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POVZETEK 

Predšolski otroci se večinoma učijo z neposredno izkušnjo. Imajo notranjo željo po 

raziskovanju in odkrivanju odgovorov na svoja vprašanja. Nova znanja in spoznanja otroci 

najlažje in najbolj uspešno pridobijo z izkušnjami, v katerih sodelujejo oni sami. 

V diplomski nalogi sem raziskovala predstave predšolskih otrok o mlečnih izdelkih in izvoru 

mleka ter odnos otrok do tovrstne hrane. Zasnovala in izvedla sem dejavnosti, ob katerih so 

otroci v vrtcu z neposredno izkušnjo spoznavali mleko in mlečne izdelke, njihov izvor, 

proizvodnjo in njihove načine uporabe za prehrano.  

Otroci so spoznavali izvor mleka in njegove značilnosti ter iz njega naredili bananino mleko. 

Spoznavali so smetano in iz nje naredili maslo. Učili so se o pomenu mikroorganizmov v 

nastajanju mlečnih izdelkov. Izdelali smo kislo mleko in iz njega naredili skuto in skutni 

namaz. Izdelali smo jogurt in mu dodali sveže sadje. Za konec smo naredili tudi svoj sir. 

Z otroki eksperimentalne in kontrolne skupine sem pred dejavnostmi opravila individualne 

ustne intervjuje ob konkretnih primerih mlečnih izdelkov. V njih sem ugotavljala, kako 

predšolski otroci prepoznavajo mlečne izdelke ter kaj o njihovih značilnostih in izvoru vedo. 

Raziskovala sem tudi odnos otrok do uživanja mleka in mlečnih izdelkov. Analiza rezultatov 

ter primerjava s kontrolno skupino je pokazala, da so otroci eksperimentalne skupine z 

neposredno izkušnjo preko aktivnega učenja pridobili veliko znanja o mleku in mlečnih 

izdelkih in da je njihov odnos do tovrstne hrane postal bolj pozitiven.  

KLJUČNE BESEDE 

 predšolski otrok 

 začetno naravoslovje 

 aktivno učenje 

 mleko in mlečni izdelki 

 

  



ABSTRACT 

Preschool children learn mostly by direct experience. They have internal motivation to 

explore and discover answers to their questions.  Knowledge and expertise are easily and 

more successfully acquired by experiences, in which children are directly involved. 

In my diploma I made a research on preschool children’s perception of dairy products and the 

sources of fresh milk and children’s attitude towards dairy food. I created and performed 

activities for children in nursery school. They learnt about milk and dairy products, their 

sources, milk production and its various usages in everyday nutrition by direct experience. 

Children got information about milk sources and its characteristics and they made banana 

milk. They learnt about cream and made some butter. They also learnt about the meaning of 

microorganisms in the process of making dairy products. We made sour milk and used it to 

make cottage and cottage spread. We made yoghurt and added in it some fresh fruit. The last 

task was to make cheese by ourselves. 

Before performing these activities, I interviewed children in experimental and control groups 

by using actual examples of dairy products. The interviews gave me the information if 

preschool children are familiar with various dairy products, their sources and characteristics. 

The analysis and the comparison with control group showed that children in the experimental 

group, which had learnt by direct experience and active learning, gained more knowledge on 

milk and dairy products. Their attitude towards dairy products became also more positive. 

KEYWORDS 

 Preschool child 

 Preschool science activities 

 Active learning 

 Milk and dairy products 
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1 UVOD 

1.1 ZAČETNO NARAVOSLOVJE V VRTCU  
Prvo srečanje z znanostjo in njenimi metodami za otroka predstavlja začetno naravoslovje. 

Prav naravoslovne teme so najprimernejše za vodeno raziskovanje v obdobju zgodnjega 

otroštva, saj so predmeti in pojavi konkretni. Abstraktno spoznavanje pojmov je dostopno 

vedno in povsod, pogojeno je s posameznikovim dojemanjem le-teh. Zato naravoslovje za 

najmlajše ni obremenjujoče in nasilno. Naravoslovne teme imajo v zgodnjem otroštvu dve 

pomembni vlogi: za otroke predstavljajo neposredno okolje, ki ga lahko raziskujejo brez tuje 

pomoči, in omogočajo dojemanje med konkretnim in abstraktnim načinom. Otroci imajo radi 

raziskovalne aktivnosti, zato je pomembno, da se med igro seznanjajo z mnogimi dejstvi in 

usvajajo številne pojme. Vse to je temelj njihove kreativnosti, ki je bistvena za osebno 

uspešnost v prihodnosti (Novak idr., 2003). 

Že v zgodnjem otroštvu se pričneta oblikovati znanje o naravi in odnos do nje. Otrok bo v 

vsakdanjem življenju lažje sprejemal nove dosežke znanosti in tehnologije, jih pravilneje 

uporabljal in vrednotil v odnosu do narave. V naravoslovju je zelo pomembna enostavnost, ki 

jo dosežemo z originalnimi rešitvami. S tem dosežemo ustvarjalnost, ki je naravni cilj učenja 

naravoslovja. Ustvarjalnost sicer lahko razvijamo tudi z likovno in glasbeno vzgojo, vendar so 

v metodah naravoslovja dejavnosti, ki razvijajo specifične sposobnosti. Taka dejavnost je 

preverjanje naših idej, hipotez preko znanstveno zasnovanih poskusov. Vse to nam omogoča 

narava sama (Krnel, 1993). 

Preden želimo otroke nekaj naučiti ali jim nekaj predstaviti, moramo poznati njihovo razlago 

za že pridobljene pojme in dejstva. Vzgojitelj se mora zato seznaniti z otrokovimi osebnimi 

razlagami, preden vpelje nove izkušnje o tem procesu ali pojavu. Od tega je odvisna 

uspešnost kognitivnega konflikta (Novak idr., 2003). 

Kognitivni konflikt temelji na otrokovem soočanju zamisli in novih izkušenj, novih dejstev o 

naravnih pojavih, ki so v nasprotju. Razlika med obstoječo razlago pojava in novimi 

izkušnjami povzroči nezadovoljstvo in potrebo po novi razjasnitvi zmede, ki pri tem nastane. 

Tu se pojavi težnja po izogibanju konflikta, ki bi porušila staro strukturo, ki se je zdela 

uporabna in smiselna. Za to je potreben določen čas, saj do nove zamisli ne pride takoj po 

soočenju. Uspešnost strategije kognitivnega konflikta je odvisna od jasnega zavedanja in 

sposobnosti izražanja osebnih razlag pojavov pred soočenjem z novo izkušnjo (Krnel, 1993). 



2 
 

1.2 PREDSTAVE OTROK O IZVORU HRANE 

Veliko predšolskih otrok se s hrano sreča v trgovini, ko je le-ta že predelana in zapakirana. 

Problem nastane v tem, da otroci ne poznajo izvora hrane in si ne znajo predstavljati, kako 

hrana pride do trgovine. 

Naša uravnotežena prehrana mora biti sestavljena iz veliko nepredelane hrane, kot je npr. 

mleko, sveže sadje, zelenjava in druge nepredelane snovi. Da bi posamezniki čim bolj 

vključili svežo prehrano na vsakdanji jedilnik, jim je potrebno pomagati raziskati od kod 

prihaja hrana. Prehranjevalni vzorci se razvijajo že v zgodnjem otroštvu (Kos in Jerman, 

2012).  

Z ustrezno prehrano otrokom omogočimo primerno rast in razvoj, dobro psihofizično 

kondicijo in povečamo odpornost proti različnim boleznim. Prav zato ima pravilna prehrana 

že v zgodnjem otroštvu poglaviten pomen. Starši, vzgojitelji in drugi, prisotni pri 

prehranjevalnih navadah otrok, imajo pomembno vlogo, saj morajo otrokom omogočiti 

kakovostno in raznoliko prehrano. 

Zelo pomembno je, da otroku omogočimo izkušnje s področja spoznavanja in sodelovanja pri 

nastanku naše prehrane. Otroci, ki imajo izkušnjo s sodelovanjem pri vzgajanju in 

proizvajanju hrane, lahko to prenesejo na svoje vsakdanje življenje, poleg tega pa razvijajo 

navade odgovornosti in vzgojo, pri kateri najdejo zadovoljstvo in nekaj koristnega. Vse to je 

odločilnega pomena za nadaljnje ohranjanje in varovanje naravnega okolja (Kos in Jerman, 

2012). 

Otroci se z neposredno izkušnjo ob spoznavanju izvora hrane srečajo že zelo zgodaj doma in 

v vrtcu. Dober primer za to so različni zeliščni vrtovi v vrtcih, pomoč otrok staršem pri 

vzgajanju sadja in zelenjave, možnost sodelovanja otrok pri vsakdanjih pripravah jedi ipd. Te 

dragocene izkušnje otrokom omogočijo izboljšanje znanja o izvoru hrane, ki jo s tem 

posledično z večjim veseljem uživajo. 

Raziskave so pokazale, da obstaja povezava med poznavanjem izvora hrane, sodelovanjem pri 

pridobivanju hrane ter odnosom do le-te. Otroci, ki so bili prisotni pri procesih spoznavanja in 

sodelovanja hrane, so jo veliko raje uživali, prav tako se je spremenil njihov odnos do nje. 

Vsa nova spoznanja otrokom omogočijo, da zdrav način prehranjevanja prenesejo v domače 

okolje in kasneje v njihovo odraslo življenje (Kos in Jerman, 2012). 
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Veliko vrtcev organizira večdnevne obiske kmetij, ki brez dvoma otrokom ponujajo bogate 

izkušnje. Na žalost se vsi otroci takšnih obiskov ne morejo udeležiti, nekateri zaradi finančnih 

stroškov, nekateri pa zaradi dejstva, ker ne morejo zdržati brez bližine staršev. V raziskavah 

lahko beremo, da so obiski otrok na lokalnih kmetijah imeli pozitiven učinek na njihovo 

vključevanje v lokalno skupnost. Ti obiski so otrokom nudili možnost za razvoj pozitivnega 

odnosa do lokalnih kmetij in kmetijstva (Kos in Jerman, 2012). 

Tudi v našem kraju imamo veliko turističnih kmetij, ki sodelujejo z vrtci in otrokom 

približujejo življenje in delo na kmetiji. Kmetije otrokom omogočajo, da se aktivno 

vključujejo v pridelavo hrane od samega začetka (npr. ročna molža krave) do končnega 

produkta (npr. maslo). S pomočjo teh procesov otroci temeljito spoznajo postopke pridelave 

hrane in potek kmečkih opravil. Posledično so otroci bolje seznanjeni s samimi prehranskimi 

produkti, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. S takimi prijemi razbijamo napačne 

predstave otrok o tem, da krave niso vijolične barve in čokoladno mleko ne priteče iz črne 

krave. 

1.3 AKTIVNO UČENJE 
Otroci sestavljajo in spoznavajo svoj svet z aktivnim učenjem ter iz njega izpeljujejo pomen z 

razmišljanjem. Aktivno učenje izhaja iz prirojene želje po raziskovanju. Otroci posledično 

zastavljajo vprašanja in iščejo odgovore na vprašanja o ljudeh, materialih, dogodkih in 

zamislih. S tem uresničujejo svoje namene in se vključujejo v ključne izkušnje, kot so 

ustvarjalne, trajne interakcije z ljudmi, materiali in zamislimi, ki podpirajo njihovo umsko 

čustveno, socialno in telesno rast (Hohmann  in Weikart, 2005). 

Aktivno učenje je odvisno od: 

 pozitivne interakcije med odraslim in otrokom, 

 okolja, ki nenehno ponuja možnost izbire in odločitve, 

 dosledne dnevne rutine, ki podpira aktivno učenje in  

 vrednotenja, ki odraslim zagotovi, da so otroci v njihovem središču pozornosti (prav 

tam). 

S tem poznamo High/Scopov predšolski »Krog učenja«: 
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Miselni vzorec 1: High/Scopov "krog učenja" (Hohmann in Weikart, 2005) 

 

Učenje predšolskih otrok je sestavljeno predvsem iz neposredne izkušnje. Otroci imajo željo 

po interakciji z naravo, raziskovanju in eksperimentiranju.  Eden od »mrtvih kotov« današnjih 

raziskav je vprašanje, koliko izkušenj in znanja lahko pridobijo otroci z obiski kmetij in 

drugih dejavnosti, povezanih s kmetijstvom (Kos in Jerman, 2013). 

Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da mora predšolska vzgoja v vrtcih graditi na 

zmožnosti otrok in jih voditi k pridobivanju novih izkušenj. To jim omogočimo s postavitvijo 

AKTIVNO 
UČENJE 
(KLUČNE 

IZKUŠNJE IN 
INICIATIVNOST) 

VREDNOTENJE 

•skupinsko delo 

•dnevni anekdotski 
zapiski 

•dnevno načrtovanje 

•vrednotenje otroka 

INTERAKCIJA MED 
ODRASLIM IN 
OTROKOM 

• interakcijske strategije 

•spodbude 

•reševanje problemov v 
konfliktnih situacijah 

UČNO OKOLJE 

 

•kotički 

•materiali 

•shranjevanje 

DNEVNA RUTINA 

 

•načrtovanje-izvedba-
obnova 

• igra v majhnih skupinah 

• igra v veliki skupini 
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problema, ki otroke smiselno vključuje v aktivno učenje in jim s tem omogočimo izražanje, 

doživljanje in močno čustveno in socialno angažiranje. 

1.4 ZDRAVSTVENO USTREZNA PREHRANA 
Hrana je nujno potrebna za proces rasti, razvoja in obnove oziroma izpolnjevanje lastnih 

potreb po energiji. Telo potrebuje: beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe, vitamine, 

minerale in prehranske vlaknine, ki jih pridobi z uživanjem mešane prehrane. Potrebe po 

hranilih pokrijemo z uživanjem različnih živil, kot so: poleg vode pomembna škrobna živila, 

sadje in zelenjava, meso, jajca, stročnice, mleko in mlečni izdelki ter masti in olja. Otrok si že 

v prvih letih življenja oblikuje svoj odnos do hrane, pri čemer sta poleg družine bistveno 

pomembna vrtec in šola, k čemer mnogo prispevajo starši in vzgojitelji s svojimi zgledi. 

Oglaševanje ima zelo velik vpliv na nezdravo prehranjevanje. Tovrstna nezdrava prehrana 

hrana je sicer okusna, vendar nima ustrezne sestave. Pod nezdravo hrano štejemo hitro 

pripravljene jedi, hrustljave prigrizke, različne sladkarije in gazirane sladke pijače. Ta hrana je 

bogata z maščobami, s solmi in čistimi sladkorji. Posledici uživanja takšne hrane sta debelost 

in slabo zdravstveno stanje (Novak idr., 2003). 

Za posamezna razvojna obdobja in različne telesne dejavnosti so priporočeni različni deleži 

posameznih hranil v prehrani (Tabela 1). 

Tabela 1: Priporočeni deleži osnovnih hranil v hrani v % 

 Beljakovine maščobe ogljikovi hidrati 

Dojenček od 10 do 20 50 od 30 do 40 

Otrok od 10 do 12 od 35 do 40 od 50 do 60 

Odrasli od 12 do 17 od 25 do 35 od 50 do 55 

 

Za dojenčka je materino mleko najboljši vir hranilnih snovi od prvih 6 do 12 mesecev 

življenja. V drugi polovici prvega leta starosti se otrok privaja hranjenju z žlico. Na ta način 

dobiva sadne sokove in kaše iz svežega sadja in zelenjave, belo meso, mlečne izdelke, 

rumenjak, hrano iz rastlinskega zrnja (najprej brez glutena: riž, koruza, po 8. mesecu pa tudi 

žita: pšenica, oves, rž, ječmen ...). V drugem letu se v primerjavi s prvim letom rast upočasni 

in njegove energijske potrebe se zmanjšujejo. Manjše je tudi število obrokov hrane, ki mora 

biti kakovostna in mora vsebovati vse potrebne sestavine. Ustrezna prehrana je osnova 

trajnega telesnega in duševnega zdravja, saj zvišuje odpornost proti: neugodnim vplivom 
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okolja; boleznim, ki so povezane z nepravilno prehrano v otroštvu (debelost, neješčnost, 

slabokrvnost itd.), in civilizacijskim boleznim v odrasli dobi (sladkorna bolezen, debelost, 

bolezni srca in ožilja, maligna obolenja) (prav tam).  

1.5 MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 

1.5.1 MLEKO 

Mleko je živilo, ki ga spoznamo že v ranem otroštvu. 

Kravje mleko je v Sloveniji in prav tako Evropi gospodarsko in tehnološko najpomembnejše. 

Zanimivo je dejstvo, da za kravje mleko uporabimo le izraz »mleko«, vse preostale vrste 

mleka poimenujemo v celoti, npr.: kozje mleko, ovčje mleko, bivolje mleko, kobilje mleko 

ipd. Iz mleka z ustrezno kemijsko sestavo lahko izdelamo kakovostne mlečne izdelke, kot so: 

sladka in kisla smetana, sladka in kisla sirotka, jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec, mlečni 

sladoled, surovo maslo, mleko v prahu, skuta, različni siri ipd. (Šubic, Mavrin, Bešter, 2014). 

Glavne sestavine mleka so: 

 

Miselni vzorec 2: Glavne sestavine mleka (Šubic, Mavrin, Bešter, 2014) 

1.5.2 SIR 

Sir je mlečni izdelek, narejen iz surovega ali toplotno obdelanega mleka, smetane, pinjenca ali 

sirotke. Kot stranski produkt, ki ga omogočimo pri izdelavi, nastane del vode v obliki sirotke. 

Poznamo veliko postopkov izdelave in raznovrstne dodatke, zaradi česar posledično poznamo 

zelo veliko raznolikih, pestrih in bogatih okusov sira. Sirarstvo ima že tisočletno tradicijo v 

GLAVNE 
SESTAVINE 

MLEKA 

VODA 87,5 % 

BELJAKOVINE 
3,3 % 

MINERALNE 
SNOVI 0,7 % 

MLEČNA 
MAŠČOBA 

3,8 % 

LAKTOZA  

4,7 % 

suha  

snov 

12,5 % 
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zgodovini, saj je bil to eden od načinov konzerviranja mleka. Skozi stoletja se je izdelovanje 

sira precej razvilo in tako ločimo različne postopke sira, ki se med seboj razlikujejo zaradi: 

 vrste mleka, 

 načina usirjenja, 

 načina zorenja, 

 količine suhe snovi oziroma vode v siru in 

 količine mlečne maščobe v suhi snovi sira. 

1.5.2.1 SUROVINE, KI JIH POTREBUJEMO ZA IZDELAVO SIRA SO: 

Mleko kot osnovna surovina mora biti neoporečno, prav tako mora imeti nizko vsebnost 

mikroorganizmov in somatskih celic. Mleko mora imeti tudi primerno kislost, in sicer 

vrednost PH od 6,6 do 6,8. 

Mikrobiološka cepiva ali starterske kulture so večinoma sestavljene iz ene ali več vrst 

mlečnokislinskih ali drugih bakterij. Te bakterije imajo med izdelavo naloge zaviranja rasti 

škodljivih mikroorganizmov, proizvajanja mlečne kisline, razgrajevanja mlečnih maščob in 

beljakovin, proizvajanja plina, ki je potreben za nastajanje sirnih očes, oblikovanja koaguluma 

in arome sira. 

V surovem mleku je kalcij v prosti ali vezani obliki. Med toplotno obdelavo mleka in daljšim 

skladiščenjem se kalcij, ki je bil vezan na kazein, veže še z drugimi sestavinami mleka in tako 

ni na voljo med siriščnim usirjenjem mleka. Posledično bi lahko usirjenje predolgo trajalo, 

koagulum bi bil premehak, sinteza slabotna, testo sira kredasto in drobljivo. Zato kalcij 

dodajamo v toplotno obdelano mleko ali dalj časa hlajeno mleko. 

Lizozim je encim, ki prav tako zavira delovanje maslenokislinskih bakterij med zorenjem 

sira. Prisoten je v mleku in jajčnem beljaku, iz katerega ga tudi pridobivajo. 

Za koagulacijo oziroma strjevanje glavne beljakovine mleka (kazeina) uporabljamo različne 

siriščne encime. Če dodamo preveč sirišča, ima lahko sir po zorenju grenak priokus, če ga 

dodamo premalo, se mleko predolgo in slabo usirja. 

Sol lahko v sire dodamo med izdelavo ali po stiskanju sira, ko iz sira odteče odvečna sirotka. 

Sol da siru okus, oblikuje in učvrsti skorjo sira ter sir delno konzervira. 

Siru lahko dodamo tudi različne začimbe, ki mu dajo nov okus in aromo. 
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1.5.2.2 POTEK IZDELAVE SIRA 

1. Toplotna obdelava mleka: 

Za različne vrste sira mleko segrevamo do različnih temperatur in različno dolgo časa, pri 

čemer preverimo tudi kakovost mleka. Glede na kakovost prilagajamo dodajanje 

mikrobiološkega cepiva. 

Temperature in čas toplotne obdelave sira: 

Tip sira: Režim toplotne obdelave 

trdi sir 65 – 68 °C, 20–30 minut 

poltrdi sir 72–74 °C, 15–20 sekund 

mehki sir 72–76 °C, 20–45 sekund 

sveži sir 72–76 °C, 1–2 minuti 

 

2. Usirjenje mleka: 

Sirišče uravnavamo glede na temperaturo, vrsto sira, lastnosti mleka, letni čas ter kakovost in 

učinkovitost sira. Sirišče raztopimo v hladni vodi in raztopino vlijemo v mleko. Vse skupaj 

dobro premešamo in mleko pustimo mirovati. Usirjenje mleka je čas, ko se tvori čvrsta 

struktura. 

3. Rezanje in obdelava koaguluma: 

To je postopek, pri katerem se oblikujejo sirna zrna. Dovolj čvrst koagulum razrežemo z 

nožem ali sirarsko harfo na kocke primernih velikosti. Za tem sledi mešanje, ki se prilagaja 

glede na vrsto sira. Med mešanjem iz sirnih zrn izteka sirotka. 

4. Dogrevanje in sušenje sirnih zrn: 

Z dogrevanjem, ki poteka med stalnim mešanjem vsebine, pospešimo iztok sirotke iz sirnih 

zrn. Sirna zrna so po končanem dogrevanju še zelo mehka. Sušenje je faza, v kateri sirna zrna 

oddajajo sirotko, se pri tem krčijo in postajajo vedno čvrstejša. 
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5. Oblikovanje in stiskanje: 

Ko so sirna zrna dovolj čvrsta, jih je potrebno ločiti od sirotke in oblikovati v končno obliko. 

Sirna zrna lahko zajamemo na dva načina: pustimo, da se zrna usedejo na dno posode in se 

ujamejo v sirarski prt ali pa jih ujamemo v plastično posodo z luknjami, skozi katere odteka 

sirotka. Sveži in mehki siri se ne stiskajo, pri poltrdih in trdih sirih s stiskanjem odstranimo še 

preostalo prosto vodo, ki se ujame med sirnimi zrni, in s tem omogočimo homogeno zaprto 

strukturo testa. Za stiskanje lahko uporabimo mehanske, pnevmatske ali vakuumske 

stiskalnice. 

6. Soljenje: 

Soljenje je zelo pomembno, saj prispeva k okusu sira, vpliva na utrjevanje skorje in testa ter 

na spremembo beljakovin in zavira delovanje škodljivih mikroorganizmov v siru. Uporabimo 

lahko tri načine dodajanja soli: soljenje sirnih zrn (Mleto sol dodamo sirnim zrnom pred 

oblikovanjem.), suho soljenje sira (Grobo sol nanesemo na sir po celotni površini po 

oblikovanju.) in soljenje v slanici (V raztopini soli in vode namočimo sir.). 

7. Zorenje: 

Sire po soljenju prenesemo v zorilnico. To je poseben prostor s prilagojeno temperaturo, 

relativno vlago in pretokom zraka. Sire med zorenjem redno obračamo in negujemo. Čistimo 

jih s toplo slano vodo in menjamo deske, na katerih se siri zorijo. Siri med zorenjem postajajo 

prožni, pridobivajo aromo, spreminjajo barvo, tvorijo se očesa itd. 

8. Razrez sira in pakiranje: 

Sir je po razrezu in med skladiščenjem izpostavljen izsuševanju in mikrobiološki 

kontaminaciji. Obstojnejši je torej, če ga vakuumsko pakiramo ali ovijemo v krčljivo folijo. 

Sir lahko shranimo tudi v slanici ali olju (Šubic, Mavrin, Bešter, 2014). 

1.5.3 SKUTA 

Skuta spada med najbolj pogoste sveže sire. Skuto lahko izdelamo iz posnetega, delno 

posnetega ali polnomastnega mleka z dodatkom izbranih mikrobioloških kultur. Za izdelavno 

skute najprej potrebujemo kislo mleko.  
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1.5.3.1 IZDELAVA SKUTE 

1. Odbira in priprava mleka: 

Za izdelavo skute uporabimo kakovostno kislo mleko. Kislo mleko segrejemo od 72 do 74 °C 

in pustimo 20 do 40 sekund. 

2. Ohlajanje na temperaturo cepljenja: 

Po toplotni obdelavi mleko ohladimo na 24 do 27 °C. 

3. Rezanje koaguluma: 

Z razrezom začnemo, ko je kislo mleko dovolj čvrsto, homogeno, gladke površine in 

porcelanastega videza, ob steni pa je že nekaj izločene bistre sirotke. Z nožem kislo mleko 

razrežemo na stolpiče čim bolj enakomernih velikosti. 

4. Dogrevanje: 

Vsebino enakomerno brez mešanja segrejemo na 38 do največ 42 °C. 

5. Prelaganje v vreče ali oblikovala: 

Segreto skuto preložimo v cedila, na katera smo položili tkanino ali pa v oblikovala. Pri tem 

pustimo čim bolj enakomerno odtekanje sirotke. 

6. Embaliranje: 

Izdelano skuto polnimo v primerno čisto embalažo ali vrečke. 

7. Skladiščenje: 

Hranimo na hladnem pri temperaturi od 2 do 6 °C (Šubic, Mavrin, Bešter, 2014). 

1.5.4 SUROVO MASLO 

Surovo maslo je mlečni izdelek z visoko vsebnostjo mlečne maščobe, in sicer nad 80 %. 

Izdelamo ga lahko iz neoporečne kisle ali sladke smetane z deležem mlečne maščobe med 35 

in 40 %. 

1.5.4.1 POSTOPEK IZDELAVE SUROVEGA MASLA 

1. Toplotna obdelava sladke smetane: 

Sladko smetano ob stalnem mešanju segrejemo na 90 °C. 
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2. Priprava smetane za stepanje ali metenje: 

Sladko smetano po segrevanju hitro ohladimo, da mlečna maščoba ustrezno kristalizira. 

Sestava mlečne maščobe se v različnih letnih časih spreminja: poleti je v mleku več tekočih 

maščob, pozimi je več trdnih. Zato je treba smetano poleti ohladiti na 5 do 7 °C, pozimi na 12 

do 14 °C. 

3. Stepanje smetane ali metenje: 

Metenje (medenje, bučkanje, pinjenje) je mehanska obdelava smetane do penaste strukture. 

Smetano z električnim mešalnikom ali v zaprtem kozarcu za vlaganje penasto stepemo. Zaradi 

vtepenega zraka se maščobne kroglice nizajo na površini zračnih mehurčkov in se pri tem 

lepijo v grozdaste povezave ali aglomerate in naprej v maslena zrna. V fazi izdelave zrn se 

prične izločati pinjenec, kar pomeni, da je metenje končano. 

4. Odstranjevanje pinjenca: 

Pinjenec odcedimo skozi cedilo, na katerem ostanejo maslena zrna. 

5. Spiranje maslenih zrn: 

V posodo natočimo enako količino hladne vode, kot je bilo pinjenca, in v njej nekaj časa 

pustimo maslena zrna. Vodo nato odlijemo.  

6. Gnetenje maslenih zrn: 

Ustrezno ohlajena maslena zrna gnetemo, da dosežemo ustrezen delež vode v končnem 

izdelku in postopek izpeljemo do konca. 

7. Oblikovanje in embaliranje surovega masla: 

Surovo maslo lahko oblikujemo v štručko ali napolnimo v različna oblikovala. Če uporabimo 

lesena oblikovala, jih najprej oplaknemo s hladno vodo, da bomo pozneje surovo maslo lažje 

stresli iz njega. Pri polnjenju lesenega oblikovala moramo biti pozorni, da posamezne plasti 

masla dobro povežemo med seboj, da iztisnemo ves zrak in dobimo lepo oblikovan končni 

izdelek. 
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8. Shranjevanje surovega masla: 

Surovo maslo shranjujemo v hladilniku pri temperaturi od 2 do 6 °C. Če ga nameravamo 

porabiti pozneje, ga zmrznemo in shranimo pri temperaturi pod –20 °C (Šubic, Mavrin, 

Bešter, 2014). 

1.5.5 JOGURT 

Jogurt je najbolj priljubljena vrsta fermentiranega mleka. Izdelamo ga lahko iz vseh vrst 

toplotno obdelanega mleka, ki mu dodamo ustrezno količino tremofilne mikrobiološke kulture 

Le-ta vsebuje dve vrsti mlečnokislinskih bakterij: Streptococus thermophilus in Lactobacillus 

delbreueckii spp. Bulgaricus. Bakterije v kulturi pretvorijo mlečni sladkor v mlečno kislino in 

druge aromatične snovi, ki oblikujejo značilno strukturo, okus in vonj jogurta. 

1.5.5.1 IZDELAVA TEKOČEGA JOGURTA 

1. Toplotna obdelava mleka: 

Mleko med stalnim mešanjem segrejemo na 90–95 °C. 

2. Ohlajanje mleka na temperaturo cepljenja: 

Mleko po pravilni toplotni obdelavi ohladimo na 42 do 45 °C, kar je najbolj ugodno za 

delovanje termofilnih mlečnokislinskih bakterij jogurtove kulture. 

3. Dodajanje in vmešanje mikrobiološke kulture: 

Kot cepivo lahko uporabimo kupljen čvrsti sveži jogurt, ker vsebuje aktivne mikroorganizme. 

Jogurt dodamo mleku in mešamo 1 do 3 minute, da se mikroorganizmi enakomerno 

porazdelijo po celotni prostornini mleka. 

4. Zorenje ali inkubacija cepljenega mleka: 

Cepljeno mleko postavimo v prostor s stalno temperaturo od 42 do 45 °C (zorilna komora, 

posoda ali omara s termostatom, kuhinjska pečica, vodna kopel itd.). Faza je končana v dveh 

do treh urah. 

5. Ohlajanje in shranjevanje: 

Po zorenju jogurt čim hitreje ohladimo na temperaturo med 2 in 6 °C, da se prekine delovanje 

mlečnokislinskih bakterij in s tem naraščanje kislosti. Pravilno in neoporečno narejen jogurt 

ima rok uporabnosti vsaj dva tedna. 
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2 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN 

RAZISKOVALNA METODA 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
V Kurikulumu za vrtce (1999) je narava opredeljena kot posebno področje, v okviru katerega 

razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v okolje, ki nas obdaja. 

 

Predšolski otrok pridobiva izkušnje, kako on sam in drugi ljudje vplivajo na naravo ter kako 

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja (prav tam). Otrok se prek 

raziskovanja, svojih interesov, spoznanj, različnih aktivnosti in izkušenj ob pomoči 

vzgojiteljev in staršev vključuje v vse svoje faze učenja (Devjak, Berčnik, Plestenjak, 2008).  

 

Predšolski otroci svoje znanje gradijo na neposrednih izkušnjah iz svojega okolja, jih 

vključujejo v obstoječi okvir in iščejo njihov smisel ter svoje znanje prilagajajo že 

obstoječemu, ki ga ob tem spreminjajo in bogatijo (Krnel, 1993). 

 

Večina predšolskih otrok ne pozna izvora hrane in se s tem tudi ne zaveda, da izvira iz živih 

bitij. Poznavanje izvora hrane pomembno vpliva tudi na odnos do hrane. Odnos otrok do 

hrane se oblikujejo že v zgodnjem otroštvu, zato je to obdobje ključno za seznanjanje otrok s 

tovrstno tematiko (Kos in Jerman, 2013).  

 

V diplomskem delu sem raziskovala predstave predšolskih otrok o mlečnih izdelkih in izvoru 

mleka. Preverjala sem tudi odnos otrok do tovrstne hrane. Zasnovala in izvedla sem 

dejavnosti, ob katerih so otroci z neposredno izkušnjo spoznavali mleko in mlečne izdelke ter 

njihov izvor in proizvodnjo. Po opravljenih dejavnostih sem ugotavljala napredek otrok v 

znanju ter spremembo v odnosu do tovrstne hrane. Z dejavnostmi, uresničenimi v 

diplomskem delu, sem želela ustvariti močnejšo vez med vrtcem in lokalno skupnostjo, saj so 

otroci del dejavnosti izvajali na bližnji kmetiji. Ob diplomskem delu sem jim želela približati 

tudi zelene poklice in poklice v prehranjevalni verigi. 

2.2 CILJI 

 Ugotoviti, ali predšolski otroci s pomočjo vida in okusa prepoznavajo mlečne izdelke. 

 Ugotoviti, ali predšolski otroci poznajo izvor in nastanek mleka in naštetih mlečnih 

izdelkov. 
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 Raziskati odnos predšolskih otrok do uživanja mleka in naštetih mlečnih izdelkov ter 

vzroke za priljubljenost oziroma nepriljubljenost tovrstne hrane. 

 Zasnovati in izvesti dejavnosti, ob katerih se bodo otroci z neposredno izkušnjo učili o 

izvoru mleka in izdelavi mlečnih izdelkov. 

 Ugotoviti, koliko znanja o mleku in mlečnih izdelkih lahko predšolski otroci pridobijo 

ob izvedenih dejavnostih in kako izvedene dejavnosti vplivajo na odnos otrok do 

tovrstne hrane. 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Ali otroci s pomočjo vida in okusa prepoznavajo mleko in mlečne izdelke, kot so sir, 

skuta, maslo in mleko? 

 Ali predšolski otroci poznajo izvor in nastanek mleka in naštetih mlečnih izdelkov? 

 Kakšen je odnos otrok do uživanja mlečnih izdelkov in kaj je vzrok za priljubljenost 

oziroma nepriljubljenost tovrstne hrane? 

 Koliko znanja o mleku in mlečnih izdelkih lahko predšolski otroci pridobijo ob 

dejavnostih, v katerih se z neposredno izkušnjo aktivno učijo o navedeni tematiki?  

 Kako lahko izvedene dejavnosti vplivajo na odnos otrok do uživanja mleka in mlečnih 

izdelkov? 

2.4 RAZISKOVALNA METODA 

2.4.1 Opis vzorca 

Eksperimentalno skupino je predstavljalo 19 otrok, starih od 5 do 6 let, iz Vrtca Zala pri OŠ 

Ivana Tavčarja Gorenja vas. Sodelovalo je 9 deklic in 10 dečkov.  

Kontrolno skupino je predstavljalo 17 otrok, starih od 5 do 6 let, iz Vrtca Zala pri OŠ Ivana 

Tavčarja Gorenja vas, Enota Dobrava. Sodelovalo je 7 deklic in 10 dečkov. 

2.4.2 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Podatke sem zbirala s pomočjo individualnih ustnih intervjujev, ki sem jih ob konkretnih 

primerih mlečnih izdelkov izvedla v eksperimentalni in kontrolni skupini. Vsakega otroka 

sem najprej vprašala, ali ve, od kod pride mleko. Intervju sem nadaljevala tako, da je otrok 

poskusil sir in mi povedal, kaj je to, kako je to nastalo in če to rad uživa. Enako je sledilo s 

skuto, maslom in jogurtom. Sledila so vprašanja o tem, kaj vedo o mikroorganizmih in njihovi 

vlogi pri nastanku mlečnih izdelkov, kaj še lahko naredimo iz mleka in kje so vse to izvedeli. 

Otroci eksperimentalne skupine so nato sodelovali v dejavnostih, v katerih so z neposredno 
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izkušnjo spoznavali mleko in mlečne izdelke, njihov izvor ter proizvodnjo. Po opravljenih 

dejavnostih sem individualne intervjuje v obeh (eksperimentalni in kontrolni) skupinah 

ponovila ter iz primerjave rezultatov ugotavljala, kako so izvedene dejavnosti vplivale na 

znanje ter odnos otrok do mleka in mlečnih izdelkov. 

3 REZULTATI IN RAZPRAVA 

3.1 OPIS DEJAVNOSTI Z ANALIZO 

3.1.1 SPOZNAVANJE IZVORA MLEKA IN IZDELAVA MLEČNEGA NAPITKA 

Globalni cilji: 

 Otrok doživlja in spoznava živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih, 

 otrok spoznava zdrav način življenja (Kurikulum za vrtce, 2009). 

Operativni cilji: 

 Otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo, 

 otrok odkriva in spoznava mleko in njegov izvor, 

 otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega 

prehranjevanja (prav tam).  

Potek dejavnosti: 

 Ogled posnetka molže krave, 

 razvrščanje slik poteka molže, 

 spoznavanje mleka in njegovih značilnosti, 

 izdelava plakata z idejami otrok na temo mleko ter 

 spoznavanje in izdelava bananinega mleka.  

Analiza: 

 OGLED POSNETKA MOLŽE KRAVE 

Pred nastopom sem posnela video posnetek, kjer sem otrokom pokazala, kako ročno molzem 

kravo. 
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Pred nastopom sem pripravila projektor s platnom in svojim video posnetkom. V posodo za 

molžo (»žehtar«) sem nalila mleko in se oblekla v kombinezon, na glavo pa sem si dala ruto. 

V skupino sem prišla kot kmetica Petra in z zanimanjem vprašala otroke, če sem v pravem 

vrtcu in v pravi igralnici. Otroci so mi z navdušenjem odgovorili, da sem na pravem mestu. 

Zastavila sem jim vprašanje, če mogoče vedo, od kod prihajam. Po kratkem premoru je deček 

odgovoril, da prihajam iz »štale« in jaz sem se strinjala z njim. Z navdušenjem sem jim 

povedala, da smo ravno zjutraj dobili majhnega telička in da se je najprej on do sitega najedel, 

nato pa sem še jaz pomolzla nekaj mleka zase.  

Sledil je ogled kratkega video posnetka, kjer so otroci videli, kako krave jedo seno, pijejo 

vodo, jih molzejo telički in nato sem še jaz pokazala ročno molžo krave. Po ogledu smo se 

pogovarjali o tem, kar smo videli.  

 RAZVRŠČANJE SLIK POTEKA MOLŽE 

Ob slikah (voda, seno, krava, vime, mleko) smo torej ugotovili, da krave pijejo vodo in jedo 

seno, nato jim iz vimen lahko iztisnemo mleko. Zaporedje so otroci kasneje razvrščali v enem 

izmed kotičkov. Igro zaporedja sem jim pustila v igralnici, da jo bodo lahko še naprej 

uporabljali. 

 SPOZNAVANJE MLEKA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI 

Sledil je pogovor o mleku, ki so ga otroci lahko opazovali. Ugotovili smo, da je bele barve, da 

ima prijeten vonj in da je tekočina. Otroci so mleko tudi poskusili in pri tem pripomnili, da je 

zelo dobrega okusa. Mleko, ki so ga otroci preizkušali, je bilo kravje iz bližnje kmetije, tako 

da smo se pogovorili tudi o tem, da ga je pred zaužitjem potrebno prekuhati. 

 IZDELAVA PLAKATA Z IDEJAMI OTROK NA TEMO MLEKO 

Otrokom sem prinesla velik črn plakat, na katerega sem z belo barvo napisala besedo mleko. 

Ena izmed deklic je rekla, da je plakat zelo prazen. Sledilo je moje vprašanje, kaj naj naredim 

s tem mlekom, ki je stalo pred otroki v posodi. Otroci so najprej začudeno gledali v mleko, za 

tem pa so začele padati ideje. Ideje otrok sem zapisovala na liste, ki smo jih kasneje prilepili 

na plakat. Ideje otrok:  

 »Popili bomo mleko.« 

 »Naredili bomo kakav.« 
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 »Naredili bomo sladki greh.« 

 »Smetano bi lahko naredili.« 

 »Kruh bi lahko naredili.« 

 »Mlečni riž, kašo, čokolino, gres in kosmiče bi lahko naredili.« 

 »Putr naredimo.« 

 »Palačinke.« 

 »Bananino mleko naredimo.« 

 »Naredimo sadno kupo.« 

 »Naredili bi lahko skuto.« 

 »Naredili bi lahko sir.« 

 »Naredimo torto.« 

 »Naredimo puding.« 

 »Čokolada je iz mleka.« 

 »Jogurt je iz mleka.« 

 »Naredimo čokoladne kosmiče.« 

Ko so otroci povedali vse svoje ideje, smo liste z idejami prilepili na plakat, nato smo se 

usedli za mize. Otrokom sem razdelila škarje in revije, oni so iz revij izstrigli vse, kar vsebuje 

mleko oz. je mleko. Otroci so samostojno začeli z iskanjem in kar me je še posebej 

presenetilo, je to, da so vse stvari, ki so jih našli, vsebovale mleko ali pa se mleko uporablja 

ob njihovi pripravi (čokolino, kava …). Našli so slike različnih sirov, jogurtov, mleka, 

čokolade, kruha, kave … Izstrižene slike so otroci nalepili na plakat. 

 

Slika 1: Otroci izdelujejo plakat 
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 IZDELAVA BANANINEGA MLEKA 

Kot prvo uresničitev idej otrok smo iz mleka izdelali bananino mleko. Zdelo se mi je zelo 

posrečeno, ker je eden izmed otrok prišel na idejo, da bomo izdelali bananino mleko, saj sem 

to nameravala. Najprej sem otroke vprašala, iz česa menijo, da je bananino mleko. Eden 

izmed dečkov me je začudeno pogledal in odgovoril, kot da je popolnoma logično, da je v 

bananinem mleku mleko in banana. Vsi smo se zasmejali. Otroci so si odšli umit roke in se 

usedli nazaj za mize. Otrokom sem razdelila deske, nože in kose banan, ki so jih skrbno 

zrezali na zelo majhne kose. Banane smo nato stresli v posodo in jim dodali nekaj mleka. S 

paličnim mešalnikom sem zmešala banane in mleko. Bananino mleko sem otrokom natočila v 

kozarce. Zelo zanimivo se mi je zdelo, da izmed vseh otrok ni bil všeč eni izmed deklic, ki ne 

mara mleka. Dva dečka sta se med sabo pogovarjala, da bosta tudi doma izdelala bananino 

mleko še isti dan. 

Kot posrečen zaključek je sledila spontana igra otrok, ki so si izbrali Lego kocke Kmetija in 

še eno podobno igro, ki prav tako vsebuje veliko domačih živali ter hlev s pripomočki za 

kmečka opravila. 

Poslovila sem se od otrok tako, da sem jim povedala, da moram domov, ker bodo krave odšle 

na pašo, ter jim obljubila, da se kmalu spet vidimo. 

3.1.2 SPOZNAVANJE LASTNOSTI MLEČNE MAŠČOBE IN IZDELAVA MASLA 

Globalni cilji: 

 Otrok doživlja in spoznava živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih, 

 otrok spoznava zdrav način življenja (Kurikulum za vrtce, 2009). 

Operativni cilji: 

 Otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo, 

 otrok odkriva in spoznava potek izdelave masla, 

 otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega 

prehranjevanja (prav tam).  
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Potek dejavnosti: 

 Preizkus, v katerem so otroci spoznavali gostoto mlečne maščobe v primerjavi z 

ostalim mlekom in ločevanje smetane od mleka, 

 ločevanje mleka in smetane, 

 spoznavanje, opazovanje in doživljanje izdelave masla. 

Analiza: 

 PREIZKUS, V KATEREM SO OTROCI SPOZNAVALI GOSTOTO MLEČNE 

MAŠČOBE V PRIMERJAVI Z OSTALIM MLEKOM IN LOČEVANJE SMETANE 

OD MLEKA 

V igralnico sem vstopila s posodo polnomastnega mleka, napravo za posnemanje mleka in 

staro pinjo. Otroke sem najprej vprašala, če vedo, kaj se je nabralo na vrhu mleka, ki sem ga 

imela na štedilniku. Takoj so odgovorili, da je na vrh priplavala smetana. Sledilo je moje 

vprašanje, kako to, da je smetana priplavala na vrh in ali se je prej skrivala v mleku. Otroci so 

me zmedeno gledali in odgovarjali, da je smetana v mleku, na vrh pa priplava, ker ji mleko ni 

več všeč ipd.  

Naredili smo poskus z vodo in oljem, ob katerem sem jim razložila, da so maščobe lažje od 

vode in mleka in zato priplavajo na vrh. Preden sem ulila olje v vodo, sem jih vprašala, kam 

bo šlo olje. Otroci so pravilno predvidevali, da bo priplavalo na vrh. To smo torej primerjali z 

mlekom in smetano, ki je maščoba mleka. 

 LOČEVANJE MLEKA IN SMETANE 

Sledilo je posnemanje mleka. Otrokom sem pokazala, iz česa je sestavljena naprava za 

posnemanje mleka in jo tudi sestavila. Zatem sem zlila mleko na vrh, otroci pa so opazovali, 

kako na eni strani teče mleko in na drugi smetana. Na koncu smo primerjali mleko in 

smetano. Otroci so opazili, da je smetana nekoliko rumenkaste barve, je gostejša od mleka in 

da je je manj kot mleka. Vprašala sem jih, kaj bi lahko naredili iz smetane. Ena izmed deklic 

je takoj odgovorila, da njena mami dela iz smetane »putr«. Vprašala sem jo, kako to dela 

njena mami. Odgovorila mi je, da ne ve, vedela je, da končano maslo da v lesen modelček z 

vzorcem zvončka. Ko sem ji pokazala moj leseni model, je bila zelo vesela in je povedala, da 

imajo doma točno takšen modelček. 
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 SPOZNAVANJE, OPAZOVANJE IN DOŽIVLJANJE IZDELAVE MASLA 

Sledilo je izdelovanje našega masla. Z električnim mešalnikom je vsak otrok ob mojem 

skrbnem nadzoru poskusil stepati smetano. Na koncu sem še jaz mešala, dokler se smetana ni 

začela gostiti. Otroci so opazovali spreminjanje smetane, nato je maščoba odstopila od 

tekočine v zrncih. Zrnca sem nato stisnila v kepo, tekočino smo nalili v kozarce. Otroke sem 

vprašala, če vedo, kako se imenuje tekočina, in nihče ni vedel odgovora. Povedala sem jim, da 

je to pinjenec. Vsi so ga poskusili in bili navdušeni nad okusom, razen deklica, ki ni 

navdušena nad mlečnimi izdelki. Maslo sem nato splaknila s hladno vodo in ga dala v lesen 

modelček. Ko sem modelček obrnila, so otroci navdušeno govorili: »Vav, kako lepo maslo 

imamo.« Naredili smo dva manjša kosa masla. 

 

Slika 2: Naše maslo 

Pokazala sem jim staro pinjo in jim povedala, da so brez elektrike maslo izdelovali s tem 

pripomočkom. Vsi so poskusili, kako deluje. 

Zatem so se otroci usedli za mize, kjer so si lahko namazali maslo na kruh. Maslo smo z 

navdušenjem pomalicali. 

Po malici so se otroci igrali igro kmetija in igro zaporedja (zaporedje slik: voda, seno, krava, 

vime in mleko, otroci razvrstijo v pravi vrstni red pridobivanja mleka), ki sem jim jo prinesla 

na prejšnjem nastopu. Poslovila sem se od otrok in jim obljubila, da se kmalu spet vidimo. 
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3.1.3 SPOZNAVANJE POMENA MIKROORGANIZMOV PRI IZDELAVI MLEČNIH IZDELKOV; 

SPOZNAVANJE IN IZDELAVA KISLEGA MLEKA IN SKUTE 

Globalni cilji: 

 Otrok doživlja in spoznava živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih, 

 otrok spoznava zdrav način življenja (Kurikulum za vrtce, 2009). 

Operativni cilji: 

 Otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo, 

 otrok odkriva in spoznava potek izdelave skute, 

 otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega 

prehranjevanja (prav tam).  

Potek dejavnosti: 

 Spoznavanje kislega mleka, 

 odkrivanje in spoznavanje nevidnega živega sveta, 

 spoznavanje in izdelava skute in sirotke. 

Analiza: 

 SPOZNAVANJE KISLEGA MLEKA 

Nekaj dni pred nastopom sem nekaj mleka pripravila za kisanje. Ko sem v igralnico stopila 

kot kmetica, sem s seboj prinesla kislo mleko. Žalostno sem prišla v igralnico in otroke 

vprašala, če vedo, kaj se je zgodilo z mojim mlekom, da ima kisel vonj in še zgostilo se je. 

Eden izmed dečkov je rekel, da je nastalo gosto mleko, zatem se je ena izmed deklic 

spomnila, da oni temu rečejo kislo mleko. Otroci so mleko povonjali in eden izmed dečkov je 

ugotovil, da ima vonj po skuti.  

 ODKRIVANJE IN SPOZNAVANJE NEVIDNEGA ŽIVEGA SVETA 

Otroke sem nato začudeno vprašala, kdo je skisal moje mleko. Nihče ni vedel, kdo bi to lahko 

naredil. Pokazala sem jim knjigo Nevidni živi svet (Aleksander Konjajev) in jim prebrala 

odlomek v knjigi. Sledilo je moje vprašanje, ali kdo ve, kaj so to bakterije, kot je napisano v 

knjigi. Eden izmed dečkov je odgovoril, da smo zaradi njih bolni in da je on ravno imel gripo. 

Sledilo je moje vprašanje, če bi s poskušanjem mojega kislega mleka posledično zboleli. 
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Otroci se niso strinjali. Ugotovili smo, da imamo prijazne in neprijazne bakterije. Otroke sem 

vprašala, če so videli bakterije v mleku. Odgovorili so, da ne. Eden izmed dečkov je povedal, 

da bi potrebovali lupo, da bi jih videli. Povedala sem jim, da bi potrebovali mikroskop, da bi 

jih videli. Sliko mikroskopa sem jim pokazala v knjigi.  

Zopet je sledilo moje vprašanje,  kaj so to bakterije in ostali mikroorganizmi. Otroci so me 

začudeno gledali. Pokazala sem jim že prej izdelan plakat, na katerem je pisalo bakterije in 

ostali mikroorganizmi ter je bila narisana risba bakterij kislega mleka pod mikroskopom. 

Skupaj z otroki smo najprej črkovali vsako besedo in jih nato tudi v celoti izgovorili. 

Razložila sem jim, da, če bi pogledali naše kislo mleko, bi v njem našli bakterije in ostale 

mikroorganizme. Razložila sem jim tudi besedo mikroorganizmi. Mikro pomeni majhen in 

organizem so majhna živa bitja. 

Otroci so se nato usedli za mize, kjer sem jim razdelila liste in voščenke, s katerimi so tudi oni 

narisali bakterije. Risbe so jim odlično uspele. 

 

Slika 3: Risbe otrok – bakterije in ostali mikroorganizmi v kislem mleku 

 SPOZNAVANJE IN IZDELAVA SKUTE IN SIROTKE 

Sledilo je moje vprašanje, kaj bi lahko naredili z mojim kislim mlekom. Nihče ni vedel, kaj 

naj z njim, zato sem ga postavila na električni štedilnik in ga pričela segrevati. Otroci so 

opazovali mleko. Mleko smo segreli in ga zmešali. Otroci so opazili, da je pri segrevanju 

nastala rumenkasta tekočina in majhna bela zrna. Bela zrna sem pobrala iz tekočine s cedilom 

in jih odložila na večje cedilo z gazo. Eden izmed dečkov je rekel, da je to skuta. Z njim sem 

se strinjala, nato sem vprašala, kako se imenuje rumenkasta tekočina. Eden izmed dečkov je 



23 
 

odgovoril, da je to mleko, jaz pa sem povedala, da to tekočino imenujemo sirotka, ki je 

nastala iz mleka zaradi bakterij. Sirotko sem nalila v kozarce, skuto smo še nekaj časa pustili, 

da se je odtekla in ohladila. Poskusili smo sirotko, vendar nekaterim otrokom ni bila všeč 

zaradi njene kislosti. Kasneje smo poskusili tudi skuto.  

Pokazala sem jim drobnjak s korenino, za katerega so zelo hitro ugotovili, kaj je. Prinesla sem 

nekaj že narezanega, tega s korenino pa smo kasneje posadili v lonček. Nekaj drobnjaka smo 

primešali polovici skute, drugi polovici smo primešali zmleta bučna semena. Otroci so si 

lahko oba namaza namazali na kruh. Zopet smo si pripravili odlično mlečno malico. 

3.1.4 SPOZNAVANJE IN IZDELAVA TEKOČEGA JOGURTA 

Globalni cilji: 

 Otrok doživlja in spoznava živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih, 

 otrok spoznava ožje in širše družbeno okolje, 

 otrok spoznava zdrav način življenja (Kurikulum za vrtce, 2009). 

Operativni cilji: 

 Otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo, 

 otrok odkriva in spoznava potek izdelave jogurta, 

 otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega 

prehranjevanja (prav tam).  

Potek dejavnosti: 

 Spoznavanje in izdelava jogurta, 

 spoznavanje pesmi o miški in siru, 

 spoznavanje izdelave jogurta s svežim sadjem. 

Analiza: 

 SPOZNAVANJE IN IZDELAVA JOGURTA 

V igralnico sem tokrat prišla nekoliko prej, saj smo izdelovali jogurt, za kar je potreben daljši 

postopek. S seboj sem prinesla napravo za izdelovanje jogurta, mleko in en lonček navadnega 

jogurta. 
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Z otroki smo se pogovorili o prejšnji dejavnosti, ob kateri smo spoznali bakterije. Povedala 

sem jim, da so podobne bakterije tudi v jogurtu. Jogurt smo zmešali z mlekom, da so se lahko 

bakterije razširile po celotnem mleku. Bakterije za to, da iz mleka naredijo jogurt, potrebujejo 

tudi nekaj toplote in časa, zato smo mleko z jogurtom dali v napravo, ki mleko segreje na 45 

stopinj Celzija. Mleko z jogurtom smo pustili delovati dobre 4 ure. 

Zatem so se otroci igrali in spontano sta dve deklici pripravili lutkovno predstavo o ježku in 

njegovih prijateljih. V predstavi so večinoma nastopale živali iz kmetije, poleg tega je bilo v 

predstavi omenjeno tudi mleko in sir. 

Nekaj dni pred mojim nastopom so otroci gledali revije. V eni izmed njih je deklica našla 

članek o kravah, mleku in maslu. Posledično sem predvidevala, da je deklica od mojih 

nastopov nekaj odnesla in je bila na takšne stvari bolj pozorna. Članek smo prilepili poleg 

plakata z mikroorganizmi. 

 SPOZNAVANJE PESMI O MIŠKI IN SIRU 

Po zajtrku sem otrokom povedala, da sem v hlevu srečala miško, ki si je želela jesti sir z lune. 

Otroci so takoj povedali, da je luna iz kamenja. Povedala sem jim, da poznam pesem o tej 

miški, zato sem jim jo najprej dvakrat zapela, nato smo poskusili skupaj. Pesem avtorice Mire 

Voglar z naslovom Lestev in sirček (Nograšek in Virant Iršič, 2007) smo večkrat ponovili ob 

flavti in se jo zelo hitro naučili. Otrokom sem povedala, da je bila miška zelo žalostna, ker ni 

dobila svojega sirčka, zato ji ga bomo ob mojem naslednjem obisku pomagali izdelati. 

 SPOZNAVANJE IZDELAVE JOGURTA S SVEŽIM SADJEM 

Sledil je krajši sprehod v naravi, nato smo ob prihodu v vrtec pogledali naš jogurt. Jogurt se je 

nekoliko zgostil, zato smo ga nalili v lončke, da se je pohladil. Narezali smo jagode, jabolka 

in mandarine. Otroci so najprej poskusili naš navadni jogurt, nato so si po želji vanj dali sadje. 

Jogurt je bil všeč prav vsem otrokom. 
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Slika 4: Naš jogurt s svežim sadjem 

Sledila je krajša igra in nato kosilo. Ko so otroci sedeli za mizami, smo dvakrat ponovili 

pesem o lestvi in sirčku. Za tem je sledil moj odhod in otroci so mi povedali, da se že veselijo 

našega prihodnjega srečanja. 

3.1.5 SPOZNAVANJE IN IZDELAVA SIRA V VRTCU IN NA BLIŽNJI KMETIJI 

Globalni cilji: 

 Otrok doživlja in spoznava živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih, 

 otrok spoznava zdrav način življenja (Kurikulum za vrtce, 2009). 

Operativni cilji: 

 Otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo, 

 otrok odkriva in spoznava potek izdelave sira, 

 otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost – spoznavanje 

kmetije in sirarstva, 

 otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega 

prehranjevanja (prav tam).  

Potek dejavnosti: 

 Spoznavanje in izdelava sira do sirnega zrna, 

 spoznavanje sirne sirotke in obtežitev sira, 

 opazovanje mladega hlebčka sira, 
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 opazovanje 10 dni starega sira, 

 obisk kmetije in sirnice Pri Pustotnik.  

Analiza: 

 SPOZNAVANJE IN IZDELAVA SIRA DO SIRNEGA ZRNA 

V igralnico sem zopet vstopila kot kmetica Petra. V rokah sem imela 5 litrov polnomastnega 

kravjega mleka, bakterije (kulturo) in sirišče. Na začetku sem otroke vprašala, kaj smo med 

prejšnjim nastopom obljubili miški, da ji bomo pomagali najti oziroma narediti. Otroci so 

rekli, da ji bomo pomagali narediti sir.  

Najprej smo mleko segreli in mu dodali kulturo. Mleko smo pustili 15 minut čisto pri miru, da 

so se bakterije razporedile po celotnem mleku. Za tem smo dodali še sirišče in mleko pustili 

pri miru 45 minut.  

Med tem časom sem v roke zopet prijela flavto, otroci so sami od sebe že začeli peti pesmico. 

Bila sem pozitivno presenečena nad znanjem pesmi, ki smo se jo naučili na prejšnjem 

nastopu.  

Ko je minilo 45 minut sem strjeno mleko narezala na manjše kvadrate. Za tem se je pričelo 

polurno mešanje, pri katerem so mi pomagali vsi otroci. Mleko smo mešali zelo počasi in 

opazili, da so nastala manjša zrna, ki so odstopila od sirišča. Otrokom sem povedala, da so to 

sirna zrna, tekočina se imenuje sirotka ravno tako kot pri skuti. Vsak otrok je poskusil nekaj 

sirnih zrn. 

 SPOZNAVANJE SIRNE SIROTKE IN OBTEŽITEV SIRA  

Zrna sem s cedilom pobrala v posebno plastično posodico za stiskanje sira, sirotko smo nalili 

v steklenice in jo kasneje tudi popili. 



27 
 

 

Slika 5: Ločevanje sirnih zrn od sirotke 

Naš sir smo nato obtežili s težko granitno ploščo in ga po eni uri obrnili. Medtem smo se z 

otroki igrali kmetijo. Imeli smo majhne pujske, ki prav tako pijejo mleko pri mami svinji, 

male zajce, ki tudi pijejo mleko … ipd.  

 OPAZOVANJE MLADEGA HLEBČKA SIRA 

Ko je sirotka odtekla od našega sira, smo si ga pobližje ogledali. Otrokom sem povedala, da 

bom sir odnesla v solnico. Vsi so me začudeno pogledali, kaj je to. Naš sir še ni bil slan, zato 

sem jim povedala, da ga bom dala v vodo, v kateri je zelo veliko soli. Sol bo počasi prišla do 

notranjosti sira, sledilo bo zorenje sira. Otrokom sem razložila, da bom sir dala na poličko, 

kjer se bo en mesec zoril. Sir bom obračala in jim ga prinesla nekajkrat v vrtec, kjer bomo 

opazovali, če se je kaj spremenil. 
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Slika 6: Naš hlebček svežega sira 

Od otrok sem se poslovila in jim rekla, da jim bom čez nekaj dni pripravila pravo 

presenečenje. Vsi so se zelo veselili in mi povedali, da komaj čakajo na moje presenečenje. 

 OPAZOVANJE 10 DNI STAREGA SIRA 

En mesec pred obiskom kmetije sem se z lastniki dogovorila za obisk vrtca. 

Pred samim prihodom v vrtec sem se ustavila na kmetiji pri Pustotnik, kjer sem pripravila 

kratek film o izdelavi sira: https://www.youtube.com/watch?v=gX3cLS2m67c [prenešeno 30. 

3. 2015; 17.30]. 

Ob prihodu v vrtec smo se z otroki usedli v krog, jaz sem jim prinesla pokazat naš sir. Otroci 

so takoj ugotovili, da je na njem nastalo nekaj modrega in sicer plesen, ki jo z vodo in krtačo 

odstranimo s sira. Eden izmed dečkov je za odgovor na modro stvar na siru povedal, da je to 

gotovo modra bakterija. Za tem so otroci ugotovili še, da je sir bolj rumen, da ima nenavaden 

vonj in da je trši. 

Otrokom sem povedala, da sem sir prinesla iz bližnje sirnice, oni pa so ugibali od kod. Kmalu 

so ugotovili, da sir prihaja od Pustotnikovih, kamor smo odšli na izlet. 

 OBISK KMETIJE IN SIRNICE PRI PUSTOTNIKU 

Otroci so z navdušenjem tekli v garderobo in se pričeli oblačiti. V dobrih petnajstih minutah 

smo prispeli do naše kmetije, kjer so nas že čakali Beti Brence, hči lastnice sirnice, lastnica 

sirnice Žuža Brence in psička Lola. Beti je zanimalo, kaj otroci že vedo o tem, kaj lahko 

https://www.youtube.com/watch?v=gX3cLS2m67c
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naredimo iz mleka. Našteli so bananino mleko, sir, piškote, maslo, skuto, jogurt ipd. Počutila 

sem se zelo dobro, saj so si od mojih nastopov veliko zapomnili. Kmalu se nam je pridružil še 

skrbnik hleva Niko. Najprej smo odšli do malih teličkov, kjer nam je Niko povedal zelo 

veliko o njihovih kravah. Pri eni kravi dnevno namolzejo približno 25 litrov mleka. To je zelo 

veliko zaradi dobre krme. Niko nam je razložil, da pri njih krave nimajo rogov zaradi 

ogrožanja med sabo. Krave imajo oštevilčene z rumenimi uhani, saj ima vsaka krava tudi 

svoje »dokumente«. Najprej smo videli le šest krav, ki so ločene od drugih. Niko nam je 

povedal, da bodo kmalu imele male teličke in so zato v drugem prostoru, ki ga oni imenujejo 

kravja porodnišnica. 

Zatem smo odšli v večji hlev, kjer molzejo krave. Ogledali smo si veliko število krav, poleg 

teh so otroci opazili zelo velike krave z rogovi, bike. Niko nam je povedal, da imajo te bike za 

meso in da biki pojedo tisto česar krave ne pojedo. Pravi, da so krave veliko bolj izbirčne. 

Sledil je ogled traktorjev, nad katerimi niso bili navdušeni le fantje. Niko nam je pokazal tudi 

mešalno prikolico, v kateri zmešajo seno s krmili in vitamini. V prostoru s traktorji smo videli 

tudi zelo velik kup sena. 

Zunaj nam je Niko pokazal še bale, v katerih je vlažna trava – silaža. Vse skupaj je povezal s 

primerjavo, da je to nekakšna kravja shramba. Niko se je od nas poslovil, nato nas je Beti 

odpeljala v trgovino. 

Z otroki smo najprej opazili lesene modelčke za izdelovanje masla. Takoj za vhodom v 

trgovino imajo pri Pustotnikovih narejene opazovalnice iz stekla. Skozi smo torej lahko 

opazovali, kako sta delavki izdelovali sir. Prišli smo ravno prav, saj sta ravno pobirali sirna 

zrna v modele. Nekaj časa smo ju opazovali, zatem smo si ogledali še različne sire in druge 

mlečne izdelke (jogurt, maslo, skuta … ). Kasneje smo se usedli na prej pripravljen prostor in 

si ogledali filmček, ob katerem sem otrokom razlagala postopek. Po ogledu filma smo si 

privoščili čokoladno, jagodno in vaniljevo mleko. Bilo je zelo dobro. Ko smo se okrepčali  

nas je Beti peljala v zorilnico sira. Najprej smo si ogledali sire v slanici, v nadaljevanju še 

police polne sira. V zorilnici je ravno ena izmed zaposlenih čistila plesen s sirov in jih 

obračala. Pogledali smo si, kako to dela. -Iz zorilnice smo kmalu odšli zaradi močnega vonja 

po amonijaku. 



30 
 

 

Slika 7: Otroci v zorilnici sira 

Sledilo je še skupinsko slikanje in zahvala za ogled kmetije.  

3.1.6 PREIZKUŠANJE NAŠEGA SIRA IN ZAKLJUČNO PRESENEČENJE ZA OTROKE 

Globalni cilji: 

 Otrok doživlja in spoznava živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih, 

 otrok spoznava zdrav način življenja (Kurikulum za vrtce, 2009). 

Operativni cilji: 

 Otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo, 

 otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega 

prehranjevanja, 

 otrok uživa in spoznava potek izdelave palačink (prav tam).  

Potek dejavnosti: 

 Preizkušnja našega sira, 

 peka palačink. 
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Analiza: 

PREIZKUŠNJA NAŠEGA SIRA 

Za svoj zadnji nastop sem otrokom pripravila presenečenje. Za začetek sem s seboj prinesla 

naš sir, ki sem ga predhodno očistila. Z otroki smo sir povohali in ugotovili, da je veliko bolj 

rumene barve. Sir sem prerezala na polovico in otroci so z navdušenjem povedali, kako lep sir 

je nastal. Videli smo, da ima sir majhne luknjice in da je na sredini nekoliko svetlejše barve. 

Sir sem narezala na kocke, ki smo jih tudi poskusili. Večini otrok je bil sir tako všeč, da so 

želeli dodatne koščke sira.  

 

Slika 8: Naš sir po enem mesecu v prerezu 

Po degustaciji sira sem stopila k našemu plakatu o mleku, na katerem sem naredila dodatno 

kljukico, da smo naredili sir. Na plakatu je bilo še nekaj idej o tem, kaj bi lahko naredili iz 

mleka. Otroke sem vprašala, kaj bi lahko še naredili. Eden izmed dečkov je takoj rekel, da bi 

naredili torto. Žal sem ga morala razočarati, da v vrtcu ne bomo izdelali torte. Takoj za tem je 

sledil odgovor palačinke. Z veseljem sem jim povedala, da bomo naredili palačinke. Otroci so 

skočili v zrak od veselja in v skupini je bilo čutiti navdušenje. Otroke sem vprašala, kaj vse 

potrebujemo za palačinke. Povedali so mi, da mleko, jajca in moko. Lotili smo se dela.  

 PEKA PALAČINK 

Najprej smo v posodo dali jajca, ki sem jih dobro zmešala. V nadaljevanju so mi otroci 

pomagali pri dodajanju mleka in moke. Dodala sem še malo soli in sladkorja. Začela sem s 

peko palačink. Pri tem je ena izmed deklic prišla do mene in me močno objela, ob tem  mi je 
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povedala, da je zelo vesela, ker bomo delali palačinke. Otroci so me z navdušenjem 

opazovali. Ob vsakem obratu palačinke v zraku, so mi otroci zaploskali. To se mi je zdelo 

zelo zanimivo. Ker je peka trajala skoraj eno uro, so se otroci med peko razdelili po igralnici 

in se igrali. Med peko smo si celo ogledali lutkovno predstavo treh deklic. Dotaknile so se me 

besede deklice, ki mi je med peko prišla povedat naslednje besede: »Ful sem vesela, ker si 

nam toliko stvari o mleku pokazala pa nas naučila.« Proti koncu peke so se mi otroci zopet 

pridružili, saj so videli, da bo kmalu čas za pokušino. S pomočnico vzgojiteljice so otroci 

naredili smetano za stepanje in ji dodali čokoladni namaz. Namazali smo palačinke in jih 

zmazali kot za šalo.  

 

Slika 9: Naše palačinke 

Po okusni malici smo odšli na krajši sprehod, kjer smo se na travniku igrali spontano igro, da 

smo kmetje. Ob prihodu nazaj v vrtec sem se poslovila od otrok in vzgojiteljic. 

Otrokom sem obljubila obisk, še preden odidejo v šolo, celotna skupina se mi je zahvalila 

tako, da so mi podarili vazo, ki so jo izdelali sami. V šali je vzgojiteljica dodala, naj si rože za 

v vazo naberem sama. 
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3.2 REZULTATI RAZISKAVE O PREDSTAVAH OTROK O MLEKU IN MLEČNIH 

IZDELKIH TER ODNOSU DO NJIH 

 

Podatke sem zbirala s pomočjo individualnih ustnih intervjujev, ki sem jih ob konkretnih 

primerih mlečnih izdelkov izvedla v eksperimentalni in kontrolni skupini. Pripomoček za 

zbiranje podatkov je bil seznam vprašanj za intervju.  

Odgovore otrok sem razvrstila v tri kategorije: 

 otrok nima ustrezne predstave, 

 otrok ima površno predstavo in 

 otrok ima natančno predstavo o tem, kar sprašuje vprašanje. 

V površno predstavo sem kategorizirala odgovore, ki so bili delno povezani z ustrezno 

predstavo. 

3.2.1 MLEKO 

Vsakemu otroku sem na začetku zastavila vprašanje ob kozarcu mleka: »Kaj je to?« (Otroci 

so lahko mleko poskusili in povohali.). 
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Eksperimentalna skupina otrok pred in po izvajanju dejavnosti: 

 

Graf 1: Prepoznavanje mleka otrok eksperimentalne skupine pred in po izvajanju 

dejavnosti 

Na vprašanje o prepoznavanju mleka je pred izvajanjem dejavnosti pravilno odgovorilo dve 

tretjini otrok; 5 otrok ni vedelo, kaj vidijo, eden izmed njih je rekel, da je smetana. Te 

odgovore otrok sem uvrstila v površno predstavo. Po izvajanju dejavnosti so 4 otroci namesto 

mleka odgovarjali sirotka, saj jim je okus domačega mleka očitno podoben okusu sirotke. 

Ostalih 14 otrok je na vprašanje pravilno odgovorilo, da gre za mleko, kar je en otrok več kot 

pred izvajanjem dejavnosti. Rezultati so pokazali, da je mleko otrokom splošno poznana 

hrana. 

Kontrolna skupina začetni in končni intervju: 

 

Graf 2: Začetni in končni intervju otrok kontrolne skupine o prepoznavanju mleka 

Otroci kontrolne skupine so pri začetnem in končnem intervjuju vsi pravilno odgovorili na 

moje vprašanje. 

Otrokom sem zastavila drugo vprašanje: »Od kod pride mleko?« 
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Eksperimentalna skupina pred in po izvajanju dejavnosti: 

 

Graf 3: Prepoznavanje izvora mleka otrok eksperimentalne skupine pred in po 

izvajanju dejavnosti 

Na vprašanje, od kod pride mleko, je imela pred izvajanjem dejavnosti v eksperimentalni 

skupini dobra polovica otrok površno predstavo. Navedli so, da mleko pride iz krave, niso pa 

vedeli, da pride iz kravjih vimen ter kako zgleda sama molža. Le 2 otroka sta imela natančno 

predstavo. Po izvajanju dejavnosti le še 1 izmed otrok ni vedel, od kod pride mleko. 5 otrok, 

ki so trdili, da je mleko sirotka, so torej posledično povedali, da sirotka ostane od sira oziroma 

je iz mleka, tako da sem njihove odgovore obravnavala, da nimajo ustrezne predstave. Dobra 

polovica otrok je natančno vedela odgovor na moje vprašanje, kar je 9 otrok več kot pred 

izvajanjem dejavnosti. 

Kontrolna skupina začetni in končni intervju: 

 

Graf 4: Začetni in končni intervju o prepoznavanju izvora mleka otrok kontrolne 

kupine 

Pri začetnem intervjuju slaba polovica otrok kontrolne skupine ni vedela, od kod pride mleko 

(2 otroka sta navajala, da pride iz tovarne in 1 da je narejeno iz moke). Ostalih 10 otrok je 

imelo površno predstavo o tem. Navedli so, da mleko pride iz krave, niso pa vedeli od kod in 
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kako (1 izmed otrok je povedal, da mleko pride iz mlekarne, kamor ga prinesejo krave.). Pri 

končnem intervjuju so 4 otroci imeli natančno predstavo o pridobivanju mleka. Tudi v 

kontrolni skupini se je rezultat pri končnem intervjuju izboljšal. Predvidevam, da sem otroke z 

začetnim intervjujem izzvala na raziskovanje o mleku in mlečnih izdelkih doma in v vrtcu. Na 

vse so bili verjetno bolj pozorni. 

Sledilo je vprašanje: »Ali rad piješ mleko?« 

Eksperimentalna skupina pred in po izvajanju dejavnosti: 

 

Graf 5: Uživanje mleka otrok eksperimentalne skupine pred in po izvajanju dejavnosti 

11 otrok eksperimentalne skupine je pred izvajanjem dejavnosti izjavilo, da radi pijejo mleko, 

ostalih 8 otrok pa, da ga ne marajo. Po dejavnostih so 4 otroci več izjavili, da radi pijejo 

mleko. Rezultati kažejo, da so izvedene dejavnosti pri nekaterih otrocih povzročile bolj 

pozitiven odnos do uživanja mleka. 

Kontrolna skupina začetni in končni intervju: 

 

Graf 6: Začetni in končni intervju o uživanju mleka otrok kontrolne skupine 
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Le eden izmed otrok kontrolne skupine je izjavil, da ne mara mleka pri začetnem intervjuju. 

Pri končnem intervjuju sta 2 otroka izjavila, da ne marata mleka, tako da se rezultati skoraj 

niso spremenili. 

3.2.2 SIR 

Intervju sem nadaljevala tako, da je otrok imel možnost poskusiti sir, si ga ogledati in 

povohati. Za začetek sem postavila vprašanje: »Kaj je to?« 

Eksperimentalna skupina pred in po izvajanju dejavnosti: 

 

Graf 7: Prepoznavanje sira otrok eksperimentalne skupine pred in po izvajanju 

dejavnosti 

Vsi otroci eksperimentalne skupine so pred in po izvajanju dejavnosti prepoznali sir. 

Kontrolna skupina začetni in končni intervju: 

 

Graf 8: Začetni in končni intervju o prepoznavanju sira v kontrolni skupini 

Pri kontrolni skupini je le eden izmed otrok odgovoril, da gre za maslo, tako da sem ga 

obravnavala, da nima ustrezne predstave. Prav tako je bilo po izvajanju dejavnosti in se 

rezultati prej in po tem niso spremenili. 

Sledilo je moje vprašanje: »Ali veš, kako je nastal sir?« 
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Eksperimentalna skupini pred in po izvajanju dejavnosti: 

Pred izvajanjem dejavnosti je bilo dve tretjini otrok eksperimentalne skupine brez idej, iz česa 

bi lahko nastal sir. Ostalih 7 otrok je vedelo, da je sir iz mleka, vendar niso poznali pridelave 

sira, kar sem upoštevala kot površno predstavo. Po izvajanju dejavnosti 7 otrok 

eksperimentalne skupine ni vedelo, kako nastane sir, 1 izmed otrok je pozabil. Po izvajanju 

dejavnosti so 4 otroci več vedeli, da je sir mlečni izdelek. 5 otrok je izjavilo, da smo mleko 

dolgo časa mešali, ko je bilo gosto, smo ga stisnili in dali v slano vodo, torej so o tem imeli 

natančno predstavo. Rezultati kažejo, da so ob izvedenih dejavnostih otroci pokazali boljše 

poznavanje postopka izdelave sira. 

Kontrolna skupina začetni in končni intervju: 

 

Graf 10: Začetni in končni intervju o prepoznavanju nastanka sira v kontrolni skupini 

Pri začetnem intervjuju sta le 2 otroka vedela, da je sir iz mleka, vendar nista poznala 

postopka izdelave. Pri končnem intervjuju je bilo 11 otrok kontrolne skupine brez idej, iz česa 

je sir, ostalih 6 je vedelo, da je iz mleka. Med tem časom so 4 otroci več izvedeli, da je sir iz 

mleka. Nihče od otrok kontrolne skupine niti v začetnih niti v končnih intervjujih ni imel 

natančne predstave o tem, kako nastane sir.  
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Moje končno vprašanje o siru je bilo: »Ali rad ješ sir?« 

Eksperimentalna skupina pred in po izvajanju dejavnosti: 

 

Graf 11: Uživanje sira otrok eksperimentalne skupine pred in po izvajanju dejavnosti 

9 otrok eksperimentalne skupine je pred izvajanjem dejavnosti izjavilo, da radi jedo sir, 

ostalih 10 otrok pa sira ni maralo. Po dejavnostih je 6 otrok več kot pred dejavnostmi izjavilo, 

da radi jedo sir. 

Kontrolna skupina začetni in končni intervju: 

 

Graf 12: Uživanje sira otrok kontrolne skupine med začetnim in končnim intervjujem 

Pri začetnem intervjuju je 13 otrok kontrolne skupine izjavilo, da radi jedo sir, ostali 4 ga niso 

marali. Pri končnem intervjuju se stanje ni spremenilo. 

3.2.3 SKUTA 

Sledilo je preizkušanje, vohanje in ogled skute. Moje prvo vprašanje je bilo: »Kaj je to?« 
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Eksperimentalna skupina pred in po izvajanju dejavnosti: 

 

Graf 13: Prepoznavanje skute otrok eksperimentalne skupine pred in po izvajanju 

dejavnosti 

Pred izvajanjem dejavnosti 7 otrok eksperimentalne skupine ni imelo predstave o tem, kaj bi 

bila hrana, ki so jo opazovali in uživali (skuta). 8 otrok je zaužito hrano povezovalo z 

mlečnim izvorom, kar sem upoštevala kot površno predstavo: 5 otrok je menilo, da gre za 

smetano, 1 otrok je menil, da gre za jogurt, 1 otrok je menil, da gre za maslo in 1 otrok je 

menil, da gre za  mlečni namaz. Ostali 4 otroci so vedeli, da je to skuta. Po izvajanju 

dejavnosti je 12 otrok pravilno odgovorilo, da gre za skuto. 1 izmed otrok je po izvajanju 

dejavnosti izjavil, da gre za jogurt, 3 otroci so menili, da gre za maslo in 3 otroci, da gre za 

smetano. Po dejavnosti je torej 8 otrok več prepoznalo in poimenovalo skuto. Rezultati 

kažejo, da so izvedene dejavnosti vplivale na boljše prepoznavanje skute. 

Kontrolna skupina začetni in končni intervju: 

 

Graf 14: Začetni in končni intervju o prepoznavanju skute v kontrolni skupini 
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Pri začetnem intervjuju 11 otrok kontrolne skupine ni imelo ustrezne predstave o skuti. 3 

otroci so skuto povezovali z mlečnim izvorom, tako da sem to upoštevala kot površno 

predstavo (2 izmed otrok sta menila, da gre za smetano, in 1 izmed otrok je navedel, da gre za 

mlečni namaz.). Ostali 3 otroci so vedeli, da je to skuta. Pri končnem intervjuju v kontrolni 

skupini le še 6 otrok ni prepoznalo hrane na mizi. 3 otroci so hrano povezovali z mlečnim 

izdelkom (smetana), tako da sem njihove odgovore upoštevala kot površno predstavo. Ostalih 

8 otrok je pravilno prepoznalo in poimenovalo skuto. Rezultati torej kažejo, da je tudi v 

kontrolni skupini 5 otrok več prepoznalo skuto, ki so jo verjetno prepoznali zaradi 

samostojnega odkrivanja še nejasnih odgovorov na vprašanja. 

Moje naslednje vprašanje je bilo: »Ali veš kako nastane skuta?« 
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Eksperimentalna skupina pred in po izvajanju dejavnosti: 

 

Graf 15: Prepoznavanje nastanka skute otrok eksperimentalne skupine pred in po 

izvajanju dejavnosti 

Pred izvajanjem dejavnosti velika večina otrok eksperimentalne skupine (16) ni vedela, kako 

nastane skuta. Ostali 3 otroci so vedeli, da je skuta mlečni izdelek, zato sem njihove odgovore 

upoštevala kot površno predstavo. Po opravljenih dejavnostih 11 otrok eksperimentalne 

skupine še vedno ni vedelo, kako se naredi skuta, nekateri so izjavili, da so pozabili.,. Ostalih 

8 otrok je vedelo, da je skuta iz mleka in da smo jo nekoliko segreli, vendar si natančnega 

postopka niso znali predstavljati. Rezultati so pokazali, da je po izvedenih dejavnostih, v 

katerih so otroci spoznavali izdelavo skute, 5 otrok več prepoznalo skuto kot mlečni izdelek. 

Kontrolna skupina začetni in končni intervju: 

 

Graf 16: Prepoznavanje nastanka skute otrok kontrolne skupine med začetnim in 

končnim intervjujem 

Pri začetnem intervjuju večina otrok kontrolne skupine (14) ni vedela, kako nastane skuta. 

Ostali 3 otroci so vedeli, da je skuta narejena iz mleka, tako da sem njihove odgovore 

upoštevala kot površno predstavo. Pri končnem intervjuju 12 otrok kontrolne skupine še 

vedno ni vedelo, kako nastane skuta, ostalih 5 otrok pa je vedelo, da je skuta mlečni izdelek. 
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Tudi tukaj so rezultati končnega intervjuja pokazali, da sta 2 otroka več kot pri začetnem 

intervjuju prepoznala skuto kot mlečni izdelek, kar povezujem s pozornejšim opazovanjem 

mlečnih izdelkov.  

Moje zadnje vprašanje o skuti je bilo: »Ali rad ješ skuto?« 

Eksperimentalna skupina pred in po izvajanju dejavnosti: 

 

Graf 17: Uživanje skute otrok eksperimentalne skupine pred in po izvajanju dejavnosti 

8 otrok eksperimentalne skupine je pred izvajanjem dejavnosti izjavilo, da radi jedo skuto, 

ostalih 11 otrok pa, da je ne marajo. Po izvajanju dejavnosti je 6 otrok več izjavilo, da radi 

jedo skuto. Rezultat je pokazal, da so opravljene dejavnosti vplivale na izboljšanje odnosa do 

uživanja skute. 

Kontrolna skupina začetni in končni intervju: 

 

Graf 18: Začetni in končni intervju o uživanju skute otrok kontrolne skupine 

6 otrok kontrolne skupine je pri začetnem intervjuju izjavilo, da radi jedo skuto, ostalih 11 

otrok, da je ne marajo. Pri končnem intervjuju je tudi v kontrolni skupini 1 otrok več rad jedel 

skuto. 
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3.2.4 MASLO 

Sledil je ogled, vohanje in okušanje masla na kruhu. Moje prvo vprašanje je bilo: »Kaj je 

to?« 

Eksperimentalna skupina pred in po izvajanju dejavnosti: 

 

Graf 19: Prepoznavanje masla otrok eksperimentalne skupine pred in po izvajanju 

dejavnosti 

Rezultati so pokazali, da je maslo otrokom splošno znana hrana, saj ga je večina (12 otrok od 

19) dobro prepoznala že pred izvajanjem dejavnosti. Po izvedenih dejavnostih se je število 

otrok z natančno predstavo o tem še povečalo, skoraj vsi so maslo prepoznali, razen 2, ki sta 

menila, da gre za sir, in sem ju obravnavala, da nimata ustrezne predstave. Po izvajanju 

dejavnosti je 5 otrok več prepoznalo maslo zaradi aktivnega učenja pri izvajanju dejavnosti. 

Kontrolna skupina začetni in končni intervju: 

 

Graf 20: Prepoznavanje masla otrok kontrolne skupine med začetnim in končnim 

intervjujem 

Tudi v kontrolni skupini so rezultati pri začetnem intervjuju pokazali, da dobra polovica otrok 

(9 od 17) prepozna maslo, le 1 izmed otrok je izjavil, da gre za margarino. Pri njem sem 

upoštevala, da ima površno predstavo o tem, zaradi podobnosti med izdelkoma. Pri končnem 
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intervjuju so 4 otroci več prepoznali maslo, ga znali poimenovati in prepoznati njegov videz, 

tako da je tudi v kontrolni skupini večina otrok prepoznala maslo. Vzrok za izboljšanje znanja 

o prepoznavanju masla vidim v večjem zanimanju zaradi spodbude mojih vprašanj začetnega 

intervjuja.  

Drugo vprašanje o maslu je bilo: »Ali veš kako nastane maslo?« 

Eksperimentalna skupina pred in po izvajanju dejavnosti: 

 

Graf 21: Prepoznavanje nastanka masla otrok eksperimentalne skupine pred in po 

izvajanju dejavnosti 

Pred izvajanjem dejavnosti nihče od otrok eksperimentalne skupine ni imel natančne 

predstave o tem, kako nastane maslo. Slaba četrtina otrok (5 od 19) je vedela, da je maslo 

mlečnega izvora. Ostale tri četrtine otrok ni imelo nobene ideje o tem, kako nastane maslo. Po 

opravljenih dejavnostih se je delež otrok brez ustreznih predstav o izvoru masla občutno 

zmanjšal, takih je bilo le slaba tretjina (7 od 19). Nekateri otroci (6) so o izdelanem maslu 

pridobili natančno predstavo. Ostali otroci so vedeli, da maslo nastane iz mleka. Rezultati so 

pokazali, da so izvedene dejavnosti vplivale na izboljšanje predstav o nastanku masla pri 

otrocih eksperimentalne skupine. 

Kontrolna skupina začetni in končni intervju: 

 

Graf 22: Začetni in končni intervju o prepoznavanju masla v kontrolni skupini 
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V začetnih intervjujih velika večina otrok kontrolne skupine (12 od 17) ni imela ustrezne 

predstave o nastanku masla. 1 izmed teh otrok je izjavil, da je maslo narejeno iz jajc. Slaba 

petina otrok je imela o tem površno predstavo – vedeli so, da maslo nastane iz mleka. Nihče 

od otrok kontrolne skupine ni imel natančne predstave o nastanku masla – niti v začetnem niti 

v končnem intervjuju. Rezultati začetnih in končnih intervjujev otrok kontrolne skupine se 

niso bistveno razlikovali. Kažejo na to, da je postopek izdelave masla otrokom dokaj neznan. 

Moje zadnje vprašanje o maslu je bilo: »Ali rad ješ maslo?« 

Eksperimentalna skupina pred in po izvajanju dejavnosti: 

 

Graf 23: Uživanje masla otrok eksperimentalne skupine pred in po izvajanju dejavnosti. 

Pred izvajanjem dejavnosti je dobra polovica otrok eksperimentalne skupine (10) izjavila, da 

radi jedo maslo, ostali polovici (9) maslo ni bilo všeč. Predvidevam, da je bil otrokom, ki jim 

maslo ni bilo všeč, okus domačega masla nov in jim posledično tudi ni bil všeč. Rezultati so 

pokazali, da so izvedene dejavnosti vplivale na izboljšanje odnosa do uživanja masla, saj je 6 

otrok več izjavilo, da radi jedo maslo. 

Kontrolna skupina začetni in končni intervju: 

 

Graf 24: Uživanje masla otrok kontrolne skupine med začetnim in končnim intervjujem 
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11 otrok kontrolne skupine je pri začetnem intervjuju izjavilo, da radi jedlo maslo, ostalih 6 

otrok pa masla ni maralo. Rezultati končnih intervjujev kažejo, da so tudi v kontrolni skupini 

3 otroci več, ki jim je okus masla všeč. Predvidevam, da so si otroci, glede okusa masla, lahko 

premislili zaradi drugačnih potreb telesa, ki jim je sporočalo, da potrebuje, v tem primeru, več 

mlečnih maščob. 

3.2.5 BAKTERIJE IN OSTALI MIKROORGANIZMI 

Otrokom sem zastavila vprašanje: »Ali veš, kaj so to mikroorganizmi ali bakterije?« 

Eksperimentalna skupina pred in po izvajanju dejavnosti: 

 

Graf 25: Prepoznavanje mikroorganizmov ali bakterij otrok eksperimentalne skupine 

pred in po izvajanju dejavnosti 

8 otrok eksperimentalne skupine pred izvajanjem dejavnosti ni vedelo, kaj so to bakterije in 

niti kaj so mikroorganizmi. Ostalih 11 otrok bakterij ni povezovalo z mlečno hrano, ampak le 

z boleznimi in umazanijo. Podali so naslednje odgovore: 

 »Bakterije uničujejo zdravje, gredo za nohte.« 

 »Bakterije niso dobre za trebuh, pa prinaša bacile, gliste pa podančice.« 

 »Bakterije. k’ nič ne čistijo.« 

 »Bakterije je, k’ maš tako bolezen.« 

 »Bakterije so umazanije.« 

 »Bakterije te bolijo zobje, pa trebuh.« 

 »Mikrobi so bacili.« 

 »Bakterije so bacili.« 

 »Bakterije jih lohka v nosu dobiš.« 
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 »Mikrobi je nalezljivo, bakterije so na zobeh.«  

 »Kislinski bakterij obstaja.« 

4 otroci eksperimentalne skupine po izvajanju dejavnosti niso vedeli, kaj so to bakterije in niti 

kaj so mikroorganizmi. 2 otroka sta odgovorila: 

 »So v mleku.«  

 »Mikrobi so prišli iz sira.«. 

Ostalih 13 otrok je odgovor na moje vprašanje povezovalo le z mlečno hrano: 

 »Mikroorganizmi so v mleku pa v skuti.« 

 »Mikroorganizmi so v skuti, pa v mleku, aja pa v sirotki pa so zdrave za nas.« 

 »To so majcena bitja v mleku pa sirotki.« 

 »Majhne živalce v mleku pa jogurtu.« 

 »Bakterije so mikroorganizmi v mleku.« 

 »Mikroorganizmi so bakterije v mleku.« 

 »Mikroorganizmi pa bakterije najdemo v mleku pa so dobri za nas.« 

 »Mikroorganizmi so bakterije v mleku pa ne vem, a so dobre za nas?« 

 »Mikroorganizmi so ene take majhne živalčke v mleku pa so dobre pa slabe.« 

 »Mikroorganizmi so dobre bakterije iz mleka za nas.« 

 »Mikroorganizmi so ful mejčkena bitja v mleku.« 

 »Mikroorganizmi so bakterije v mleku, dobre so.« 

 »Mikroorganizmi so iz mleka bakterije.« 
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Kontrolna skupina začetni in končni intervju: 

 

Graf 26: Prepoznavanje mikroorganizmov ali bakterij otrok kontrolne skupine med 

začetnim in končnim intervjujem 

9 otrok kontrolne skupine pri začetnem intervjuju še ni slišalo za mikroorganizme in niti 

bakterije, ostalih 8 otrok je podalo naslednje odgovore, ki so jih prav tako povezovali le z 

boleznimi in umazanijo pri začetnem in končnem intervjuju: 

 »Mikrobi onesnažujejo okolje, sem gledal risanko od tega.« 

 »Bakterije so bacili.« 

 »Bakterije je, d’ si bolan.« 

 »Bakterije so v našem telesu.« 

 »Če imaš bakterije od nekoga drugega, potem umreš, a ne?« 

 »Bakterije, da se nalezeš.« 

 »Neki k’ poškoduje vse.« 

 »Bakterije je bolezen.« 

13 otrok kontrolne skupine pri končnem intervjuju ni vedelo odgovora na moje vprašanje. 

Ostali 4 otroci pa so odgovorili: 

 »Bakterije so živali, ki so zelene pa pridejo v usta pa niso prijazne.« 

 »Da si bolan.« 

 »Bolan si potem.«   

 »To zboliš.« 
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3.2.6 MLEKO KOT SESTAVINA HRANE 

Zanimalo me je tudi: »Kaj še lahko naredimo iz mleka?« 

Eksperimentalna skupina pred izvajanjem dejavnosti: 

7 otrok ni poznalo odgovora na vprašanje, ostali pa so odgovarjali:  

HRANA, KI VSEBUJE MLEKO: 

 

ŠT. ODGOVOROV OTROK: 

JOGURT 2 

MLEČNI KOLAČ 1 

ČOKOLADA 1 

KRUH 3 

PŠENIČNI ZDROB 2 

MLEČNA KAŠA 2 

TORTA 1 

SKUTA 2 

SKUTNO PECIVO 1 

MLEKO 3 

SIR 8 

TESTO 1 

PALAČINKE 1 

CARSKI PRAŽENEC 1 

NAMAZ 1 

MASLO 2 

BANANINO MLEKO 1 

KOSMIČI 1 

SKUPAJ: 34 

 

Slabi dve tretjini otrok eksperimentalne skupine je pred izvajanjem dejavnosti, poznalo vsaj 

en mlečni izdelek. Rezultati kažejo, da so otroci na splošno poznali izdelke, ki vsebujejo 

mleko ali so iz njega narejeni. 
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Eksperimentalna skupina po izvajanju dejavnosti: 

4 otroci po izvajanju dejavnosti niso vedeli odgovora na vprašanje, ostali pa so odgovarjali: 

HRANA, KI VSEBUJE MLEKO: 

 

ŠT. ODGOVOROV OTROK: 

MLEKO 2 

MASLO 5 

SIR 5 

SKUTA 4 

KRUH 1 

MLEČNI ZDROB 1 

MLEČNA KAŠA 2 

TORTA 2 

SKUTNO PECIVO 1 

PALAČINKE 2 

NAMAZ 2 

JOGURT 4 

BANANINO MLEKO 2 

ČOKOLEŠNIK 2 

KOSMIČI 1 

MLEČNI RIŽ 2 

SMETANA 2 

ČOKOLADA 1 

PUDING 1 

SKUPAJ: 42 

 

Po izvajanju dejavnosti so 3 otroci več izjavili, kaj vse so mlečni izdelki. Prav tako se je na 

splošno v eksperimentalni skupini povečalo število odgovorov  za 8 izdelkov. Rezultati torej 

kažejo, da so izvajane dejavnosti pozitivno vplivale na otroke eksperimentalne skupine, ki so 

pridobili znanje o tem, kaj vse lahko naredimo iz mleka in z mlekom, ter si to tudi zapomnili. 
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Kontrolna skupina pri začetnem intervjuju: 

6 otrok pri začetnem intervjuju ni poznalo odgovora, ostali so odgovarjali: 

HRANA, KI VSEBUJE MLEKO: 

 

ŠT. ODGOVOROV OTROK: 

KAKAV 3 

PALAČINKE 2 

SIR 3 

MASLO 1 

KISLA SMETANA 1 

JOGURT 1 

ČOKOLADA 1 

MLEČNI RIŽ 1 

SKUTA 2 

PICA Z MLEKOM 1 

ČOKOLINO 3 

KOSMIČI 1 

MLEČNI ZDROB 2 

KAVA 1 

PEČENO MLEKO 1 

SKUPAJ: 24 

 

Tudi v kontrolni skupini je dve tretjini otrok omenilo zelo različne izdelke, ki vsebujejo mleko 

ali so narejeni iz njega. Rezultati kažejo, da je poznavanje mleka kot sestavine hrane otrok v 

kontrolni skupini splošno dobro znano. 

Kontrolna skupina pri končnem intervjuju: 

12 otrok ni poznalo odgovora na vprašanje, ostali pa so odgovarjali:  

HRANA, KI VSEBUJE MLEKO: ŠT. ODGOVOROV OTROK: 

KRUH 1 

SIR 2 

SKUTA 2 

MASLO 1 

POLENTA 1 

OCVRT KRUH 1 

VELIKO KISLE SMETANE 1 

KAKAV 1 

BELA KAVA 1 

KAVA 1 

SKUPAJ: 12 
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Zanimivo je dejstvo, da pri končnem intervjuju kontrolne skupine, kar 6 otrok več ni poznalo 

odgovora na moje vprašanje. Rezultati kažejo, da glede na število izjav otrok in število 

mlečnih izdelkov lahko posplošimo, da se rezultati niso veliko spremenili. Menim, da so 

rezultati ostali podobni zaradi neprisotnosti otrok pri uporabi mleka v prehrani. 

3.2.7 KDO JE VIR INFORMACIJ O MLEKU IN MLEČNIH IZDELKIH 

Moje zadnje vprašanje otrokom je bilo: »Kje si vse to izvedel?« 

Eksperimentalna skupina pred izvajanjem dejavnosti: 

 

Graf 27: Viri informacij o mleku in mlečnih izdelkih otrok eksperimentalne skupine 

pred izvajanjem dejavnosti 

Večina otrok eksperimentalne skupine (11) je pred izvajanjem dejavnosti izjavila, da je vse 

odgovore izvedela doma. V kategorijo – ni odgovora ali odgovor ni smiseln, sem uvrstila 7 

otrok, ki so izjavili, da vse to vedo sami od sebe; da jim tega ni nihče povedal in da niso 

vedeli, od kod so to izvedeli. 1 izmed otrok je izjavil, da je vse to izvedel v vrtcu v jutranjem 

krogu. Rezultati kažejo, da je dom najbolj dostopen vir informacij, kar pomeni, da se očitno v 

vrtcu tej tematiki do sedaj niso posvečali. 

Kontrolna skupina začetni intervju: 

 

Graf 28: Viri informacij o mleku in mlečnih izdelkih otrok kontrolne skupine pri 

začetnem intervjuju 
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Tudi v kontrolni skupini je dobra polovica otrok (10 od 17) izjavila, da so vse informacije o 

mleku in mlečnih izdelkih izvedeli doma. Ostali otroci so izjavili, da jim odgovora ni nihče 

povedal; da to vedo sami in da ne vedo, kje so izvedeli te informacije. Rezultati tudi v 

kontrolni skupini kažejo, da je dom najbolj dostopen vir informacij, na katerega se otroci 

najbolj zanesejo. 

3.3 POVZETEK REZULTATOV IN RAZPRAVA  

Po zaključku vseh dejavnosti, sem ugotovila, da so otroci na splošno imeli predstavo o mleku 

in mlečnih izdelkih, vendar ta predstava ni bila čisto jasna. Skozi proces aktivnega učenja je 

večina otrok eksperimentalne skupine spoznala, od kod pride mleko, kako nastane sir, maslo, 

skuta in jogurt, kaj so to mikroorganizmi itd. Predvsem pa sem bila vesela za eksperimentalno 

skupino in njihov odnos do tovrstne hrane, saj se je za vse mlečne izdelke, ki smo jih 

obravnavali, dvignilo število otrok, ki to radi jedo. Menim, da je to zaradi natančnega 

spoznavanja določenih izdelkov, ki so jih sami izdelali in svoje delo tudi poskusili. 

V vrtcih je sicer že prisotno aktivno učenje, ki pa bi ga bilo lahko še več. Kot sem ugotovila, 

otroci preko izkušenjskega učenja prejemajo trajno znanje in bogate izkušnje. V aktivnem 

učenju opažam veliko prednost, saj preko njega lahko otrokom približamo stvari, ki se zdijo 

težko dojemljive v teoriji in lahko izvedljive v praksi.  

Otroci so torej s sodelovanjem in aktivnim učenjem v spodbudni skupnosti razvijali občutek 

iniciativnosti in prosocialnih dispozicij, ki dobro vplivajo na nadaljnje učenje in življenjske 

odločitve, npr. seznanjanje z zelenim poklicem, ki je možen za njihovo prihodnost v 

domačem kraju. Med dnevnim procesom načrtovanja, izvedbe in obnove so otroci lahko 

izražali svoje namene, jih izpeljevali in razmišljali o njih. S tem so torej ves dan lahko 

razvijali svoje interese, oblikovali načine za iskanja odgovorov na svoja vprašanja in o svojih 

zamislih razpravljali z drugimi (Hohmann in Weikart, 2005). 

Zelo pomembno je, da otroci preko aktivnega učenja razvijajo medosebno sodelovanje. Preko 

le-tega otroci spoznajo, da je »v slogi moč«, saj je skupinsko delo prav tako pomembno. 

Pomembno je, da otrokom že zgodaj predstavimo njihove zaposlitvene možnosti, v mojem 

primeru so to zeleni poklici. Otroci, s katerimi sem izvajala dejavnosti, izhajajo iz okolja, ki 

ponuja široko paleto zelenih poklicev. Pri mojem diplomskem delu se je izkazalo, da takšne 

vrste poklicev otrokom niso najbližje, dokler jim jih podrobneje ne predstavimo.  
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Aktivno učenje je uspešno, ker vso pozornost posveča otrokovim sposobnostim in 

zmožnostim ter otrokom daje moč, da namensko in ustvarjalno razvijajo svoje interese. Ta 

uspešnost izpolnjevanja naših interesov se je kazala z izpolnjevanjem otroških želja, ki smo 

jih čisto na začetku zapisali na velik plakat. Izpolnili smo večino njihovih želja. V tem 

procesu so otroci razvijali zaupanje, iniciativnost, radovednost, iznajdljivost, samostojnost in 

odgovornost. Vse to bodo potrebovali za njihovo nadaljnje življenje (Hohmann in Weikart, 

2005). 

Iz odgovorov na vprašanja ustnih intervjujev lahko povzamem, da so otroci teh dveh 

najstarejših skupin vrtca, na splošno sicer seznanjeni z mlekom in izdelki, ki jih lahko 

naredimo iz mleka, vendar tega še vseeno niso dobro poznali. To me čudi zato, ker jih zelo 

veliko prihaja s kmetij oziroma večina živi ob kmetijah in iz tega bi lahko sklepali, da otroci 

poznajo izvor mleka in mlečnih izdelkov. Glede na to predpostavljam, da so otroci, ki ne 

živijo v stiku s kmečkim življenjem, s tem slabše seznanjeni. Zato bi pri teh otrocih moralo 

biti izkušenjsko učenje še bolj celovito, v kolikor bi želeli takšne rezultate, kot sem jih jaz 

dosegla z otroki iz kmečkega okolja. 

Otroci so s pomočjo vida in okusa večinoma prepoznali mleko, sir in maslo, največ težav pa 

jim je pred dejavnostmi povzročila skuta. Po dejavnostih so tudi to prepoznali le s pomočjo 

vida. Zanimivo je tudi to, da so otroci eksperimentalne skupine pri drugem intervjuju 

večinoma uporabljali le še vid, saj so takoj vedeli, za kateri izdelek gre, brez da bi ga 

poskusili. 

Predšolski otroci na splošno poznajo izvor določenih mlečnih izdelkov. Sam izvor in potek 

izdelave so si veliko bolj zapomnili otroci, ki so izdelke izdelovali sami, saj so stvari lahko 

videli, tipali, vonjali in poskušali. Iz tega lahko ugotovimo, da je uspešnost kognitivnega 

konflikta večja pri otrocih, ki so bili prisotni pri neposredni izkušnji. 

Na odnos otrok do uživanja mlečnih izdelkov imajo zelo močen vpliv starši, tem sledijo 

vzgojitelji in sovrstniki. Tudi ta odnos se je pri otrocih, ki so imeli možnost neposredne 

izkušnje, močno spremenil, saj smo se izdelkom natančno posvetili in jih poskušali prikazati 

kot nekaj, kar je za njihovo rast in razvoj zelo pomembno. 

Izvedene dejavnosti so torej več kot očitno vplivale na odnos otrok eksperimentalne skupine 

do uživanja mlečnih izdelkov, saj so imeli možnost neposredne izkušnje spoznavanja mleka in 

mlečnih izdelkov v vrtcu in njegovi okolici. 
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4 SKLEP 

S pomočjo ustnih individualnih intervjujev, ki sem jih izvedla pred in po dejavnostih v 

eksperimentalni in kontrolni skupini, sem ugotovila, da imajo neposredne izkušnje pri 

aktivnem učenju zelo velik vpliv na otroke. 

Poleg staršev imajo tudi vzgojitelji poglavitno vlogo pri učenju predšolskih otrok, saj delujejo 

v sodelovanju s starši. Zato je toliko bolj pomembno, da so vzgojitelji poleg staršev zgled 

otrokom, kar se tiče osnovnih življenjskih navad, kot je prehranjevanje, odnos do hrane, 

odnos do živali itd. 

Pred samim začetkom izvajanja nastopov sem bila zelo navdušena nad tem, da bi z otroki 

lahko večkrat obiskali sirarno, v kateri opravljam študentsko delo. Tam bi otroci lahko 

natančneje spoznali samo mleko in postopke izdelav mlečnih izdelkov. To nam ni uspelo 

zaradi previsokih stroškov prevoza, vendar sem kljub temu našla zamenjavo v sirarni, do 

katere smo lahko odšli peš, izdelke smo lahko z nekaj več truda naredili v vrtcu. 

Pri izvajanju nastopov bi bilo verjetno precej drugače, če bi bila z otroki vsak dan in bi otroke 

dobro poznala, tako sem skupino skozi nastope šele spoznavala in na začetku nisem vedela, 

kakšen bo njihov odziv name in na moje nastope. Bila sem pozitivno presenečena. 

Vesela sem, da je toliko otrok, vključno z mano, spoznalo veliko novih stvari o mleku in 

mlečnih izdelkih, in seveda upam, da bodo to znali prenesti tudi naprej v svoje življenje. 

Menim, da je v vrtcih še vseeno premalo prisotnega aktivnega učenja, saj je zanj potrebno 

veliko predpriprav, odrekanj in časa. Če izhajamo iz otrok in jim omogočimo, da čim več 

stvari lahko raziskujejo sami, menim, da se otroci od tega največ naučijo in so srečni, ker so 

in se počutijo kot del celote. Sama sem torej navdušena nad takšnim učenjem in menim, da ga 

bom veliko uporabljala. 

Moje diplomsko delo temelji na poglobljenem spoznavanju mleka in mlečnih izdelkov, ki so 

otrokom zelo blizu kot njihova vsakdanja prehrana, vendar velika večina ne pozna njenega 

izvora in postopka nastanka. Svetujem, da se takšne vrste dejavnost uveljavlja v praksi vrtcev. 

Dokaz za to so rezultati mojega diplomskega dela, ki so pokazali, da so otroci, ki so bili 

prisotni pri izvedenih dejavnostih, bolj poglobljeno raziskovali našo celotno temo in ob tem 

pozitivno napredovali.   
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