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POVZETEK 

Učenje z raziskovanjem je aktivna strategija učenja, v okviru katere otrok razvija meta-

kognitivne sposobnosti in potenciale, omogoča tudi konstruiranje znanja. Z aktivnim 

raziskovanjem se spreminja pogled na učenje in poučevanje. Dejavni pristopi učenja težijo k 

ohranitvi želje po spoznavanju novega. Otroci z aktivnim udejstvovanjem v različnih 

dejavnostih pridobivajo različna znanja, sposobnosti, vrednote in navade. Naloga vzgojitelja pa 

je, da jim pomaga, jih usmerja in jim omogoči raziskovanje.  

V prvem delu diplomskega dela so predstavljena teoretična izhodišča učenja, predvsem 

aktivnega učenja. V nadaljevanju sem se osredotočila predvsem na kulturno dediščino v 

kurikulu za vrtce. V drugem delu pa je opredeljen in pojasnjen pristop učenja z raziskovanjem 

(inquiry-based learning; Maxim, 1999).  

V empiričnem delu je predstavljena izvedba projekta čevljarstvo v našem kraju – učenje z 

raziskovanjem. Projekt smo izvajali po metodi učenja z raziskovanjem oz. raziskovanja 

problemov zaprtega tipa. Otroci so aktivno sodelovali pri vseh korakih raziskovanja. Skozi 

projekt so prišli do spoznanj o kulturni dediščini kraja, predvsem pa so pridobili veliko novih 

izkušenj v procesih učenja z raziskovanjem. 
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SUMMARY  

Activity-based learning is child-centred learning. It has a great effect on the development of 

child's abilities and potentials. It also has an impact on construction of knowledge. Activity-

based learning is changing our prospects on learning and teaching. It's trying to preserve will 

for developing new knowledge. Children are developing a variety of proficiencies, 

competences, values and customs. Teacher's task is to enable researching and also to direct and 

help children with their research.  

The first part of my diploma thesis introduces the theoretical basis of activity-based learning 

and the importance of cultural heritage in preschool curriculum. The second part of theoretical 

basis explains inquiry process as part of activity-based learning.  

The empirical part of the thesis introduces the project Shoemaking in our town as activity-based 

learning type in which an inquiry process was used. Children were active in all steps of the 

research. They learned a lot about cultural heritage of their town and acquired practical 

experiences throughout the process.  
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UVOD 

V našem kraju – Žireh je čevljarstvo pomemben del današnjega vsakdana, prav tako pa je igralo 

pomembno  vlogo v preteklosti.  

Zanimalo me je, kakšno vlogo čevljarstvo igra pri otrocih, ki prebivajo v Žireh. Idealen način, 

da to ugotovim, je izvedba projekta z raziskovalnim učenjem. Raziskovalno učenje bo 

omogočilo, da ugotovim, koliko védenja o tej temi že imajo. Poleg tega pa bo omogočilo 

pridobivanje znanja z aktivnimi načini učenja.  

Razmišljala sem, kako pri otrocih vzbuditi zanimanje za raziskovanje kulturne dediščine 

njihovega kraja. Imela sem dvome, ali mi bo uspelo spodbuditi otroke k raziskovanju teme, ki 

jim sama po sebi ni tako blizu. Zastavljalo se mi je vprašanje, ali bodo otroci želeli aktivno 

iskati rešitve na naša raziskovalna vprašanja ter ali bodo aktivni pri dokumentiranju. 

S projektom sem želela preizkusiti, kako poteka učenje z raziskovanjem v vrtcu in kako se nanj 

odzivajo otroci. Poleg tega pa sem želela ugotoviti, v kolikšni meri otroci poznajo kulturno 

dediščino svojega kraja, ter jim omogočiti, da pridobijo še dodatna znanja na njim zanimiv in 

participatoren način.  
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TEORETIČNI DEL 

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« (Požarnik, 2003, str. 10).                                                                                                             

Ljudje ob vprašanju, kaj je učenje, najprej pomislijo na asociacije, kot so branje, ponavljanje, 

knjiga, sedenje ob zvezku. Učenje običajno povezujemo s šolo in knjigami. Na podlagi raziskav 

med ljubljanskimi dijaki je bilo ugotovljeno, da učenje enačijo z negativnimi čustvi (morija, 

mučenje, dolgčas ...). Raziskovalci Saljo v letu 1992, ter Marton, Dall' Alba, Beaty v letu 1993 

so izvedli raziskave, na podlagi katerih so učenje razdelili na več kategorij pojmovanj, in sicer 

učenje kot kopičenje, učenje kot memoriziranje, učenje z namenom uporabe, učenje kot iskanje 

osebnega pomena, učenje kot proces ustvarjanja za boljše razumevanje resničnosti, življenja in 

sebe, ter učenje kot spreminjanje samega sebe kot osebnosti. Kar pomeni, da imamo 

kvantitativne poglede na učenje, kjer je bistvena količina znanja in večanje te količine. Imamo 

pa tudi poglede na znanje kot kvalitativno spreminjanje, pri katerem pridobljeno znanje vpliva 

na celostni razvoj (Požarnik, 2003).  

Poznamo različne oblike učenja. Dobro je izbrati primerno obliko učenja glede na pogoje, ki 

jih imamo. Poznamo klasifikacijo učenja, ki se opredeljuje glede na to, kdaj se pojavlja v 

otrokovemu razvoju, in sicer: učenje na osnovi lastnih izkušenj (neprijetna izkušnja – 

prenehanje, pozitivna izkušnja – ponavljanje), učenje z opazovanjem (otrok posnema vedenje, 

obnašanje v socialnih situacijah, to posnemanje ni povsem zavedno), spoznavno učenje (deluje 

skupaj z besednim učenjem) ter metakognitivno učenje (učenje o učenju). Gagne je v svoji 

hierarhični klasifikaciji povezal spoznavno, čustveno in spretnostno učenje: 1. učenje 

psihomotoričnih spretnosti (drsanje, igranje instrumentov), 2. učenje besednih informacij 

(podatkov), 3. učenje intelektualnih spretnosti, ki se deli na razlikovanje, učenje konkretnih 

pojmov, učenje abstraktnih pojmov, učenje pravil, principov, zakonitosti, učenje kot reševanje 

problemov, 4. učenje spoznavnih strategij (z njimi posameznik uravnava svoje mišljenje in 

učenje), 5. učenje stališč, ki imajo spoznavno, čustveno in akcijsko sestavino in določajo izbiro 

akcije (Požarnik, 2003). 
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M. Požarnik ugotavlja da, gre pri novejših pogledih »za premik od »v učitelja in snov« 

usmerjenega pouka v »pouk, usmerjen v učenca«. Učenec naj ne bi le usvajal in kopičil učne 

vsebine, ampak pridobival potrebne učne in spoznavne spretnosti in se pod vodstvom učitelja 

kot spodbujevalca učenja postopoma osamosvajal « (Požarnik, 2003, str. 283). Naloga učitelja 

se spreminja. Njegova naloga ni več podajanje znanja, temveč ustvarjanje okoliščin, v katerih 

bodo učenci znanje pridobili samostojno. Na ta način učenci znanje ne le sprejemajo, temveč 

ga znajo tudi uporabiti. Poleg znanja pa pridobijo tudi socialne veščine. Učenje poteka na 

čustvenem nivoju, kar veča zanimanje in željo po pridobivanju znanja, pri tem pa se učenec 

razvija tudi kot osebnost. Pri tem je sam potek učenja pomembnejši od vsebine. Pomembno je 

zavedanje, da so  napake sestavni del učenja (Požarnik, 2003). 

1.1 UČENJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Otroci se v predšolskem obdobju učijo v vsakodnevnih situacijah. V vrtcih učenje poteka pri 

načrtovanih dejavnostih, igri in pri vključevanju v socialne interakcije. Tovrstno učenje poteka 

na vseh področjih razvoja. Od leta 1960 se je začelo pojavljati prepričanje, da je predšolsko 

obdobje pomembno za razvoj otrokovih mentalnih procesov.  S to ugotovitvijo se je vrtec 

spremenil iz ustanove, ki zagotavlja zgolj varstvo, v ustanovo, ki nudi tudi vzgojo in 

izobraževanje.  

V šestdesetih in sedemdesetih letih so prevladovali programi, katerih glavno vodilo je bilo 

pripravljanje otrok za šolo. Delali so frontalno, skupinsko ter otroke motivirali s pohvalami. V 

osemdesetih letih so se začeli pojavljati programi, ki so upoštevali značilnosti in zanimanja 

posameznika. Sodobni strokovnjaki na področju predšolske vzgoje vključujejo psihološke 

teorije (teorijo Piageta, Vigotskega, Brunerja ...) v pedagoške koncepte. Kognitivne teorije 

poudarjajo, da se otroci učijo prek aktivnosti, ter upoštevajo starostne razlika ter deljenje v 

razvojna obdobja. Poudarjajo tudi, da je najboljša spodbuda otrokova radovednost in želja po 

učenju. Pri vključevanju razvojne psihologije v pedagoške koncepte moramo biti pozorni, da si 

ne zastavimo pretrdih okvirov o otrokovih sposobnostih v določenem razvojnem obdobju, saj 

bi s tem lahko podcenili zmožnosti otroka in omejili njegovo notranjo motivacijo za učenje.    

Sodobni kurikulum predšolske vzgoje opredeljuje le načela in cilje, kar omogoča vzgojitelju 

veliko možnosti, da lahko sledi zanimanjem otrok ter spodbujati aktivno udeležbo.            

Strokovnjaki so prišli do spoznanj, da otroci svet doživljajo celostno. Od tu izhajajo tudi 

spodbude za medpodročno povezovanje. Posebej primerno je projektno delo, saj pri                                                                                                                      
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raziskovanju ene teme pridobimo znanje z različnih področij. Kurikulum spodbuja tudi možnost 

izbire, in sicer naj bi učenje potekalo skupinsko ali individualno in le v manjši meri frontalno. 

Vzgojitelj lahko k otrokovi uspešnosti pripomore tako, da dobro opazuje in pozna otroke ter 

jim na podlagi tega omogoči ustrezno pomoč in izzive (Batistič Zorec, 2002). 

2 AKTIVNO UČENJE 

V Kurikulu za vrtce je načelo aktivnega učenja definirano kot stalno zagotavljanje spodbudnega 

okolja za učenje. Dejavnosti lahko potekajo izhajajoč iz otrokovih želja in predlogov ali iz 

vzgojiteljevega usmerjanja. Pri aktivnem učenju je pomembno razvijanje zmožnosti za 

zaznavanje problemov ter spodbujanje k odkrivanju različnih načinov za iskanje rešitev 

(Kurikulum za vrtce, 2004).  

Aktivno učenje je tisto, pri katerem učenec pridobi celostno znanje, tako miselno kot tudi 

čustveno. Poteka tako, da učenec samostojno išče in razmišlja ter preko skupinskega dialoga 

išče rešitve. Tako pridobljeno znanje bo trajnejše, učenci pa ga bodo znali uporabljati tudi v 

vsakodnevnih situacijah. Pouk ni samo transmisija (prenos od učitelja na učenca), temveč 

transakcija (interakcije med učiteljem in učencem ter med učencem in drugimi učenci) in pa 

transformacija (spreminjanje osebnosti in dojemanja sveta) (Požarnik, 2003). 

2.1 SMERNICE HIGH/SCOPE PRISTOPA ZA AKTIVNI UČNI PRISTOP 

»Aktivno učenje je usmerjeno in neposredno doživljanje objektov, ljudi, zamisli in dogodkov 

...« (Hohmann in Weikart, 2005, str. 16). Aktivno učenje poteka tako, da otrok z izkušnjami 

pridobi znanje, ki mu omogoča razumevanje sveta okrog njega. Otrok aktivno rešuje njemu 

zanimive probleme. Tako učenje je uspešno, če izhaja iz lastne želje po raziskovanju. V 

High/Scopovem predšolskem kurikulu so zbrane ugotovitve in smernice za aktiven učni 

pristop. Kurikularna načela High/Scopovega kurikula so zbrana v »krogu učenja«, ki je 

sestavljen iz petih delov: aktivno učenje, interakcija med odraslim in otrokom, učno okolje, 

dnevna rutina in vrednotenje (dnevni anekdotski zapisi, dnevno načrtovanje in instrumentarij).  

Aktivno učenje sestavljajo štiri prvine: 1. Neposredno delovanje na predmete: otroci imajo na 

voljo predmete, ki jih uporabljajo in raziskujejo. 2. Razmišljanje o delovanju:  za pridobivanje 

znanja ni dovolj samo fizična dejavnost, temveč mora biti prisotno tudi miselna dejavnost 

(razmišljanje o dejanju, interpretiranje, povezovanje). 3. Notranja motivacija, domiselnost in 

posplošitev: otroci raziskujejo stvari, ki so v njihovem interesu. Pomemben del procesa so 
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»napačni« poskusi, saj jih to spodbudi k nadaljnjemu raziskovanju. 4. Reševanje problemov: 

pri srečevanju s težavami, nepričakovanimi rezultati in ovirami pri raziskovanju se razvija 

sposobnost razmišljanja in sklepanja (Hohman in Weikart, 2005).                                                                                                               

Vloga odraslega pri aktivnem učenju je, da opazuje in komunicira z otrokom, ter tako ugotovi, 

kako otrok razmišlja. Prepoznava zanimanja otroka in išče načine za spodbujanje njihovega 

interesa. Njegove naloge so tudi organizacija okolja, priprava različnih materialov, 

vzpostavljanje pozitivne socialne interakcije, spremljanje otrokovega raziskovanja. Pri 

aktivnem učenju pa sodeluje tudi sam, in sicer tako, da se vključi v igro in raziskovanje. Otroke 

spodbuja k reševanju problemov in glasnemu razmišljanju, samostojnosti in vztrajnosti,  

opazuje in interpretira njihova dejanja ter načrtuje dejavnosti, pri katerih upošteva interes otrok. 

Spodbudno okolje za aktivno učenje vsebuje številne elemente, materiale in dovolj prostora za 

raziskovanje. Otrokom je omogočeno raziskovanje z vsemi čutili in možnost imajo preizkušati 

predmete – tudi na »nepravilne« načine. Predmete kombinirajo, spreminjajo in preoblikujejo 

(Hohman in Weikart, 2005). 

High/Scopov pristop sestavlja pet sestavin aktivnega učenja. Prva sestavina aktivnega učenja 

so materiali, ki jih otroci lahko poljubno uporabljajo na različne načine. Druga sestavina je 

razpolaganje in rokovanje, kar pomeni da ima otrok možnost raziskovanja, rokovanja in 

preoblikovanja materialov. Pomembna prvina je tudi izbira, možnost, da otrok sledi svojim 

željam in na podlagi tega izbere dejavnosti in materiale. Ob raziskovanju opisuje in komentira 

svojo dejavnost – prvina otrokovega govora. Pomembna prvina je tudi podpora odraslega,  ki 

otroke pri učenju spodbuja k razmišljanju in kreativnosti (Hohmann in Weikart, 2005). 

Aktivno učenje je zbiranje podatkov, različnih izkušenj, ki nam pomagajo pri iskanju rešitve 

našega problema. Pri tem ni bistveno, da otrok pride do pravilne rešitve, ampak da se ob tem 

nauči samostojno razmišljati in raziskovati. Med samim procesom pa se krepita tudi 

radovednost in želja po pridobivanju znanja (Maxim, 1997). 

3 PROJEKTNO UČNO DELO 

Novak idr. pojasnjujejo, da »sodi projektno učno delo med odprte učne sisteme oziroma 

procese, ki se odvija in poteka prek določenih vsebin, organizacijskih oblik, učnih metod in 

tehnik k postavljenim ciljem« (Novak, idr., 2009, str. 24). Učitelj in učenci si pred začetkom 

projektnega dela zastavijo vzgojno-izobraževalne cilje in naloge. Med potekom projekta učenci 
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prihajajo do spoznanj in znanja z lastno aktivnostjo (opazovanje, zbiranje podatkov, reševanje 

problemov), učitelj pa jih pri tem usmerja in jim pomaga (Novak, idr., 2009). 

Temeljni koraki za izvedbo projektnega dela so: oblikovanje pobude in končnega cilja, 

načrtovanje izvedbe, uresničitev cilja in evalvacija izvedbe. Projekt začnemo tako, da si 

zastavimo problem. Izberemo problem, ki nam je blizu in izhaja iz življenja, v katerem lahko 

rešitev predstavimo ali uporabimo. Pri reševanju povezujemo teoretično znanje z lastnimi 

izkušnjami ter pridobivamo novaa znanja. Problem ni omejen samo na eno temo, zato je 

potrebno iskati rešitev na različnih učnih področjih. Pri tem učenec pridobi znanje različnih 

strok. Za uspešno rešitev problema je pomembno, da so si različni predmeti v enakovrednem 

položaju. Tudi pri projektnem delu si zastavimo cilj, ki mu sledimo. Pri postavitvi cilja so 

predvideni trajanje projekta, število udeležencev, kraj in prostor, ter pripomočki in aktivnosti. 

Če želimo, da ima projekt pedagoški smisel, moramo uresničiti cilje. V projekt konstruktivnega 

tipa sodijo aktivnosti, pri katerih izdelamo določen izdelek – predmet  ali pa izvedemo akcijo 

(npr. priprava šolske razstave). Problemski projekt je usmerjen v reševanje problema, npr. 

raziskovalni projekt.  

Pri projektnem učenju učenci pridobivajo spretnosti, veščine, sposobnosti in znanja ter se 

navajajo na premišljeno in načrtno ravnanje. Projektno učno delo lahko izvajamo v različnih 

starostnih obdobjih – v vrtcu, osnovni šoli, v srednji šoli ter tudi pri učenju odraslih. V tuji 

strokovni literaturi so opozorili na pomanjkljivosti pri projektnem učnem delu. Kot 

pomanjkljivosti so navedli manjši obseg usvojenega znanja, s projektnim učnim delom ni 

mogoče usvojiti gotovih znanj (formule, letnice, imena ...), ne obravnava učne vsebine po 

posameznih učnih predmetih (Novak, 1990) (Novak, idr., 2009).  

4 KULTURNA DEDIŠČINA 

SSKJ kulturno dediščino opredeljuje kot objekte, ki jih je ustvaril človek, ter dele pokrajine, ki 

imajo vrednost na različnih področjih vrednotenja (SSKJ, 1994, v Bogataj, 1992). 

Kulturna dediščina je ustvarjalno delovanje človeka v sodelovanju z naravnim okoljem ali izven 

njega. Kulturna dediščina nam omogoča vpogled v način življenja različnih časovnih obdobij  

in primerjavo z današnjim časom. S tem bogati današnji čas in spodbuja razmislek o nadaljnjem 

ustvarjalnem delovanju človeka. Pri kulturni dediščini gre za družbeno, duhovno in materialno 

prizadevanje ljudi v različnih časovnih obdobjih (Bogataj, 1992).   
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»Dediščine nam ne predstavljajo le t. i. spomeniki, ampak vse kulturne sestavine, ki so se v 

kakih oblikah in načinih ohranile iz določenih zgodovinskih obdobij ali jih vsaj poznamo kot 

neke oblike življenjskega sloga preteklosti« (Bogataj, 1992, str. 12). 

Na področju vzgoje in izobraževanja v povezavi s kulturno dediščino prihaja do primerov slabe 

prakse, kot je vpliv pedagoga na otroke s svojim subjektivnim mnenjem. Subjektivno mnenje 

pedagoga omejuje otrokovo ustvarjalnost pri spoznavanju in uporabi kulturne dediščine. Dober 

primer  vključevanja kulturne dediščine v življenje otrok je odkrivanje modelov in iskanje novih 

rešitev s pomočjo miselnih vzorcev. Raziskovanje kulturne dediščine v izobraževalnem procesu 

bi moralo biti stalna praksa, ne zgolj občasna dejavnost. Pomembno je tudi, da upoštevamo 

okolje, v katerem delujemo, ter poiščemo povezavo med preteklostjo in sedanjostjo, s tem pa  

spodbudimo ustvarjalnost pri odkrivanju novih oblik za prihodnost. Za uspešen razvoj 

otrokovega odnosa do kulturne dediščine pa je najbolje, da jim jo približamo tako, da izhajamo 

tudi iz kulturne dediščine otrok, npr. plešemo plese, ki so jih plesali otroci (Bogataj, 1992). 

4.1 KULTURNA DEDIŠČINA V KURIKULU ZA VRTCE 

Kulturna dediščina spada na področje družbe. Raziskovanje in spoznavanje kulturne dediščine 

pa najdemo tudi na drugih področjih. Človek je del družbenega okolja v katerem raste, živi in 

deluje. Za otroke je pomembno spoznavanje bližnjega okolja, da lahko kasneje aktivno vplivajo 

nanj in dobijo vpogled v družbo. Otroci spoznavajo kraj, v katerem živijo, in način življenja v 

preteklosti. H kulturi pa spada tudi to, da se otroci učijo od otrok, in sicer: igre, pesmi, rime, 

uganke, pravljice, besedne igre itn., ki so se ohranile skozi različna obdobja iz preteklosti do 

danes (Bahovec in sod., 1999). 

V kurikulu seznanjanje s kulturno dediščino poudarjata dva globalna cilja na področju družbe: 

»Oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje, okolje, 

družba in kultura v času spreminjajo, in možnost seznanja z raznimi kulturami in tradicijami« 

(Bahovec in sod., 1999, str. 50).                                                                           

Na področju gibanja nas h raziskovanju kulturne dediščine spodbujata cilja: »Usvajanje prvin 

ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger in spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, 

značilnih za naša in druga kulturna okolja v sedanjosti in preteklosti« (Bahovec in sod.,1999, 

str. 26). Spoznavanje kulturne dediščine pa najdemo tudi na področju umetnosti, in sicer v cilju: 

»Doživljanje umetnosti kot del družbenega in kulturnega življenja« (Bahovec in sod., 1999, str. 

38). Kulturno dediščino pa lahko uporabimo tudi na področju narave, kjer sledimo cilju: »Otrok 

razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo, in o zaporedju dogodkov« (Bahovec in 
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sod.,1999, str. 57). Prav tako jo lahko tudi na področju matematike uporabimo v povezavi s 

konceptom časa, in sicer, da si za cilj zadamo: »Otrok klasificira in razvršča« (Bahovec in 

sod.,1999, str. 65). 

5 RAZISKOVANJE KOT METODA AKTIVNEGA UČENJA 

5.1 KAJ JE RAZISKOVANJE 

Raziskovanje je strategija dejavnega (participativnega) učenja. Raziskovalno učenje se prične 

z otrokovo radovednostjo. Izhaja se iz predpostavke, da je otrok po naravi radoveden, njegovo 

radovednost pa se spodbuja in ceni. Pedagoški delavec spodbuja motivacijo z različnimi 

materiali, ki spodbudijo radovednost in željo po raziskovanju. V začetkih učenja z 

raziskovanjem mora vzgojitelj otrokom pripraviti problem oz. material, ki vzbudi radovednost. 

Kmalu pa otroci pričnejo sami zaznavati probleme, ki se nahajajo v njihovem vsakdanjem 

okolju. Pomembno je, da jim je problem že malo poznan, a hkrati še vedno dovolj skrivnosten, 

da jih spodbudi k raziskovanju. Ko zaznajo problem, lahko postavijo hipoteze, povedo, kaj o 

tem že vedo in kaj predvidevajo. Vzgojitelj jih z vprašanji spodbuja in si beleži njihove izjave, 

pri učenju jim je v podporo in pomoč ter se tudi sam uči. Predvidevane hipoteze nato 

preizkusijo. Poiščejo različne načine s pomočjo katerih bi lahko našli rešitev za problem 

(knjige, intervjuji, slike,...). Otroci pridejo do zaključkov, ki jih zberejo v rešitev problema. To 

lahko zabeležijo na različne načine, npr. z risanjem, ustnim poročilom, razpredelnicami 

(Maxim, 1997). Raziskovanje lahko poteka kot raziskovanje vprašanj odprtega tipa (problem-

solving process) ali kot učenje z raziskovanjem, pri katerem raziskujemo probleme zaprtega 

tipa (inquiry based learning) (Turnšek, 2004). 

5.2  UČENJE Z RAZISKOVANJEM 

Učenje z raziskovanjem je tisto, pri katerem med določenimi informacijami in podatki iščemo 

rešitve na vprašanja.  Informacije lahko iščemo z različnimi tehnikami (razgovori, ankete, 

opazovanje, proučevanje ...).       

KORAKI UČENJA Z RAZISKOVANJEM: 

1. OPREDELITEV PROBLEMA: 

 

Problem predstavi vzgojitelj. To stori tako, da zastavi vprašanje ali dilemo, usmeri 

pozornost na problem, na primer z organizacijo igralnice ali pa z razstavljenim 

objektom. Z odprtimi vprašanji komunicira z otroki, tako da imajo možnost podajanja 
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idej. Pri tem ni pravilnih in napačnih odgovorov. Na ta način  pridemo do problema, ki 

se kasneje razišče.  

 

2. DOMNEVE: 

Ugotovi se, kaj otroci o tem že vedo. Na podlagi njihovega predznanja se načrtuje 

nadaljnje raziskovanje. Možni metodi za izražanje predznanja sta miselni vihar ter 

dokumentiranje domnev s pomočjo risb, plakatov in posnetkov. 

 

3. ZBIRANJE INFORMACIJ: 

Otroci na različne načine zbirajo podatke za rešitev problema. Vzgojitelj jim lahko 

vnaprej pripravi vire, iz katerih bodo lahko zbirali informacije, ali pa jih poiščejo sami. 

Nekateri izmed možnih virov so intervju, anketa, opazovanje, zbiranje dokumentov.  

Otroci so v večji meri samostojni, vzgojitelj ne podaja izdelanih znanj. Njegova naloga 

pa je, da omogoči dostop do informacij, načrtuje tehnike zbiranja informacij ter pomaga 

pri beleženju in urejanju informacij. 

 

4. ODGOVORI OZ. REŠITVE: 

Zbrane informacije uredimo in strnemo. Primerjamo z našimi domnevami in 

ugotovimo, do katerih novih spoznanj smo prišli. 

 

5. UPORABA INFORMACIJ 

Na novo pridobljene informacije uporabimo v dejavnostih (Turnšek, 2004) (Maxim, 

1997). 
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EMPIRIČNI DEL 

6 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

6.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Aktivno (dejavno, participativno) učenje je učenje, pri katerem je otrok aktiven v procesu 

zbiranja, urejanja, analiziranja podatkov oz. informacij in sodeluje pri pridobivanju novega 

znanja. Že v predšolskem obdobju lahko vzgojitelj uporabi pristope učenja z raziskovanjem, ki 

otroku omogočijo, da je aktiven v procesu raziskovanja. V takšnem pristopu vzgojitelj ne 

podaja znanja, ampak vodi otroke v procesu odkrivanja in konstruiranja znanja.  Maxim (1997) 

opredeljuje raziskovanje kot strategijo dejavnega (participativnega) učenja, ki je usmerjena v 

reševanje problemov. Temeljni cilji izobraževanja, ki jih želimo pri raziskovalnem procesu  

doseči, so ohranjanje radovednosti otrok, želja po znanju ter oblikovanje sposobnosti za 

samostojno reševanje problemov. Pri učenju z raziskovanjem (angl. inquiry) otroci rešujejo 

problem in skušajo poiskati odgovore na raziskovalno vprašanje z analizo informacij, ki jih 

poiščejo sami ali s pomočjo vzgojiteljice. Informacije zbirajo na različne načine, npr. z 

deskriptivnimi tehnikami (zbiranje gradiva, pogovor, intervjuji, opazovanje ...). Raziskovanje 

poteka po korakih: 

- opredelitev problema; 

- izražanje domnev; 

- iskanje informacij, podatkov ter njihovo dokumentiranje in urejanje; 

- rešitve oz. odgovori na vprašanja; 

- uporaba novih spoznanj (Turnšek, 2004). 

Namen diplomskega dela je izvesti projekt, v katerem bodo otroci spoznavali kulturno 

dediščino svojega kraja, in sicer čevljarstvo. Z evalvacijo projekta bom dobila odgovore na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. 

6.2 CILJI 

Cilj diplomskega dela je uporaba pristopa učenja z raziskovanjem oz. raziskovanje problemov 

zaprtega tipa v projektu Čevljarstvo v našem kraju in ugotavljanje uspešnosti izvedenega 
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projekta/pristopa – zlasti z vidika otrokove samostojnosti pri pridobivanju in dokumentiranju 

novih spoznanj. 

6.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

- Ali so bili doseženi vsebinski in procesni cilji projekta, in če, na kakšen način so bili doseženi? 

- Ali je projekt vključeval otroke v aktivne strategije reševanja problemskih vprašanj; na kakšen 

način? 

-  Ali so otroci sodelovali v procesih dokumentiranja novih spoznanj; na kakšen način? 

- Katere so prednosti in pomanjkljivosti učenja z raziskovanjem? 

 

6.4 RAZISKOVALNA METODA 

Metoda: deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna  

Vzorec: 24 otrok, starih 5 let, v Vrtcu pri OŠ Žiri 

Dejavnosti projekta bom zapisala v obliki metodičnega postopka po dejavnosti. Za evalvacijo 

projekta/dejavnosti bom uporabila naslednje tehnike/metode: evalvacijski zapisi, dnevni 

evalvacijski zapisi po dejavnostih, opazovanje z udeležbo, zapisi opažanj, zapisi komentarjev 

otrok. 

 

7 UČENJE Z RAZISKOVANJEM  

7.1 NAČRT RAZISKOVANJA PROBLEMOV ZAPRTEGA TIPA 

V nadaljevanju predstavljam okvirni načrt raziskovanja, ki je bil izdelan pred začetkom 

izvedbe. Projekt se je skozi proces izvedbe še dopolnjeval in spreminjal, tako da izvedba v 

marsičem odstopa od načrta, ki je bil zgolj osnutek. 

    TEMA: »ČEVLJARSTVO V ŽIREH« 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Namen projekta je raziskati, kako nastane čevelj in ob tem spoznati kulturno dediščino 

kraja. Problem jim prikažem prek gledališča predmetov na literarno delo Stena in Roka 

Vilarja: Potovanje malega čevlja.  

 

2. IZRAŽANJE »DOMNEV«  

Otroci podajajo domneve o temi, ki jo bomo obravnavali. Ugotavljamo, kako nastane 

obutev: kje jo dobimo, kdo jo izdela, kakšno obutev poznamo, kakšno obutev so imeli 
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včasih ter kje so jo dobili in izdelali. Domneve si zapisujem. Zapise bomo uporabili na 

koncu projekta, ko bomo ugotavljali, katera nova znanja smo pridobili. 

 

3. ISKANJE INFORMACIJ TER NJIHOVO DOKUMENTIRANJE IN UREJANJE 

Otroke spodbudim k razmišljanju, kje bi lahko dobili odgovore na naša vprašanja in 

kako bi lahko ugotovili, ali so naše domneve resnične. Na podlagi njihovih predlogov 

načrtujemo raziskovanje in načrt izvedemo. 

 

4. REŠITVE OZ. ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

Zbrane informacije uporabljamo, urejamo ter povezujemo z našimi domnevami. Skozi 

igro in različne dejavnosti pridobljeno znanje uporabljamo. Na koncu primerjamo naše 

domneve z informacijami, ki smo jih dobili, in jih strnemo v rešitev problema. 

 

5. UPORABA NOVIH SPOZNANJ 

Pogovorimo se o tem, kako bi lahko naše znanje uporabili v življenju in kako bi ga lahko 

širili naprej (otrokom, staršem ...).   

 

7.2 CILJ PROJEKTA 

- Pridobiti zanimanje otrok za raziskovanje na temo čevljarstva v Žireh. 

- Ohraniti motiviranost in željo za iskanje rešitve začetnega problema. 

- Iskanje in uporaba različnih načinov za raziskovanje, pomnjenje, dokumentiranje 

pridobljenih informacij. 

- Otroke seznaniti s kulturno dediščino njihovega kraja. 

- Spoznati čim več o izdelavi obutve – kako nastane, kje jo dobimo, kako so jo izdelovali 

včasih. 

8 IZVEDBA PROJEKTA 

8.1 FAZA: OPREDELITEV PROBLEMA  

1. DEJAVNOST: LUTKOVNA PREDSTAVA 

DEJAVNOSTI:  

- ogled lutkovne predstave, 
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- sodelovanje v predstavi. 

CILJI: 

- motivirati otroke za raziskovanje, 

- spodbuditi zanimanje za določeno temo, 

- spodbuditi željo po raziskovanju o določeni temi. 

IZVEDBA/POTEK: 

Pripravila sem lutkovno predstavo po literarni zgodbi Potovanje malega čevlja, katere avtorja 

sta Sten in Rok Vilar. To literarno delo sem si izbrala, ker v njem nastopa čevljar, ki obutev 

izdeluje, vsebuje pa tudi veliko različne obutve. Na podlagi teh elementov se mi je zdelo, da bi 

bil to dober uvod in motivacija za nadaljnje raziskovanje čevljarstva v našem kraju. Predstavo 

sem pripravila kot gledališče predmetov. Pri tem sem osredotočila na uprizarjanje lastnosti, ki 

jih imajo različni čevlji, in na uprizoritev čevljarjevega dela. Po končani predstavi so imeli 

otroci možnost, da se še sami vživljajo v čevljarja ali poljubno animirajo obutev ter uprizorijo 

gledališče predmetov. Ker ni bilo dovolj vlog, smo se razdelili v skupine, tako da se je v 

gledališču igralo šest otrok naenkrat, drugi pa so imeli možnost igre po izbiri v drugem delu 

igralnice. Čez nekaj časa smo se zamenjali. Otroci so se poljubno vživljali v like in prikazovali 

njihove lastnosti, kot so jih sami videli.   

Po končani igri smo se pogovarjali. Otroke sem vprašala, ali se jim je med predstavo/igro 

zastavilo kakšno vprašanje.  Njihova vprašanja sem zabeležila: 

»Zakaj je bil vsak čevelj drugačen?« 

 »Ali lahko čevljar naredi čisto vse čevlje na svetu?« 

»Kako pa čevljar tako hitro dela, da naredi čevlje za vse?« 

»Čevljar je naredil samo otroški čevelj. Kdo pa je naredil ostale?« 

»Kdo je naredil vojaški čevelj?« 

»Zakaj pa je bil čevelj potepuh raztrgan?« 

»Zakaj pa se ni šel potepuh k čevljarju popravit, če je bil strgan?« 

EVALVACIJA – LUTKOVNA PREDSTAVA: 

Pred samo izvedbo so se mi pojavljali dvomi, da mi pri otrocih ne bo uspelo vzbuditi zanimanja 

in ne bodo želeli sodelovati pri  dejavnosti. Opazila sem, da je ogromno zanimanja vzbujalo že 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Milardović Kaja; diplomsko delo 

14 

 

samo to, da sem v drugem delu igralnice nekaj pripravljala, medtem ko so oni zajtrkovali. 

Navdušeno so me spraševali, kaj sem prinesla in kaj postavljam. Po zajtrku so se 

samoiniciativno posedli na stole za gledalce.  

Med predstavo sta vzgojiteljici opazili, da so otroci predstavi natančno sledili in niso izgubili 

koncentracije. Odločila sem se, da dam otrokom izbiro med igro po želji in igranjem v 

gledališču, saj se mi je zdelo, da se pri tem res opazi, ali so otroci za določeno stvar motivirani. 

Domnevala sem, da se mi bo v gledališču želela pridružiti le peščica otrok, vendar ni bilo tako, 

saj so si vsi otroci želeli preizkusiti igro v gledališču. Na podlagi tega sem se odločila, da se 

razdelimo v skupine, ki se bodo menjavale.  

Zanimivo se mi je zdelo, da se je le malo otrok odločilo za prosto igro. Rekli so, da bodo rajši 

opazovali prijatelje pri igri vživljanja v like iz zgodbe, dokler se ne bomo zamenjali. Sprva sem 

pri igri otrok sodelovala, ampak le toliko, da smo premagali začetno zadržanost, nato pa so se 

razigrali in se igrali povsem samostojno. Zanimivo se mi je zdelo, da so otroci pri igri tvorili 

povsem svojo zgodbo. Najpogostejša je bila ta, da je eden izmed njih igral čevljarja, drugi pa 

so animirali čevlje. Čevlji so hodili h čevljarju in mu potožili »kaj jih boli«, čevljar pa jih je 

popravljal. Pri tem so uspešno sledili lastnostim čevlja – baletni čevelj je odplesal, zapel, kaj ga 

boli, odšel po prstih. Vojaški čevelj je odkorakal, govoril z globokim glasom, pomagal drugim 

ter visoko skakal. Cirkuški čevelj se je spotikal, se nenavadno premikal: poskakoval, delal 

prevale, povedal čevljarju, da se je poškodoval pri hoji na vrvi, govoril je s popačenim glasom. 

Čevljar je uporabljal orodje, zavezoval obutev, natančno opazoval obutev. Po dejavnosti so 

otroci izrazili veliko vprašanj, ki nas bodo vodila pri raziskovanju. 

  

                       

          

 

 

 

 

  

Slika 1 – lutkovna predstava Potovanje 

malega čevlja 
Slika 2 – igra z lutkami 
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8.2 FAZA: IZRAŽANJE DOMNEV 

2. DEJAVNOST: OBUTEV 

DEJAVNOSTI: 

- otrok sodeluje pri pogovoru o obutvi, o tem, kako nastane, kdo jo izdela, kakšne 

vrste obutve poznamo. 

CILJI: 

- otrok samostojno razmišlja in ubesedi informacije, ki jih že pozna. 

IZVEDBA/POTEK: 

Nadaljevali smo z iskanjem odgovorov na vprašanja, ki so se jim zastavljala ob lutkovni 

predstavi. Odgovarjal je tisti, ki je želel. Na začetku sem poudarila, da ni napačnih odgovorov.   

Njihove izjave si zabeležim: 

ZAKAJ JE BIL VSAK ČEVELJ DRUGAČEN?      

»Ker moramo vedno obuti druge čevlje, kadar pada sneg.« 

»Ja, pa kadar smo v vrtcu« 

»Pa ko grem na nogomet.« 

»Ban je pa vse čevlje srečal.« 

»Klovnski mora biti smešen, da se smejimo.« 

Slika 4 – spontano vživljanje v 

nastopajoče karakterje 

Slika 3 –  spontano vživljanje v nastopajoče 

karakterje 
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»Nogometni pa mora imeti bodice na podplatu, ker s takimi ne drsi na travi.« 

 

KATERE ČEVLJE BI BAN SREČAL, ČE BI NADALJEVAL SVOJO POT? ZAKAJ 

IMAMO RAZLIČNE ČEVLJE? 

- Pancerji: za smučanje. 

- Dežni škornji: za v luže; blato; dež; na mokro travo; so gumijasti in ne premočijo. 

- Zimski škornji: za takrat ko pada sneg. Ali z njimi lahko gremo v luže? Ne, za luže imamo 

dežne. 

- Zimski škornji: grejejo; imajo »mucke«; imajo za zapeti; voda ne gre noter. 

- Opanke, sandali: za sonce; imajo luknje, da nas sonce ogreje; da nam poleti ni vroče. 

- Zimski čevlji. Ali je to enako kot zimski škornji? Ne, imamo jih, ko je samo mraz. Sneg 

pa ne pada. 

- Nogometni čevlji.  Na podplatu imajo bodice, da nam ne drsi po travi. 

- Kroksi: imamo jih za zunaj; moja mami pa jih ima za notri, da ji ne drsi; imajo luknje, da 

gre voda ven. 

- Copati: so za doma in za v vrtec; imamo jih noter; v njih ne drsi; če kaj poliješ, ne hodiš 

po tistem; da se nogavice ne umažejo. 

- Službeni čevlji. Tisti, ki jih mami obuje, ko pride v službo. 

- Superge: imamo za tek; za telovadit; za na sprehod. 

- Gojzarji: za takrat, ko gremo u »griče«; za na Javorč; za v blato; ne drsijo. Kekec pa ni 

imel pravih čevljev, pa je zdrsnil v prepad. 

- Plavutke: a plavam hitro kot morski pes. 

- Drsalke: imamo jih za drsat pa tako železo imajo. 

- »Strela mcqueenske«: ko vozimo strelo mcqueen. 

- Buldožerske: za na buldožer. 

- Baletni copati: za ples. 

- Petke: za punce, ko grejo na ples. 

- Policajske in gasilske: nosijo jih policaji in gasilci. 

- Spidermanske: jaz jih imam pa je na njih narisan Spiderman. Nosim jih zjutraj, ko grem 

v vrtec. 

- Adidaske, tekaške, najkice, adidas kroksi, čevlji, vojaški, čevlji za na morje.  
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Vprašanja – Ali lahko čevljar naredi čisto vse čevlje na svetu?, Kako pa čevljar tako hitro dela, 

da naredi čevlje za vse?, Čevljar je naredil samo otroški čevelj, kdo pa je naredil ostale? ter Kdo 

je naredil vojaški čevelj? – smo združili v vprašanje: KAKO NASTANE OBUTEV? 

»Izdela jo moj ata Pavle v stari hiši. Izdela jo iz blaga. Ampak zdaj ne več, ker je vse prodal. 

Kaj je prodal? Pripomočke za čiščenje čevljev.« 

»Izdela jo moj ati v službi. Dela čevlje v službi v Žireh. Pokazal mi je, kako dela čevlje. Ima 

palico na špičko, potem pa da gor čevelj.« 

»Moj ati dela čevlje v Alpini. Šel sem gledat, videl sem mizo, telefon in stol. Bil sem še 

majhen.« 

»Doma imam čevlje iz Alpine. Narejeni so iz mreže.« 

»Moj ata dela čevlje.« 

»Moja mama zloži čevlje v trgovino, od Aleksa ata pa jih pripelje v trgovino iz tovarne.« 

»V trgovini jih naredijo.« 

 

Zastavim jim tudi vprašanje: ALI SO VČASIH TUDI NOSILI ČEVLJE, KAKO SO JIH 

IZDELALI IN KAKŠNI SO BILI? 

»Včasih so nosili ravno takšne čevlje kot danes.« 

»Ne pa niso, sploh niso imeli čevljev.« »A so bili vedno v copatah?« »Ne, kar bosi.« 

»Punce so imele vedno petke, kot jih ima moja babica.« 

»Naredili so jih v tovarni, kjer dela moj ati.« 

»Mogoče so jih naredili kar doma.« 

»Naredili so jih v trgovini.« 

EVALVACIJA – OBUTEV: 

Ob prvem vprašanju so se otroci le spogledovali, zato sem se odločila, da gremo po vrsti in tako 

vsakemu dam priložnost za odgovor.  Ko je bil led prebit s prvimi trditvami, so otroci dobili 

polno idej in so si želeli sodelovati. Tako smo poimenovali veliko različnih vrst čevljev. Veliko 

trditev je izhajalo iz resničnosti, nekatere trditve pa so bile bolj ustvarjalne (npr. buldožerski in 

spidermanski čevlji). Ustvarjalne trditve sem si interpretirala kot željo po sodelovanju ter 

sproščenost pri vključevanju, da torej otroci niso bili obremenjeni s pravilnostjo trditev ter so 

sproščeno izražali domneve.  Pri pogovoru o nastanku obutve so sodelovali predvsem otroci, 

katerih starši in sorodniki na kakršen koli način izdelujejo ali sodelujejo pri izdelavi obutve. 

Imeli pa smo tudi logično sklepanje o nastanku obutve, in sicer, da ta nastane v trgovini, saj jo 
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mi tam dobimo.  Pogovor o obutvi v preteklosti je v njih vzbudil motivacijo za raziskovanje, 

saj so sicer izrazili svoje domneve, a nihče izmed njih ni natanko vedel, ali so resnične ali ne.    

8.3 FAZA: ISKANJE INFORMACIJ, NJIHOVO DOKUMENTIRANJE IN 

UREJANJE 

3. DEJAVNOST: KAKŠNE VRSTE OBUTEV OBSTAJA IN KJE DOBIMO OBUTEV 

V ŽIREH 

DEJAVNOSTI: 

- Raziskovanje, kako bi ugotovili, katere vrste obutve poznamo. 

- Raziskovanje, kje prodajajo čevlje. 

CILJI: 

- otrok samostojno razmišlja in ugotavlja, kje prodajajo čevlje, 

- otrok išče rešitve problema. 

IZVEDBA/POTEK: 

Otrokom zastavim vprašanje, kako bi lahko izvedeli, ali so naše domneve o tem, katere vrste 

obutve obstajajo, resnične. Otroci so enoglasno odločeni, da v trgovini, ker imajo tam največ 

čevljev in vedo vse o čevljih. Izvedeli bomo lahko, zakaj so čevlji različni, katere vrste čevljev 

imajo, ter zakaj so različnih velikosti. V kateri trgovini pa? Odgovorili so:  Interšport in Hervis. 

Ob nadaljnjem razmišljanju smo ugotovili, da teh trgovin ni v Žireh.  Nato pa se je eden izmed 

otrok spomnil, da je kupil čevlje v trgovini v Žireh, a ne ve, kako se imenuje, ter da je pozabil, 

kje trgovina je. Pridružili so se mu tudi drugi otroci. Vprašala sem jih, kako bi lahko ugotovili 

ime trgovine in njeno lokacijo. Odgovorili so, da lahko vprašajo starše.  

Tako smo se odločili, da je naslednji korak v našem raziskovanju, da doma vprašajo starše, kje 

v Žireh je prodajalna z obutvijo in kako se imenuje. Nato pa smo se odpravili na sprehod do 

bližnjega igrišča. Pot nas je vodila mimo izložbe, v kateri je bilo veliko čevljev. Nekaj otrok je 

to opazilo in še druge obvestilo o odkritju. Prebrala sem napis nad izložbo, tako smo ugotovili, 

kje trgovina je in kako se imenuje – pisalo je Alpina. Ko smo se vrnili v vrtec, smo skupaj 

napisali dopis,  ki sem ga po elektronski pošti poslala v trgovino. Vanj smo napisali prošnjo, ali 

lahko pridemo na obisk v trgovino in raziščemo, katero obutev prodajajo, ter si ogledamo 

lastnosti obutve. 
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EVALVACIJA – KAKŠNE VRSTE OBUTEV OBSTAJA IN KJE DOBIMO 

OBUTEV V ŽIREH:  

Otroci so aktivno sodelovali pri pogovoru. Trudili so se najti rešitev našega  problema. Opazila 

sem, da so bili malo zadržani pri domnevah, za katere niso bili povsem prepričani, da so 

pravilne. Šele ko je eden izmed otrok dejal, da je bil v trgovini, vendar ne ve, kje točno ta je in 

kako se imenuje, so še drugi podelili svojo izkušnjo. Veselili so se, da bodo doma lahko vprašali 

svoje starše ter s tem omogočili, da naslednji dan nadaljujemo naše raziskovanje. Na sprehod 

smo odšli, da bi se šli igrat na igrišče, ne z namenom, da poiščemo trgovino. A kljub temu je 

naš pogovor otrokom ostal v mislih in so ugledano izložbo povezali z našim raziskovanjem. To 

mi je dalo vedeti, da so motivirani in si želijo najti odgovore na vprašanja. 

UGOTOVITVE OTROK: 

- V kraju, kjer živijo (Žiri), lahko čevlje kupijo v trgovini Alpina. 

 

4. DEJAVNOST: OBISK TRGOVINE ALPINA 

DEJAVNOSTI: 

- obisk in raziskovanje trgovine, 

- raziskovanje, katere vrste obutve obstajajo, 

- intervju s prodajalko. 

CILJI: 

- otrok samostojno pride do ugotovitev, 

- otrok samostojno opazuje in raziskuje, 

- otrok sodeluje pri intervjuju. 

IZVEDBA/POTEK: 

Pred odhodom v trgovino smo se pogovorili o tem, kaj nas zanima in kako bomo raziskovali v 

trgovini. Otroci so povedali, da si želijo pogledati čim več čevljev ter se pogovarjati s 

prodajalko. V trgovini so si želeli izvedeti, katere čevlje bi Ban še srečal in zakaj niso vsi čevlji 

enaki. Dogovorili smo se, da bomo imeli intervju, ki ga bom zabeležila. Prinesla sem tudi 

fotoaparate in jim dala možnost, da fotografirajo, kar se jim zdi pomembno pri našem 

raziskovanju trgovine.  
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Ko smo prispeli, smo se najprej razgledali po trgovini. Otroci so slikali različne vrste obutve. 

Po ogledu trgovine smo se usedli na tla in zastavljali vprašanja prodajalki. Otroci so jo 

spraševali predvsem po različnih vrstah čevljev in ali jih imajo. Na primer: Ali imate kolesarske 

čevlje, tekaške čevlje, spidermanske čevlje ... Pokazala nam je kar nekaj vrst čevljev, ki jih prej 

nismo poznali. Najbolj so nas presenetili in navdušili čevlji za tek na smučeh.  

Izvedeli smo, da so čevlji različnih velikosti, ker imamo ljudje različno veliko noge. Vsak čevelj 

je označen s številko, ki predstavlja njegovo velikost. Izdelujejo različne vrste čevljev, najbolj 

pa so znani po smučarskih čevljih. Izvedeli smo, da so čevlji različno izdelani glede na to, za 

kaj jih bomo uporabljali. Razlikujejo se po materialu ter obliki. Čevlje smo tudi potipali in 

primerjali materiale.  

Izvedeli smo, da imajo v trgovini še druge stvari, ki so povezane z obutvijo, npr. nogavice, 

vezalke, steljke, žlice za obuvanje čevljev ... Izvedeli smo, da oni ne izdelajo obutve, ampak 

jim jo pripeljejo s tovornjaki iz tovarne. 

EVALVACIJA – OBISK TRGOVINE ALPINA: 

Otroci so si z zanimanjem ogledovali obutev in me večkrat poklicali ter mi povedali, kaj so 

odkrili. Opazila sem, da jim je bilo predvsem všeč, da so ugotavljali, ali v trgovini imajo čevlje, 

ki smo jih predtem omenili (npr. smučarske čevlje, sandale ...). Hodili so po trgovini in govorili: 

»Poglej, smučarske čevlje imajo.« Pri tem pa so posneli kar nekaj fotografij. Trgovino so si 

dolgo in natančno ogledovali. Ob pogledu na velike pohodniške čevlje so začeli razpravljati, 

kaj bi se zgodilo, če bi Ban srečal te velike čevlje. Pred izvedbo dejavnosti sem pomislila na 

možnost, da otroci ne bodo želeli prodajalki zastaviti nobenega vprašanja,  so se ta kar vrstila. 

Pri pogovoru so pokazali veliko zanimanja in zastavili veliko vprašanj. 

UGOTOVITVE OTROK: 

- V trgovini Alpina lahko kupimo različne vrste čevljev. 

- Različne vrste obutve obstajajo, ker jo uporabljamo za različne vremenske razmere, 

priložnosti in dejavnosti. 

- Kupimo lahko obutev za različne vremenske razmere, različne priložnosti in 

dejavnosti. 

- Obutev imajo na voljo v številnih številkah za različne velikosti noge. 

- Poleg obutve prodajajo torbice, vezalke, nogavice in pripomočke za vzdrževanje 

obutve. 
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5. DEJAVNOST: KOTIČEK TRGOVINA ALPINA 

DEJAVNOSTI: 

Slika 7 – prodajalka nam predstavi obutev in druge artikle v trgovini 

Alpina 

Slika 5 – otroci fotografirajo obutev, ki smo jo omenili pri 

izražanju domnev 

 

Slika 6 – ogledovanje trgovine in obutve v v trgovini 
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- priprava kotička trgovina Alpina, 

- vživljanje v vlogo prodajalca, 

- razvrščanje obutve glede na namembnost. 

CILJI: 

- otrok aktivno sodeluje pri pripravi dejavnosti, 

- otrok uporablja predhodno pridobljeno znanje o vrsti obutve in značilnostih kraja 

pri pripravi igre in med njo, 

- otrok se zabava ob igri. 

IZVEDBA/POTEK: 

Pogovarjali smo se o obisku trgovine. Spominjali smo se, kaj vse smo tam videli in izvedeli. 

Otrokom sem povedala, da lahko del sobe preuredimo v kotiček, kjer se bodo igrali trgovino. 

Spodbudila sem jih, naj odidejo raziskat sobo in v kotiček postavijo stvari, ki jih potrebujemo 

za pripravo kotička. Prinesli so kartonaste žetone, ki jih sicer uporabljajo v kuhinjskem kotičku, 

mizo – nanjo so postavili prenosni računalnik – in telefon. Zraven mize  so postavili  stol. 

Prinesli so še dodatno mizo in stole, ki so jih uporabili za police. Na police pa so postavili škatle 

s čevlji, ki sem jih s tem namenom prinesla v vrtec, zraven njih pa še nekaj torbic in nogavic, 

ki jih imajo za igro v kotičku »dom«. Postavili so tudi vrsto stolov za preobuvanje. Iz kovčka s 

frizerskimi pripomočki so prinesli manjše ogledalo, v katerega se bodo kupci lahko gledali. 

Spomnili so se tudi, da potrebujemo vrečke, ki jih v sobi niso našli, zato jim jih je vzgojiteljica 

prinesla iz svoje omare.  

Ko so zaključili, smo si kotiček ogledali, ob tem pa so mi razlagali, zakaj so se odločili za 

določeno stvar. Zastavila sem jim vprašanje: »Kaj bi lahko storili, da boste brez gledanja v 

škatlo vedeli, katere vrste obutev je v njej?« Njihov prvotni predlog je bil, da napišemo, a ker 

pisati še ne znajo, smo razmišljali naprej in ugotovili, da bo najbolje narisati.  

Otroke, ki so želeli sodelovati, sem razdelila v skupine. Vsaka skupina je vzela eno škatlo z 

obutvijo. Na mizo sem jim dala list papirja. Moje navodilo je bilo, da se skupaj dogovorijo, kaj 

bodo narisali, in določijo enega v skupini, da nariše. V kolikor bi jih več želelo sodelovati pri 

risanju, pa lahko vsak nariše nekaj. Ko so končali z risanjem oznake, sem jih vprašala, kam bi 

bilo oznako najbolje prilepiti. Sami so se odločili in jo prilepili na določen del škatle. Potem so 

škatle postavili na »police« in igra se je začela. V kotičku so se otroci vživljali v prodajalce in 

kupce. Iskali so obutev glede na oznake, gledali v škatle, tipkali na računalnik, klicali po 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Milardović Kaja; diplomsko delo 

23 

 

telefonu, svetovali kupcem, pospravljali in zlagali, kupovali obutev, jo preizkušali, se 

ogledovali v ogledalu ter šteli denar. 

EVALVACIJA – KOTIČEK TRGOVINA ALPINA: 

Pri pogovoru o obisku trgovine je sodelovalo le nekaj otrok, drugi se pogovora niso aktivno 

udeležili. Vendar se je vse spremenilo, ko sem otrokom dala nalogo, naj sami pripravijo kotiček 

v igralnici. Z navdušenjem so začeli raziskovati. Bilo je opazno, da so si razdelili vloge. 

Nekateri so  pristopili bolj vodilno, medtem ko so jim drugi sledili in posnemali idejo. Čas 

dejavnosti sem omejila glede na njihovo koncentracijo. Nekaj otrok je nehalo sodelovati pred 

drugimi in so se odšli igrat drugo igro. Večina otrok pa je aktivno sodelovala. Imeli so veliko 

dobrih idej. Navdušilo me je, da so se zapomnili toliko podrobnosti, ki so jih izvedeli v trgovini, 

na primer to, da prodajajo tudi torbice in nogavice. Nekaj otrok, ki so prilepili simbol na zgornjo 

stran škatle, je med igro ugotovilo, da to ni najboljše mesto za čim hitrejše ugotavljanje, kaj je 

v škatli, zato so sliko prestavili na stransko stranico. Pri igri so aktivno povzemali znanje o 

namembnosti in vrstah obutve, ki so ga pridobili v  trgovini, saj so npr. »kupci« prihajali in 

spraševali: »Ali imate čevlje, ki jih bom imeli za plavanje v morju?« Prodajalec pa je pogledal 

na škatle in na podlagi oznake poiskal primeren čevelj. Otroci so spoznali del čevljarstva v 

Žireh, saj so se tudi med igro domislili, da moramo izobesiti napis Alpina, da bodo obiskovalci 

vedeli, da tukaj lahko dobijo čevlje. 

UGOTOVITVE OTROK: 

- Obutev v Žireh se lahko kupi v trgovini Alpina.  

- V trgovini so blagajna, miza, računalnik. 

- Obutev je razvrščena po policah. 

- Obutev je označena glede na namembnost in velikost. 

- Ob prihodu v trgovino in odhodu iz trgovine je treba pozdraviti. 

- V trgovini je prodajalec. 

- Obutev pred nakupom lahko pomerimo. 

- Prodajalec ve veliko o obutvi in kupcem svetuje. 

- Obstaja veliko različne obutve z različnimi lastnostmi. 
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6. DEJAVNOST: OBISK ČEVLJARJA 

DEJAVNOSTI: 

- raziskovanje, kako nastane obutev, 

- čevljar otrokom predstavi svoje delo (potek, pripomočke, materiale). 

CILJI: 

- otrok samostojno razmišlja in ugotavlja, kako bi izvedeli, kako nastane obutev, 

- otrok išče rešitve problema, 

- otrok se seznani s poklicem čevljarja in čevljarjevim delom, 

- otrok se seznani s čevljarjevim postopkom izdelave čevlja, 

- otrok se seznani z življenjem in izdelavo čevljev v preteklosti. 

 

Slika 8 – izdelava oznake za obutev Slika 9 – namestitev oznake na škatlo 

Slika 10 – simbolna igra trgovina Alpina 

(prodajalci in kupec) 
Slika 11 – simbolna igra trgovina Alpina 

(preizkušanje obutve) 
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IZVEDBA/POTEK: 

Otroci so podali kar nekaj domnev o tem, kako nastane obutev. Pozvala sem jih k razmisleku, 

kako bi lahko izvedeli, ali naše domneve držijo. Deklica, ki je pri podajanju domnev povedala, 

da njen pradedek izdeluje čevlje, je dala predlog, da ga lahko vpraša, kako naredi čevelj, potem 

pa nam bo ona povedala v vrtcu. S pradedkom se je pogovorila in predlagal je, da bi lahko prišel 

v vrtec in nam predstavil postopek izdelave čevlja pri čevljarju ter nam povedal zanimivosti o 

obutvi v preteklosti.   

Tako je  na obisk v vrtec  prišel čevljar. S sabo je prinesel dve veliki škatli. Otroci so sedeli v 

krogu, čevljar pa pred njimi. Najprej nam je pokazal, kako se izmeri stopala. Nato je predstavil 

pripomočke, ki jih potrebuje za izdelavo čevlja, in sicer: kopito, vzorec iz blaga, opetnik ... Za 

vsako stvar je otroke najprej vprašal, kaj menijo, da je. Pokazal nam je tudi orodje, ki ga 

uporablja, in sicer: klešče, »štrajh« - za brušenje nožev, kljuka za vlečenje kopita ... Otroke je 

vprašal, kaj menijo, za kaj se to orodje uporablja. Vsak otrok si je lahko orodje natančno 

ogledal, in če je bilo mogoče ter varno, tudi preizkusil.  

Čevljar nam je pokazal tudi materiale, ki jih potrebuje pri izdelavi čevljev, in sicer: lepilo, 

različno blago (tudi usnje), že izdelan par čevljev. Otroci so blago potipali in primerjali med 

sabo. Pripovedoval jim je tudi o  tem, kakšne čevlje je nosil v svojem otroštvu. Povedal je, da 

so imeli pozimi en par čevljev, poleti pa so si kar sami izdelali »cokle«, in sicer tako da so čez 

leseno desko napeli trak in jih nosili, vse dokler ni bil mraz prehud.  Pokazal je tudi, kako se te 

čevlje izdela, in otrokom podaril trak, da si bodo lahko izdelali »cokle«. 

Povedal nam je, da so včasih čevlje izdelovali samo čevljarji. Takrat je bilo res veliko 

čevljarjev, da jim je uspelo izdelati toliko čevljev, saj čevljar en par čevljev izdeluje zelo dolgo. 

So pa tudi ljudje imeli manj čevljev, samo par ali dva. Danes pa večino čevljev izdelajo v 

tovarni. V tovarni delo poteka drugače kot pri čevljarju.  

EVALVACIJA – OBISK ČEVLJARJA: 

Otroci so pokazali veliko zanimanja za čevljarjevo pripovedovanje in so si želeli sodelovati pri 

dejavnosti. Veliko si jih je želelo, da jim izmeri nogo. Zato sem jim svetovala, naj si podrobno 

zapomnijo, kako se to stori in bodo lahko kasneje drug drugemu izmerili stopala. Pri 

ugotavljanju, kakšno namembnost imajo pripomočki, ki jih je prinesel čevljar, jim je šlo dobro. 

Kopito so prepoznali iz naše prejšnje dejavnosti. Za vzorec iz blaga so rekli: »Tak je čevelj, 

samo da ni še zašit.« Glede opetnika pa niso imeli idej, tako da jim je čevljar povedal, za kaj se 
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uporablja. Orodja še niso poznali, so pa imeli kar nekaj idej glede namembnosti orodja, npr. za 

kljuko so menili, da je ključ za vrata; za brusilnik nožev so pomislili, da je mogoče čarobna 

palica.  

Najbolj so se začudili ob pripovedi, da je imel čevljar, ko je bil otrok, samo en par čevljev in 

pa cokle, saj imajo sami veliko različnih čevljev za različne priložnosti. Ob tem so mu zastavili 

veliko vprašanj: Kaj pa, ko je deževalo? Kaj pa za nogomet? Čevljar jim je ob tem povedal, da 

so bili vajeni in so brez težav v coklah počeli vse to in še več. Ob koncu predstavitve je vprašal 

otroke, ali si kdo želi biti čevljar. Veliko otrok je dvignilo roko. 

UGOTOVITVE OTROK: 

- Čevlje zna izdelati čevljar. 

- Čevljar čevljev ne nese v trgovino, ampak naredi čevelj po meri za tistega, ki ga naroči. 

- Čevljar izmeri stopalo. 

- Čevljar uporablja različna orodja in materiale. 

- Včasih ljudje niso imeli tako veliko čevljev, kot jih imajo danes. 

- Čevljar izdela čevelj sam. 

- Čevljar za en par čevljev potrebuje veliko časa. 

- Čevljar uporablja samo šivalni stroj, drugače pa čevlje izdeluje ročno z orodjem. 

- Včasih so čevlje izdelovali samo čevljarji. 

- Danes je čevljarjev malo. 

 

 

 

 

Slika 12 – čevljar predstavlja postopek izdelave čevlja 
Slika 13 – čevljar pokaže, kako se 

naredi obris noge 
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7. DEJAVNOST: MI SMO PA ČEVLJARJI 

DEJAVNOSTI: 

- obris  stopala, 

- izdelava cokel. 

CILJI: 

- otrok se vživlja v čevljarjevo delo, 

- otrok izdela preprosto obutev, 

- otrok se vživlja v življenje v preteklosti. 

IZVEDBA/POTEK: 

Odločili smo se, da bomo tudi mi postali čevljarji. Pogovorili smo se o tem, kaj potrebujemo, 

da postanemo čevljarji. Ugotovili smo, da lahko izdelamo take cokle, kot jih je čevljar, ko je 

bil še majhen. Imeli smo že trak, ki nam ga je poklonil čevljar. Potrebovali pa smo še preostali 

material. Otroci so se spomnili, da je podplat naredil iz lesa. Ker lesa nismo imeli, smo se 

odločili, da bomo uporabili karton. Material smo si priskrbeli in začeli smo z izdelavo.  

Otroci so se spomnili, da je čevljar povedal, da je potrebno izmeriti in obrisati nogo. Tako je 

vsak svoje stopalo obrisal na karton, ter ga izstrigel. Dolžino potrebnega traku so izmerili sami 

Slika 14 – spoznavamo orodje in blago Slika 15 – izdelava cokle 
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tako, da so trak napenjali čez nadlaht. Trak primerne dolžine so nato odstrigli. Trak smo na 

podplat pripeli s spenjačem in cokla je bila narejena. Cokle so si nato obuli čez copate in 

preizkušali hojo v njih. V igralnici smo uredili v čevljarski kotiček, kamor smo pripravili trinogi 

čevljarski stol ter material za izdelavo cokel.  

EVALVACIJA – MI SMO PA ČEVLJARJI: 

Otroci so sami pokazali zanimanje in me vprašali, kdaj si bomo naredili cokle in izmerili noge. 

To nas je vodilo k tej dejavnosti. Izstrižene obrise  nog so otroci primerjali med sabo in se 

pogovarjali o razlikah in podobnostih. Za izdelavo čevljev so bili zelo motivirani zaradi 

čevljarjeve pripovedi, saj jim je povedal, kakšne dogodivščine je doživel v takih coklah, na 

podlagi česar so otroci domnevali, da bodo v njih zelo spretni. Ob izdelavi so se pogovarjali o 

tem, na primer: »V teh čevljih bom lahko res hitro tekel!«  

Ko so cokle dokončali in preizkusili, pa so bili kar precej presenečeni, saj v njih ni bilo prav 

preprosto hoditi in niso bili tako spretni, kot so pričakovali. Ob tem smo se pogovorili o tem, 

da so se otroci v čevljarjevem otroštvu taki obutvi privadili, saj si niso mogli privoščiti druge. 

V čevljarskem kotičku so se zelo vživeli v igro. V igralnici so poiskali tudi improvizirano 

čevljarsko orodje (palica za brušenje – flumaster, kladivo – igrača kladivo, meter – volna). V 

igri so razlagali, za kaj orodje potrebujejo, ter se vživljali v popravilo čevljev.  

UGOTOVITVE OTROK: 

- Za izdelavo obutve je potrebna natančno izmeriti stopalo in upoštevati meritve. 

- Včasih so ljudje nosili drugačno obutev. 

 

8. DEJAVNOST: SPOZNAVANJE TOVARNE ALPINA 

DEJAVNOSTI: 

- raziskovanje, kako nastane obutev v tovarni, 

- iskanje tovarne obutve Alpina v Žireh, 

- spoznavanje načina izdelave obutve v tovarni. 

CILJI: 

- otrok samostojno razmišlja in ugotavlja, kako bi izvedeli kako nastane obutev, 

- otrok išče rešitve problema, 
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- otrok  spoznava okolje, v katerem živi, 

- otrok se seznani z načini izdelave obutve v tovarni. 

IZVEDBA/POTEK: 

Čevljar nam je povedal, da danes čevljarjev ni več veliko ter da večino obutve izdelajo v tovarni, 

tudi v tovarni obutve Alpina v Žireh. Prodajajo pa jo v prodajalnah, tudi v prodajalni obutve 

Alpina Žiri. To nas je usmerilo k nadaljnjemu raziskovanju, kje v našem kraju je tovarna in 

kako v njej poteka izdelava čevlja. Spodbudila sem jih k načrtovanju, kako bi ugotovili, kako 

nastane obutev v tovarni Alpina.  

Prva ideja otrok je bila, da vprašamo v tovarni Alpina, ali si jo lahko pridemo ogledat, kot smo 

storili v primeru trgovine. Poslali smo elektronsko sporočilo, a ogled žal ni bil mogoč. Zato sem 

se o tovarni in izdelavi obutve sama pozanimala ter jo preučila in pripravila predstavitev poteka 

izdelave obutve. Predstavitev sem izvedla s pomočjo lutke. Tako je otroke obiskal »škrat 

Alpinek« (lutka), ki živi v tovarni in jim bo povedal, kako poteka izdelava obutve v tovarni. 

Otrokom je pokazal sliko tovarne Alpina, slike naprav, na katerih izdelujejo čevlje v tovarni, 

ter slike končane obutve, ob tem pa pripovedoval zgodbo o svojem življenju v tovarni.  

Pred začetkom predstavitve so si otroci ogledovali sliko tovarne Alpina in se pogovarjali o njej, 

nato pa jim je škrat predstavil še notranjost. Ob koncu predstavitve smo se odločili, da odidemo 

tovarno poiskat. Otroci so podajali navodila za pot do tovarne. S sabo smo vzeli tudi sliko, da 

bi lahko primerjali, ali smo prišli na pravo mesto. Tovarno smo si od zunaj natančno ogledali.  

EVALVACIJA – SPOZNAVANJE TOVARNE ALPINA: 

Otroci so aktivno sodelovali pri načrtovanju raziskovanja. Našega načrta v celoti nismo mogli 

uresničiti, vendar nismo obupali, ampak raziskovali naprej.  Predstavitev je že z začetno sliko 

tovarne vzbudila zanimanje. Ko so zagledali sliko, so imeli kar nekaj različnih idej, kaj bi to 

lahko bilo (npr. to so bloki, to je v Žireh, tukaj moja mama dela pancerje ...). Po koncu 

predstavitve so izrazili željo, da poiščemo tovarno. Dogovorili smo se, da gremo na sprehod in 

jo poiščemo, na poti do tovarne pa nas bodo usmerjali otroci sami. Pri iskanju nismo imeli 

nobenih težav, otroci so že v prvem poskusu našli pravo pot čisto do tovarne. Ugotovila sem, 

da že dobro poznajo svoj kraj. 

UGOTOVITVE OTROK: 

- V Žireh je tovarna Alpina, kjer izdelujejo obutev. 
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- Obutev izdeluje s pomočjo strojev ter tudi ročno. 

- Izdelujejo različne vrste obutve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DEJAVNOST: SESTAVLJANJE SMUČARSKEGA IN TEKAŠKEGA ČEVLJA 

DEJAVNOSTI: 

- sestavni deli obutve, ki jo izdelajo v tovarni, 

- sestavljanje in razstavljanje smučarskega in tekaškega čevlja. 

CILJI: 

- otrok dobi vpogled v sestavo in izdelavo smučarskega in tekaškega čevlja, 

- otrok spoznava sestavne dele smučarskega in tekaškega čevlja, 

- otrok spoznava obutev, po kateri je tovarna Alpina najbolj znana. 

IZVEDBA/POTEK: 

Med prosto igro otrok sem na eno izmed miz pripravila sestavne dele smučarskega čevlja in 

sestavne dele tekaškega čevlja. Otroci so imeli možnost, da si sestavne dele ogledajo in se z 

njimi poljubno igrajo. Smučarski čevelj so lahko popolnoma razstavili in sestavili, pri tem so 

uporabljali tudi pripomočke – vrtalni strojček in izvijač. Tekaški čevelj pa so lahko sestavili 

tako, da so sestavne dele polagali skupaj. Sestavni deli so bili razstavljeni na mizi, tako da so 

izmed vseh delov izbirali, kateri sodijo h kateremu čevlju in kako jih naj sestavijo v celoto. Pri 

dejavnosti sem sodelovala tako, da sem skrbela za varnost ob uporabi pripomočkov ter otroke 

Slika 16 – spoznavanje tovarne Alpina 
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spodbujala k samostojnemu odkrivanju, kako se smučarski čevelj in tekaški čevelj sestavi v 

celoto. 

EVALVACIJA – SESTAVLJANJE SMUČARSKEGA IN TEKAŠKEGA 

ČEVLJA: 

Zanimanje za sestavljanje čevljev je bilo veliko, sestavljanje pa je trajalo dolgo, zato smo tej 

dejavnosti posvetili res veliko časa. Otroci so sestavljali povsem samostojno, če so kaj sestavili 

nepravilno, sem jih spodbudila k iskanju nove rešitve. Opazila sem, da je njihova motivacija 

zelo močna, saj jim koncentracija ni popustila in so se dolgo trudili poiskati ustrezno rešitev. 

Nekateri otroci so vmes obupali in prenehali s sestavljanjem, a so se kasneje vrnili in ponovno 

poskusili. Veliko otrok se je tudi odločilo, da bo opazovalo druge pri sestavljanju. Med 

sestavljanjem sem beležila njihove izjave: 

»Sedaj sem kot moj ati, ko je v službi v Alpini.« 

»Jaz sem pa čevljar, kot dedek od Meri.« »Ja a ne veš, čevljarji sploh ne delajo smučarskih 

čevljev.« »Aja, potem sem pa čevljar v tovarni. Potem bom pa še nogo izmeril pa bom čevljar, 

kot dedek od Meri.« 

»Ko bom sestavil do konca pa bom čevelj nesel kar v tovarno Alpino.« »Ja, jaz pa v trgovino 

Alpina.« »Samo potem bova morala sestaviti dva smučarska čevlja. Samo z enim  se ne da 

smučati.« 

 

Iz njihovih izjav sem ugotovila, da so jim pridobljena znanja iz predhodnih dejavnosti ostala v 

spominu. K sestavljanju jih je motivirala želja, da bodo kot čevljarji ali čevljarji v tovarni 

Alpina.  

UGOTOVITVE OTROK: 

- Sestavni deli smučarskega in tekaškega čevlja se med sabo razlikujejo. 

- Smučarski in tekaški čevelj sta sestavljena iz več delov, ki se sestavijo v celoto. 

- Za smučarski in tekaški čevelj je potreben različen postopek izdelave. 

- V tovarni za izdelavo smučarskega in tekaškega čevlja potrebuje različne materiale, 

pripomočke in stroje. 
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10. DEJAVNOST: RISANJE, KAKO ČEVELJ IZDELA ČEVLJAR/KAKO GA 

IZDELAJO V TOVARNI 

DEJAVNOSTI: 

- beleženje pridobljenih informacij z risbo, 

Slika 17 – sestavni deli tekaškega in smučarskega 

čevlja 
Slika 18 – sestavljanje čevlja za tek na smučeh 

Slika 20 – sestavljanje smučarskega čevlja Slika 19 – sestavljanje smučarskega čevlja 

Slika 21 – sestavljanje čevlja za tek na smučeh Slika 22 – sestavljanje čevlja za tek na smučeh 
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- risanje izdelave obutve pri čevljarju, 

- risanje izdelave obutve v tovarni Alpina. 

CILJI: 

- otrok primerja izdelavo obutve pri čevljarju in v tovarni Alpina, 

- otrok beleži pridobljene informacije, 

- otrok z risbo izrazi elemente izdelave obutve pri čevljarju (materiale, pripomočke, 

orodja, končne izdelke), 

- otrok z risbo izrazi elemente izdelave obutve v tovarni Alpina (materiale, 

pripomočke, orodja, končne izdelke). 

IZVEDBA/POTEK:  

Otrokom sem razdelila liste in jim dala navodilo, da na eno stran narišejo, kako obutev izdeluje 

čevljar, na drugo stran pa, kako jo izdelujejo v tovarni.  

EVALVACIJA – RISANJE, KAKO ČEVELJ IZDELA ČEVLJAR/KAKO GA 

IZDELAJO V TOVARNI: 

Nastale so različne risbe. Otroci so narisali stvari, ki so si jih glede izdelave obutve pri čevljarju 

in v tovarni Alpina zapomnili.  Zelo opazno je bilo, da so si bolj zapomnili, kako čevlje izdela 

čevljar. Menim, da je bilo tako zato, ker sta se jim vtis in pripovedovanje čevljarja bolj vtisnila 

v spomin, saj jim je pripovedoval iz prve roke. Ob tem jim je tudi pokazal pripomočke, 

materiale, končne izdelke. Otroci so si imeli možnost vse to v živo ogledati ter aktivno spoznati 

pripomočke, materiale in končni izdelek. Udeleženost pri spoznavanju poteka je pri njih 

spodbudila boljšo motivacijo in pomnjenje.   

Pri risanju tovarne Alpina je bilo po drugi strani najbolj pogost motiv sama stavba, saj so bili 

pri ogledu stavbe aktivno udeleženi, potek izdelave obutve pa so spoznali samo na fotografijah 

in si ga niso v tolikšni meri zapomnili.  

Sklepam lahko, da jim je v spominu bolj ostala izdelava obutve pri čevljarju kot izdelava obutve 

v tovarni. To sem ugotovila na podlagi slik, saj so narisali več elementov in podrobnosti, 

povezanih s čevljarjevim delom, medtem ko pri risbah tovarne Alpina prevladuje tovarna. S 

tem se je pokazal pozitiven vpliv aktivne vključenosti v raziskovanje na dojemanje in 

pomnjenje informacij.  
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Slika 23 – leva stran: čevljar, kladivo, čevljarjeva hiša; desna stran: tovarna, 

ograja, stroji 

 

Slika 24 – leva stran: čevljar in stol; desna stran: tovarna Alpina 
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Slika 25 –  leva stran: orodje; desna stran: čevljar, čevljarski stol ( na obeh 

straneh je narisana izdelava pri čevljarju) 

Slika 26  – leva stran: čevljar; desna stran: orodje(nož, kladivo, za izmerit noge)(na 

obeh straneh risbe je narisana izdelava pri čevljarju) 
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Slika 27 – leva stran: tovarna Alpina; desna stran: čevljar, kladivo, stol 

Slika 28 – leva stran: stol, »mašina«, očala, da čevljar bolje vidi; desna stran: 

tovarna Alpina 
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11. DEJAVNOST: UČENJE PESMI O ŽIREH IN ČEVLJARSTVU V ŽIREH 

DEJAVNOSTI: 

- usvajanje pesmi, 

- petje pesmi, 

- razmišljanje in pogovor o pesmi. 

CILJI: 

- otrok se seznanja s kulturnim izročilom, 

- otrok spozna pesem o svojem kraju.  

IZVEDBA/POTEK: 

Čevljar nam je povedal o pesmi, ki opeva Žiri in čevljarstvo. Pesem je napisala Darinka Konc, 

uglasbil pa jo je Anton Jobst. Naslov pesmi je Žirovska. Otroci so izrazili željo, da se to pesem 

naučimo. Najprej smo jo poslušali in si ogledali videoposnetek pesmi. Pogovorili smo se o 

vsebini pesmi in videoposnetka. V videoposnetku so prikazani elementi kulturne dediščine. Po 

ogledu sem jim pesem zapela, nato pa so se otroci pridružili s pripevanjem. Pesem smo večkrat 

zapeli.  

Slika 29 – leva stran: stroj za »pancerje«, čevlji; desna stran: tovarna Alpina, čevlji 

(na obeh straneh risbe je narisana izdelava v tovarni Alpina) 
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EVALVACIJA – UČENJE PESMI O ŽIREH  IN ČEVLJARSTVU V ŽIREH: 

Po ogledu posnetka in poslušanju pesmi sem jim zastavila vprašanje, kaj jim je ostalo v spominu 

glede pesmi in posnetka.  

»Videl sem čevlje in šivanko.« 

»Dojenček je bil v gugajoči postelji.« 

»Videl sem lonce.« 

»Pa kladivo in čevljarje.« 

»Film ni imel barv, ker je iz starih časov.« 

»V pesmi so zapeli na žirovskem.« 

»Pa skriti med hribi.« 

»In na koncu sveta.« 

»Pesem je o Žireh, kjer smo mi doma.« 

 

Besedilo so si hitro zapomnili. Menim, da zato, ker govori o stvareh, ki so jih predtem že 

spoznali in so jim blizu.  

UGOTOVITVE OTROK: 

- O Žireh in prebivalcih Žirov je napisana pesem. 

Slika 30 – Darinka Konc in Anton Jobst: Žirovska 
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- Žiri so že iz »starih časov« znane po čevljarstvu, predvsem po »gojzarjih« (pohodnih 

čevljih). 

 

8.4 FAZA: REŠITEV IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

12. DEJAVNOST: POGOVOR O NOVIH SPOZNANJIH 

DEJAVNOSTI: 

- pregled in urejanje zbranih informacij, 

- ogled domnev, ugotavljanje pravilnih in nepravilnih trditev. 

CILJI: 

- otrok zaokroži pridobljeno znanje, 

- otrok ponovi nova odkritja. 

IZVEDBA/POTEK: 

KATERE ČEVLJE BI BAN SREČAL, ČE BI NADALJEVAL SVOJO POT? 

 Ugotovimo, da bi Ban lahko srečal vse čevlje, ki smo jih našteli. Pogovarjali smo se dalje. 

Katere pa bi srečal če bi prišel na obisk v Žiri? 

- Tiste velike »gojzarje«, ki jih nosijo lovci (pohodniške čevlje). 

- Pa tiste malo manjše za mamice in atije, pa še manjše zame. 

- »Pancerje« (smučarske čevlje). 

- Tekaške čevlje (za tek na smučeh). 

- Superge. 

- Petke. 

- Škornje za sneg. 

- Škornje za dež. 

- Copate. 

- Rolerje. 

- Velike in majhne čevlje za v hribe. 

- Sandale. 

- Ne bi srečal samo čevljev, ampak tudi nogavice ter torbice. 

- Ja, pa prodajalko tudi, da bi mu pomagala najti prijatelje. 
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KJE V ŽIREH BI BAN SREČAL NAJVEČ ČEVLJEV? 

Odgovor je bil enoglasen, in sicer: v trgovini Alpina. 

 

KAKO OBUTEV NASTANE DANES? 

»Dela jo moj ati.« 

»Moja mami tudi v tovarni, ki smo jo šli pogledat.« 

»V tovarni Alpina.« 

»Tovarna je v Žireh, tam kjer gremo na sprehod.« 

»Moj ati pa pelje čevlje v trgovino Alpino.« 

»Pa tudi čevljar pri sebi doma.« 

Kako poteka delo v tovarni Alpina? 

»S šivalnimi stroji.«  

»Veliko strojev imajo.« 

»Stroji so veliki.« 

»Delavci znajo delati s strojem.« 

»Eni pa brez strojev, pa kar z rokami.« 

»Pa z orodjem tudi.« 

»Pancer je sestavljen iz veliko delov. Potem jih pa sestavijo skupaj.« 

»Tekaški čevelj  ima tudi veliko delov.« 

 

KAKO SO OBUTEV IZDELALI V PRETEKLOSTI, KAKŠNA JE OBUTEV BILA?  

»Izdelali so jih iz blaga, ki malo smrdi in malo diši (usnje).« 

»Pa tudi iz lesa.« 

»Izdelal jih je čevljar.« 

» Z orodjem.« katerim: »kladivo«, »šivalni stroj«, »šiviljski meter«, »papir«, »svinčnik«, 

»velik ključ«, »klešče« in »dva noža«.  

»Uporabljali so tudi žeblje.« 

»Sedeli pa na stolu, s tremi nogami.«  

»Tisto blago je bilo rdeče.« 

 »Morali so pomeriti noge preden so izdelali čevelj.« 

 »S svinčnikom so nogo obrisali na list.«  
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»Takrat so imeli otroci manj čevljev kot mi, poleti  samo cokle iz lesa, ki so jih naredili 

sami.« 

EVALVACIJA – POGOVOR O NOVIH SPOZNANJIH: 

Pri pregledu so bili navdušeni, ko so ugotovili, da so že prej vedeli kar nekaj stvari. Čudili so 

se ob nepravilnih trditvah in jih popravljali. Brali  so domneve o tem, katere čevlje bi Ban še 

lahko srečal, in ugotovili, da bi lahko srečal vse čevlje, ki so jih našteli. Nato pa je eden izmed 

otrok rekel, da bi Ban lahko prišel v trgovino Alpino v Žiri. Nadaljevali smo pogovor o tem, 

katero obutev bi tam srečal.  

Otroci so zelo dobro zapomnili, katero obutev smo videli in spoznali v trgovini. Ugotovili so, 

da so o namembnosti obutve veliko vedeli že pred našim raziskovanjem. Opazno je, da ločijo 

med izdelavo danes in v preteklost, torej med izdelavo v tovarni in pri čevljarju. Iz pogovora je 

razvidno, da otroci zaznavajo čevljarstvo v preteklosti in danes kot del svojega kraja, saj so 

natančno opisali, kje je tovarna Alpina in kje so trgovine Alpina, ter povedali, da je čevljar 

doma v hiši v Žireh. Ponovno je opaziti, da jim je najbolj ostal v spominu čevljar in njegovo 

delo, saj so si o njem zapomnili res veliko podrobnosti.  

8.5 FAZA: UPORABA NOVIH SPOZNANJ 

13. DEJAVNOST: PREDSTAVITEV ČEVLJARSTVA V ŽIREH 

DEJAVNOSTI: 

- razmišljanje o pridobljenih informacijah,  

- priprava na predstavitev, 

- predstavitev pridobljenega znanja o čevljarstvu v Žireh. 

CILJI: 

- uporaba novih spoznanj, 

- poglabljanje pridobljenega znanja. 

IZVEDBA/POTEK: 

Otrokom povem, da smo zdaj turistični vodniki in bomo predstavili čevljarstvo v Žireh. 

Vprašam jih, kako bi to storili in kaj bi lahko predstavili. Odločili so se, da bi predstavili 

trgovino Alpina, izdelavo čevljev v preteklosti (čevljar) in tovarno Alpina.  
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Razdelili smo se v skupine, vsaka skupina je bila zadolžena za določeno temo. Prva skupina za 

temo trgovina Alpina. Pogovorili smo se o tem, kako bi lahko predstavili trgovino Alpino 

drugim ljudem, kaj bi jim povedali in pokazali. Otroci naštevajo – pokazali bi jim: »gojzarje«, 

tekaške, pohodne in smučarske čevlje, škatle za čevlje, vrečke. Pokazali bi jim, kakšen je 

prodajalec in kakšno je njegovo delo ter blagajno, torbice, nogavice in vezalke.  

V drug del igralnice sem postavila vse pripomočke, ki bi jih lahko potrebovali za predstavitve. 

Otroci so izmed vseh pripomočkov izbrali tiste, ki bi jih uporabili za predstavitev trgovine. To 

so bili treking čevlji, škatla za čevlje in vrečka za čevlje. V igralnici so poiskali tudi računalnik 

in ga uporabili za blagajno. Narisali pa so tudi plakate za pomoč pri predstavitvi. Narisali so: 

prodajalko, notranjost trgovine – blagajno, police z obutvijo – ter zunanjost trgovine.   

Naslednja skupina je pripravila predstavitev tovarne Alpina. Otroci so rekli, da za predstavitev 

potrebujemo čevelj, stroje in stavbo. Trije otroci so narisali tovarno Alpina, dva pa sta narisala 

stroj. Za čevlje pa so rekli, da lahko pokažemo kar čisto prave čevlje. Izmed pripomočkov v 

igralnici, ki bi jih lahko uporabili za predstavitev, so izbrali sestavne dele smučarskega čevlja 

in pa škratka Alpinka. Rekli so, da jim bo pri predstavitvi pomagal, ker je v tovarni že bil.  

Tretja skupina pa je pripravila predstavitev izdelave obutve v preteklosti. Narisali so plakate. 

Na plakate so narisali čevljarja, blago in orodje. Odločili so se, da za predstavitev potrebujejo 

obris noge. V igralnici pa so poiskali in uporabili še trinogi stol, blago (usnje) in meter. 

Spomnili so se tudi, da bi lahko zapeli pesem Žirovska, saj poje o Žireh. Vsaka skupina je svoje 

plakate in pripomočke pripravila v kotiček za predstavitev čevljarstva v Žireh. Ko smo vse 

pripravili, je sledila predstavitev. Vsaka skupina je predstavila svojo temo, na koncu pa smo 

skupaj zapeli pesem Žirovska. 

EVALVACIJA – PREDSTAVITEV ČEVLJARSTVA V ŽIREH: 

Otroci so aktivno sodelovali pri dejavnosti z domiselnimi rešitvami. Z dejavnostjo smo povzeli 

vse, kar smo spoznali. Na podlagi njihovih idej in izvedbe sem opazila, da so pri našem 

raziskovanju pridobili nova spoznanja. Pri predstavitvi so bili suvereni ter z le malo pomoči 

predstavili svojo temo. Med samo predstavitvijo so prišli do dodatnih idej, kaj bi v predstavitev 

še lahko vključili. Predloge so imeli tudi poslušalci. Tako smo zaključili naš projekt z veliko 

novega znanja o preteklosti in sedanjosti čevljarstva v našem kraju. 
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Slika 31– plakat za predstavitev: prodajalka, kupec, police 

 

Slika 32– plakat za predstavitev: stavba trgovina Alpina, izložba v kateri so police z 

obutvijo 
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Slika 33 – plakat za predstavitev: stavba tovarna Alpina 

 

Slika 34 - plakat za predstavitev: stroj v tovarni Alpina, s 

katerim izdelajo »pancerje« in tekaške čevlje 
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Slika 35 - plakat za predstavitev: čevljar, čevlji, orodje 

Slika 36 - plakat za predstavitev: čevljarjevo orodje 

Slika 38 – raziskovanje in razvrščanje predmetov za 

predstavitev 
Slika 37 – raziskovanje in razvrščanje predmetov za 

predstavitev 
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9 ZAKLJUČNA EVALVACIJA PROJEKTA 

V zaključku bom odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Ali so bili doseženi vsebinski in procesni cilji projekta, in če, na kakšen način so bili 

doseženi? 

Cilj diplomskega dela je uporaba pristopa učenja z raziskovanjem oz. reševanja problemov 

zaprtega tipa v projektu Čevljarstvo v našem kraju. Pri raziskovanju kulturne dediščine kraja, 

in sicer čevljarstva v Žireh, smo uporabili vse korake raziskovanja problemov zaprtega tipa.  

Slika 40 – predstavitev čevljarstva v Žireh Slika 39 – kotiček za predstavitev čevljarstva v Žireh 

Slika 41 – predstavitev čevljarstva v Žireh Slika 42 – predstavitev čevljarstva v Žireh 
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Zanimanje otrok mi je uspelo pridobiti z uvodno motivacijo, lutkovno predstavo 

literardejavnonega dela Potovanje malega čevlja. Motiviranost se je ohranila skozi celoten 

projekt, menim, da zaradi vključenosti otrok v raziskovanje. Vključeni so bili tako, da so iskali 

rešitve, možnosti za pridobitev informacij, informacije dokumentirali na različne načine 

(fotografije, risbe) in skozi praktične dejavnosti pridobivali informacije. Aktivnost in 

vključenost sta jih spodbujali k sodelovanju od začetka do konca projekta. Tako smo našli 

odgovore na naša vprašanja in projekt uspešno zaključili.  

Otroci so na različne načine raziskovali in dokumentirali. Uporabljali smo različne aktivne 

načine in sicer oglede, intervjuje, raziskovanje okolice, petje, rokovanje z materiali ter simbolno 

igro.  Otroci so spoznali, da je čevljarstvo pomemben del njihovega kraja. Pri izražanju domnev 

in na podlagi komentarjev ob fotografiji tovarne Alpina sem opazila, da je čevljarstvo bolj 

poznano otrokom, katerih starši ali stari starši se ukvarjajo z njim.  

Skozi projekt so otroci prišli do novih spoznanj in spoznali kulturno dediščino svojega kraja. 

Pridobili so nova znanja o čevljarstvu in obutvi v Žireh. Spoznali so, kako so obutev včasih 

izdelovali čevljarji. To jim je predstavil čevljar, nato pa so se še sami preizkusili v obrisovanju 

noge in izdelavi preproste cokle. Pridobili so znanje o tem, kako obutev danes izdelujejo v 

tovarni Alpina, in sicer prek slikovne predstavitve ter praktične dejavnosti sestavljanja 

smučarskega in tekaškega čevlja. Na obisku v trgovini Alpina pa smo izvedeli tudi, kakšne vrste 

obutve v tovarni izdelajo in nato prodajajo v prodajalni. Znanje pa smo utrdili s simbolno igro 

v kotičku, ki smo ga poimenovali »prodajalna Alpina«. 

Otroci so rešitve iskali samostojno. Njihove ideje smo upoštevali in preizkusili. Prav tako smo 

prilagodili dokumentiranje; ker otroci še ne znajo pisati, smo pridobljena znanja dokumentirali 

z risbami in fotografijami. Najprej smo skupaj pogledali, kako fotoaparat deluje. Pri 

raziskovanju pa so otroci sami fotografirali njim pomembne dejavnike.  Za konec našega 

projekta pa smo naša znanja uporabili pri predstavitvi čevljarstva v Žireh. Kotiček v igralnici 

smo posvetili čevljarstvu, tako da smo razobesili plakate in postavili elemente, povezane s 

čevljarstvom. V kotičku so nato potekale predstavitve naših izkušenj in znanj, ki smo jih 

pridobili. 

Ali je projekt vključeval otroke v aktivne strategije reševanja problemskih vprašanj; na 

kakšen način? 

V projektu so otroci imeli možnost aktivnega reševanja problemskih vprašanj. Najprej so 

aktivno sodelovali pri postavljanju vprašanj na podlagi lutkovne predstave, ki jih je spodbudila 
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k razmišljanju o določeni temi. Nato so iskali rešitve na vprašanja, ki so se jim zastavljala. Za 

vsako problemsko vprašanje so izrazili način, kako bi lahko poiskali rešitev, npr. dogovorimo 

se za obisk v trgovini. To je dodatno vzbudilo njihovo zanimanje in jih motiviralo za 

raziskovanje. Ko smo našli način, kje bi lahko dobili informacije, so aktivno sodelovali tudi v 

procesu pridobivanja informacij, npr. intervju z prodajalko, vprašanja za čevljarja. Znanje so 

aktivno pridobivali tudi med dejavnostmi, npr. sestavljanjem smučarskega čevlja ter merjenjem 

stopala, in ga aktivno poglabljali, npr. med simbolno igro v kotičku.  

Ali so otroci sodelovali v procesih dokumentiranja novih spoznanj; na kakšen način? 

Otroci so sodelovali v procesih dokumentiranja novih spoznanj. V trgovini, kjer smo                  

raziskovali, kakšne vrste obutve obstajajo, so različne vrste obutve dokumentirali s 

fotografiranjem. Tudi pri čevljarjevem obisku so imeli možnost fotografiranja stvari, ki so se 

njim zdele pomembne. Izdelavo obutve pri čevljarju in v tovarni Alpina so dokumentirali z 

risbami procesa izdelave. 

Katere so prednosti in pomanjkljivosti učenja z raziskovanjem? 

Skozi projekt sem spoznala, da ima učenje z raziskovanjem kar nekaj prednosti. Največja 

prednost je velika motiviranost otrok za učenje. Otroci so skozi celoten projekt sami izražali 

željo po nadaljnjem raziskovanju. Motiviranost sem ugotavljala tako, da sem jim dala izbiro 

med sodelovanjem ali igro po želji. Za sodelovanje pri raziskovanje se je vedno odločil večji 

del otrok, običajno pa so sodelovali vsi.  

Pozitivno pri učenju z raziskovanjem je, da otroci pridejo do spoznanja, da so vse ideje 

zaželene, četudi ne vodijo vedno do rešitve. S tem spoznajo, da v primeru neuspeha lahko 

poskusimo znova, na drugačen način (npr. ko nam ni uspel načrt za obisk tovarne Alpina, smo 

si jo kljub temu ogledali od zunaj). Ob raziskovanju postajajo bolj samozavestni pri izražanju 

svojega mnenja, saj se zmanjša strah pred napakami.  

Največja prednost učenja z raziskovanjem je, da se otrokom aktivno pridobljeno znanje bolj 

vtisne v spomin. Imela sem možnost primerjave, saj so otroci delo čevljarja spoznavali prek 

aktivne izkušnje, potek dela v tovarni pa prek predstavitve, torej slik. Ugotovila sem,  da se jim 

je v spomin vtisnilo več informacij o čevljarjevem delu. Pri spoznavanju tovarne pa jim je v 

spominu najbolj ostal zunanji videz tovarne, saj smo si jo odšli ogledat (iskanje prave stavbe) 

in so bili pri tem aktivno vključeni. Frontalno podane informacije s slikovne predstavitve 

tovarne Alpina pa so bili v večji meri pozabljene.  
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Pomanjkljivost učenja z raziskovanjem je, da ga je težko vnaprej načrtovati, saj se raziskovanje 

razvija po svoje. Na podlagi novih spoznanj se razvija interes za nova raziskovanja. To je 

potrebno upoštevati in biti prilagodljiv ter pripravljen na spremembe načrtovanih dejavnosti. 

Potrebno je tudi časovno prilagajanje in prilagajanje dnevne rutine v vrtcu na podlagi poteka 

dogodkov in interesa za raziskovanje. V primeru našega projekta je bilo potrebno časovno 

prilagajanje tudi na podlagi dogovorov z drugimi, npr. čakanje odgovora glede možnosti obiska. 

Vendar so pomanjkljivosti v primerjavi s prednostmi neznatne, saj učenje z raziskovanjem zelo 

pozitivno vpliva na željo otrok po pridobivanju znanja in na pomnjenje pridobljenega znanja.  
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SKLEPNE MISLI 

Projekt smo zaključili polni vtisov, seznanjeni s kulturno dediščino kraja. Pridobili smo veliko 

novih znanj o čevljarstvu. Izkusili smo, kako je, ko samostojno poiščeš odgovore na svoja 

vprašanja, ter pri tem osvojili nova znanja o raziskovanju in dokumentiranju ter zavedanje, kako 

pomembno je poskušati in vztrajati. 

Že pri uvodni motivaciji in podajanju domnev sem bila pozitivno presenečena. Moji strahovi, 

da ne bo želje po sodelovanju, so bili nepotrebni. Lutkovna predstava je otroke spodbudila, da 

so sami začeli razmišljati o temi in si zastavljati vprašanja. Otroci so bili motivirani tudi za 

izražanje domnev. Skrbelo me je, da se bodo pri tej dejavnosti umaknili v ozadje zaradi strahu 

pred napakami, ni bilo tako, saj so aktivno sodelovali in podajali domneve.                                                                                                                     

Zastavili smo si tri glavna raziskovalna vprašanja ter pričeli z raziskovanjem.  

Pozitivno me je presenetila njihova samozavest pri izvedbi intervjuja s prodajalko. Otroci so 

aktivno iskali in razmišljali o strategijah za rešitev naših problemov skozi celotno raziskovanje. 

Najbolj me je navdušila ugotovitev, da so si otroci znanje, pridobljeno prek aktivnega 

samostojnega raziskovanja, bolj zapomnili (npr. obisk čevljarja) kot znanje, podano frontalno, 

s predstavitvijo slikovnega materiala. Pri raziskovanju bi lahko uporabili še več avdio-vizualnih 

sredstev, s pomočjo katerih bi dokumentirali opažanja in ugotovitve. 

 Za uspešno raziskovalno učenje je potrebnih veliko pripomočkov, prostor in čas. Vzgojiteljeva 

naloga ni, da deli svoje znanje med otroke, ampak da otroke spodbuja pri pridobivanju znanja. 

Tudi zato se mora vzgojitelj dobro pripraviti. Pomembno je, da je vzgojitelj potrpežljiv in 

otrokom omogoči toliko časa, kot ga potrebujejo. Menim, da je učenje z raziskovanjem za 

predšolske otroke zelo primeren način učenja, saj sta se skozi projekt ves čas kazala želja po 

sodelovanju in veselje ob pridobivanju novih znanj.  
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