razdelil tudi brošure, ki so si jih otroci takoj začeli 

ogledovati, in ugotovili, da je stolp ponoči tudi osvetljen. V tem času pa je v stolp prišla 

skupina japonskih ali kitajskih turistov, ki so se povzpeli na vrh stolpa, kjer je razgledna 

točka. Mi smo se gospodu Miranu lepo zahvalili, saj je za nas naredil izjemo, kajti dan 

za ogled vodovodnega stolpa je sicer le enkrat v letu v spomladanskem času. Ustavili 

smo se na bližnjem travniku in si še od zunaj ogledali vodovodni stolp, iz česa je 

zgrajen, njegovo zunanjo podobo ter pomahali turistom, ki so nas z vrha stolpa 

fotografirali in nam mahali. Skupaj smo ugotavljali, od kod so ti turisti in kako vemo, da 

so iz Kitajske ali z Japonske. Otroci so odgovarjali: z Japonske, iz Kitajske, Turčije, 

Grčije, Bosne. Vprašala sem jih, ali so turisti govorili slovensko. Vsi otroci so rekli, da 

ne. 

 

 

 

Slika 10: Ogled vodovodnega stolpa 
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Slika 11: Ogled vodovodnega stolpa 

Cilja: 

 otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v 

različnih okoljih: v prometu, na obisku vodovodnega stolpa, 

 negovanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane pozornosti 

v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov iz 

okolja. 

 

4.3.3 IZDELAVA VODOVODNEGA STOLPA 

Še isti dan, ko smo se vrnili z ogleda vodovodnega stolpa, smo z otroki zunaj 

razmišljali, iz česa bi lahko izdelali vodovodni stolp. Vzgojiteljica je rekla, da je zunaj v 

hiški en velik tulec, ki bi ga lahko uporabili. Otroci so radovedno čakali, da je 

vzgojiteljica odklenila vrata hiške in poiskala res velik tulec. Otroci so si ga z 

zanimanjem ogledovali, ga prijemali in dvigovali. Potem sem predlagala, da ga 

vzamem domov, da bom en del odžagala, da bomo lahko izdelali tudi notranjost stolpa.  

Čez dva dni sem tulec prinesla v vrtec. Otrokom je takoj vzbudil zanimanje in so prišli 

zraven. Že prejšnji dan so nastrigli kose papirja, ki so nam služili kot opeka. Otroke 

sem spodbudila, naj razmislijo, kaj še potrebujemo za izdelavo. En deček je takoj rekel, 

da lepilo, zato sem mu rekla, naj ga prinese. Predlagala sem, če bi narisali okna. En 

otrok se je takoj spomnil in rekel, da moramo narisati še vrata. Ena deklica je šla takoj 

po flomastre. Okrog mene se je zbralo veliko število otrok, zato sem dala skupaj dve 

mizi, da so se lahko vsi otroci posedli, kdor je želel. Večinoma so otroci kar stali, ko so 

lepili kose papirja. Bili so zelo motivirani za delo, zelo radi so pomagali pripraviti 

material. Na začetku je bilo nekaj nejevolje, saj smo imeli le tri lepila, zato so se 

nekateri otroci pritoževali, da nimajo svojega lepila. Povedala sem jim, da si ga bodo 

posojali. Otrokom sem rekla, ko z lepilom namažejo kos papirja, lepilo odložijo na mizo, 

da ga lahko uporabi drug otrok. Ko je prišel zraven en deček in potarnal, da nima 

svojega lepila, mu je drugi deček rekel, da si ga posojamo. Ker vsi naenkrat niso mogli 

lepiti, sem dvema otrokoma predlagala, če bosta še nastrigla koščke papirja. Dva sta 

risala okna in vrata, štirje so lepili. Deklica me je opozorila, da je na vrhu stolpa ograja, 
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pa sem ji rekla, če bo ona narisala ograjo, jaz pa sem izrezala karton. Izbrala je zelen 

flomaster, saj je bila ograja tudi v resnici zelene barve. Potem je prišel deček in želel 

tudi on risati ograjo, pa sem ga vprašala, če bi on izrezal in pobarval zastavo, ker je še 

nimamo. Spodbudila sem ga, da lahko skozi okno pogleda, kakšna je zastava na 

vodovodnem stolpu, potem pa sem mu prepustila izdelavo. Dve deklici sta predlagali, 

da bi izdelali cevi za notranjost vodovodnega stolpa, in sta to s pomočjo tulcev tudi 

storili. Otroci so me zelo presenetili, koliko podrobnosti z ogleda vodovodnega stolpa 

so si zapomnili, saj so na notranjo stran narisali tudi zavite stopnice, cevi in ventile. 

Imamo pa tudi srečo, ker se z našega okna vodovodni stolp direktno vidi. Otroci so se 

ves čas ozirali skozi okno in komentirali, kaj moramo še izdelati. Neki deček me je 

opozoril, da so na vrhu stolpa še mala okenca in če jih lahko nariše, zato sem zgornji 

del stolpa vzela dol, da jih je lažje narisal. Pri eni mizi pa so se zbrale štiri deklice in na 

večji list začele risati in barvati s flomastri. Barvale so pretežno z modro barvo, vse je 

bilo valovito. Ko sem jih vprašala, kaj delajo, so mi odgovorile, da je to voda. Odgovorila 

sem jim, da je ravno prav, da bomo to lahko uporabili kot morje pri izdelavi našega 

vodovodnega sistema. Deklice so bile zelo vztrajne in so res velik list zanimivo 

pobarvale. Mislim, da se je po našem ogledu vodovodnega stolpa in razmišljanju o 

vodi v glavah teh deklic že pokazalo, da jih ta tema zanima, in ker so o vodi razmišljale 

in že dobile nekaj informacij, so to z risanjem izrazile. 

Pri sami izdelavi vodovodnega stolpa so se otroci menjavali. Med seboj so zelo dobro 

sodelovali in sama dejavnost je potekala zelo umirjeno. Vsak otrok je prispeval svoj 

del in zato je bil končni izdelek skupno delo otrok. Ko so bili otroci z izdelavo zadovoljni, 

smo naš stolp odnesli na razstavo v hodnik pred igralnico. Všeč mi je bilo, da je prav 

vsak otrok lahko pustil svoj pečat na tem izdelku. 

 

 

Slika 12: Izdelava vodovodnega stolpa 
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Slika 13: Postavitev vodovodnega stolpa pred igralnico 

Cilja: 

 razvijanje prstne spretnosti oziroma fine motorike, 

 otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (reševanje 

problemov, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, 

vljudnost v medsebojnem komuniciranju). 

 

4.3.4 INTERVJU S STARŠI 

Raziskovalno vprašanje: Za kaj vse rabimo vodo pri nas doma? 

Otrokom sem rekla, da imam zanje eno nalogo, in sicer da bodo doma svoje starše 

vprašali, za kaj vse rabijo vodo pri njih doma, in jim naročila, da v vrtec prinesejo slike. 

Z vzgojiteljico sva se domenili, da bo starše obvestila tudi prek e-igralnice. Otroci so 

slike zbrali v tednu dni. Pri zbiranju slik so bili kar pridni, saj so jih nekateri prinesli res 

veliko. Slike so prinesli zbrane v kuvertah in lepo urejene. Dva otroka sta imela poleg 

slik tudi na listu napisano, za kaj vse rabijo vodo pri njih doma. Ta dva sem potem tudi 

vprašala, kaj imata na listu napisano (za kaj vse rabijo vodo). Od petih stvari na listu 

sta znala povedati: za umivanje, pranje, čiščenje. 

 

4.3.5 RAZVRŠČANJE SLIK IN IZDELAVA PLAKATA 

Vzgojiteljici sta zbrane slike, ki so jih otroci prinesli, dajali v posebno mapo. Ko sem 

prišla v vrtec, so me otroci takoj vprašali, kaj bomo danes delali. Vprašala sem jih, če 

so vprašali svoje starše, za kaj vse rabijo vodo pri njih doma. Dva dečka sta hitela 

odgovarjati, da sta prinesla slike, in mi govorila: glej tole je moje, to sem jaz prinesel, 
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ta kuverta je moja. Potem sem spodbudila še ostale otroke, naj poiščejo svoje kuverte 

s slikami. Iz mape sem vzela njihove kuverte in jih dala na mizo. Nekateri otroci so 

takoj prepoznali svoje kuverte, tiste, ki pa jih niso, sem spodbudila, da vzamejo katero 

koli kuverto. Na mizo sem dala velik list in nanj napisala naslov Za kaj vse rabimo vodo. 

Otrokom sem rekla, da bomo slike najprej razvrstili po namenu uporabe, da bomo dali 

skupaj npr. vse pralne stroje, vse umivalnike, tuše ipd. Na začetku smo imeli kar nekaj 

težav. Otrokom sem morala pomagati, npr. sem rekla, naj poiščejo sliko pralnega stroja 

in jo dajo na mesto, kjer je pralni stroj. Ko pa so razumeli, kako slike razvrstiti, je šlo 

lažje. Na plakat sem razvrstila pralni stroj, umivalnike, kuhalnike vode, WC-školjke, 

lončnice, vedra in krpe za čiščenje. Potem sem spodbudila otroke, naj k posameznim 

slikam dodajo vsak svoje slike in še ostale slike, ki so jih zbrali otroci. Otrokom sem 

demonstrirala, kako naj razvrščajo. Nekateri so sledili mojim navodilom, večini pa je 

razvrščanje predstavljalo kar precej težav, verjetno zaradi tega, ker je bilo toliko 

različnih slik (pralnih strojev ...). Potem, ko smo razvrstili nekaj slik, je neki deček med 

tem časom spet pobral svoje slike, jih dal na svoj kup in rekel, da je to on prinesel, da 

so to njegove slike. To je naredil dvakrat, potem pa sem mu razložila, da bomo naredili 

skupen plakat tako, da bomo zbrali vse slike, nato bo pa na plakatu lahko pokazal, 

katere slike je prinesel. Ko sem mu to razložila, je bil zadovoljen in mi je še enkrat 

rekel, da mi bo potem na plakatu pokazal, katere slike so njegove. Ko smo slike 

razvrstili, sem otrokom rekla, naj jih prilepijo na mesta, da bodo po skupinah, tako kot 

smo jih razvrstili. Nekateri otroci so vmes komentirali in mi govorili, kam bodo nalepili 

določeno sliko, drugi pa so lepili tako, kot smo se dogovorili, ali pa tudi malo po svoje. 

Ko so otroci plakat zapolnili s slikami, smo ga prilepili na vrata igralnice, kjer so si ga 

lahko ogledovali. 

 

 

Slika 14: Izdelava plakata 
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Slika 15: Razvrščanje slik 

 

Cilja: 

 otrok klasificira in razvršča, 

 otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in 

reševanja problemov. 

 

4.3.6 VARČEVANJE Z VODO – POIZKUS 

Otrokom sem rekla, da bomo naredili poizkus, kako lahko z vodo varčujemo. Ko so 

otroci slišali besedo poizkus, so se razveselili in zavpili: »Poizkus, jee!« Šli smo v 

umivalnico. Najprej sem otroke vprašala, kako si umivajo roke, ali vmes, ko si milijo 

roke, vodo zaprejo ali jo pustijo teči. Očitno sem jim postavila predolgo vprašanje, ker 

nanj nisem dobila odgovora. Ko pa sem jim rekla: »Ko si umivate roke, odprete pipo, 

si roke zmočite, ali potem pipo zaprete, da si namilite roke?« Otroci so odgovorili z da. 

Nato sem rekla, da bomo naredili poizkus, koliko vode bi porabili, če vmes, ko si milijo 

roke, ne bi zaprli pipe. Razložila sem jim, kako bo potekal naš poizkus. V poskusu sta 

sodelovala en deček in ena deklica ter ostali otroci kot opazovalci in pomočniki pri 

štetju. Dečku sem rekla, da si bo umil roke, jih namilil, brez da bi vmes zaprl pipo. Roke 

si bo umival toliko časa, da mi skupaj preštejemo do petnajst. Med štetjem sem gledala 

na štoparico, da smo pravilno šteli sekunde. Vodo smo zbrali v rdečo posodo. Potem 

sem povabila deklico, da si umije roke tako, da bo vmes, ko bo roke milila, vodo zaprla, 

umiva naj se toliko časa, da mi preštejemo do petnajst. Vodo, ki jo je porabila, smo 

zbrali v zeleni posodi. Že na prvi pogled smo videli, da je bilo v rdeči posodi več vode. 

Vzela sem merilno posodo, v katero sem pretočila vodo, najprej iz rdeče in potem še 

iz zelene posode. Skupaj z otroki smo prešteli, koliko posod vode smo porabili pri enem 

in pri drugem merjenju. 
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Slika 16: Varčevanje z vodo – poizkus 

 

 

Slika 17: Varčevanje z vodo – poizkus 

 

4.3.7 STOLPIČNI PRIKAZ PORABE VODE 

Takoj po našem poizkusu smo skupaj z otroki naredili stolpični prikaz porabe vode. Na 

mizo sem dala dva lista, ki sta bila že ravno prav odrezana. Na listih sem označila 

vrednost ene posode in narisala pipe. Dve deklici sta se smejali in rekli: »Kako smešne 

pipe.« To nalogo bi morala prepustiti otrokom, pa kakršne koli pipe bi že bile na 

prikazu. Mogoče sem tu podcenjevala sposobnosti otrok in sem jim premalo zaupala. 

Nato sem otroke vprašala, koliko posod vode smo porabili pri prvem poskusu. 

Odgovorili so: »Tri pa še pol.« Na listu smo skupaj prešteli tri vrednosti in še malo in 

jih označili. Otrokom sem rekla, naj spodnji del, od črte navzdol, pobarvajo. Potem sem 

enak postopek ponovila še za drugi prikaz. Otroci so za barvanje uporabili voščenke. 

Med barvanjem sem jih spraševala, kje lahko še varčujemo z vodo; kdaj porabimo več 

vode, ko se tuširamo ali ko se kopamo. Odgovori so bili: »Jaz sem se enkrat kopal v 

banji, pa je bilo veliko vode, da sem plaval.« »Mi smo šli pa v bazen, pa sem že sam 

plaval.« »Mi imamo tuš pa se jaz potem tuširam.« »Jaz se tudi tuširam.« Vprašala sem 

jih, kaj mislijo, kdaj porabimo več vode, ko natočimo polno banjo vode ali ko voda prši 

iz tuša. Odgovorili so, da iz tuša. Otroke sem potem spodbudila, naj si v našem 

knjižnem kotičku, ki smo ga skupaj uredili s knjigami na temo voda, pogledajo, če bodo 
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kaj našli o tem. Stolpična prikaza porabe vode smo potem skupaj nalepili na vrata 

umivalnice, otroci pa so si šli ogledovat knjige.  

 

Slika 18: Stolpčni prikaz porabe vode 

 

 

Slika 19: Stolpčni prikaz porabe vode 

 

Cilj: 

 otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava. 

 

4.3.8 OGLED VIDEOPOSNETKA  

Oba posnetka sem zapekla na DVD-zgoščenko, ker v vrtcu v naši igralnici ni internetne 

povezave. Otrokom je videoposnetek predvajala pomočnica vzgojiteljice, ki je tudi 

prinesla svoj prenosni računalnik, da so si otroci posnetka lahko ogledali. Za ogled 

posnetkov je vladalo veliko zanimanje. Z vzgojiteljico sva načrtovali, da si ju bodo otroci 

ogledali v manjših skupinah, vendar so otroci kar prihajali in se gnetli okrog 

računalnika. Sama pri tej dejavnosti nisem bila prisotna. Sem pa naslednjič, ko sem 
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prišla v vrtec, pri otrocih z vprašanji preverila, kaj so videli oziroma si zapomnili. 

Otrokom sem postavila naslednja vprašanja: 

 »Ali ste si ogledali videoposnetek z Modrim Janom?« Odgovor: »Ja.« 

 »Kaj pa je povedal Modri Jan?« Odgovor deklice: »Kako pride voda v pipo?« 

Odgovor dečka: »Ne.« 

 »Ne? Kaj pa je povedal?« Odgovor dečka: »Kako voda teče.« 

 »In kje se zbira voda?« Odgovor dečka: »Vodovodni stolp.« 

 »A res, ali ste na posnetku videli vodovodni stolp?« Odgovor vseh: »Neee.« 

Deček: »Gor pa dol, gor pa dol.« Druga deklica: »Hribi, pod hribi pridejo.« 

Deklica: »Ne, vodovod so rekli.« 

 »Kako se pa reče tam, kjer so bili Modri Jan in ostali, tam, kjer voda priteče s 

hribov? Ali so rekli, da je vodni izvir?« Odgovor dečka: »Nee.« Deklica: »Ja, 

izvir so rekli.« 

 »Ali veste, kaj je to izvir?« Odgovor: »Tam, kjer je bil Modri Jan. Pa voda priteče. 

Ja, izvir je tam, kjer voda pride na površje.« 

 

 

Slika 20: Ogled videoposnetka 

 

Cilj: 

 otrok se seznanja z različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij 

(internet) ter komuniciranja s pomočjo računalnika. 

 

4.3.9 POGOVOR O KROŽENJU VODE 

Ta dejavnost je prišla čisto spontano. Po različnih dejavnostih, ki sem jih izvajala z 

otroki, smo vedno odšli ven na igrišče. Običajno smo šli skupaj, ko sem jaz odhajala 

domov. Zaradi obilice dežja so bile na igrišču luže. Otrokom so bile luže zelo zanimive 

in so po njih čofotali ter s svojimi škorenjčki stali v njih, zato sem izkoristila priložnost 

in jih malo povprašala o lužah. Moja vprašanja otrokom so bila:  

 »Zakaj je tukaj luža?« Odgovor: »Zato, ker je dež padal.« 
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 »Kdo lužo posuši?« Odgovor: »Sonce!« 

 »Kam pa gre potem ta luža?« Odgovor dečka: »Pod zemljo.« Deklica: »V 

oblake.« 

 »Kako pride voda v oblake?« Deklica razmišlja, potem pa reče: »Megla jih 

prinese.« 

 »In kaj se potem zgodi? Kdaj začne deževati?« Odgovor: »Ja, takrat, ko rečejo 

v poročilih, takrat, ko je oblačno.« 

 »In ko se vodne kapljice zbirajo v oblakih in nastane velik oblak, kaj se potem 

zgodi?« Odgovor: »Tako dela, bbb ... (deklica maha z rokami navzdol), kar tako 

rosi.« 

 »In potem spet dežne kapljice padejo na zemljo, kajne.« Odgovor: »Ja.« 

 »Kam gredo vodne kapljice?« Odgovor: »V zemljo.« 

 »Od kje pa pride voda v vodovodni stolp, ali ste slišali gospoda Mirana?« 

Odgovor: »Ja. Iz gore.« 

 »Deklice še kar čofotajo po luži in jih vprašam, kaj se bo zgodilo s to lužo, ko bo 

posijalo sonce?« Odgovor: »Posušila se bo.« 

 »Kaj se zgodi, če je bolj toplo, če bolj sonce sije?« Odgovor: »Posuši jo. Vroče 

je.« 

 »Ali je takrat več vode ali jo je manj?« Odgovor: »Manj.« 

 »Mimo se pripelje deček s kolesom in mi reče: »Zdenka jaz pa zdaj vem, kje je 

voda v vodovodnem stolpu,« in se odpelje naprej. To je rekel deček, ki je bil 

prepričan, da voda v vodovodni stolp pride skozi vrata. 

P. S. Tukaj imam le videoposnetek, ker sem naš pogovor snemala. 

 

4.3.10 POIZKUS – KROŽENJE VODE 

Dejavnost se mi je zdela za otroke zanimiva tudi kot popestritev našega raziskovanja, 

še posebno z vidika razumevanja kroženja vode in seveda celotnega projekta Od kod 

pride voda v pipo. Otroci so bili že navajeni, da bomo nekaj skupaj delali, zato so me 

že sami prišli vprašat, kaj bomo delali. Povedala sem, da bomo naredili poizkus o tem, 

kako voda po Zemlji kroži. V kuhinji sem si izposodila dve posodi, s seboj pa sem imela 

ledene kocke, aluminijasto folijo in folijo za živila. Za poizkus smo potrebovali še vročo 

vodo. Otrokom sem sproti razlagala potek poizkusa in kaj določena stvar predstavlja v 

naši atmosferi, v našem vesolju. V večjo posodo sem nalila vročo vodo (sonce), 

postavila vanjo manjšo posodico (Zemlja). Vse skupaj sem tesno pokrila z aluminijasto 

folijo in folijo za živila. Na foliji so otroci postavili ledene kocke (atmosfera). To jim je 

bilo pa najbolj zanimivo, saj sem imela ledene kocke v obliki ribic. Počakati smo morali 

približno deset minut. Med samim poizkusom smo se z otroki pogovarjali. Otrokom 

sem sproti razlagala, kaj bom naredila, in jim povedala, kaj kakšna stvar predstavlja v 

našem ozračju. Pogovor je potekal takole: 

 v večjo posodo nalijemo vročo vodo, noter postavimo manjšo posodico, ki je 

prazna. Vse skupaj dobro pokrijemo in zatesnimo. Otrok: »Zakaj pa?« Moj 
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odgovor: »Da bomo videli, kaj se bo z vodo v posodi zgodilo. S folijo smo 

ustvarili približno take razmere v ozračju, kot so pri nas na Zemlji.« 

 »Kaj mislite, da se bo z vodo zgodilo?« Odgovor: »Ja, da bo tam zdej druga 

velika prazna; da ni več vode.« 

 »Bomo videli. Kam pa misliš, da bo šla zdaj voda?« Odgovor: »V majhno 

posodico; da bo šla tam nazaj v vodo; da bo šla v vodovodni stolp; ne pa ne.« 

 »Bomo potem pogledali.« Deček: »Zgleda, da je tukaj vroče.« 

 »Tako sonce greje našo Zemljo in vodo.« 

 »Sedaj pa na vrh folije dajte ledene kocke, tele naše ribice.« Otroci: »Joj, kako 

drsi; evo, to so tri.« Deček: »Zakaj pa moramo dati led gor?« 

 »Tukaj na vrhu je pa kot v našem vesolju, v naši atmosferi, je mraz. Led 

predstavlja ta mraz, ki je v naši atmosferi, v vesolju.« 

 »Iz česa pa je led?« Odgovor: »Iz vode; ko voda pride, se iztopi.« Otroci so se 

dotikali posode in ugotavljali, da je topla. Deklica je z dramatičnim glasom rekla: 

»Kaj bo to nastalo?« Deček: »A bo ledena voda nastala?« Drugi deček: »Da bo 

ledena, ledeno mrzla.« 

 »No, vi sedaj že vsi veste, od kje pride voda, kajne?« Odgovor: »Iz hribov.« 

 »Kaj pa je sedaj v hribih?« Odgovor: »V hribih je sneg! Sneg!« 

 »Kaj pa, če se sneg stopi, kaj dobimo?« Odgovor : »Led, led.« 

 »Če daš sneg v roke, kaj nastane?« Odgovor : »Voda! Voda, če se stopi.« 

 »Sneg je tudi voda, kajne.« Deklica: »Če ga probaš, je tud ledena voda.« 

 »Kaj pa je led?« Deklica: »Tud ledena voda.« Deček: »Če narediš kepo, pa jo 

vržeš, se pa podere.« Deklica: »Kaj se bo zgodilo? A je vroče?« 

 »Sedaj bomo pogledali, kako voda kroži po našem planetu.« 

S posode sem odstranila foliji in spodbudila otroke, naj pogledajo, kaj se je zgodilo z 

vodo. Otroci so videli, da so bile na večji posodi kapljice, v manjši posodici pa je bila 

voda. Povedala sem jim, da tako voda kroži in da so vodni hlapi oziroma vodne kapljice 

tudi v zraku, se zbirajo v oblakih in nato zopet padejo na zemljo. 

 

 

Slika 21: Poizkus – kroženje vode 
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Slika 22: Poizkus – kroženje vode 

 

Cilja: 

 otrok odkriva in spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah in spoznava 

izhlapevanje tekočin in taljenje ledu, 

 otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico. 

 

4.3.11 POTOVANJE VODNE KAPLJICE – PLES 

Vse otroke sem povabila, da se mi pridružijo v sosednji sobi, kjer je velik prostor, da 

bomo s plesom prikazali potovanje vodne kapljice oziroma kroženje vode. Otroci so 

skozi poizkus kroženja vode in z včerajšnjim pogovorom dobili novo znanje o vodi. Z 

izraznim plesom pa so lahko dobili tudi neposredno izkušnjo in na ta način utrdili svoje 

znanje o vodi. Otroke sem povabila, da se usedejo na tla in me dobro poslušajo. 

Vprašala sem jih, če se spomnijo, kaj smo se včeraj pogovarjali, medtem ko so čofotali 

po lužah. Odgovor: »Kam gre voda; po vodi; pa v luži smo skakali.« Na kratko smo 

obnovili pogovor o kroženju vode. 

 »Kam gre voda iz luže?« Odgovor: »V zemljo.« 

 »Kako pa pride v oblake?« Odgovor: »Megla jo prinese.« 

 »Kapljice se zbirajo v oblake. Kaj se zgodi, ko se oblaki napolnijo z vodnimi 

kapljicami?« Odgovor: »Dež pada.« 

 »Kdo pa lužo posuši?« Odgovor: »Sonce.« 

Otrokom sem rekla: »No, sedaj boste pa to potovanje vodnih kapljic s plesom pokazali. 

Vi ste luže. Na tleh so luže, ker je deževalo in je veliko vodnih kapljic padlo na zemljo, 

zato so nastale luže.« Otroci so se ulegli na tla. Potem sem nadaljevala: »Sedaj pa 

potrebujemo sonce, da bo te luže posrkalo. Kdo bo sonce?« Takoj so se javili štirje 

dečki: »Jaz bom, jaz bom, jaz tudi!« Nadaljevala sem: »Prav, vi ste sonce. Na tleh so 

še vedno luže. Sonce kroži okrog luž in jih greje.« Dečki so začeli krožiti okrog luž, 

zraven so dvigovali roke. Nadaljevala sem: »Sonce s svojimi žarki greje luže in vabi 

vodne kapljice, da vstanejo, krožijo in se dvignejo v zrak.« Otroci luže so začeli vstajati 
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in krožiti po prostoru. Nadaljevala sem: »V zraku je bilo veliko vodnih kapljic, ki so se 

začele združevati v oblake. Nastalo je veliko oblakov. Otroci so se začeli objemati in 

združevati v oblake. Nadaljevala sem: »Oblaki so bili vedno večji in ko so se 

popolnoma napolnili z vodnimi kapljicami, je začelo deževati. Vodne kapljice so začele 

padati na tla. Močno je deževalo, zato so se vodne kapljice na tleh združevale in 

nastajale so luže.« 

 

 

Slika 23: Potovanje vodne kapljice – ples 

 

 

Slika 24: Potovanje vodne kapljice – ples 

 

Pri tej dejavnosti so sodelovali vsi otroci (22 prisotnih otrok). Otroci so se zelo vživeli v 

vloge. Jaz sem samo pripovedovala, otroci pa so se izrazili po svoje, nič jim nisem 

demonstrirala in moram reči, da so bili neverjetni. Glede na veliko število otrok je bila 

med samim izraznim plesom praktično tišina, le pri nastajanju oblakov in objemanju so 

se otroci smejali in veselili. Zelo so me presenetili, ko je nastajal velik oblak namesto 

več majhnih in otrokom je bilo zelo všeč. Vsi so se zabavali, sodelovali in bili povezani 

med seboj in to je najlepše, zraven pa so se še veliko naučili. S plesom so se sprostili 

in umirili. 
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Cilj: 

 otrok se z gibanjem in plesom izraža, komunicira in ustvarja. 

 

4.3.12 OGLED VIDEOPOSNETKA 

Raziskovalno vprašanje: Kam gre voda iz naših domov? 

Na posnetku je zelo dobra animacija biološke čistilne naprave za gospodinjstva. Otroci 

so lahko videli in dobili informacije o tem, za kaj vse se rabi voda, kako potuje voda po 

ceveh v hišo in iz hiše, kaj vse počnemo z vodo v hiši, kako se voda očisti, ko gre iz 

hiše in kam steče naprej. Posnetek v kratkem času zajame vse pomembne informacije 

o poti vode in je za otroke zelo zanimiv, ker je narejen kot animacija. 

Tudi pri ogledu tega posnetka nisem bila prisotna. Posnetek je otrokom predvajala 

pomočnica vzgojiteljice. Ko sem prišla naslednjič v vrtec, sem jih povprašala o 

posnetku: 

 »Ali ste videli na posnetku, kam gre voda iz naših domov?« Odgovor: »Ja. V 

čistilno napravo.« 

 »Kaj pa je še bilo na posnetku?« Odgovor: »Kako si zobe umivamo.« 

 »Pa zakaj še rabimo vodo doma?« Odgovor: »Za pralni stroj.« »Ja, pa, ko se 

tuširamo.« 

 »Kam pa gre voda, ki jo potegnemo, ko gremo na stranišče?« Odgovor: »V 

kanalizacijo.« 

 »Kam pa potem naprej iz kanalizacije?« Odgovor: »V čistilno napravo.« 

 »Kaj pa naredi čistilna naprava z vodo?« Odgovor: »Očisti jo.« 

 »Kam pa gre voda potem naprej iz čistilne naprave?« Odgovor: »V reko. Ne, v 

morje.« 

 »Kako pa voda iz morja pride v oblake?« Odgovor deklice: »Megla jo prinese.« 

 »In ko se oblaki napolnijo in pada dež, od kod priteče voda v vodovodni stolp?« 

Odgovor: »Iz hribov.« 
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Slika 25: Ogled videoposnetka 

Pri tem razgovoru je največ odgovorov povedal en deček. Na posamezna vprašanja 

so tudi ostali prisotni otroci skupaj odgovarjali. 

 

Cilj: 

 otrok se seznanja z različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij 

(internet) ter komuniciranja s pomočjo računalnika. 

 

4.3.1 IZDELAVA ČISTILNE NAPRAVE, VODNEGA IZVIRA, NAŠIH HIŠ 

Po razgovoru sem takoj spodbudila otroke in jim rekla: »No, vodovodni stolp smo že 

izdelali, sedaj bomo pa naredili še našo čistilno napravo in hribe, od koder priteče voda, 

ter naše hiše, v katere potem ta voda priteče. Tako bomo lahko naredili cel vodovodni 

sistem. Ste za to?« Odgovor: »Ja. Jaz bi tudi to delal.« Nekateri otroci so na začetku 

le opazovali, potem pa so izrazili željo, da bi tudi oni pomagali, tudi sama sem jih 

povabila, če bi radi pomagali, naj se pridružijo. Otrokom je spodbuda že to, da dam na 

mizo zanimive materiale in so takoj radovedni, kaj se bo dogajalo. Zelo so vajeni 

samostojno izbirati med dejavnostmi. Bolj so vajeni skupinske in individualne oblike 

dela kot pa frontalne. V igralnici sem pripravila dve mizi. Pri eni so otroci izdelovali 

svoje hiše, pri drugi mizi pa so izdelovali čistilno napravo in vodni izvir oziroma hribe. 

Otroci so imeli na voljo kartonaste škatle, tulce toaletnega papirja, ki so jih potem 

oblepili s papirjem različnih barv, ki so jih sami izbrali, da so bile njihove hiše po njihovih 

željah. Nekateri otroci so pri določenih fazah izdelave potrebovali pomoč. Tem otrokom 

sem pomagala pri izdelavi njihove hiše. Na svoje hiše so s flomastri narisali okna in 

vrata, kakor so želeli. Potem so izbrali še barvast papir, iz njega izrezali krog, ta krog 

zarezali do sredine, papir zavili in tako dobili streho, ki so jo prilepili na tulec. Ko sem 

jih vprašala, kako bi narisali, da v čistilno napravo pride umazana voda, iz čistilne pa 

gre čista, je deklica predlagala, da jo pobarvamo. Potem sem predlagala, če 

pobarvamo le pol naše čistilne naprave, da bo to prikazovalo našo umazano vodo. 

Deklice v vrtcu zelo rade barvajo in dve sta se takoj javili ter začeli skupaj barvati. Pri 

izdelavi hribov je več različnih otrok na škatlo narisalo, kako si oni predstavljajo, kako 
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se voda zliva s hribov. Jaz sem jih potem tudi vprašala, kaj so narisali. Neka deklica je 

rekla, da je narisala oblake in dež, neki deček je narisal potoček, spet drugi je narisal 

tri vode, ki skupaj tečejo po bregu, eden je narisal dežne kaplje, ena deklica je iz papirja 

izrezala hribe in jih nalepila na škatlo. Otroci so se pri tej dejavnosti menjavali. Ko so 

izdelali svojo hišo, so prišli k drugi mizi in izrazili željo, da bi tudi to delali. Ena deklica 

je iz papirja izrezovala morje. V skupini je bilo tisti dan prisotnih 22 otrok, tako da je 

bilo nemogoče vse izdelati v enem dnevu, namreč otroci poleg mojega projekta 

sodelujejo še v mnogih drugih dejavnostih, ki jih izvaja vzgojiteljica, zato so otroci svoje 

hiše delali še naslednji dan, ko sem spet prišla v vrtec.  

 

 

Slika 26: Izdelava čistilne naprave, vodnega izvira, naših hiš 

 

 

Slika 27: Izdelava čistilne naprave, vodnega izvira, naših hiš 

 

Cilja: 

 razvijanje prstne spretnosti oziroma fine motorike, 

 negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih procesov v fazah doživljanja, 

zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških 

dejavnosti. 
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4.3.2 SPREHOD DO REKE KOKRE IN FILTRIRANJE VODE 

Raziskovalno vprašanje: Ali lahko pijemo vodo iz reke? 

Na sprehod smo se odpravili takoj po zajtrku, saj je do reke kar pol ure hoje. Ko sem 

prišla v vrtec, so otroci že vedeli, da gremo do reke Kokre. Pripravila sem pripomočke 

za filtriranje vode. Otroci so me takoj začeli spraševati, kaj imam. Povedala sem jim, 

da bomo pri reki naredili en poizkus, za katerega potrebujemo: aktivno oglje, vato, 

mivko, pesek, kamenčke, vzela sem še cedilo, plastenko, stekleničke, steklene 

kozarce za vlaganje. Vse skupaj sem dala v nahrbtnik. Vprašala sem jih, če so si na 

posnetku ogledali, kako je Modri Jan očistil vodo iz reke, pa nisem dobila odgovora, 

verjetno so otroci komaj čakali, da odidemo. Ko smo prišli do lesenega mostu čez reko, 

smo se ustavili. Otrokom sem rekla, naj zaprejo oči in poslušajo šumenje reke. Reka 

je zelo glasno šumela in zvok je bil zelo pomirjajoč. Potem sem rekla otrokom, naj se 

obrnejo na levo stran mostu in jih vprašala: »Ali je to tudi reka Kokra?« Vsi so 

odgovorili: »Ja.« Potem sem rekla: »To ni reka Kokra, ampak je Rupovščica, to je 

potoček, ki se zliva v reko Kokro. Ali vidite, kako se združita in skupaj tečeta naprej? 

Poglejte, kako se imata rada.«  

Potem smo šli naprej: »Poglejte otroci, kaj je tam na obrežju reke?« Odgovor: »Vrečke! 

Rdeča vreča.« Vzgojiteljica: »To bi moral sedaj tisti lump, ki je tole vrgel v reko, pobrati 

pa dati kam?« Odgovor: »V smeti.« Jaz: »V smeti, tam kjer je plastika, v rumen pokrov, 

kajne. To ne spada v vodo in ne v naravo. Potem je narava umazana pa voda tudi. 

Kdo pa umaže naravo?« Odgovor: »Razbojnik. Nesramneži.« Jaz: »Ali mi smeti v 

naravi vržemo?« Vsi: »Ne!« Potem smo šli naprej in ob poti videli odvrženo rastlino, ki 

se ji reče lampijončki. Vzgojiteljica je otrokom povedala in pokazala, da imajo te rastline 

v sredini plod, ki ima veliko C-vitamina in je užiten. Otroci so spraševali, kaj je to, ko je 

vzgojiteljica cvet razprla in pokazala plod, v katerem je seme.  

 

Slika 28: Sprehod do reke Kokre 
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Z otroki smo tekli po gozdni poti ob reki in iskali primerno mesto, kjer smo se reki lahko 

približali. Otroci so doživljali naravo in pridobivali neposredne izkušnje. Kar precej časa 

smo hodili in tekli po gozdni poti, pa se ni nihče od otrok pritoževal. Tudi če so se 

spotaknili ob drevesne korenine in padli, so se hitro pobrali in šli dalje. Ko smo prišli 

do primernega mesta, smo se po bregu spustili k vodi. Najprej sem šla jaz. Otrokom 

sem dala navodila, da vsi počakamo na pesku. Iz nahrbtnika sem vzela pripomočke 

za filtriranje vode in iz njih naredila filter. Otrokom sem rekla, naj se postavijo v krog 

dva koraka od mesta poizkusa, da bodo vsi otroci lahko videli. Povedala sem, da 

potrebujemo vodo iz reke, in vprašala, kdo bi jo zajel v steklenico. Ker so se takoj javili 

trije otroci, sem dala vsakemu svojo. Ob nadzoru vzgojiteljice so iz reke zajeli vodo. 

Dvema otrokoma sem dala posodici, da sta zajela mivko, ostalim pa sem naročila, naj 

ob reki poiščejo vsak en manjši kamenček in ga prinesejo, ker ga potrebujemo za naš 

poizkus. Tako so vsi otroci sodelovali. Ko smo pripravili vse potrebno, so otroci, ki so 

zajeli vodo, le-to vlili čez naš filter. Vodo smo toliko časa pretakali v čiste steklene 

kozarce, da je bila na videz čista. Potem sem z otroki začela pogovor:  

 »Ali lahko pijemo vodo iz reke?« Odgovor: »Nee.« 

 »Zakaj ne?« Odgovori otrok: »Mečejo odpadke lahko v njo. Al pa, če je blato. 

Pa še bacili so lohk noter. Če bacil ostane noter, gre pa v vodo, pol je pa 

umazana. Če popiješ to vodo, pol si bolan, pa ne moreš it nikol več nekam na 

počitnice pa na obisk k eni mami. Lahko en tukaj cigarete kadi, če jih pa vrže 

not, pa si natoči vodo pol pa umre, pa ga jezik peče.« 

 »Kje pa potem očistijo to vodo?« Odgovor: »V čistilnici.« 

 »V kateri čistilnici?« Odgovor: »Tam, kjer zbirajo vodo.« 

 »V čistilni napravi, kajne.« 

 

 

Slika 29: Filtriranje vode 
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Slika 30: Filtriranje vode 

 

Potem smo se z otroki vračali nazaj proti vrtcu. Po gozdni poti smo tekli, ko pa smo 

prišli na cesto, so se otroci prijeli po dva skupaj. Pri tej dejavnosti smo se poleg tega, 

da smo se naučili nekaj novega o vodi, predvsem dobro razgibali na svežem zraku, 

spoznali, da moramo naravo in vodo ohranjati čisto in zdravo, da bomo lahko tudi mi 

zdravi, saj sta človek in narava neposredno odvisna drug od drugega. 

Cilji: 

 otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako 

lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja – vode, 

 sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek), 

 negovanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane pozornosti 

v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe in izbranih virov iz 

okolja. 

 

 REŠITVE – RISANJE, OD KOD PRIDE VODA V PIPO 

Otrokom sem rekla, da smo se sedaj že veliko naučili o vodi in o tem, od kod pride v 

pipo in kam potuje naprej. Na kratko sem obnovila, kaj vse smo že delali, kje vse smo 

bili, kaj smo spoznali in si ogledali. Potem sem jih spodbudila, naj sedaj še enkrat 

narišejo, od kod pride voda v pipo. Dala sem jim liste, flomastre, barvice in voščenke 

tako kot pri prvem risanju. Skozi risbe so otroci izrazili svoje na novo pridobljeno 

znanje. Nekatere risbe so bile zelo dodelane, saj so otroci narisali cel vodovodni 

sistem, od hribov, vodovodnega stolpa, cevi, po katerih teče voda do naših domov, do 

čistilnih naprav in izlitja v morje. Otroci, ki so sodelovali pri vseh fazah projekta, so 

izkazali veliko znanja. Prav tako kot pri prvem risanju sem jih tudi pri tem vprašala, kaj 

so narisali, in njihove komentarje napisala na risbo. Njihove risbe smo primerjali s 

predhodnimi in pri posameznih otrocih ugotovili velik napredek, saj so sedaj točno 

vedeli, kako in od kod pride voda v pipo in kam gre naprej oziroma kako kroži po našem 

planetu. 
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Slika 31: Rešitve – risanje, od kod pride voda v pipo 

 

5.1 PREDSTAVITEV NOVIH SPOZNANJ OTROKOM STAREJŠE SKUPINE 

VRTCA 

Pred samo predstavitvijo smo skupaj z otroki dodelali naš vodovodni sistem, saj smo 

morali vse skupaj še povezati. Na dve mizi skupaj sem dala trši karton, na katerega so 

otroci potem postavili vodovodni sistem. Otrokom sem dala na voljo plastelin, iz 

katerega so izdelali cevi. Spodbujala sem jih, da so čim več naredili sami. Pomagala 

sem jim le s podvprašanji, npr. od kod pride voda v vodovodni stolp, in odgovorili so, 

da iz hribov. Spodbudila sem jih, naj najprej postavijo hribe. Potem sem jih vprašala, 

kje se zbira voda s hribov, in so rekli v vodovodnem stolpu. Glavno cev iz plastike, ki 

je vodila s hribov do vodovodnega stolpa, sem s silikonsko pištolo nalepila sama, 

ostale cevi pa so otroci oblikovali iz plastelina in jih tudi sami povezali v sistem. Pri 

dejavnosti so se otroci menjavali. Vsakemu sem dala navodila, naj poišče svojo hišo, 

iz plastelina izdela cev in jo priklopi na glavno cev, da bo tako lahko voda prišla tudi do 

njegove hiše, potem pa naj gre cev še iz njegove hiše v skupno cev, ki vodi v čistilno 

napravo. Otroci so lahko prosto izbirali, kam bodo svojo hišo postavili. Za dejavnost so 

bili zelo motivirani in naš vodovodni sistem je bil zelo zanimiv in v večji meri izdelek 

otrok.  

Ko je bil vodovodni sistem narejen, smo povabili starejšo skupino otrok v našo 

igralnico, kjer so jim naši otroci posamezno predstavili naš projekt. Otroci starejše 

skupine vrtca (5–6 let) so si ga z zanimanjem ogledovali in zraven poslušali 

predstavitev otrok, od kod pride voda v pipo. 

Pri dveh dečkih in eni deklici je predstavitev potekala takole: »Iz hribov gre voda v 

vodovodni stolp pa v zbiralnik, pol pa skozi cev pride v hišo, pol pa ven iz hiše, pol gre 

pa v čistilno napravo, pol pa nazaj v morje.« Nekaterim otrokom je bilo pri predstavitvi 

treba pomagati s podvprašanji, če se jim je zataknilo. Mislim, da je bila pri nekaterih 

otrocih vzrok tudi trema, ko so bili izpostavljeni pred drugimi otroki. Ko so začeli 

pripovedovati in je bila tišina ter so opazili, da jih ostali otroci z zanimanjem poslušajo, 
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jih je to zmedlo in so utihnili. Ko sem jih potem vprašala, npr. kam gre potem voda 

naprej, so brez težav nadaljevali. 

Ko sem spodbudila še ostale otroke, če bi predstavili, od kod pride voda v pipo, so se 

po nekaj predstavitvah naših otrok javili še otroci starejše skupine vrtca in so še oni 

ponovili, kar so se naučili in slišali od naših otrok. Sama predstavitev in vodovodni 

sistem sta bila za otroke zelo zanimiva. Otroci starejše skupine otrok so morali naš 

vodovodni sistem preizkusiti tudi z rokami, saj so se dotikali cevi iz plastelina. Ko so 

se končale predstavitve vseh otrok, ki so to želeli, smo zaključili, saj so otroci starejše 

skupine odšli na plavanje. V našem vrtcu sta poleg naše skupine le še dve skupini 

otrok. 

 

Slika 32: Predstavitev novih spoznanj otrokom starejše skupine vrtca 

 

Cilji: 

 otrok se uči samostojno pripovedovati, 

 otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob 

vsakodnevnih dejavnostih in v različnih socialnih situacijah, 

 spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev 

in prostora. 

 

  EVALVACIJA CELOTNEGA PROJEKTA 

Večino dejavnosti, ki so se odvijale v okviru raziskovalnega projekta, sem posnela z 

videokamero, posamezne aktivnosti otrok pa sem tudi fotografirala. Za evalvacijo 

celotnega projekta sva si skupaj z vzgojiteljico ogledali videoposnetke in fotografije. 

Ob videoposnetkih sva skupaj ocenili in ovrednotili uspešnost posameznih dejavnosti, 

aktivnost otrok, njihov odziv, medsebojno sodelovanje ter motivacijo in pripravljenost 

za sodelovanje pri posameznih dejavnostih. Ob tem sva se tudi pogovarjali o 

možnostih izboljšanja in razširitvi možnosti raziskovalnega projekta. 
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Pri prvi dejavnosti, namenjeni vzbuditvi zanimanja pri otrocih, sem zaprla vodni ventil 

v kopalnici. Ko so si šli otroci umit roke, voda iz pipe ni pritekla. Otroci so začeli odpirati 

vse pipe, opazovali so, kje potekajo cevi za vodo. Ko sem jim postavljala vprašanja, 

zakaj ni vode in od kod voda sploh pride v pipo, so podajali svoje odgovore in domneve. 

Ocenjujem, da je bila opisana metoda dela zelo učinkovita, saj je pri otrocih dejansko 

vzbudila izredno zanimanje; poleg tega je bila pri tej dejavnosti vključena večina otrok. 

Nekateri pa so se kasneje pridružili, ko so slišali, da se v kopalnici dogaja nekaj 

neobičajnega. Opazila sem, da so bili otroci prepričani, da nekateri niso dobro odprli 

pipe, saj so poskušali odpreti več pip naenkrat, tudi potem, ko je nekaj otrok že 

poskusilo z odpiranjem pipe in voda ni pritekla. Otroci so opazovali cevi pod koritom, 

se sklanjali, se jih dotikali in ugotavljali, od kod pride voda. Ta dejavnost je bila za 

otroke zelo dobra motivacija, da so začeli raziskovati, od kod pride voda v pipo, jaz pa 

sem dobila informacijo, koliko otroci o tem že vedo oziroma kakšno je njihovo 

predznanje. Sama dejavnost jim je vzbudila zanimanje, da so o vodi začeli razmišljati 

in spoznavati značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost, npr. voda, kar 

je bil tudi cilj.  

V naslednji fazi so otroci svoje domneve o tem, od kod pride voda v pipo, tudi narisali, 

zraven pa sem napisala njihov komentar. Ocenjujem, da je bila dejavnost ključnega 

pomena, saj je imel vsak otrok priložnost narisati – reprezentirati – svojo predstavo; 

hkrati pa je lahko vsak otrok slednje tudi pojasnil. Svoja opažanja oziroma domneve 

so narisali vsi otroci, ki so sodelovali pri prvi dejavnosti. Pri zbiranju komentarjev mi je 

pomagala vzgojiteljica. Vsakega otroka sva individualno vprašali o tem, kaj je narisal, 

in njegovo razlago oziroma komentar napisali na risbo. Pokazale so se tudi razlike med 

otroki glede njihovega predznanja. Opazila sem, da so se komentarji kasneje začeli 

ponavljati. Nekaj otrok je tudi prerisovalo risbe od drugih otrok, s katerimi so za mizo 

skupaj sedeli. Sama sem sicer želela ugotoviti dejansko predznanje otrok o tem, od 

kod pride voda v pipo, zato sem otrokom postavljala le vprašanje: kaj je narisal, od kod 

pride voda v pipo. Vzgojiteljica je otroke deloma napeljevala k razmišljanju o tem z 

vprašanji, kaj je v vodovodnem stolpu, kje se zbira voda ipd. Ocenjujem, da bi bilo 

bolje, da bi komentarje otrok in njihove razlage zbirala individualno z vsakim otrokom 

posebej v kabinetu, da bi s tem dobila še boljšo sliko njihovega dejanskega znanja.  

Naša tretja dejavnost je bila izdelava plakata, na katerega smo skupaj z otroki prilepili 

njihove risbe s komentarji. Sama sem napisala le naslov in izbrala risbe, ki so najbolje 

predstavljale otrokove domneve, saj so tudi pri risanju med otroki še velike razlike. 

Nekaj risb otrok je bilo še zelo nestrukturiranih, sem pa seveda upoštevala želje otrok, 

ki so sodelovali pri izdelavi plakata, in želeli, da smo dali na plakat tudi njihovo risbo. 

Otroci so pri izdelavi plakata pomagali po svojih zmožnostih, zvijali so selotejp in ga 

nalepili na zadnjo stran risbe. Pri lepljenju na plakat sem jim še pomagala, da smo tako 

dobili neko zadovoljivo obliko. Otroci so plakat sami pripeli na vrvico pred vhodom v 

igralnico. Svoje risbe so si s ponosom ogledovali. Menim, da so imeli možnost 

sodelovanja vsi otroci, ki so to želeli. K izdelavi plakata je pristopila tudi deklica, ki je 

bolj sramežljiva in se velikokrat sama od sebe v dejavnosti ne vključuje oziroma rabi 
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več spodbude za sodelovanje. Pomagala je tako pri lepljenju risb, kot tudi pri obešanju 

plakata na vrvico. Otroci so plakat predstavljali tudi svojim staršem, ko so jih prišli iskat 

in jim razlagali, kaj so narisali. Bili so ponosni na svoje delo. 

S pomočjo otrokovih komentarjev oziroma na podlagi njihovega predznanja smo 

skupaj z otroki naredili knjižni kotiček, v katerem so imeli otroci na voljo veliko 

poljudnoznanstvenih knjig: Varujmo okolje, Varčevanje z vodo, Voda, Potovanje vode, 

Hiša, Naš žejni planet ..., ki so jih lahko pregledovali in v njih iskali informacije, na voljo 

so imeli tudi ustrezne revije. Otroci so si knjige in revije z zanimanjem ogledovali. Ob 

knjigah smo se pogovarjali. Ocenjujem, da so imeli otroci dovolj možnosti za razvijanje 

komunikacije tako s svojimi prijatelji kot tudi z odraslimi. Otroci so spoznavali knjigo kot 

vir informacij. Skozi pogovor smo odgovorili na vprašanja, ki so se jim ob tem 

pojavljala. Otroci so imeli možnost izbire med različnimi knjigami, ki so si jih sami 

izbrali. Ob pregledovanju knjig in ob slikah so sami prišli do raznih ugotovitev in 

informacij, ki so jih potem podelili tudi z ostalimi otroki in odraslimi. Ob knjigah so 

pripovedovali in razlagali, kaj je na slikah, in na ta način prihajali do različnih spoznanj. 

Lahko rečem, da so se v knjižnem kotičku zvrstili vsi otroci naše skupine. Menim, da 

sem otrokom priskrbela dovolj pester in raznolik izbor knjig in je lahko vsak otrok našel 

kaj zase. 

Ocenjujem, da so pri ogledu vodovodnega stolpa otroci imeli možnost preveriti svoje 

domneve, tj. ali res voda v vodovodni stolp pride skozi vrata. Otroci so bili sami aktivni 

raziskovalci. Raziskovali so z vsemi čutili, z vidom, sluhom, tipom, to pa je bil tudi eden 

izmed ciljev, ki smo ga dosegli. Poslušali so, kako se sliši, ko je voda tekla po ceveh, 

cevi so tudi tipali, ker so se rahlo tresle. Po začetni spodbudi so nadzornika 

vodovodnega stolpa sami vprašali, kje je voda. Ko so raziskovali notranjost 

vodovodnega stolpa, so nadzorniku postavljali še druga vprašanja, npr. kaj je to, zakaj 

je pa to tukaj ipd. Izvedeli so tudi to, od kje voda priteče v vodovodni stolp, in še veliko 

drugih informacij o samem vodovodnem stolpu. Opazila sem, da sta bila otrokom ogled 

in raziskovanje vodovodnega stolpa zelo zanimiva, zato se ni nihče izmed otrok 

dolgočasil. Vsak je raziskoval po svoje oziroma tisto, kar ga je zanimalo, seveda smo 

bili pri tem pozorni tudi na varnost, kar je bil tudi eden izmed ciljev. Vodovodni stolp 

smo si ogledali od znotraj in od zunaj. 

Ko smo se pogovarjali o tem, iz česa bi lahko naredili naš vodovodni stolp, sem 

upoštevala ideje otrok, seveda v okviru možnosti. Pri izdelavi našega vodovodnega 

stolpa se je pokazalo, da so si otroci zelo natančno ogledali vodovodni stolp, saj so bili 

pri izdelavi zelo pozorni na razne podrobnosti, kot so npr. ograja, okna, barve le-teh, 

konstrukcija in notranjost. Otroci so pomagali pri pripravi materiala in izvedbi te 

dejavnosti. Med seboj so sodelovali, si posojali material, se dogovarjali, reševali 

probleme in uživali pri skupnem delu. Z rezanjem in lepljenjem koščkov papirja so 

razvijali tudi fino motoriko, tako da sta bila pri tej dejavnosti oba cilja dosežena. Zgradili 

so svoj lasten vodovodni stolp po njihovih željah. Nekateri otroci so bili zelo vztrajni in 

so sodelovali večji del časa izdelave, nekateri so vmes delali kaj drugega, pa so se 

kasneje spet vrnili k delu. Nekatere deklice pa so povsem samoiniciativno vzporedno 
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že barvale na večji karton, kar smo kasneje uporabili za prikaz morja. Ocenjujem, da 

je sama dejavnost potekala zelo umirjeno, saj so bili otroci zanjo zelo motivirani. 

Otroci so sami iskali odgovor tudi na naše naslednje raziskovalno vprašanje, in sicer 

za kaj vse rabijo vodo pri njih doma. S starši so naredili intervju in v vrtec prinesli slike, 

ki so jih potem razvrstili glede na rabo in nalepili na plakat. Odziv otrok je bil različen, 

eni so prinesli veliko slik, drugi malo manj, eni pa naloge niso opravili. Dva otroka sta 

poleg slik prinesla na listu napisano, za kaj vse rabijo vodo pri njih doma, in sta jih 

nekaj znala tudi našteti. Starši so bili o nalogi otrok obveščeni tudi prek e-igralnice, ker 

vemo, da otroci lahko kaj pozabijo. Menim, da so imeli dovolj časa za zbiranje slik in 

odgovorov. Kdor je želel, je nalogo zagotovo lahko opravil. Otroci so imeli pri 

razvrščanju slik kar precej težav, menim, da zaradi različnosti slik (npr. različni pralni 

stroji), zato sem jim po potrebi nudila pomoč, tako da je bil ta cilj delno dosežen. En 

deček je imel težave pri izdelavi plakata, ker je ves čas svoje slike zbiral na kup, češ 

da so to njegove slike. Ko sem mu razložila, da mi bo na plakatu pokazal, katere slike 

so njegove, je bil zadovoljen in je razumel. Ocenjujem, da so bili otroci, ki so opravili 

intervju s svojimi starši in prinesli slike, ki so prikazovale, za kaj vse rabijo vodo pri njih 

doma, zelo zadovoljni in ponosni nase, ker so nalogo opravili.  

Z otroki smo naredili tudi poizkus, kako lahko z vodo varčujemo. S poskusom smo 

želeli ugotoviti, koliko vode porabimo pri umivanju rok, če vodo vmes, ko si milimo roke, 

zapremo, in koliko, če vode ne zapremo. Otroci so bili pri poskusu neposredno 

udeleženi in so se sami lahko naučili, na kakšen način lahko varčujemo z vodo. 

Sodelovala je približno polovica otrok zaradi pomanjkanja prostora. Ocenjujem, da bi 

v prihodnje poskus lahko izvedli tudi v dveh skupinah. Naše ugotovitve smo 

dokumentirali s stolpičnim prikazom. Pri izdelavi stolpičnega prikaza je sodelovalo le 

nekaj otrok, ki so se izmenjavali pri barvanju, so si pa otroci stolpični prikaz z 

zanimanjem ogledovali. Otroci, ki so pri izdelavi sodelovali, so drugim otrokom 

razlagali, kaj podatki prikazujejo. Nekaj otrok sem o tem tudi sama vprašala. Pri 

izdelavi stolpičnega prikaza sem deloma pomagala. Na list sem označila vrednosti in 

prostor, do kje naj otroci pobarvajo, barvali pa so otroci. Stolpični prikaz smo nalepili 

na vrata igralnice. Menim, da bi namesto grafičnega prikaza podatke lahko prikazali 

tudi na kakšen drug način, npr. z zamaški, sicer pa je bil cilj spoznavanje grafičnega 

prikaza dosežen. 

Naše raziskovanje, od kod pride voda v pipo, se je nadaljevalo z ogledom 

videoposnetka. Načrtovala sem, da si bodo otroci videoposnetek ogledali v manjših 

skupinah, vendar so se otroci kar zbirali okrog računalnika, tako da je bilo malo gneče. 

Nekateri otroci so si videoposnetek ogledali tudi večkrat. Koliko so si otroci zapomnili 

oziroma kako natančno so si ogledali posnetek, sem preverila tako, da sem jim 

postavljala vprašanja o tem, kaj so se naučili. Dobila sem različne odgovore, 

ocenjujem, da so nekateri tudi že povezovali informacije, ki so jih doslej zbrali na 

različne načine, prek knjig, revij, slik. Menim, da bi še bolj natančen vpogled v to, koliko 

so si otroci zapomnili, dobila, če bi jih o videoposnetku spraševala takoj po ogledu. Pri 

tej dejavnosti so sodelovali vsi otroci in tako neposredno dobili potrebne informacije, 



Burja Z. (2015). Od kod pride voda v pipo? Učenje o ekologiji z raziskovanjem. Diplomsko 
delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

49 
 

hkrati pa so pridobivali spoznanja o različni komunikaciji in prenosu informacij, v tem 

primeru prek računalnika, kar je bil tudi cilj. 

Pri projektu sem želela slediti tudi željam otrok, zato sem poleg načrtovanih dejavnosti 

izvedla tudi nekaj dejavnosti, ki so bile zelo spontane in so me k njim pripeljali otroci 

ter v njih zelo uživali. Ena takih dejavnosti je bil pogovor z otroki o kroženju vode. Tukaj 

bi rada izpostavila to, da sta pri pogovoru sodelovala tudi deček in deklica, ki sta 

običajno zelo zadržana. Medtem ko sta čofotala po lužah z drugimi otroki, sta se očitno 

sprostila in odgovarjala na moja vprašanja. Otroci so podajali zelo različne odgovore, 

vendar je bil cilj, da o tem razmišljajo in skupaj pridemo do odgovorov. Največ 

odgovorov na moja vprašanja sta dali deklici, ki tudi sicer veliko vesta, so se pa v 

pogovor vključevali tudi drugi otroci. Govorili so tudi o tistem, kar so se do sedaj naučili 

iz različnih virov. Ocenjujem, da so otroci s pogovorom razmišljali o vodi, ki nas obdaja 

in je prisotna v našem vsakdanjem življenju. 

Naslednja taka dejavnost je bil poskus o kroženju vode. Tukaj je bilo zelo zanimivo, da 

so bili pri tej dejavnosti večinoma sami dečki, ki so bili moji aktivni pomočniki tako pri 

pripravi materiala kot tudi pri izvedbi. Ko sem jim povedala postopek, so sami 

preverjali, če sem dovolj tesno povila folijo okrog posode. Ocenjujem, da so se otroci 

pri poskusu seznanjali z odnosom med vzrokom in posledico ter spoznavali vodo v 

različnih pojavnih oblikah, kar so že prej opazili, ko so raziskovali in iskali informacije 

v različnih knjigah.  

Ker se otroci izražajo na različne načine, sem se odločila tudi za plesno-gibalno 

dejavnost o kroženju vode, kar se je izkazalo za zelo učinkovito in uspešno dejavnost 

predvsem z družbenega vidika. Pri tej dejavnosti so sodelovali vsi otroci naenkrat. Bili 

so zelo enotni, spontani, sproščeni, osredotočeni. Brez navodil, le ob mojem 

pripovedovanju zgodbe, so se izražali povsem spontano in bili med seboj zelo enotni 

in povezani, kar se mi zdi v današnjem času še posebej pomembno. Ocenjujem, da 

so otroci s svojim gibanjem prikazali, kaj vse so se do sedaj že naučili. 

Pred nami je bilo naslednje raziskovalno vprašanje, in sicer kam gre voda iz naših 

domov. Tu smo si ogledali še en videoposnetek, ki so si ga vsi otroci z zanimanjem 

ogledali. Menim, da so otroci z ogledom videoposnetka pridobili vse potrebne 

informacije, od tega, kako pride voda v hišo, za kaj vse vodo rabimo, kam gre voda iz 

naših domov, kje se očisti ipd. Tudi o tem posnetku sem se z otroki pogovarjala in jim 

postavljala vprašanja o videnem. Otroci so nekaj informacij pozabili, ker smo se o tem 

pogovarjali čez dva dni, ker prej ni bilo možno. Kot sem že pri ogledu prvega 

videoposnetka ugotovila, ocenjujem, da bi bilo bolje, če bi se o videnem z otroki 

pogovorila neposredno po ogledu videoposnetka. Največ odgovorov na vprašanja je 

dal en deček, na posamezna druga vprašanja pa so odgovarjali tudi drugi otroci. 

Naša naslednja dejavnost je bila izdelava čistilne naprave, vodnega izvira in naših hiš. 

S tem smo imeli kar veliko dela, tako da so otroci delali po skupinah. Poseben interes 

so imeli za izdelavo njihove hiše, več otrok skupaj pa je izdelalo čistilno napravo in 

vodni izvir. Ocenjujem, da so bili otroci aktivni tako pri pripravi materiala, idejah kot tudi 
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pri sami izdelavi. Menim, da sem upoštevala ideje otrok, njihove zamisli in jim pustila, 

da so izdelali tak vodovodni sistem kot so želeli. Po potrebi sem otrokom nudila 

individualno pomoč. Vsak izmed otrok je prispeval nekaj svojega k izdelavi 

vodovodnega sistema, tako je bil to res njihov izdelek. Otroci so si sami zamišljali, se 

izražali in ustvarjali ter komunicirali med seboj, hkrati pa razvijali tudi prstne spretnosti.  

Na naše naslednje raziskovalno vprašanje, ali lahko pijemo vodo iz reke, smo skušali 

z otroki dobiti odgovor neposredno, tako da smo se odpravili na sprehod do reke Kokre. 

Ocenjujem, da so bili otroci pri tej dejavnosti aktivni raziskovalci, saj so raziskovali z 

vsemi čuti, z vidom, sluhom, tipom. Na poti do reke so otroci opazovali naravo, reko in 

tudi smeti na bregu reke. Preko našega razgovora so spoznavali, da smo za čisto 

naravo in vodo odgovorni vsi ljudje. Sami so opazili stvari in smeti, ki ne sodijo v 

naravo, in tudi ugotovili, kdo naravo in vodo onesnažuje. Otroci se tudi v vrtcu in v 

vsakdanjem življenju srečujejo z ločevanjem odpadkov, zato so tudi sami prišli do 

odgovora na vprašanje, kam sodijo odpadki ob reki, hkrati pa so s tem že sami 

ugotovili, da voda iz reke ni pitna. Skupaj smo naredili tudi poizkus filtriranja vode, s 

čimer so otroci sami videli, da voda iz reke vsebuje še veliko drugih stvari, ki so bile 

vidne našim očem. Prvotno smo načrtovali, da bomo dali vodo na analizo in z grafičnim 

prikazom rezultatov pitne vode in vode iz reke potrdili naše ugotovitve, vendar se 

zaradi visokih stroškov za to nisem odločila. Menim, da sem tudi pri tej dejavnosti 

otrokom pustila, da so sami prišli do odgovorov, sami so aktivno raziskovali, na različne 

načine spoznavali naravo in jo doživljali.  

Po vseh naših aktivnostih in raziskovanju so otroci narisali, kaj so se novega naučili, 

primerjali smo njihove prve risbe, torej njihove domneve o tem, od kod in kako pride 

voda v pipo. Risbe so se razlikovale, le pri dveh otrocih ni bilo opaziti razlik, kar pa 

ocenjujem, da ne pomeni, da se nista ničesar novega naučila, saj vemo, da se tudi pri 

risanju med otroki pojavljajo razlike oziroma je lahko za to tudi kakšen drug razlog. 

Otroci so sami izdelali in postavili ves vodovodni sistem ter nanj priključili njihove hiše, 

na kar so bili še posebej ponosni. Svoje ugotovitve so predstavili starejši skupini otrok 

našega vrtca. Menim, da so vodovodni sistem imeli možnost predstaviti vsi otroci, ki 

so to želeli, in takih je bilo kar veliko. Ostali otroci so jih z zanimanjem poslušali in 

obenem opazovali naš vodovodni sistem ter ga občudovali. Videla sem, da jim je bil 

zelo všeč. Trem otrokom se je vmes malo zataknilo, ko so pripovedovali, vendar sem 

jih z vprašanjem spodbudila k nadaljevanju pripovedi. Pri nekaterih je bila opazna 

trema, ki pa so jo uspešno premagali in nadaljevali s predstavitvijo, nekaterim pa so k 

nadaljevanju pomagali tudi ostali naši otroci. Po nekaj predstavitvah naših otrok so se 

tudi otroci starejše skupine vrtca naučili, kako poteka pot vode od izvira skozi 

vodovodni sistem v čistilno napravo in naprej v morje, zato so hoteli to predstaviti. 

Z izvedbo vseh faz celotnega projekta sem zelo zadovoljna, saj menim, da so otroci 

imeli možnost aktivnega raziskovanja. Ves čas projekta sem se držala našega načrta, 

hkrati pa sledila otrokom in njihovim željam in pobudam ter zato v sam projekt vključila 

tudi nekaj spontanih dejavnosti, ki so bile otrokom zelo všeč in so hkrati sovpadale z 

našo temo. Ocenjujem, da so bili otroci za vse dejavnosti izredno motivirani in željni 
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novega znanja in pridobivanja izkušenj predvsem zaradi tega, ker so sami raziskovali 

in iskali informacije. Vsakič, ko sem prišla v njihovo skupino, so me željno pričakovali 

in čakali, kaj bomo delali. Pri dejavnostih so večinoma sodelovali vsi otroci. Tudi tisti 

otroci, ki so običajno bolj zadržani, so pri posameznih dejavnostih zelo presenetili in 

se samodejno vključevali v različne aktivnosti. Otroci so iskali informacije v različnih 

oblikah, prek računalnika, knjig, revij, slik pa tudi neposredno z ogledom vodovodnega 

stolpa, opravili so intervju z upravljalcem in s svojimi starši. Neposredno so opazovali 

svoje okolje, naravo, reko in pri tem uporabljali vsa čutila. Vedno sem najprej otroke 

vprašala, kje bi lahko poiskali posamezen odgovor oziroma kje bi lahko dobili 

informacijo, ki nas je zanimala. Skupaj smo pretehtali naše možnosti in se potem 

odločili za tisto, ki je bila za nas izvedljiva. Vse naše informacije in odgovore na naša 

vprašanja smo dokumentirali na različne načine. Ocenjujem, da so bili otroci pri vseh 

naših aktivnostih soudeleženi po svojih zmožnostih, seveda sem med njimi opažala 

tudi razlike, kar je običajno. Tu mislim predvsem na njihovo predznanje, izkušnje pa 

tudi na njihove sposobnosti in spretnosti. Pri našem projektu je prevladovala skupinska 

oblika dela, kar se mi zdi zelo v redu z vidika družbenega življenja v vrtcu. Otroci so 

medsebojno sodelovali, se dogovarjali, skupaj reševali probleme in iskali rešitve, hkrati 

pa so imeli tudi individualne zaposlitve. Pri posameznih dejavnostih sem uporabljala 

tudi skupno obliko dela, ki pa je včasih tudi potrebna. Menim, da sem skozi faze 

projekta vse tri oblike dela med seboj dobro prepletala in uporabila tisto, ki se mi je za 

posamezno izvedbo dejavnosti zdela najboljša. 

Menim, da sem otrokom omogočila res celosten raziskovalen projekt. Otroci so skozi 

različne faze in dejavnosti usvajali znanje in se aktivno učili skozi lastno izkušnjo, kar 

se je pokazalo v zaključni fazi projekta, ko so otroci to, kar so se naučili, predstavili 

starejši skupini vrtca. S projektom smo bili vsi zadovoljni in ponosni nase, tako otroci 

kot tudi vzgojiteljici. 

Skozi sam projekt so otroci spoznavali tudi svojo vlogo pri ohranjanju čiste narave in s 

tem tudi soodvisnost človeka in družbe do okolja. Menim, da bi bilo sam projekt možno 

nadaljevati in razširiti, saj je tema voda zelo široka. V nadaljevanju bi se lahko 

osredotočili na čistost in dostopnost vode ljudem, saj vemo, da še marsikje po svetu 

voda ljudem ni dostopna tako kot nam. Lahko bi raziskali, kdaj v preteklosti so ljudje 

na Slovenskem dobili vodovod, kako se udejanja pravica otrok do pitne vode, 

osveščanje ljudi glede posledic onesnaževanja vode in narave ter še mnogo drugega. 
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 ZAKLJUČEK 

Z izvedbo celotnega projekta sem zadovoljna, saj sem vse cilje, ki sem si jih zadala, 

tudi uresničila. Otroci so bili ves čas projekta aktivni raziskovalci, saj so sami reševali 

problemska vprašanja. Za raziskovanje in iskanje informacij so uporabljali različne 

tehnike: intervju, opazovanje, eksperiment ... Uporabljali so različne vire informacij: 

internet, knjige. Vse informacije so zbrali in odbrali pomembne od nepomembnih ter 

na podlagi tega dokumentirali svoje ugotovitve. Svoja spoznanja so potem uporabili v 

praksi tako, da so svoje ugotovitve predstavili otrokom starejše skupine vrtca. Otroci 

so bili v procesu učenja aktivni udeleženci. Vse, kar so se naučili, so se naučili skozi 

lastno izkušnjo. 

Učenje z raziskovanjem zaprtega tipa je otrokom omogočilo, da je bila njihova notranja 

motivacija na visoki ravni ves čas trajanja projekta. Otroci so bili radovedni in željni 

novega znanja in odkrivanja, saj so vedno komaj čakali, da so lahko raziskovali v okviru 

različnih dejavnosti, ki sem jih načrtovala ali pa tudi ne, saj sem tudi otrokom pustila, 

da so me vodili, in se prilagajala njihovim željam in potrebam. Učne strategije 

raziskovalnega učenja zaprtega tipa so torej vplivale na motivacijo otrok, njihovo 

radovednost in željo po spoznavanju novega. 

Otroci so bili ves čas trajanja projekta med seboj zelo povezani, vladalo je prijetno 

vzdušje, med seboj so si pomagali in sodelovali ter se hkrati učili koristnih in uporabnih 

stvari za življenje. Spoznavali so pomen vode v vsakdanjem življenju, odkrili, od kod in 

kako pride voda v pipo, spoznali, kako lahko vsak izmed nas pripomore k lepšemu in 

čistejšemu okolju. Otroci so skozi projekt razvijali zavest o značilnostih okolja, ki so 

pomembne za vse nas, še zlasti voda, in na katere lahko sami s svojimi dejanji 

vplivamo. 

Strategije učenja z raziskovanjem so otrokom omogočile, da so razvijali 

metakognitivne zmožnosti. Znanje, ki so ga pridobili na ta način, je zato tudi trajnejše. 

Z našim raziskovalnim projektom smo bili na koncu vsi zadovoljni: otroci, ker jim je bilo 

aktivno raziskovanje v velik izziv in veselje, jaz, ker sem uresničila zastavljene cilje in 

naloge in ob tem razveseljevala otroke, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ki sta 

projekt v celoti podprli, ter ravnateljica vrtca, ki je bila z izpeljavo mojega projekta tudi 

zadovoljna, saj sem sedaj pri njih zaposlena. 
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