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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je približati otrokom del naravoslovja v povezovanju z elementi 

koncepta Reggio Emilia. V Italiji so razvili koncept predšolske vzgoje Reggio Emilia, ki 

temelji na pedagogiki poslušanja, aktivnem učenju, predvsem pa otroke sprejema kot zelo 

kompetentna bitja. Velik pomen dajejo sodelovanju z okoljem, projektnemu pristopu in 

dokumentaciji. Da do takšnega procesa pride, so nujno potrebni naslednji elementi: 

načrtovanje, upoštevanje pobud otrok, evalvacija z otroki in refleksija.  

V empiričnem delu sem predstavila projekt z naslovom Zakaj solata ni bila dobra, ki je bil 

izveden v skupini otrok, starih od tri leta in pol do štiri leta in pol. Projekt je potekal tri 

mesece in pri vsaki izvedeni dejavnosti sem podala opis izvedbe z analizami in ugotovitvami 

otrok. Načrtovani in izvedeni projekt je otrokom omogočil raziskovanje snovi z lastno 

aktivnostjo, reševanje problemov in razvijanje sposobnosti pridobivanja, razumevanja in 

urejanja novih informacij. Otroci so z lastno aktivnostjo sami, na prijeten in zanimiv način 

pridobivali informacije in s tem prepoznavali in raziskovali kisle snovi, ki jih uživajo v 

vsakodnevnih obrokih. Cilj projekta je bil spodbuditi otroke v raziskovalni proces, da iščejo 

in uporabljajo različne možnosti za rešitev problema. Otroci s pomočjo raziskovanja pridejo 

do novih izkušenj in odkritij, kako pravzaprav nekaj nastane, kakšni so naravni procesi pri 

nastajanju in zaporedje dogodkov, ki so potrebni pri pridobivanju kisa, s tem pa spoznavajo 

naravoslovne pojme. Poleg tega pa sem želela otrokom približati okus kislega, raziskovanje 

kislih snovi in eksperimentiranje z njimi. Pri pisanju analiz sem si pomagala z dokumentacijo 

(izjave otrok, fotografije), ki je nastajala med projektom.  

V teoretičnem delu so predstavljene značilnosti pedagoškega koncepta Reggio Emilia 

(pedagogika poslušanja in participacija otrok), s katerim se srečujemo tudi v slovenskem 

prostoru. Vzgojitelj lahko poleg predpisanega programa v svoje delo vključi tudi pristope 

pedagogike po konceptu Reggio Emilia, ki so kot nadgradnja oz. oplemenitev nacionalnega 

Kurikula za vrtce. Če bomo znali otrokom na prijeten in zanimiv način približati naravoslovne 

teme, če bomo pri tem izhajali iz otroka, upoštevali njegove ideje in predloge ter bomo dajali 

prednost učenju in ne poučevanju, bodo znanje, ki ga bodo pridobili skozi igro, znali 

uporabljati naprej v življenju. 
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ABSTRACT 

The purpose of the thesis is to bring science closer to children using the Reggio Emilia 

concept. The Reggio Emilia concept of preschool education was developed in Italy. It is based 

on listening and active learning, but most of all, it accepts children as very competent human 

beings. Considerable attention is given to cooperation with the environment, project approach 

and documentation. The following elements are necessary for a successful process: planning, 

considering children's initiatives, evaluation with children, and reflexion. 

The empirical part introduces the project entitled "Why the salad wasn't good", which was 

carried out in a group of children aged from 3.5 to 4.5 years and lasted for 3 months. Each 

activity was followed by its description and analysis as well as by the children's findings. The 

project allowed the children to be active in the research, solve problems and develop their 

abilities in terms of gaining, understanding and sorting out information. By being active, the 

children gained information by themselves in a very pleasant and interesting way and at the 

same time identified and explored sour substances they usually consume every day. The goal 

of the project was to motivate the children to be active in the research process and search and 

use various possibilities to solve problems. Research helps them acquire new experience and 

find out how things are made, which natural processes occur and what is the sequence of 

events in producing vinegar. In other words, they learn about natural phenomena. 

Furthermore, I wanted to bring the children closer to the taste of sour, let them study sour 

things and experiment with them. While preparing the analysis, I used all the relevant 

documentation (children's statements, photos) that had been created during the project. 

The theoretical part deals with the characteristics of the Reggio Emilia concept (pedagogy of 

listening and child's participation) that are used in Slovenia. A nursery school teacher can add 

elements of the Reggio Emilia concept to the prescribed programme with and thus upgrade 

the curriculum. Children will be able to use the knowledge they gain through games if we 

know how to present scientific contents in a very pleasant and interesting way, include them 

in all these processes, consider their ideas and suggestions, and give precdence to learning 

rather than teaching. 

Key words: vinegar, learning science through research, Reggio Emilia concept, project work 
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1.0 UVOD 

V letih 2008–2013 je potekalo usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje posebnih 

pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje. Pedagoška 

fakulteta Univerze v Ljubljani je v slovenske vrtce vključevala elemente koncepta in to le 

tiste, ki jih je prepoznala kot nadgradnjo oziroma oplemenitev Kurikuluma za vrtce. 

Eden ključnih pristopov k učenju in poučevanju je projektno delo, ki se izvaja v vrtcih in 

temelji na pedagoškem konceptu Reggio Emilia. Otrokom zagotavlja prevzemanje dejavne 

vloge v procesu učenja in konstruiranja lastnega znanja. Kot pravijo Turnšek, Hodnik Čadež 

in Krnel (2009), pa omogoča tudi, da so otroci v večji meri udeleženi v kreiranju vrtčevskega 

vsakdana (Devjak, & Skubic, 2009). Otroci so zelo radovedni in imajo številne potenciale, 

spoznavajo svet okoli sebe z vsemi čutili in se na različne načine izražajo. Od odraslih pa je 

odvisno, v kolikšni meri jim dopuščamo, da razvijajo to svojo radovednost, domišljijo in 

potenciale. Odrasli smo prevečkrat prepričani v to, da so otroci še premajhni za kakšno 

zahtevnejše opravilo, da je zanje to prenevarno in da enostavno tega ne bodo zmogli. Pri 

konceptu Reggio Emilia pa je temelj participacija otrok, ki narekuje odraslim, naj omogočijo 

in dovolijo otrokom soudeležbo in soodločanje pri vsakdanjih dejavnostih. 

V diplomskem delu sem predstavila projekt, ki temelji na upoštevanju otrokovih kompetenc 

in idej. Otroci so sami podajali ideje, iskali odgovore in reševali različne probleme ter med 

seboj sklepali kompromise. Kot udeleženko projekta me je takšno delo navdušilo in 

prepričalo v to, da je potrebno otrokom ponuditi več svobode pri soodločanju, imeti zaupanje 

vanje in jih spodbujati pri njihovi radovednosti in domišljiji. Vsaka otrokova ideja je bila 

dragocena, pomembna in vsak otrok je imel možnost izraziti svoje mnenje ter je bil pri tem 

slišan.  
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2.0 PEDAGOŠKI KONCEPTI, PO KATERIH SMO SE 

ZGLEDOVALI PRI NASTAJANJU PROJEKTA – 

DIPLOMSKEGA DELA 

2.1 HighScope Curriculum 

Leta 1971 je nastal HighScope Curriculum v okviru kompenzacijskih programov (Head 

Start), katerega avtor je bil Weikart s sodelavci. Kognitivno usmerjen kurikulum je osnova 

programa, ki se opira na Piagetovo kognitivno razvojno teorijo, na Deweyjevo in na 

progresivno pedagoško filozofijo (Devjak, Skubic, Polak, & Kolšek, 2012). »Avtorji 

programa verjamejo, da je aktivno učenje izhodišče za polni razvoj potencialov posameznika 

in je najučinkovitejše v okolju, ki nudi ustrezne možnosti za učenje.« (Devjak et al., 2012, str. 

36) Vzgojitelji lahko načelo, ki ga upoštevajo avtorji programa, da so majhni otroci skozi 

dejavnosti sposobni reševati probleme, ki jih zanimajo, in da so sposobni sami odločati, 

izkoristijo za delo z otroki ter za učenje socialnih in drugih pojmov, ki jih bodo potrebovali v 

življenju (Devjak et al., 2012). 

Avtorji navajajo, da »HighScope Curriculum zagovarja odprti pristop, ki vzgojiteljico in 

otroka postavlja v aktivno vlogo, spodbuja otrokovo iniciativnost in aktivno udeležbo pri 

njegovem lastnem učenju. Tu gledajo na učenje kot na socialno izkušnjo, ki vključuje 

pomembne interakcije med otrokom in odraslim ter med otroki samimi. Aktivno učenje 

definirajo kot učenje, v katerem otrok prek neposredne aktivnosti z objekti in prek interakcije 

z ljudmi, idejami ter dogodki zgradi novo razumevanje. Za aktivno učenje je potrebno 

primerno učno okolje (interesni kotički), sredstva, materiali, delo v majhnih in velikih 

skupinah, dnevna rutina, aktivna komunikacija med vsemi udeleženci, osnovni model učenja 

je t. i. »načrtuj-naredi-oceni«. Vzgojitelji opazujejo in interpretirajo dejavnosti vsakega otroka 

skladno z razvojnimi principi programa, ki so združeni v t. i. ključnih izkušnjah. Ključne 

izkušnje pokrivajo področje dejavnosti, ki jih načrtujejo glede na otrokove interese, in so 

vodilo za odrasle, da opazujejo, podpirajo in načrtujejo aktivnosti za otroke in ocenjujejo 

razvojno ustreznost prakse (Hohmann in Weikart, 2005). To so: ustvarjalne reprezentacije, 

jezik, pismenost, pobude in socialni odnosi, gibanje, glasba, klasifikacija, seriacija, števila, 

prostor in čas.« (Devjak et al., 2012, str. 37) 
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»M. Batistič Zorec (2003) navaja, da snovalci programa izhajajo iz petih temeljnih načel: 

aktivnega učenja, pozitivnih odnosov med odraslimi in otroki, otroku prijaznega učnega 

okolja, konsistentne dnevne rutine in timskega dnevnega ocenjevanja.« (Devjak et al., 2012, 

str. 37) 

V velikem številu ameriških zveznih držav je HighScope Curriculum priznan kot nacionalni 

kurikulum, ki je nastal na podlagi dolgoletnih raziskovanj zgodnjega otroštva. Bil je eden od 

virov, po katerem smo se zgledovali pri nastajanju slovenskega Kurikuluma za vrtce. 

Uporabljajo pa ga tudi v Kanadi, Avstraliji, Veliki Britaniji in v mnogih drugih evropskih 

deželah (Devjak et al., 2012). 

2.2 Kurikulum za vrtce (1999) in koncept Reggio Emilia  

»Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki ima osnovo v analizah, predlogih in 

rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih, kot tudi v sprejetih 

načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja.« (Kurikulum 

za vrtce, 1999, str. 7) 

Je dokument, ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, ki z novejšimi teoretskimi pogledi na 

zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami ter pristopi dopolnjuje, spreminja 

in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. V Kurikulu so predstavljeni cilji in iz njih izpeljana 

načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju. Predstavljeni so 

tudi globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih. Primeri vsebin in 

dejavnosti na posameznih področjih pa med seboj ta področja povežejo in postavijo v 

kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999). Kurikulum je namenjen 

vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim delavcem in je dokument, s 

pomočjo katerega vzgojiteljem omogoča strokovno načrtovanje dela ob rabi strokovne 

literature in priročnikov. Omogoča tudi kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni 

izvedbenega Kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v 

oddelku, organizacijo življenja v vrtcu in vpetost vrtca v širše okolje (Kurikulum za vrtce, 

1999). 

Vzgojitelji v slovenskih javnih vrtcih izvajajo dejavnosti, ki so jih načrtovali in s katerimi 

dosegajo zapisane cilje predšolske vzgoje v zakonodaji in nacionalnem Kurikulu. Kaj bodo 
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izbrali od didaktičnih strategij, sredstev in vsebin, da bodo otroci skozi dejavnosti dosegli 

cilje, pa je v celoti prepuščeno avtonomni presoji strokovnih delavcev vrtca (Hočevar, & 

Kovač Šebart, 2010). 

Nacionalni dokument za vrtce sodi med sodobne evropske kurikule, vsebino pa lahko še 

obogatijo elementi sodobnega postmodernega pedagoškega koncepta Reggia Emilia (Devjak 

et al., 2012). 

Oba koncepta – Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce – temeljita na človekovih in otrokovih 

pravicah, demokratičnih vrednotah in pravni državi. »Namesto o 'usmerjenosti v otroka' in 

nujnosti izhajanja iz otrokovih potreb oba koncepta poudarjata pravice otrok.« (Devjak, 2011, 

str. 7) Financirana sta pretežno s strani občine in imata podobne normative glede števila otrok. 

Delovni čas je podoben kot pri nas, delajo od 8. do 16. ure. Otrokom, ki potrebujejo varstvo 

izven rednega delovnega časa, pa to omogočijo zjutraj od 7.30 do 8.00 in popoldne od 16.00 

do 18.20. V vrtcih Reggio Emilia delata v vsakem oddelku dve vzgojiteljici 36 ur tedensko, 

od tega 31 ur neposredno z otroki. Le petina vzgojiteljic ima visoko strokovno izobrazbo, 

preostale pa srednjo, kot pri nas pomočniki in pomočnice vzgojiteljev. Razlikujemo se po 

tem, da vrtci Reggio Emilia v poletnem času niso odprti oziroma v mesecu juliju nudijo 

varstvo družinam, ki to potrebujejo, avgusta pa so zaprti. Bistvena razlika je tudi v prostoru, 

ki ga imajo bistveno več kot pri nas (Batistič Zorec, 2012). »Česar pa mi nimamo in je tudi v 

vrtcih v svetu inovativna izjema, je vključenost t. i. ateljerista, umetnika, ki dela skupaj s 

pedagogom, vzgojiteljicami in otroki.« (Batistič Zorec, 2012, str. 16–17)  

V vrtcih Reggio Emilia ne gradijo na zapisanem kurikulu, ki bi vnaprej določal cilje vzgojno-

izobraževalnega dela, kot je to pri nas, saj verjamejo, da mora biti izvedbeni kurikulum 

rezultat nenehne interakcije med otroki in vzgojitelji ter med vzgojitelji samimi (Hočevar, & 

Kovač Šebart, 2010). 

Pedagogi Reggia Emilia pravijo, da ne delajo po vnaprej določenem kurikulu in da to nikakor 

ne pomeni, da je pedagoško delo prepuščeno le potrebam in željam otrok ter naključju 

(Batistič Zorec, 2012). »V ozadju je premišljena filozofija: pogled na otroka, njegov razvoj in 

učenje ter vzgojni pristop, ki so ga postopoma izoblikovali v svojem petdesetletnem 

delovanju in razvoju. Na prvi pogled je to povsem drugače kot pri nas, kjer nam država 

predpisuje nacionalni kurikulum.« (Batistič Zorec, 2012, str. 17) 
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Kot pravi avtorica, da za uvajanje koncepta Reggio Emilia v naše vrtce Kurikulum ni ne ovira 

in ne spodbuda ter da »/…/ bi lahko širše uveljavljanje tega koncepta v naših vrtcih vplivalo 

na spreminjanje nacionalnega kurikula v prihodnosti, ne da bi se poglabljali v kritiko našega 

formalnega kurikula, pa si lahko na osnovi izkušenj raziskovalcev in strokovnih ter drugih 

delavk in delavcev vrtcev v projektu Pedagoške fakultete želimo, da bi v prihodnjem kurikulu 

dobila večjo veljavo podoba kompetentnega otroka in iz tega izhajajoča participacija otrok v 

življenju vrtca« (Batistič Zorec, 2012, str. 18). 

Strokovnjaki Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani so v vrtce s projektnim delom 

vključevali elemente pristopa Reggia Emilia, ki so jih prepoznali kot nadgradnjo oz. 

oplemenitev Kurikula za vrtce (Devjak et al., 2009). 

»Pedagoški pristop RE, ki so ga predstavili avtorji in avtorice zbornika Izzivi pedagoškega 

koncepta Reggio Emilia (Devjak, & Skubic, 2009), gradi na različnosti otrok, spodbujanju 

otrok, da v spoznavnem procesu uporabljajo vse čute in da se izražajo na različne načine.« 

(Hočevar, & Kovač Šebart, 2010, str. 88) Kot navajajo avtorji zbornika, ima učenje v vrtcu 

Reggio Emilia prednost pred poučevanjem in »/…/ osebje vrtca mora spodbujati kakovostno 

komunikacijo, saj je ta /…/ aktivna vez, ki mora brezpogojno in pozitivno delovati (Devjak et 

al., 2009)« (Hočevar, & Kovač Šebart, 2010, str. 88–89). V vrtcu vzgojitelji skupaj z otroki, 

starši in drugimi delavci ter s krajevnim okoljem odkrivajo, kaj je najboljše za posameznega 

otroka (Batistič Zorec, & Krnel, 2009). Za načrtovanje in evalvacijo opravljenega dela je zelo 

pomembna dokumentacija dejavnosti otrok. Pomembno pa je tudi okolje – ne le družabno, 

tudi neposredno fizično, saj je v tem pristopu razumljeno kot tretji vzgojitelj in zato mu v 

vrtcu posvečajo posebno pozornost tudi pri opremljenosti prostorov (Hočevar, & Kovač 

Šebart, 2010, str. 88–90). 
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3.0 PEDAGOŠKI KONCEPT REGGIO EMILIA 

Pedagoški koncept Reggio Emilia temelji na pojmovanju, da je otrok kompetenten, ima 

velikanske ustvarjalne zmožnosti ter moč za odkrivanje in raziskovanje sveta, ki ga obdaja. 

Model oziroma pristop Reggio Emilia je sodoben koncept predšolske vzgoje, ki sega v leto 

1963, danes pa se izvaja v 22 vrtcih v kraju Reggio Emilia in ga uvajajo v delo s predšolskimi 

otroki že marsikje po svetu (Devjak et al., 2009). 

Kot je navedeno v literaturi, »/…/ pravi Mirjana Pešič (2011), se delo ni začelo z uporabo 

teorije v praksi, temveč z akcijo skupine predanih ljudi – vzgojiteljev in staršev, ki so hoteli 

po obdobju fašizma in vojne ustanoviti 'novo šolo' za novo družbo. Vrtec je nastal na pobudo 

družin, ki so želele visokokakovostno vzgojo v nedobrodelni instituciji, ki bi presegla zgolj 

varstveno funkcijo in ne bi bila v nobenem pogledu diskriminatorna. Po večletnih 

prizadevanjih so vrtci, ki so jih do tedaj ustanavljali starši, leta 1967 prišli pod mestno oblast. 

Svoj koncept in vzgojno delo so gradili skozi stalni dialog otrok in odraslih v vrtcu in zunaj 

njega ter skozi kritično evalvacijo lastne prakse. To pa ne pomeni, da so zanemarjali 

znanstvene teorije in tuje izkušnje« (Batistič Zorec, Kalin, Kržan, & Sedeljšak, 2012, str. 13). 

Opirali so se na lastno kulturno in zgodovinsko tradicijo, vključno s pedagoškimi izkušnjami 

(npr. M. Montessori, R. Agassi), se seznanili z izkušnjami naprednih pedagoških 

eksperimentov iz Evrope in ZDA ter drugih modelov predšolske vzgoje. Kritično so preverjali 

teorije psihologov, filozofov in teoretikov z vidika njihove uporabnosti za delo z otroki v 

vrtcu (Batistič Zorec et al., 2012). 

Cilj koncepta Reggio Emilia je vzgojiti otroke v kritične mislece in varuhe demokracije 

(Malaguzzi, 1998; povzeto po Devjak et al., 2009). Temelji na človekovih in otrokovih 

pravicah, demokratičnih vrednotah in pravni državi ter zagovarja pluralnost vednosti in 

konceptualno integracijo različnih znanosti (Devjak et al., 2009). 

Temelje pedagoškega koncepta Reggio Emilia predstavljajo naslednja izhodišča: 

• Vpetost vrtca v kulturo okolja: vrtec je prostor, ki izraža in ustvarja kulturo, ideje 

izhajajo iz lastnega zgodovinskega in kulturnega okolja. Širi življenje v družine in okolje, pri 

čemer so otroci udeleženi v projektih in drugih aktivnostih; v spontani igri v prostoru in zunaj, 

v igrah vlog, dramatizacijah ipd. Vsi udeleženci prispevajo in izmenjujejo ideje skozi vodeno 
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raziskovanje, igro in samoizražanje. Otroci pridobivajo znanja od odraslih, s čimer pridobijo 

poglobljen občutek za zgodovino, dediščino in kulturne tradicije (Edwards, & Forman, 1993; 

povzeto po Devjak et al., 2009). 

• Različnost otrok: »Velika pozornost je namenjena razvoju identitete vsakega 

posameznega otroka – na otroka gledajo kot na enkraten subjekt s pravicami in ne samo s 

specifičnimi potrebami.« (Rinaldi, 1993; povzeto po Devjak et al., 2009, str. 9) 

 • Razvoj in uporaba čutov v spoznavnem procesu: »Pedagoški koncept Reggio Emilia 

namenja posebno pozornost razvijanju sposobnosti opazovanja, pri čemer naj bi otrok 

uporabil in razvijal vsa čutila, tudi tista, ki so običajno bolj zapostavljena (tip, okus, vonj).« 

(Rinaldi, 1993; povzeto po Devjak et al., 2009, str. 9) 

• Spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja: eno od izhodišč koncepta 

Reggio Emilia je, da se vsak otrok rodi s sto jeziki, ki pa mu hitro ostane le eden, ostalih 

devetindevetdeset zanemarimo in jih ne razvijamo (Devjak et al., 2009). »V konceptu Reggio 

Emilia zato zavestno spodbujajo vse oblike otrokovega izražanja (gib, mimika, barva, risba, 

lutka, ritem, glasba, govor) in mu omogočajo, da lahko na različne načine izrazi odnos do 

sebe, drugih, narave, prostora in časa, v katerem živi.« (Devjak et al., 2008; povzeto po 

Devjak et al., 2009, str. 9) 

• Prednost učenja pred poučevanjem: »V konceptu izhajajo iz stališča, da ne smemo 

nikoli poučevati otroka v tem, česar se ne bi mogel naučiti sam.« (Batistič Zorec, 2003; 

povzeto po Devjak et al., 2009, str. 10) 

• Kakovostna interakcija in komunikacija: v pedagoškem konceptu Reggio Emilia zelo 

poudarjajo komunikacijo in interakcijo med vsemi udeleženci v vzgojnem procesu (Devjak et 

al., 2009) 

• Timsko delo vzgojiteljev in ostalih delavcev v vrtcu: »Kakovostno timsko delo 

zagotavljajo najprej z zaposlitvijo dveh vzgojiteljic/vzgojiteljev v oddelku, ki opazujeta in 

interpretirata dejavnosti, pojave in probleme z različnih zornih kotov.« (Malaguzzi, 1993; 

povzeto po Devjak et al., 2009, str. 10) 
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 • Projektno delo: »Pomaga otrokom poglobiti in izpopolniti smisel za dogodke in pojave 

v svojem okolju.« (Padovan, 1995; povzeto po Devjak et al., 2009, str. 10) V vrtcih Reggio 

Emilia se tedensko po 2 uri in pol, ko so aktivnosti otrok končane, srečujejo kolektivi, ki v 

razgovoru o projektih v posameznih skupinah uporabijo različna sredstva (npr. videoposnetke, 

fotografije, pisna gradiva …), ki dokumentirajo življenje in delo. Projekti nastajajo v velikih 

skupinah otrok, kjer se otroci včasih bolj, drugič manj udeležujejo posameznega projekta. 

Otrok potrebuje, da vzgojitelj verjame vanj, da se skupaj veselita in odkrivata novosti. S 

projektnim delom vzgojiteljice spodbujajo otroke k odločitvi, da izberejo, kaj bodo delali, in 

si tako pridobivajo ter razvijajo različne sposobnosti in zaupanje vase (Devjak et al., 2009). 

• Dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu: gradiva, kot so 

tonski zapisi, opazovanja, fotografije, ki nastajajo v vzgojnem procesu, prikazujejo delo, 

ustvarjalnost in učenje otrok v vrtcu. Gradiva so predstavljena na različnih mestih v vrtcu in 

izven njega ter v celoti prikazujejo delo in življenje vrtca (Devjak et al., 2009). »V okolju, 

kjer vrtec deluje, se vse dejavnosti skrbno dokumentirajo, shranjujejo in arhivirajo; gradivo 

služi tudi za strokovne diskusije med kolegi, s kolegi iz drugih oddelkov in za diskusijo s 

starši otrok.« (Malaguzzi, 1993; povzeto po Devjak et al., 2009, str. 10) 

• Prostori v vrtcu: vrtec Reggio Emilia je prostor, ki ga imenujejo tretji vzgojitelj, ker 

omogoča stike med odraslimi in otroki ter predstavlja okolje, kjer naj se dobro počutijo otroci, 

vzgojitelji in starši. Značilno je, da so vse zgradbe pritlične, kar omogoča dobro komunikacijo 

znotraj zgradbe in komunikacijo z zunanjim svetom. Veliko je stekla, svetlobe, ogledal (ob 

steni, visijo s stropa, so ukrivljena …), stene so bele, notranjost je polna zelenja in imajo 

povsod viseče panele, kjer razstavljajo delo otrok in faze različnih projektov. Vsaka igralnica 

je sestavljena iz dveh prostorov, kjer ima otrok, če želi, možnost umika v samoto. Spalnice so 

pogosto nad kotički, vsak otrok ima (kot pri modelu Montessori) svoj predal v igralnici in ob 

vsaki igralnici je mini atelje, ki omogoča širitev projektnega dela otrok. Omeniti je treba še 

osrednji prostor, ki ga imenujejo piazza. Ta je namenjen druženju, prijateljevanju, igri in 

drugim dejavnostim, ki dopolnjujejo dejavnosti v igralnici. Posebnost je tudi atelje, t. i. studio 

za umetnost, kjer ateljeristi, ki imajo diplomo umetniške akademije, skupaj z otroki delajo in 

ustvarjajo. Tu se izvajajo projekti, ki si jih zastavijo otroci, kjer ustvarjajo in eksperimentirajo 

z vizualnimi jeziki (Devjak et al., 2009). »Že ob vhodu v zgradbo je vrsta informacij (dnevni 

red, službe, ki delajo v vrtcu – knjižnica, svetovalci za starše, slike in imena osebja, srečanja 

vzgojiteljev/-ic, staršev, slike aktivnosti otrok v različnih dejavnostih).« (Devjak et al., 2009, 
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str. 11) Rečemo lahko, da stene hodnikov in igralnic govorijo ter dokumentirajo življenje 

otrok in da vrtec s svojo organiziranostjo posnema strukturo mesta, predstavlja razgiban 

model za srečanja in razgovore različnih ljudi (Devjak et al., 2009). 

»Prednost koncepta Reggio Emilia pa je tudi v tem, da je izrazito odprt (»nastajajoči« 

kurikulum) in se nenehno izpolnjuje in izgrajuje.« (Devjak et al., 2009, str. 11) Ne delajo po 

vnaprej zapisanem kurikulu, temveč načrtujejo sproti. Prav tako so odprti tudi do 

spreminjajočega se okolja. Okolje je tretji vzgojitelj, ki jim omogoča neizčrpne možnosti za 

odkrivanje in učenje. Odrasli in otroci so združeni v istem procesu učenja, delo poteka 

največkrat na pobudo otrok v majhnih skupinah v obliki projektov in vse delo se na različne 

načine dokumentira (Devjak et al., 2009). 

»Med posebnostmi oziroma značilnostmi koncepta Reggio Emilia na področju predšolske 

vzgoje moramo omeniti tudi: 1) pedagogiko poslušanja in izražanja, 2) participacijo otrok v 

življenju in delu vrtca in 3) medsebojno interakcijo vrtca in lokalne skupnosti.« (Devjak et al., 

2009, str. 12). 

3.1 Participacija kot vodilo vzgojno-izobraževalnega dela 

Konvencija o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta novembra leta 1989, je prinesla 

pomembno spremembo v pogledu na otroka in otroštvo. Poleg obveznosti odraslih za skrb in 

zaščito otrok poudarja pravico otrok, da izražajo svoje misli in stališča ter sodelujejo pri 

odločanju o zanje pomembnih stvareh (Batistič Zorec, 2010). 

V vrtcu se participacija pojavlja v zvezi s poučevanjem, z aktivnim učenjem in kot princip 

vzgoje za aktivno državljanstvo. Načelo aktivnega učenja, ki ga najdemo že v teoriji M. 

Montessori in pri razlagi razvoja mišljenja Piageta in Vigotskega, izhaja iz spoznanj 

kognitivnih psiholoških teorij, da otrok svoje razumevanje in znanje gradi sam (Batistič 

Zorec, 2010). »Kjorholt (2005) pravi, da so posebno v skandinavskih državah razvili vpliven 

diskurz o otrokovih pravicah, v katerem so poudarjene participacija, dajanje glasu in 

poslušanje otrok.« (Batistič Zorec, 2010, str. 70) 

Koncept participacije je najbolj razvit v vrtcih Reggo Emilia in na področju predšolske vzgoje 

v zadnjem času ena najbolj popularnih tem. Dewey je dajal poudarek vzgoji in izobraževanju 
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prek delovanja ter učenju skozi izkušnjo demokratičnega odločanja. Zagovarjal je tudi, da 

otroci v šoli in vrtcu sodelujejo pri oblikovanju svojega sveta. Poudarek na otrokovem 

odločanju in svobodni izbiri aktivnosti v vzgojno-izobraževalni instituciji pa je omenjen tudi 

v nekaterih drugih alternativnih pedagoških konceptih 20. stoletja (Batistič Zorec, 2010). 

V pedagoškem pristopu Reggio Emilia se ne poudarja zgolj participacija otrok, pač pa tudi 

participacija staršev in lokalne skupnosti v življenju in delu vrtca. »Zato pri načrtovanju, 

izvajanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela oz. pri upravljanju vrtcev sodelujejo tudi 

vsi zaposleni v vrtcu – strokovni delavci, administrativno in tehnično osebje.« (Hočevar, 

Kovač Šebart, & Štefanc, 2009, str. 25–26) 

»Participacija je danes povezana s popularnim pogledom na otroka kot na kompetentno bitje, 

kar se poudarja v psihologiji in drugih družboslovnih znanostih pa tudi v nekaterih 

pedagoških konceptih.« (Brglez, 2016, str. 124) Pravica do participacije v vrtcu je v zadnjih 

desetletjih zapisana v številnih nacionalnih kurikulih, medtem ko je bila včasih poudarjena 

aktivna udeležba otrok le v alternativnih pedagoških konceptih (Brglez, 2016). 

Nekateri avtorji pravijo, da participacijo navadno povezujemo z vplivanjem in odločanjem, 

kar pomeni, da lahko poleg poslušanja vključuje tudi druge metode, npr. volitve. Razliko med 

participacijo in poslušanjem, pa opišejo kot razliko med »poznam svoje pravice« 

(participacija) in »želim biti del tega« (poslušanje) (Batistič Zorec, 2010). 

3.1.1 Participacija otrok v vrtcu Reggio Emilia 

Ameriška avtorica L. Katz, ki se je ukvarjala z vprašanjem, kaj se lahko v drugih sistemih 

naučimo od vrtca Reggio Emilia, je poudarjala pomen participacije otrok v vsakodnevnem 

življenju in delu vrtca, predvsem sodelovanje in vlogo otrok pri načrtovanju ter izvajanju 

projektov v vrtcu in njihovo sodelovanje v vsakodnevnih opravilih vrtca (otroci pomagajo v 

kuhinji, pripravljajo in pospravljajo mize po obrokih, odgovorni so za pospravljanje igrač in 

različnih materialov, s pomočjo katerih ustvarjajo). Avtorica navaja, da otroci tako krepijo 

občutek pripadnosti skupnosti (Hočevar et al., 2009). »Vrtec je torej okolje, ki spodbuja 

otrokovo udeležbo in sodelovanje v skupnosti.« (Hočevar et al., 2009, str. 26) 
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V vrtcu Reggio Emilia participacijo otrok v življenju in delu vrtca ter lokalnem okolju 

ponazarjajo s participacijo otrok v projektnem delu. Vzgojitelji ne načrtujejo tem projektov 

brez participacije otrok, njihovih interesov, idej in dejavnosti. Vzgojitelji upoštevajo pri izbiri 

vsebin naslednje: izbirajo teme, ki otrokom omogočajo neposredno izkušnjo, prednost ima 

tema, ki spodbuja domišljijo in ustvarjalnost, omogoča doživljanje uspeha, lastnih možnosti 

in se povezuje s prejšnjimi izkušnjami. Sledijo komunikaciji med otroki, z njimi razpravljajo 

o težavah in iščejo vsebine, ki bi otroke zanimale. Ali je lahko izbrana vsebina osrednja tema 

projekta, pa se odločajo ob posvetovanju in razpravi z drugimi strokovnimi delavci. Sam 

proces uresničevanja izbranega projekta je odprt. Procesa ne načrtujejo tako, da bi se vnaprej 

opirali na kurikulum, kar pa ne pomeni, da razmislek o izvajanju dejavnosti ni vnaprej 

opravljen. Tudi če projekt že poteka, se cilji lahko spreminjajo (Hočevar et al., 2009). 

Predstavniki koncepta Reggio Emilia navajajo, da v njihovih vrtcih participacija ne pomeni le 

sodelovanja otrok pri odločanju, ampak tudi način, na katerega so otroci vključeni v vzgojno-

izobraževalni proces. Cilj tega je izgrajevanje skupne identitete in oblikovanje občutka 

pripadnosti skupnosti (Rinaldi, 2006). 

Ena od pomembnejših nalog vrtca Reggio Emilia je, da usmerja otroke v sodelovanje in 

sobivanje v vrtcu ter širši skupnosti, kjer se otroci učijo živeti kot posamezniki in kot del 

skupnosti (Hočevar et al., 2009). »Participacija otrok v vrtcu je predstavljena skozi projektno 

delo in sodelovanje z lokalno skupnostjo; slednje bolj na ravni opisa obiskov otrok in 

dejavnosti v lokalnem okolju.« (Hočevar et al., 2009, str. 26) 

Turnškova pravi, da koncept participacije pomeni udeležbo otrok v načrtovanju vsakodnevnih 

aktivnosti, njihovo vključenost in pripadnost skupini ter sodelovanje pri reševanju problemov, 

odločanje o tem, kar vpliva na življenje posameznika v instituciji, posvetovanje in 

sodelovanje z odraslimi pri spreminjanju sveta (Batistič Zorec, 2010). 

V vrtcu ne gre za orodje ali tehniko (npr. v raziskovanju ali kot način spremljanja otrokovega 

razvoja) pri participaciji in poslušanju otrok, ampak za pristop k življenju in način bivanja, ki 

zadeva medosebne odnose in delovanje posameznikov (Batistič Zorec, 2010). 

Poleg pojma participacije pa se uveljavlja še en soroden pojem, ki se delno prekriva, in to je 

poslušanje. Poslušanje je eden od osrednjih konceptov pedagogike Reggio Emilia, je sredstvo 
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spodbujanja oz. predpogoj otroške participacije (soodločanja), ki je pomembnejše od 

govorjenja (Devjak et al., 2009). 

3.2 PEDAGOGIKA POSLUŠANJA 

»Pedagogika poslušanja pomeni enega izmed praktičnih pristopov k vzgoji, ki upošteva 

načela prepoznavanja otroka kot aktivnega in kompetentnega bitja.« (Lepičnik Vodopivec, 

2012, str. 21) 

Pri pedagogiki Reggio Emilia se je koncept poslušanja razvil prek pedagoškega 

dokumentiranja, ki je orodje za proučevanje otrokovega učenja, razmišljanja in temelji na 

dokumentiranju ter razlagi otrokovega ravnanja (Lepičnik Vodopivec, 2012). »Pedagogom 

omogoča, da razmišljajo o izkušnjah z otroki, s starši in drugimi iz širše družbe ter jih 

umestijo v celovito sliko.« (Dyrfjord, 2006, povzeto po Lepičnik Vodopivec, 2012, str. 27). 

»Otroci že zgodaj kažejo razlike v kognitivnih stilih: kako se najbolje učijo (videti, poslušati, 

tipati, delovati …) in kako se najraje izražajo (npr. z besedo, gibom, z likovno ali glasbeno 

govorico …). Zelo pomembno je aktivno poslušanje, tj. ne le v pogovoru z otrokom, ampak 

tudi iz pogovorov med otroki v igri in ob drugih priložnostih. V vrtcih Reggio Emilia se 

poslušanje nanaša ne le na besedno komunikacijo, ampak na opazovanje oz. sprejemanje vseh 

jezikov otrok. Pri mlajših otrocih je več opazovanja nebesednih odzivov in mimike, pri 

starejših pa je večji poudarek na besedni komunikaciji.« (Thorton, & Burton, 2007; povzeto 

po Batistič Zorec, 2009, str. 42–43) 

Pri poslušanju gre torej za etiko odnosov z drugimi, ki je več kot odločanje, in se razprostira 

globoko v vsakodnevno življenje. »Rinaldi (2006) poslušanje opisuje kot način videnja in 

razmišljanja o sebi v odnosih z drugimi in s svetom. O poslušanju govori kot o načinu 

vzpostavljanja in vzdrževanja odnosov z drugimi, ki vključuje čustva in recipročnost, 

senzibilnost in odprtost, interpretacijo in ustvarjanje pomenov pa tudi dvom in negotovost.« 

(Batistič Zorec, 2010, str. 72) 

»Pedagogika poslušanja je eden izmed praktičnih pristopov k vzgoji, ki na izviren način 

uresničuje in v teoretskem smislu dopolnjuje spoznanja odnosne pedagogike.« (Kroflič, 2010, 

str. 44) Je kot občutljivost na vzorce, ki nas povezujejo z drugimi, in je kot metafora za 
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odprtost. Je občutljivost za poslušanje drugega in biti slišan – ne le poslušanje z našimi ušesi, 

ampak z vsemi čutili (z vidom, otipom, vonjem, okusom, orientacijo). Pedagogika poslušanja 

temelji na gradnji ustreznega odnosa med vzgojiteljico in otrokom (Kroflič, 2010).  

Avtorji koncepta Reggio Emilia poudarjajo, da je poslušanje pomembnejše od govorjenja. 

Pedagogi naj bi poslušali otrokova vprašanja, odgovore in ideje brez presojanja, kaj je prav in 

kaj narobe (Dahlberg, Moss, & Pence, 2000; povzeto po Batistič Zorec, 2010). 

Skubic (2010) pravi, da je v vrtcu razen poslušanja zelo pomemben del interakcija oziroma 

pogovor. Otroku zastavljamo vprašanja in ga tako spodbudimo k opisovanju, pripovedovanju, 

razlaganju in utemeljevanju. Komentarji otrok so povratna informacija na zastavljena 

vprašanja. Odgovor je odvisen od postavljenega vprašanja, ki pa lahko bodisi močno 

spodbudi ali pa ravno nasprotno – nehote zavira otrokov kognitivni in govorni razvoj. 

Pedagoški pogled na otroka pri konceptu Reggio Emilia se še vedno razlikuje od 

prevladujočega pojmovanja otroka kot nemočnega in ranljivega bitja, za katerega naj bi 

odrasli skrbeli in ga predvsem ščitili. »Namesto tega zagovarjajo optimističen pogled na 

otroka in njegove zmožnosti, govorijo o bogatem oz. KOMPETENTNEM OTROKU. /…/ S 

pojmovanjem otroka kot kompetentnega je povezano spodbujanje otrok, da aktivno 

PARTICIPIRAJO pri zbiranju idej za projekt ves čas poteka projekta in pri njegovi 

evalvaciji.« (Batistič Zorec, 2012, str. 15) 

»Otroci spoznavajo svet z vsemi čutili in se izražajo na najrazličnejše načine, pri čemer je 

izražanje z besedami le eden od mnogih. Najbrž najbolj poznana značilnost pristopa Reggio 

Emilia je spodbujanje otrok, da spoznavajo svet z vsemi čutili.« (Batistič Zorec, 2012, str. 15) 
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4.0 EMPIRIČNI DEL 

4.1 Raziskovalna vprašanja 

1. Ugotoviti želim, kakšen bo odziv staršev na sodelovanje pri našem projektu.  

2. Ugotoviti želim, kakšen bo odziv otrok in ali se bo pri otrocih razvilo zanimanje za 

delo v projektu. 

3. Po končanem projektu želim ugotoviti, ali bodo otroci znali ubesediti nove izkušnje in 

spoznanja. 

4. Ugotoviti želim, ali bodo nove izkušnje vplivale na drugačna ravnanja. 

4.2 Projektno delo 

1. TEMA:  Zakaj solata ni dobra? 

 

2. NAMEN: 

 Otrokom približati dodajanje kisa solati, kakšni so procesi pri nastajanju kisa in 

omogočiti otrokom, da z lastno aktivnostjo, na prijeten in zanimiv način 

pridobivajo informacije, s tem prepoznavajo in raziskujejo kisle snovi in okus 

kislega. 

 

Kako smo prišli do teme: 

 V četrtek,  17. 9. 2015, smo pri kosilu dobili solato, ki je bila nekoliko bolj kisla. 

 Večina otrok je ni jedla, tudi tisti, ki jo po navadi jedo. 

 Otroci so se pogovarjali, da solata ni dobra. 

 S svojim vprašanjem »Zakaj vam solata ni dobra?«, sem jih spodbudila k 

razmišljanju. 
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3. CILJI: 

3.1. Glavni cilji: 

 Spodbuditi otroke k raziskovalnemu procesu. 

 Otroci iščejo in uporabljajo različne možnosti za rešitev problema. 

 Otroci s pomočjo raziskovanja ugotovijo, kako pridobimo kis. 

 Otrokom približati pojem kislo in raziskovanje različnih kislih snovi ter 

eksperimentiranje z njimi. 

 

3.2. Stranski cilji: 

 Izpopolnjeno dokumentiranje projekta, beleženje vedenja in misli otrok, ugotovitev 

otrok in raziskovalne delavnice. 

 Spoznavanje postopkov pri izdelavi jabolčnega kisa. 

 Razvijanje sodelovanja z okoljem (knjižnica, starši, ZD Krško, OŠ Mihajlo 

Rostohar …). 

4.3 DEJAVNOSTI V PROJEKTU 

(Dejavnosti so se med seboj prepletale) 

4.3.1 Dejavnost 1 

V četrtek, 17. 9. 2015, smo dobili pri kosilu solato, ki je bila nekoliko bolj kisla.  

Otroci so se različno odzvali na prekislo solato. Otroci so na moje vprašanje, zakaj ne jedo 

solate, odgovorili, da solata ni dobra.  

Zakaj ne jeste solate? 

Odgovori otrok: 

 Večina otrok je odgovorila: »Ni dobra.« 

 Dva otroka sta rekla: »Meni je všeč.« 

 Dva otroka pa sta rekla: »Ni dobra, ker je prekisla.« 
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Od prisotnih 23 otrok sta dva otroka rekla, da jima je solata všeč, dva sta rekla, da jima je 

prekisla, ostali pa so rekli, da jim solata ni všeč. V ponedeljek smo ponovno imeli za kosilo 

solato. Del solate sem namenoma prestavila v skledo in ji dodala kis. Otrokom sem najprej 

ponudila solato, ki sem ji dodala kis, in odziv je bil enak kot v četrtek.  

Ali solata ni bila dobra, ker je bila prekisla? Kaj pa je bilo v solati? 

Odgovori otrok: 

 Neo, Nikola: »Pomaranča je bila notri.« 

 Tinaj: »Pomaranče pečejo.« 

 Miresa: »Solata je pekla.« 

 Lara: »Ker je bilo olje notri.« 

 Miradije: »Zato, ker je pomaranča prekisla.« 

 Jakob: »Kis je ena taka vrsta olja.« 

 večina odgovorov otrok: »Ne vem.« 

Z otroki smo se naslednji dan pogovarjali, zakaj jim včeraj solata ni bila dobra. Iz kock smo 

izbrali rumene (prekisla, ker je bila pomaranča v njej), modre (prekisla, ker je bilo olje v njej) 

in rdeče kocke (ne vem, zakaj je prekisla). Vsak otrok je glede na svoj odgovor vzel kocko in 

jo postavil v stolpec. Kocke v posameznih stolpcih smo prešteli (pomaranča v solati – 3 

rumene kocke, olje – 4 modre kocke in ne vem, zakaj je prekisla – 16 rdečih kock) in 

ugotavljali, katerih kock je največ, katerih malo manj in katerih najmanj.  

4.1 Slika: Hipoteze otrok, prikazane s kockami 

       

Odgovore še iz prejšnjega dne smo skupaj napisali na plakat. Med izdelavo plakata pa je eden 

od dečkov zagledal pomaranče, ki so bile v skledi, v kateri imamo sadje za sadno malico. Z 

velikim navdušenjem je rekel: »Milanka, ta pomaranča je bila notri.« Otroke sem vprašala: 

»Ali poskusimo narediti solato s pomarančo in ugotovimo, ali je res bila prekisla zaradi 
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pomaranče.« Otroci so bili takoj za to. Skupaj smo odšli po solato na vrt, ki ga imamo v vrtcu, 

v kuhinjo po ožemalko za pomarančo in nož. Ko smo cedili pomaranče, so otroci poizkušali 

sok, ki se je cedil in Jakob je pripomnil: »To je res v solati, ker je kislo.« Ko je poskusil 

solato, ki smo ji dodali sok stisnjene pomaranče, pa je rekel: »To ni bilo včeraj v solati.« 

Zanimivo je bilo opazovati, da so solato jedli tudi otroci, ki sicer ne jedo solate in ena od teh 

je bila tudi Naomi. Ostala je pri mizi, si prilastila vse, kar je ostalo na krožniku in v miru vse 

pojedla, kljub temu da smo vsi ostali odšli od mize in nadaljevali z drugo dejavnostjo. 

Sodelavka, ki je vse skupaj spremljala, je deklici, ko je pojedla solato z vilico in se trudila še s 

pomarančnim sokom, ponudila žlico, da je lahko nadaljevala in vse pojedla. Ponovno smo 

vzeli kocke in izbirali med rumeno (bila je pomaranča) in rdečo kocko (ni bila pomaranča). 

Vsi otroci so izbrali rdečo kocko in ugotovili smo, da solata ni bila prekisla zaradi 

pomarančnega soka. Zato smo naredili še solato z oljem. Otroci so takoj opazili, da solata, 

narejena samo z oljem, ni bila včeraj na našem jedilniku oz. da ni bilo krivo olje, da je niso 

jedli. Ugotovili smo, da solata, narejena samo z oljem, ni tako okusna. 

Otroke sem vprašala, kje bi lahko izvedeli, zakaj je bila solata prekisla, kot sta nam povedala 

že Ines in Jakob in kot smo ugotovili sami. Deklica Lara se je spomnila, da bo vprašala doma 

mamico. Njeni ideji so se pridružili tudi ostali. 

4.2 Slika: Izdelovanje plakata in pripravljanje solate iz stisnjenih pomaranč in olja 
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Otroci so prišli z odgovori in risbicami, ki so jih narisali doma. Njihova vsebina se je nanašala 

na to, da doma dajejo v solato kis, da je kisla. Lara Z. pa je imela na risbici narisano jabolko 

in nam povedala, da je to jabolčni kis.  

Kako pa kis dobimo? 

Odgovori otrok: 

 Lara P.: »Moj dedi pa rdečega dela in belega kisa.« 

  Jan: »V trgovini.« 

 Nedžla: »Mi pa jabolčnega mamo.« 

Kaj potrebujemo, da bi naredili jabolčni kis? 

Odgovori otrok: 

 Žan: »Jabolka … Ja, stisnemo, pa damo v solato …« 

  Tinaj: »Ja, tako.« 

  Tudi ostali so se strinjali z odgovorom. 

Kje bi pa dobili jabolka? 

Odgovori otrok: 

 Miresa: »V trgovini.« 

 Penelopa in Tinaj: »Ne, mi jih imamo doma, na drevesu.« 

Z otroki smo se dogovorili, da so jabolka prinesli tisti, ki jih imajo doma na »drevesu«. 

Skupaj smo raziskali, da jabolka rastejo na jablani, kjer pa raste veliko jablan skupaj, rečemo 

sadovnjak.  

4.3.2 Dejavnost 2 

Naslednji dan je nekaj otrok prineslo jabolka, ki smo jih ožemali, strgali in cedili skozi gazo. 

Dobili smo sok, ki smo ga dali v solato. Čeprav so bile napovedi otrok, da iz stisnjenega 

jabolka dobimo kis in ga damo v solato, so po končani dejavnosti ugotovili, da nismo dobili 

kisa. Med seboj so se pogovarjali in ugotavljali, ali je solata kisla. Ena izmed deklic je rekla: 

»To ni kislo, kisla je limona.« Med deklico in dečkom se je vnel prepir, da niso jabolka bolj 
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kisla kot limone. Zato sem otroke vprašala: »Ali je limona bolj kisla kot sok, ki smo ga dobili 

iz jabolk?« Eni so rekli, da je stisnjen sok bolj kisel kot limona, drugi pa obratno. V kuhinji 

smo prosili za limono in otroci so poskušali, kaj je bolj kislo, jabolčni sok, ki smo ga iztisnili 

iz jabolk ali limonin sok. Ugotovitev otrok je bila, da je limonin sok bolj kisel. Nadaljevali 

smo z našimi naribanimi jabolki, ki so med tem časom porjavela. Prav tako pa so porjavela 

tudi jabolka, ki smo jih narezali na krhlje. »Kakšna pa so zdaj ta naša jabolka?« sem vprašala. 

»Ali vidite, kaj se je zgodilo z njimi?«  Miresa je rekla: »Predolgo smo jih pustili.« Nikola pa 

je dodal: »Črna so.« Otroci so povedali, da tudi doma jabolka, ko jim jih narežejo starši, 

»počrnijo«, če jih ne pojejo takoj. »Kaj bi pa lahko naredili, da se to ne bi zgodilo?« sem 

vprašala. Tinaj je takoj predlagal, da naj narezana jabolka zaprem v posodo kot njegova 

mami. »Kaj se bo pa bo zgodilo, če zaprem jabolka v posodo?« sem vprašala. »Ne bodo 

črna,« mi je odgovoril. Ker nismo imeli posode, so otroci predlagali, da damo krhelj jabolka v 

vrečko, v kateri so prinesli svoja jabolka od doma. En krhelj smo pustili na krožniku, drugega 

smo dali v vrečko in iztisnili zrak, da bi videli, ali res jabolko v vrečki ne bo tako hitro 

spremenilo barvo. Ker pa smo imeli na mizi tudi solato, smo na željo deklice Kiare opazovali 

še solato v vrečki in na krožniku. Ko so otroci okušali limono, si jo je Tinaj stisnil na krhelj 

jabolka in ga pojedel. »Zelo je dobro, dej še ti,« je rekel prijatelju, ki je bil poleg.  

Vprašanja, ki sem jih zastavila: 

1. Kaj mislite, da se bo zgodilo z jabolkom v vrečki? 

 Neo in Penelopa: »Naredil se bo kis.« 

 Tinaj: »Ne bo črn.« 

2. Kaj se bo zgodilo z jabolkom na krožniku, ki ni v vrečki? 

 Amina: »Jabolko bo počrnelo.« 

 Ines: »Ne, ne počrnelo, rjavo bo.« 

3. Kaj se bo zgodilo s solato v vrečki? 

 Otroci: »Nič.« 

4. Kaj se bo zgodilo s solato na krožniku, ki ni v vrečki? 

 Otroci: »Nič.« 
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5. Kaj bi se zgodilo z jabolkom, ki bi ga pokapali z limono in bi ga pustili na krožniku? 

 Kiara: »Ja, kot s tistim.« 

 Lovro: »Meni se pa zdi, da tudi bo počrnel.« 

Zato smo tudi krhelj jabolka pokapali z limono in opazovali, kaj se bo zgodilo. 

4.3 Slike: Iz jabolka poskušamo stisniti kis in pripraviti solato. 

   

Ines: »Poglej, teče.«       Jan: »Ni kisa, noče steči.« 

   

Marina: »Kis.« 

Naredili smo poizkus z jabolkom in solato v vrečki in na krožniku. Opazovali pa smo tudi 

jabolko, ki smo ga pokapali z limono. Z otroki smo skupaj dokumentirali naša spoznanja in 

ugotovitve. Risali smo risbice, ki prikazujejo, kaj vse smo poskusili v naši solati (pomarančo, 

olje, jabolčni »kis«). Ugotovili smo, da solata ni bila kisla, kot smo jo dobili pri kosilu, in 

spoznali, da smo iz jabolk dobili jabolčni sok in ne kisa. 

V vrečki, v katero smo dali krhelj jabolka, bi nas moral pričakati kis. Jabolko na krožniku naj 

bi počrnelo in prav tako tudi tisto, ki smo ga pokapali z limono in ga pustili na krožniku. S 

solato pa se ne bo nič zgodilo. 
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Nekaj odgovorov otrok po štirih dneh opazovanja. 

Primerjava: 

NA KROŽNIKU KRHELJ JABOLKA  KRHELJ JABOLKA V  VREČKI 

 Žan: »Mehko je.«     »Ta je bolj trd.« 

 Marina: »Druge barve je.«    »Ta pa se ni pobarval.« 

 Lara P.: »Je še malo trda.«     »Ta pa je še bolj.« 

 Jan: »Počrnela je, ker smo pustili na zraku.«  »Ta pa je mehka.« 

 Naomi: »Jabolko je spremenilo barvo, ker smo jo preveč ribali, ker smo pustili jo zunaj.« 

»Solata je ovenela, tista v vrečki pa je še kar sveža. Nekaj je notri, voda,« je opazila Nedžla. 

Se pa je nekaj čudnega zgodilo z jabolkom, ki smo ga pokapali in namakali v limoninem 

soku. »Čisto lep je,« je rekel Leonard, kar je tudi obrazložil in povedal: »Zaščitili smo ga z 

limono.« 

 Nika: »Nič se ni zgodilo. Malo se je pobarval.« 

 Leonard: »Ja, če smo ga zaščitili.« 

 Kaj smo naredili, da jabolko ni porjavelo? 

 Leonard: »Limona kisla je pokapana.« 

 Ines: »Pa zaščiteno je.« 

Z otroki smo naprej opazovali spremembe in raziskovali ter prišli do odgovora, zakaj so 

jabolka porjavela, med tem časom, ko smo mi poskušali ugotoviti, kaj je bolj kislo, sok 

stisnjene limone ali sok stisnjenega jabolka. V vrečko, ki je bila zaprta in iz katere smo 

iztisnili zrak, je naš krhelj jabolka ostal dlje nespremenjen kot tisti na krožniku. Prišli smo do 

odgovora, da so jabolka porjavela, ker so bila na zraku. Jabolko, ki smo ga polili z limoninim 

sokom, pa ni takoj porjavelo, ker je bilo »zaščiteno pred zrakom«. 

Zastavljena vprašanja in odgovori otrok po končanem opazovanju. 

Kaj se je zgodilo z jabolkom na krožniku?  
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Odgovori otrok: 

 »Začelo je gniti.« 

 »Pikice ima.« 

 »Zelene pikice so, pa mal so sive.« 

 »Prvo se je posušilo, voda je šla ven.« 

 »Pa zelene so pikice.« 

 »Ovenelo je.« 

Kaj se je zgodilo z jabolkom v vrečki? 

Odgovori otrok: 

 »Nič se ni spremenilo, samo pobarvan je.« 

 »Pa smrdi.« 

Kaj se je zgodilo s solato v vrečki? 

Odgovori otrok: 

 Leonard: »Solata je gnila.« 

 Ines: »Črna je, pa kapljice so notri.« 

 Zakaj pa mislite, da je črna, gnila? 

 Ines: »Ker smo jo dali v vrečko, veliko vlage je.« 

Opazili smo, da se je jabolko, ki je bilo na zraku, spremenilo, da je dobilo »pikice«, kot so 

plesen imenovali otroci. Jabolko v vrečki pa je v istem času spremenilo le barvo. Solata na 

krožniku je ovenela, v vrečki pa je postala črna. Ko sem otroke vprašala, zakaj je solata črna, 

saj smo tudi to vrečko dobro zaprli kot tisto, v kateri je bilo jabolko, pa nam je Ines povedala, 

da se je to zgodilo, ker je bilo veliko vlage. Na vprašanje, ki sem ga zastavila: »Kaj pa je 

vlaga?« mi je odgovorila: »Glej te kapljice.« Otroci so se vsako jutro ustavili pri omari, kjer 

smo imeli »opazovalni kotiček«. Ko so kaj novega opazili, so me poklicali, da bi mi to 

povedali in pokazali.  

Na internetni strani (Zakaj je hrana v vakuumu sveža dalj časa?, 2015) pa smo prebrali, zakaj 

se živila pokvarijo in zakaj je pomembno, da jih pravilno hranimo. 
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Hrana, ki je v stiku s kisikom, se lahko pokvari precej hitro. To pomeni, da je zrak eden izmed 

poglavitnih krivcev, zakaj hrana začne čudno dišati, zakaj spremeni svojo barvo in teksturo 

ter zakaj v končni fazi ni več primerna za zaužitje. Kisik namreč pospešuje nekatere kemijske 

reakcije. Tako hrana v stiku s kisikom lahko postane plesniva, žaltava, spremeni barvo in 

videz, zrak pa povzroči tudi, da se v hrani razmnožujejo mnoge škodljive bakterije. Vse to 

dela hrano neužitno, pa tudi škodljivo za naše zdravje. Vakuum po drugi strani vse te procese 

zavre – ker v notranjosti vakuumskih vrečk ni zraka (vsega smo namreč predhodno izsesali), 

se hrana ne more spreminjati tako hitro.  

4.4 Slike: Opazovanje živil na zraku 

   

Nedžla: »Črne pikice so.«  Penelopa: »Ni še kisa,   ni še stekel ven.« 

   

   

Med tem časom, ko smo opazovali, kaj se bo zgodilo z našim jabolkom in solato, pa smo 

naprej raziskovali, kako bi pridobili kis. Že novo raziskovanje se je začelo, ko je deklica 

Penelopa komentirala nekega dne, da moram vrečko odpreti, da bi lahko videla, če je že kis. 
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To smo tudi storili in njen odgovor je bil: »Danes še ni kisa, ni steklo še iz jabolk.« Zato smo 

jabolko zaprli v drugo vrečko, iztisnili zrak in čakali, da dobimo kis. Penelopa je na koncu 

opazovanja, ko smo odprli vrečko z jabolkom, znala povedati:  »Ni pritekel kis, pa zelo 

smrdi.« Ker pa je velika večina odgovorila na Penelopino vprašanje (»Kdaj bo že ta kis?«), 

sem otroke ponovno spodbudila k razmišljanju, kako bi ga dobili. 

4.3.3 Dejavnost 3 

Predlogi, ki so jih podali otroci: 

- Lara P.: »Jabolka daš v lonec, ko zavre, pa daš ven, pa v lonec pa narediš kis.« 

Deklico sem vprašala: »Kaj naredimo potem, ko damo jabolka v lonec?« Odgovorila 

je: »Ja, skuhaš.« Zato smo jabolka dali v lonec in skuhali, kot je povedala Lara. Ko 

smo že pripravljali ta naš »kis«, sta Amina in Ines rekli, da bo to kompot in ne kis. 

Lara pa je pri odhodu domov mamici razložila, da smo naredili, kot sta ji povedala 

starša, in da nismo dobili kisa, ampak kompot, katerega smo pojedli. Mamica pa nam 

je povedala, da so doma raziskovali in prebrali, kako bi lahko naredili kis. Deklica je 

slišano od staršev, glede na svoje razumevanje, podala nam. Po njeno naj bi kis nastal 

tako, kot smo ga pripravili. Predvidevam, da je slišala kaj o alkoholnem vrenju in to 

povezala s kuhanjem in s tem, da mora zavreti. 

Naslednji dan pa smo skušali pridobiti kis tudi po Marininem receptu. 

- Marina: »Daš v pečico, skuhaš, zmešaš pa daš v solato, pa pol probaš, če je kislo.« Ko 

smo pripravljali jabolčni kis po Marininem receptu, nam je sproti še govorila, kako je 

potrebno kis pripraviti. Povedala je: »Jabke operemo, pa daš v pečico, skuhaš.« 

Vprašala sem jo: »Jabolka smo oprali, ali jih zdaj damo v pečico in spečemo ali 

skuhamo, kot smo že to počeli?« Marina se je odločila, da jih damo v pečico. Zato 

smo namesto lonca potrebovali pekač. Rekla je: »Malo narezana, pa še tak dej.« in 

postavila celo jabolko na pekač. Dobili smo pečena jabolka. Ko smo jih poskusili, ali 

so kisla, so otroci rekli, da so zelo dobra in da bi jih še jedli. Zato sem otrokom 

predlagala, da bi lahko skupaj naredili jabolka v vrtcu in povabili starše na spoznavni 

večer, ki ga bomo skupaj pripravili. Dogovorili smo se, da bomo jabolka pripravili 

malo drugače, da bodo še bolj sladka. Napolnili smo jih z mletimi orehi in medom ter 

na koncu, ko smo jih postregli staršem, dodali še sladko smetano. 
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4.5 Slika: Priprava pečenih jabolk in srečanje s starši 

   

    Jan: »Jakob, drži, med gre ven.« 

   

 

Nenačrtovano pa smo v petek krožnik z jabolkom in smetano pozabili pospraviti. Otroci so ga 

našli v ponedeljek na polici in ga želeli pojesti. Opozorila sem jih, da je lahko pokvarjeno in 

da ni več užitno, na kar so znali tudi sami povedati, kar so spoznali ob opazovanju našega 

poizkusa z jabolki in solato. Nekaj otrok je vprašalo, zakaj sta se jabolko in smetana 

pokvarila. 

4.3.4 Dejavnost 4 

Zato smo si ponovno na internetu prebrali, zakaj se živila kvarijo. Na internetni strani 

(Kvarjenje živil, 2015) smo našli: 

 da pokvarjenost živil ugotavljamo na podlagi spremenjene barve, vonja, okusa …, 

 da je zelo pomembno, kako so shranjena, in da različni dejavniki, kot so toplota, 

svetloba in zrak, lahko to spremenijo, 

 da se največkrat pokvarijo zaradi delovanja mikroorganizmov, večinoma bakterij, 

kvasovk in plesni, ki povzročajo gnitje in vrenje. 

Vedeli smo, da se snovi na zraku spreminjajo, nismo pa vedeli, da so za to krivi 

mikroorganizmi. Z zunanjo sodelavko ZD Krško, ga. Romano Miklič, s katero naš vrtec tudi 
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sodeluje, smo se dogovorili, da nam je prišla povedat kaj več o mikroorganizmih, in sicer s 

pomočjo lutkovne predstave na CD-ju z naslovom Čiste roke za zdrave otroke, ki jo je 

pripravil Zavod za zdravstvo Ljubljana za izvajanje zdravstvene vzgoje. Videli smo, da so 

mikroorganizmi vsepovsod okoli nas in da jih lahko vidimo le pod mikroskopom.  Ga. Miklič 

nam je povedala, kako pomembno je, da si roke temeljito umivamo, ko pridemo z igrišča, iz 

stranišča, ko božamo naše hišne ljubljence in seveda pred vsakim obrokom, da ne zbolimo. 

Pokazala pa nam je tudi tehniko pravilnega umivanja rok in vsakega otroka posebej poučila o 

tem. Na koncu pa nam je povedala tudi, da so mikroorganizmi krivi, da se živila kvarijo, in da 

obstajajo tudi »dobri« mikroorganizmi, ki so prisotni pri kisanju mleka, zelja in tudi pri 

pridobivanju kisa. 

4.6 Slika: Ogled predstave in pravilno umivanje rok 

     

4.3.5 Dejavnost 5 

Ker po receptu, ki sta nam ga zaupali Lara P. in Marina, nismo dobili kisa, pač pa pečena 

jabolka in kompot, smo morali raziskovati naprej.  

Kje bi lahko pogledali, kako bi dobili kis? 

Odgovori otrok: 

 Lovro: »V knjigi.« 

 Suela: »Mamico vprašali.« 

 Gregor: »Na računalniku.« 

Skupaj smo poiskali recept za izdelavo jabolčnega kisa. Ker pa ga nismo najbolje razumeli, 

smo se dogovorili, da otroci tudi sami razmislijo, kje bi lahko o tem še kaj izvedeli. Od doma 

so prinesli recepte, kako bi lahko naredili kis. S starši so obiskali knjižnico in poiskali nekaj 
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literature. Skupaj smo pregledali in prebrali recepte ter nekaj dni raziskovali po knjigah, ki so 

jih prinesli od doma. Vseeno nam ni bilo še vse jasno. To nas je vodilo naprej, da naredimo 

ponovni načrt in razmislimo, kako bi prišli do kisa. 

4.7 Slika: Raziskovanje in načrt, kako pridobiti kis 

   

    Lovro: »Tukaj so tudi jabolka.« 

   

 

Da potrebujemo jabolka za izdelavo jabolčnega kisa, smo že vedeli. Zato smo se podali v 

raziskovanje bližnje okolice, da bi našli jabolka, ki jih potrebujemo. Jabolka smo iskali v 

okolici nekaj dni in prišli do sadovnjaka, ki je v lasti OŠ Mihajlo Rostoharja. Skupaj smo jih 

poklicali, in se dogovorili, da bomo z  njihovimi učenci nižje stopnje obrali jabolka v 

sadovnjaku. 
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4.8 Slika: Obiranje jabolk 

   

   

 

Jabolka smo imeli, a še vedno nismo bili prepričani, kako bomo začeli. Deček Žan nam je 

zaupal, kako sta doma z mamico pripravila jabolka, iz katerih bosta dobila kis.  

 Žan: »Daš v vodo, da zavre. Jabolka se morajo potopiti v toplo vodo. Potem pa 

plavajo. V posodo zapreš, ko se naredi sok, se pa naredi jabolčni kis.« 

Vse smo si zabeležili in se ponovno podali v raziskovanje po knjigah. Dogovorili smo se, da 

poskusimo narediti kis po Žanovem receptu in tistega, ki smo ga našli na internetu. 

Priprava jabolčnega kisa po receptu z interneta. 

Iz jabolk stisnemo sok. Iz sladkega jabolčnika, ki ga postavimo v topel prostor in prekrijemo 

le s čisto redko krpo, po 3–6 tednih (odvisno od temperature) prevre alkohol v ocetno kislino. 

Kis pretočimo v steklenice in jih zapremo, da preprečimo nadaljnjo oksidacijo. Nikakor ne 

smemo po končanem kisanju pustiti odprte posode, kajti kis se v nekaj tednih razkroji.  

Ko smo gledali fotografije v knjigah in na željo otrok tudi prebrali, kaj piše pod fotografijami, 

je deklica Ines pokazala na fotografijo, kjer je bila naslikana plastična posoda z vrelno veho in 

stiskalnico ter rekla: »Mi imamo to doma. Moj dedo dela tudi balzamični kis.« Dogovorili 

smo se, da bomo jabolka, ki smo jih nabrali, z avtobusom odpeljali k Ines. 
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4.9 Slika: Na avtobusu 

  

Amina: »Mi pa gremo kis narediti.« 

4.10 Slika: Obisk pri Ines 

   

    Ines: »To ni preša, zdaj smo zmleli jih.« 

    

Nikola: »Sok je, ni kis.«  Kiara: »Močno moramo vrteti, da bo sok pritekel.« 

Jabolka smo oprali, razvrstili, zmleli in stisnili. Dobili smo sok, katerega smo potrebovali za 

izdelavo kisa. Sok smo tudi poskusili in zelo nam je bil všeč. Inesin dedek pa nam je zaupal 

tudi svoj način pridobivanja kisa in nam pokazal, kako so včasih drobili jabolka s tolkalom. 

Naslednji dan smo po receptu začeli postopek priprave kisa. 
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4.11 Slika: Priprava jabolčnega kisa. 

   

Alen: »Poglejte ta sok, so jabolka notri.« 

     

Jakob: »Ta recept si ti Žan prinesel, ne?« Jan: »Močno držite, da dam gumico gor.« 

Z otroki smo opazovali postopek pridobivanja kisa. Po nekaj dneh smo najprej opazili 

»mehurčke«. Zavohali pa smo tudi neprijeten vonj iz kozarca za vlaganje, v katerem so bila 

zdrobljena jabolka v lastnem soku.  Iz kozarca, v katerem so bila jabolka namočena v vodi, ni 

prihajal tako močan vonj. Deček Gregor pa je rekel: »Vre, tudi doma tako smrdi v sodu, tam 

kje je grozdje.«  Zgodila pa se nam je tudi nesreča in smo nekaj jabolk, ki so bila namočena v 

lastnem soku, prevrnili po mizi. Otroci so poskusili in znali povedati, da ni sladko, kot je bil 

sok. Amina: »Sok je dišal po sladkih jabolkah. Zdaj ni sladek kot sok.« 
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4.12 Slika: Dokumentiranje in opazovanje postopka 

   

 Ni sladko več. Nikola: »Povohaj še ti, smrdi«. Kiara: »Mehurčki so.« 

       

Gregor: »Najprej smo jabolka oprali.« 

4.3.6 Dejavnost 6 

Pri raziskovanju literature je nekega dne Gregor našel fotografijo ženske, ki je pila iz kozarca 

na slamico. Poklical me je k sebi in rekel, da bi tudi on to pil, in naj preberem, kaj piše. Ko 

smo prebrali, da žličko kisa damo v vodo in dodamo še žlico medu, so otroci želeli, da to 

poskusimo. Žan je povedal, da imajo doma med in da ga bo prinesel. Dali smo mu tudi ime 

»pijača zdravja.« 

Med pripravljanjem napitka so otroci znali povedati: 

 Tinaj: »Kis je kot voda, hitro steče v drug lonček kot voda.«  

 Žan: »Med pa počasi teče.«  
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4.13 Slika: Pripravljanje napitka »Pijača zdravja«. 

   

Gregor: »Damo vodo, potem kis.« Žan: »Med počasi teče.« 

   

Miresa: »Med je pa čisto spodaj.« 

VPRAŠANJA, KI SEM JIH ZASTAVILA: 

 1. Kaj se bo zgodilo z vodo, ko ji dodamo žlico kisa? 

 2. Kakšnega okusa bo voda? 

 3. V vodo dodamo žlico medu in premešamo. Ali se bo med pri tem kaj spremenil? 

Se bo videl?   

 4. Kakšnega okusa bo voda, ko ji dodamo med? 

 5. Kaj se bo zgodilo, ko dodamo med v kis? 

Napovedi: 

 1. »Oranžna bo.« 

 2. »Ne vem.« 

 3. »Ne, ko damo ga v čajček, je čaj sladki, ne vidim ga.«  

 3. »Mami tudi da med v čaj, pa se ne vidi.« 

 4. »Ne vem.« 

 4. »Sladka.« 

 5. »Tudi ga ne bomo videli.« 
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Ugotovitve:  

 1. »Ni se obarvala, ni oranžna.« 

 2. »Je kislo, malo.« 

 3. »Med počasi teče dol, pa vidi se, ko pa pomešamo, pa se stopi.« 

 4. »Sladka je.« 

 5. »Tud se vidi v kisu. Pa močno moraš mešat, da se skrije, tako kot v vodi.« 

Po končani dejavnosti so otroci znali povedati, da voda, ki smo ji dodali žlico kisa, ni postala 

oranžna, da je kislega okusa, da ima vonj. Za med pa so takoj opazili, da ostaja na žlici, da 

počasi »teče«. Ko sem otroke vprašala, kaj bi prej steklo iz enega lončka v drugi, kis in voda 

ali med, so bili različni odgovori. Veliko otrok je reklo, da bosta voda in kis prej stekla kot 

med. Bili pa so tudi odgovori, da bi med hitreje stekel. Zato smo tudi poskusili in opazovali 

pretakanje kapljevin. Kis, vodo in med smo dali vsakega v svoj lonček, ki so bili spodaj 

preluknjani z enakimi luknjami, ki smo jih naredili z debelejšo iglo. Luknjice sva s sodelavko 

zaprli s prsti in na znak spustili, da bi ugotovili, ali bosta voda in kis stekla v drugi lonček prej 

kot med.  

4.14 Slika: Pretakanje kapljevin 

 

V kis in vodo smo dodali tudi med in videli, da je ostal na dnu kozarca. Šele ko smo raztopino 

dobro premešali, se je raztopil. Smo pa poskusili tudi žlico medu istočasno dodati v vroč in 

hladen čaj. Ines in Jakob sta začela istočasno mešati čaj. Otroci so opazili, da ga v kozarcu ni 

več, da se je v vročem čaju, ki ga je mešala Ines, hitreje raztopil. Ko so otroci po opažanju 

rekli, da medu ni več, sem jih vprašala, kje je. Odgovorili so mi, da se je »skril«. Na 

vprašanje, zakaj se je med pri Ines prej raztopil, pa so otroci povedali, da se je to zgodilo zato, 

ker je hitro mešala. 
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Z otroki smo se dogovorili, da še enkrat ponovimo postopek in da bosta oba hitro mešala. 

Seveda se je hitreje raztopil med v vročem čaju. Nekaj otrok je po razmisleku znalo po 

opravljenem drugem poizkusu povedati, da je izginil med pri Ines hitreje, ker je imela vroč 

čaj. Potem smo naredili menjavo: Jakob je imel vroč čaj, Ines pa hladnega. Tokrat se je med 

prej raztopil pri Jakobu. Otroci so opazili, da medu ni več in na zastavljeno vprašanje, kje je 

med, odgovorili, da se je »skril«. Otrokom sem povedala, da se je med raztopil. Da bi se čisto 

prepričali, da se hitreje snov – topljenec raztopi, če je temperatura topila višja, smo poskusili 

raztapljati še sol in sladkor v vroči vodi.  

VPRAŠANJA, KI SEM JIH ZASTAVILA PRI RAZTAPLJANJU SOLI IN SLADKORJA  

Žlico snovi smo dodali v vročo in hladno vodo ter premešali. Velika večina otrok je pri tej 

dejavnosti pravilno odgovorila na vprašanja, ki sem jih zastavila. 

Kaj se zgodi s sladkorjem (soljo), ko ga dodamo v (vročo, hladno) vodo in premešamo? 

 Otroci: »Ni ga več.«  

 Jaz: »Kje pa je?«  

 Otroci: »Skrije se.« 

Kje se prej raztopi (sladkor, sol): v vroči ali hladni vodi? 

 »V vroči se prej kot v mrzli vodi.« 

Ali se je (sladkor, sol) pri tem kaj spremenil? 

 »Ko sem ga dal notri, je bil, pol se je pa skril, ko sem mešal.« 
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4.15 Slika: Raztapljanje sladkorja in soli 

   

   

  Nika: »Ni ga več.«  

 »Moja mami ima pa rjavega cukerčka, ko peče piškotke,« je med dejavnostjo povedala 

Naomi. To sem izkoristila za naslednjo dejavnost. Otroke sem vprašala, ali poznajo rjavi 

sladkor. Večina jih je rekla, da imajo doma belega, zato smo se dogovorili, da lahko prinesejo 

od doma v lončku malo sladkorja, ki ga uporabljajo doma.  

Nekaj otrok je prineslo kristalni beli sladkor, trije so prinesli rjavi trsni sladkor, smo pa dobili 

tudi vanilijev sladkor v vrečki in sladkor v prahu. Z otroki smo spoznavali sladkor po okusu 

in barvi, ga razvrščali in urejali, spoznavali obliko delcev na otip. Poskusili pa smo tudi, kako 

se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo lastnosti.  
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4.16 Slika: Spoznavanje različnih vrst sladkorja 

  

Penelopa: »Ta ni toliko sladki.«  Lara: »Ta je bolj bel.« 

  

Jan: »To so kot kroglice.« 

VPRAŠANJA, KI SEM JIH ZASTAVILA PRI RAZVRŠČANJU SLADKORJA (okus, 

videz, tipanje in vonj) 

 Kakšni so kristalčki sladkorja?  

 Kakšen je na otip?  

 Kakšna je razlika med različnimi vrstami sladkorja?  

 Kateri sladkor je najsvetlejši in kateri najtemnejši?  

 Ali ima sladkor vonj?  
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Otroke sem vprašala, čemu je podoben kristalni beli sladkor. Snov so primerjali s soljo in 

peskom. Rjavi trsni sladkor s peskom, za sladkor v prahu pa so rekli, da je podoben prahu. 

Sladkor so opazovali po videzu in najprej so opazili barvo sladkorja. S pomočjo usmerjanj so 

opazili, da so nekateri delci večji kot kroglice in drugi manjši. Trsni sladkor so poznali le tisti 

trije otroci, ki so ga prinesli. Vanilijev sladkor pa so nekateri prepoznali po vonju, saj doma 

pečejo piškote. Najsvetlejši je bil vanilijev, najtemnejši pa rjavi sladkor. Ko smo sladkor 

razvrščali po vonju, je bil najbolj izrazit vanilijev sladkor. 

Otroci dobro poznajo sladkor po okusu in ga znajo zelo dobro ubesediti. Druge okuse pa 

največkrat imenujejo tako, da rečejo »je dobro« ali pa »ni dobro«. S sladkorjem se 

vsakodnevno srečujejo in ga poznajo veliko bolje kot snovi, ki jim dajejo druge okuse, kar je 

potrdilo moja prepričanja, da malokrat otrokom omogočimo, da bi bolje spoznali snovi, ki jih 

vsakodnevno uživamo. 

4.17 Slika: Opazovanje s povečevalnim steklom 

  

 

Smo pa ponovno raztapljali sladkor v vodi in pri tem opredelili, kaj je pošten poskus. S tem 

smo izvedeli, da lahko menjamo le eno spremenljivko. Pri poizkusu z medom smo spreminjali 

temperaturo čaja, zdaj pa smo spremenili le vrsto sladkorja. Vse drugo (temperatura vode, 

količina vode in enakomerno mešanje), pa je je ostalo nespremenjeno. 
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4.18 Slika: Raztapljanje različnih vrst sladkorja 

   

 

VPRAŠANJA, KI SEM JIH ZASTAVILA PRI RAZTAPLJANJU SLADKORJA V VODI  

 Kam izgine sladkor, ko ga stresemo v vodo? 

 Ali je še v vodi, čeprav ga ne vidimo? Kako bi to ugotovili?  

 Ali se vse vrste sladkorja raztapljajo enako hitro? Ali se raztapljata enako hitro 

trsni sladkor  in mleti sladkor? 

 Kateri sladkor je najprej v vodi postal neviden?  

Ko smo ponovno raztapljali sladkor v vodi, otroci niso potrebovali veliko mojega 

posredovanja. Po končani izvedbi sem dobila naslednje odgovore: 

 Sladkor izgine v vodi in ga ni več, kot so opazili in povedali otroci. Po mojem 

zastavljenem vprašanju (»Kje pa je?«), so odgovorili, da se je »skril«. 

 So pa posamezniki tudi že rekli, da se je sladkor »stopil.«  

 Ali je sladkor še v vodi, čeprav ga ne vidimo? Nekaj otrok je pritrdilo, da je 

sladkor še v vodi, nekaj pa jih je reklo, da ga ni več v vodi. Tisti, ki so pritrdili, so 

na naslednje vprašanje, kako bi to ugotovili, rekli, da bi poskusili vodo. Otroci, ki 

pa so rekli, da ga ni več v vodi, pa so predlagali, da ga morajo še dodati, da ga 

vidijo. Toliko časa so ga dodajali, da so ga kljub mešanju še videli, in takrat so 

rekli, da je sladkor še v vodi. 

 Otroci so znali povedati, da so se »drobne pikice in prah«, kot so opisali mleti 

sladkor, prej raztopile. 

 Pri mešanju so opazili, da je najprej postal neviden mleti sladkor.  
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4.19 Slika: Igra z vodo 

   

 Marina: »Ni se potopila, plava.« 

Ko smo končali z dejavnostjo raztapljanja sladkorja, so otroci imeli na razpolago vodo v vrču, 

katero so prelivali iz lončkov v lonček, v merilni valj, se igrali s kapalkami in pri tem šteli 

kapljice vode. Ko je plastična kapalka Lari padla v merilni valj in je ostala na površju, so 

otroci rekli: »Ni se potopila, plava.« To sem izkoristila in nadaljevala dejavnost, da smo 

skupaj ugotavljali plovnost teles.  

Otroci so si v igralnici izbrali predmet, ki smo si ga skupaj ogledali. Najprej so napovedali, 

kaj bo potonilo in kaj ne bo potonilo v vodo. 

Nekaj primerov: 

bo potonilo       ne bo potonilo 

 pink ponk žogica    – frnikola 

 plastični avto    – mali kos stiropora 

 klik kocka     – mali del sestavljanke 

 duplo kocka    – plastični vijak 

 banana 

 velik kos stiropora 

Lovro: »Stiropor mali se ne bo potunkal, ker je majhen pa bolj lahek. Velik pa se bo.« 

Veliko otrok je plovnost povezovalo z velikostjo predmeta, ki smo ga pripravili za poizkus. 

Predvidevali so, da bodo večji predmeti potonili, a manjši ne bodo. Po končani dejavnosti pa 
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smo videli, da so potonili tudi manjši predmeti in da so večji ostali na površju. S pomočjo 

diagrama smo razvrščali, kaj je potonilo in kaj ni potonilo.  

4.20 Slika: Plovnost 

                  

 Lara Z.: »Glej, da se ne bo potunkal.« 

Predmete smo težkali v rokah in ugotavljali, kaj je težje in kaj lažje. Videli smo, da je stiropor 

po težkanju v roki lažji kot frnikola, čeprav je večji, prav tako je od frnikole lažja tudi večja 

žogica (pink ponk). So pa nekateri otroci, tudi po težkanju, rekli, da je majhen del stiropora 

težji kot frnikola. Zato smo na koncu preverili, kaj je težje in kaj lažje, tudi s pomočjo 

tehtnice. 

4.21 Slika: Težkanje v rokah in tehtanje 

                    

Lara P: »Frnikola je težja kot pink ponk žogica.« 

…  .         
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4.3.7 Dejavnost 7 

Deklica Penelopa je v vrtec prinesla bombone »kislice«. Otroke sem vprašala, če so jih že 

kdaj jedli. Veliko jih je že jedlo takšne bombone, zato sem jih vprašala, kakšnega okusa so. 

Otroci so dajali različne odgovore: 

 »Oranžen, ker je pomaranča.« 

 »Pa rumena je limona.«  

 »Ker so »cukerčki« gor.« 

 »Sladkor je gor.« 

 »Meni ni kislo.« 

 »Pa take z rdečo pa rumeno črto mami tudi kupi.« 

Zato smo bombon najprej poskusili. Tiste, ki so rekli, da jim je kisel, sem vprašala, zakaj 

mislijo, da je kisel. 

 Lara: »Ker so cukri gor.« 

 Penelopa: »Sladkor je gor.« 

 A je zaradi sladkorja kislo?  

 Lara: »Ja.« 

 Kakšnega okusa pa je sladkor? 

 Gregor: »Kod bombonček sladki.« 

A je bombon kisel, ker je bil sladkor na bombonu? 

 Eni otroci so rekli, da je bombon kisel zaradi sladkorja, drugi so rekli, da ni zaradi 

sladkorja, nekaj otrok pa je reklo, da je kis na bombonu in je zaradi tega kisel. 

Na embalaži smo prebrali, da bomboni »kislice« res vsebujejo sladkor, da pa vsebujejo tudi 

citronsko kislino. Skupaj smo odšli v kuhinjo po sladkor in citronsko kislino, da bi poskusili, 

kakšna je citronska kislina. Ker je v kuhinji niso imeli, smo se dogovorili, da otroci doma 

vprašajo, kaj je citronska kislina in jo prinesejo v vrtec. Prinesel jo je Neo in smo jo poskusili. 

Prav tako smo poskusili tudi sladkor. Otroci so rekli, da je citronska kislina zelo kisla, sladkor 

pa sladek. Na vprašanje, ki sem ga zastavila, ali je bil bombon »kislica« kisel zaradi sladkorja, 

so otroci rekli, da ni bil kisel zaradi sladkorja, ki je bil na njem.  
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4.22 Slika: Okušanje bombona 

   

 Marina: »Meni ni kislo.« 

Ker pa sem skozi projekt že večkrat zasledila, da nekaterim nekaj je kislo, drugim pa ne, sem 

pripravila dejavnost. V knjigi z naslovom Preprosti poskusi smo našli poizkus, s katerim smo 

odkrivali, zakaj je nekaterim nekaj bolj in drugim manj kislo. Poskus smo naredili s citronsko 

kislino in sladkorjem.  

Spoznali smo naš jezik, da služi kot čutilo za okus, za pomoč pri žvečenju hrane in nam 

pomaga pri govornem sporazumevanju.  

4.23 Slika: Zaznavanje kislega s pomočjo jezika 

       

 Nedžla: »Vidiš brbončice.« 
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Naše ugotovitve, kje zaznavamo kislo in kje sladko, smo tudi narisali. Otroci so si zapomnili 

tudi besedo brbončice, ki sem jo le omenila med dejavnostjo. Pri poizkušanju citronske 

kisline pa so drug drugemu pomagali, kam naj nanesejo snov, da bodo zaznali kislo. 

Naredili pa smo tudi poizkus med sladkorjem in citronsko kislino. Otroci niso videli, ko sem 

obe snovi stresla vsako v svojo posodico, in so na vprašanje, kaj mislijo, da je to, začeli 

stegovati roke, da bodo poskusili. Takoj sem jih ustavila in jim povedala, da se snovi, ki jih ne 

poznamo, ne sme prijemati in okušati. Ko sem jih vprašala, kaj bi se lahko zgodilo, da dajo v 

usta nekaj, kar ni užitno, so mi odgovorili, da bi bruhali, se zastrupili in šli v bolnico, tudi 

umrli bi lahko. Z otroki smo se veliko pogovarjali o tem, da česar ne poznamo, ne smemo 

prijemati, vohati in ne dajati v usta.  

Ne da bi poskusili, kar sem predhodno pripravila, smo najprej opazovali s prostim očesom in 

si nato pogledali tudi pod povečevalnim steklom. Deklica Lara je z njim odšla do police, kjer 

imamo naš kis. »Milanka, glej kak je že ta!« Tudi ostali so se pognali s povečevalnim steklom 

k omari, kjer pripravljamo kis. Opazili so, da je nekaj belega na površju, da plava in da se 

nekaj dogaja. »Mehurčkov ni več,« je rekla in se zadovoljna vrnila k mizi, kjer smo naprej 

opazovali in primerjali citronsko kislino in sladkor. 

4.24 Slika: Opazovanje kristalčkov s povečevalnim steklom 

              

             

 Lovro: » Tukaj spodaj se pa ne vidi.«  
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Primerjava po videzu: 

citronska kislina    sladkor 

Lara Z: – »Pikice so manjše,     – » … te so pa malo večje.« 

Jan :  – »Bele pikice.«    – »Te tud.« 

Kiara:   – »Okrogle oblike,    – »Okrogle oblike,  

    ene velike, druge majhne.«       ene velike, druge...« 

Leonard : – »Bele pikice.«     – »Bele pikice.« 

Jakob :  – »Jaz pa vidim sladkor, sol.«   – »Jaz pa vidim sladkor, sol.« 

Pri opazovanju sem otroke z vprašanji usmerjala v iskanje razlik oziroma v iskanje skupnih 

značilnosti. Otrokom pa sem pripravila tudi mikroskop. Na začetku niso ničesar videli in niso 

vedeli, kako naj pogledajo skozenj. Potrebovali so čas, da so ugotovili, kako je potrebno 

pogledati skozi mikroskop, da bi lahko kaj videli. Veliko otrok ni znalo pogledati skozenj, ker 

jim je težave delalo to, kako z enim očesom pogledati skozi mikroskop, drugega pa imeti 

zaprtega. Tudi ko so si oko zatisnili z roko, niso nič videli. Nekaj otrok pa je opazilo najprej 

velik krog, ki sveti. Otroci so rekli, da vidijo kristalčke, da pikice niso okrogle in da se svetijo 

kot uhančki. 
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4.25 Slika: Pogled skozi mikroskop 

                      

Marina: »Vidim krog, ki sveti.«  Alen: »Pikice niso okrogle, sveti se.« 

                           

 Nedžla: »Svetijo se pikice kot uhančki.«  

Otroci so kristalčke opazovali, tipali in se igrali tako, da so s pomočjo kapalke dodajali vodo. 

So pa že vedeli, da se bodo skrili, ko jim dodajo vodo. S kapalko so dodajali kapljice vode in 

ugotovili, da če želijo, da se kristalčki skrijejo, morajo dodati več kapljic vode kot samo eno.  

4.26 Slika: Raztapljanje kristalčkov citronske kisline 

   

Ali je na bombonu kis ali citronska kislina?  
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Primerjava po videzu 

    citronska kislina    kis 

Gregor :  – »Male drobtinice, bele barve.«  – »Niso drobtinice, rumene barve.« 

Po okušanju : – »Kislo je.«     – »To je tudi kislo.« 

Naomi: – »Kroglice so kot kamenčki.«  – »To pa niso kroglice, voda je.« 

Dodam vodo: – »Voda je bela, kis pa oranžen.« 

Amina  – »Bele kroglice, sladkor.«   – »Ni kroglic.« 

Po okušanju: – »Ni sladkor, citronska kislina je.« 

Otroci so, ko sem postavila poleg citronske kisline kis, rekli, da so na bombonu bile bele 

pikice in ne kis, ker kis »teče.« 

Ugotovitve otrok: 

»Kislica je bila kisla, ker je bila citronska kislina, pa bolj je kisla kot kis. Sladkorčki pa so 

sladki.« 

4.27 Slika: Primerjava citronske kisline in kisa 

  

Otroci so znali povedati, da je vsem kislim snovem, ki smo jih poskusili, isto to, da so kisle. 

Smo se pa dotaknili tudi citronske kisline in Neo je vprašal, kaj pomeni kislina. Doma so s 

starši prebrali o kislinah in nekateri so znali povedati, da se kisline nahajajo v čistilih in da so 

zelo nevarne. Tudi mi smo se veliko pogovarjali, da snovi, ki jih ne poznamo, nikoli ne 
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smemo prijemati, vonjati ali uživati. Da pa obstajajo tudi kisline, ki so užitne in jih najdemo v 

sadju, kisu in v jogurtu, pa smo skupaj raziskovali tudi v vrtcu. 

4.3.8 Dejavnost 8 

Namen te dejavnosti je bil preveriti, ali je v določeni snovi kislina ali ne. Hkrati pa sem želela 

otrokom podati, da se vse snovi ne poizkušajo z usti oziroma čutili, ker so lahko nekatere 

snovi nevarne. Obstajajo namreč določeni pripomočki, s katerimi lahko izvemo, kar nas 

zanima, ne da bi se dotikali, vonjali ali okušali. V našem primeru je pripomoček indikator, s 

pomočjo katerega bomo ugotovili, ali je v snovi kislina ali ne.  

Dejavnost sem čim bolj želela približati otrokom, zato sem kot motivacijo vključila lutko 

lisico in jim povedala zgodbico o lisici, ki je želela jabolko. Ker jabolko ni mogla doseči, saj 

je bilo previsoko, je svojim prijateljem rekla, da ga ne želi, ker je kislo. Da bi dokazala, da je 

jabolko kislo, jim je s pomočjo indikatorja rdečega zelja pripravila poizkus.  

Zelje smo narezali, zavreli v vodi in opazovali, kako se je izločilo barvilo, s katerim smo 

delali poizkuse. 

4.28 Slika: Priprava (indikatorja) barvila iz rdečega zelja in poizkusi 

       

 Lovro: »Ni čisto rdeče, tudi bele črtice ima.« 

   

Suela: »Korenčkov sok je to.«  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Gavrić Kušljić Milanka; diplomsko delo 

–48– 

Sok iztisnjenega jabolka se je res obarval rdeče in tako smo vedeli, da je jabolko kislo. »Zakaj 

pa je jabolko kislo?« nas je vprašal Jan. Otroci so rekli, da zato, ker je bilo zeleno. Zato sem 

otroke vprašala, če se sok, ki bi ga iztisnili iz rdečega jabolka, ne bo obarval v rdeče, kar naj 

bi pomenilo, da rdeče jabolko ni kislo. Rekli so, da se sok rdečega jabolka ne bo obarval in 

naj ponovimo postopek ter ugotovimo, ali sta jabolki kisli. Oba sta se obarvala, kar nas je 

ponovno spodbudilo, da raziščemo, zakaj se je to zgodilo. 

Na internetni strani http://ekemija.osbos.si/e–gradivo/7-sklop/kisline_in_baze_v_okolju.html, 

smo prebrali, da se s kislinami srečujemo tudi v vsakdanjem življenju in da so živila, ki 

vsebujejo kisline, kisla. 

 kis: ocetna kislina, 

 v zelenjavi: oksalna kislina, 

 v sadju: citronska, vinska, jabolčna kislina, 

 mlečni izdelki: mlečna kislina. 

4.29 Slika: Poizkusi 1 

      

Nika: »Vidiš, da bo tudi rdeče barve postalo.« 

To je bil uvod v našo dejavnost. Ko smo nekaj že vedeli, smo naredili poizkus z limono, kajti 

zanjo smo vedeli, da je kisla. Na osnovi barve, ko se je limonin sok obarval rdeče, smo vedeli, 

da je v limoni tudi kislina, zato se je barva limoninega soka spremenila v rdečo. 

Po končani dejavnosti in po razmisleku pa sem prišla do ugotovitve, da bi naslednjič kot 

motivacijo za uvod namesto zgodbice o jabolku povedala zgodbico o limoni, katero so otroci 

že poznali. Šele potem bi ugotavljali in raziskovali kislost snovem, ki jih ne poznajo. 

http://ekemija.osbos.si/e-gradivo/7-sklop/kisline_in_baze_v_okolju.html
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Otrokom je bilo zelo zabavno, kar smo poskusili, in so sami začeli od doma nositi sadje 

(pomaranče, jabolka, hruške …) in želeli, da naredimo poizkus. Zanimivo mi je bilo, da so 

večinoma nosili sadje, ki je tudi po okusu kislo. Dobili pa smo tudi jogurt, ki ga je tretji dan 

prinesla deklica Amina in nam povedala, da je jogurt tudi kisel, ker ji je povedala mami. 

Samo Amina je bila takšnega mišljenja, vsi ostali pa se niso strinjali z njo. Zato smo naredili 

poizkus in jogurt se je res obarval v roza rdečo barvo. Sklepam, da so otroci doma povedali, 

kaj smo počeli in starše prosili, da bi v vrtec prinesli nekaj, kar je kislo kot jabolko v zgodbici.  

4.30 Slika: Poizkusi 2 

       

Otrokom je bila dejavnost z rdečim zeljem zelo všeč. Tri dni smo skupaj stiskali sadje in 

pripravljali raztopine iz različnih snovi ter ugotavljali, ali je prisotna kislina.  

4.31 Slika: Poizkusi 3 

   

 

Ko smo se igrali in preverjali, ali je res v jogurtu kislina, in to tudi dokazali, so otroci rekli, da 

je jogurt kisel, ker je v njem kis. Zato smo jogurtu dodali kis, kateremu se je le malo 

spremenila barva, a otroci so to vseeno opazili. Ko pa sem jim dovolila in so ga poskusili, so 
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rekli, da ni dober in da ni kis v jogurtu. Otroke sem vprašala: »Kaj bi se zgodilo, če bi dodali 

kis v mleko?« 

 Lovro: »Naredila bi se takšna barva, od kisa.« 

 Leonard: »Skisalo se bi. Kot jogurt.« 

Zato smo poskusili v mleko dati kis in res se je skisalo, a vseeno nismo dobili jogurta. Smo pa 

iz mleka, ki smo ga prekuhali in mu dodali kis, dobili skuto. 

4.32 Slika: Pridobivanje skute iz mleka in kisa. 

   

 

Pri tem nam je pomagala naša kuharica ga. Mira. Iz pridobljene skute smo pripravili sladico, s 

katero smo se posladkali. V skuto smo dodali med, mlete orehe, vanilijev sladkor in na koncu 

sladico okrasili z mandeljni in bananami.  

4.33 Slika: Pripravljanje sladice iz skute 

             

4.3.9 Dejavnost  9 

Po opravljeni dejavnosti z rdečim zeljem je nekega dne pri kosilu Lovro po nesreči polil sok 

rdeče pese po prtičku in rekel: »Glejte, ta je pa rdeča pikica.« Začel je razlagati o tem, kako 

sem jim pokazala primer, ko sem na list kapnila pripravljen indikator rdečega zelja in je ostala 
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vijolično modra pikica na papirju. Na njegov prtiček pa je kapnil sok rdeče pese in to je bil 

povod za naslednjo dejavnost. 

Otroke sem vprašala, iz česa bi lahko še dobili barvilo.  

Odgovori otrok: 

 - »Jabolko zeleno, bi zeleno barvo dobili.« 

 - »Rumeno pa iz banane.« 

Poskusili smo pridobiti zeleno barvilo iz zelenih jabolk in rumeno iz banan, vendar smo 

spoznali, da to ne bo mogoče. »Dej že steč ven,« je rekla deklica Nedžla, ko je poskusila 

pridobiti sok iz banane. Pri stiskanju jabolk pa so otroci takoj opazili, da je pritekel sok. Iz 

različnih snovi smo poskušali pridobivati barvila (sok) in uspelo nam je pridobiti rdečo, 

zeleno in oranžno-rumeno. 

Skupaj smo prišli do tega, da bi lahko pridobili zeleno barvilo iz špinače, katero so otroci tudi 

prinesli v vrtec. Dobili pa smo tudi rdečo peso, ki jo je prinesel Lovro, in korenje, ki ga je 

prinesel Alen. Špinačo smo stiskali najprej z rokami, korenje in rdečo peso pa smo morali 

najprej naribati. Vse smo na koncu iztisnili skozi gazo in dobili sokove – barvila: 

 oranžno-rumeno iz stisnjenega korenja, 

 zeleno iz špinače, 

 rdečo iz rdeče pese. 

Ko smo pridobili barvila, smo jih morali preizkusiti tudi na papirju. Najbolje se je videlo 

rdeče, ki smo ga dobili iz rdeče pese, nato zeleno, ki smo ga dobili iz špinače, in najmanj 

intenzivno je bilo barvilo, ki smo ga dobili iz korenja. Sterilne gaze, skozi katere smo stiskali, 

so se med tem časom, ko smo mi slikali, posušile. Po končani dejavnosti pa sem pri sosednji 

mizi opazila dve deklici, ki sta ostanke gaz namakali v lončke, v katerih je ostal še sok, ki 

smo ga stiskali. Gaze smo posušili in dobili lepe krpice, s katerimi se igramo v kotičku 

»dom«.  

Presenečena sem bila, da otroci niso ničesar poskusili zaužiti, čeprav so vedeli, da je užitno. 

Osredotočeni so bili le na to, da dobimo barvilo, s katerim bomo lahko slikali. 
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4.34 Slika: Pridobivanje barvila iz banane 

  

Žan: »Stisnit moraš bolj.« Lara: » Pa če ne gre.« Nedžla: »Nič se ne vidi.« 

4.35 Slika: Pridobivanje barvil iz korenja, rdeče pese in špinače 

   

Alen: »To ne gre.« Marina: »Nič ne teče sok.« Amina: »Poglej kot kri.« Lara: »Saj bo.« 

4.36 Slika: Slikanje in barvanje tkanine 

   

4.3.10 Dejavnost 10 

Jabolčni kis smo pripravili po treh receptih. Pri opazovanju pridobivanja kisa smo opazili, da 

nastajajo mehurčki, in spoznali, da je to proces alkoholnega vrenja. Nekaj časa je prihajal 

močan neprijeten vonj in otroci so znali povedati, da »smrdi kot doma v sodu, kjer imajo 

grozdje«. Ko pa se nam je pripetila nesreča in smo polili po mizi, so otroci, ko so poskusili 
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sok, ugotovili, da ni več sladek kot na začetku, ko smo ga stisnili iz jabolk. Mehurčki so 

izginili in na površju se je začelo nabirati nekaj belega, ki je čez čas postalo rjavo. Opazili 

smo, da je sluz debelejša in rjava ter da je potonila. Tudi otipali smo jo lahko, ko smo 

precedili naš kis. Vsi otroci niso želeli potipati, so pa znali povedati tisti, ki so sluz prijemali, 

da je kot »čigumi«. Med procesom pridobivanja jabolčnega kisa pa smo spoznali tudi vinske 

mušice in ugotovili, da so manjše kot muhe, kot so jih sprva poimenovali otroci.  

Z otroki smo raziskovali, katere vrste kisa še poznamo, zakaj ga uporabljamo, kar smo 

dejansko počeli skozi celoten projekt, in prišli do tega, da kis vsebuje ocetno kislino. Spoznali 

smo, da ga uporabljamo v prehrani, da je dober za zdravje in da ga lahko uporabljamo tudi za 

razkuževanje igrač in čiščenje vodnega kamna z naših pip. Da z njim lahko razkužujemo, pa 

smo videli tudi v sosednji igralnici, kjer je sodelavka igrače razkuževala s kisom. Jakob je 

podal idejo, da bi tudi mi oprali naše igrače s kisom in vodo. Nekateri pa so poskusili očistiti 

tudi stole in pri tem bili zelo uspešni. 

4.37 Slika: Razkuževanje igrač in stolov 

   

Lili: »Jakob, kaj veš, kaj je to?« Nikola: »Peče me.«  Marina: »To moraš močno, 

Jakob: »Kis.«        Lara, podrgniti.« 

Ker pa smo spoznali, da lahko s kisom, ki vsebuje ocetno kislino, operemo in odstranimo 

vodni kamen s pip v umivalnici, smo tudi to poskusili.  
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4.38 Slika: Odstranjevanje vodnega kamna in brisanje stekla 

           

 Minel: »Ni več umazano, povej.« 

Ko smo pridobili jabolčni kis, smo si sami pripravljali tudi solato, ko je bila na našem 

jedilniku. Otrokom je bilo zelo všeč, da so si solato lahko pripravili sami in si jo kisali s 

kisom, ki smo ga pridelali. Po končanem projektu in pridobitvi jabolčnega kisa v skupini 24 

otrok le 2 deklici in en deček še vedno ne jedo solate. Vsi ostali pa si z veseljem pripravijo 

okusno solato, ki jo sami solijo, ji dodajo olje in kis. Opazila sem, da otroci pojem kislo 

veliko bolj uporabljajo kot pred izvedenim projektom. 

4.39 Slika: Pretakanje kisa in pripravljanje solat 

          

Nedžla: »Ta je bolj rumen.«  Žan: »Še meni pusti.« 

       

Po zaključku projekta so mi otroci v manjših skupinah na zastavljeno vprašanje »Kako bi 

povedali drugim, kaj smo počeli?«, podali spodnje odgovore.  
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Kako bi povedali drugim, kaj smo počeli? 

Odgovori otrok: 

 Lara Z.: »Kis smo delali.« 

 Penelopa: »Solata ni bila dobra, ker je bila kisla, ker je bil kis.« 

 Jan: »Pa smo mi svojega delali.« 

 Lovro: »Šli smo nabrat jabolka.« 

 Jakob: »Potem smo šli k Ines domov jabolka stisnit, pa sok smo dobili.« 

 Nika: »Pa gledali smo po knjigah, kako bi ga naredili.« 

 Nedžla: »Pa so bili mehurčki. To pa se reče alkoholno vrenje.« 

 Tinaj: »Mušice so bile ... vinske.« 

 Lara Z: »Potem pa se je mehur naredil, zdaj pa spodaj plava klobuček.« 

 Amina: »Pa lisička je prišla, pa je mela prav, da je jabolko kislo. Vijolično vodo 

smo dali v sok.« 

 Lara P.: »Na jeziku imamo brbončice.« 

 Gregor: »Pili smo jabolčni kis pa med, dobro je bilo. Ni bilo kislo.« 

 Alen: »Mešali smo z vodo, sladkor, pa …. gledali smo jih z … ? (mikroskopom, 

povečevalnim steklom). Pipe smo tud čistili.« 

 Lara P: »Pa kompot smo kuhali. Pa ati pa mami sta prišla, smo dali jim jabolka 

pečena.«   

 Marina: »Pa kepalke (kapalke) smo imeli, smo se igrali z vodo.«  

 Alen: »Naš kis pa olje mamo, zdaj pa sami solato naredimo. Dobro je.« 

Kako so se razvijale dejavnosti? 

Kratek pregled dejavnosti v kronološkem zaporedju in izhodišča za vsako novo dejavnost, ki 

sem jih zavestno dokumentirala in so mi bila v pomoč pri pisanju refleksije. 
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4.40 Slika: Kronološki pregled dejavnosti 
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Vir: lasten 
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4.4 Evalvacija 

Pri izvajanju projektnega dela z naslovom Naravoslovje v vrtcu v povezovanju z elementi 

koncepta Reggio Emilia sem vključevala nekatere elemente omenjenega koncepta. 

Povezovala sem jih s kurikulom, ki je naš nacionalni dokument, po katerem delujemo v javnih 

vrtcih. Pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji pa sem pozornost še posebej namenila 

participaciji in poslušanju otrok. Sledila sem otrokovim željam, pobudam in idejam, se 

usmerila v opazovanje in poslušanje, kar je bilo vodilo pri nastajanju projekta. Otroci so na ta 

način usmerjali in oblikovali projekt. Na začetku so delovali kot posamezniki, saj je bila 

skupina s septembrom na novo oblikovana. Niso se bili pripravljeni dogovarjati med sabo, 

prisotni so bili konflikti. Sama narava projektnega dela pa nam je ponudila priložnost, da smo 

se povezali, se vsi počutili pomembni in enakovredni. Projektno delo nam je pomagalo 

zgraditi tudi pripadnost in identiteto skupine. 

Izhodišča, ki so bila prisotna med potekom projekta in predstavljajo temelje pedagoškega 

koncepta Reggio Emilia, so predstavljena v naslednjih odstavkih. 

Vpetost v kulturno okolje 

Sodelovali smo z : 

 OŠ Mihajlo Rostohar, 

 ZD Krško, 

 starši in stari starši, 

 kuhinja vrtca, 

 administrativni kader vrtca, 

 Avtobusna postaja Krško … 

S širšim okoljem nas je povezala želja po pridelavi kisa. Poiskati sadovnjak, izvedeti, v čigavi 

lasti je, se dogovoriti z lastniki sadovnjaka in se udeležiti obiranja jabolk je bilo nekaj novega 

za otroke. Sami so dajali pobude in se dogovarjali z udeleženci v projektu. Vedeli so, kaj je 

njihov cilj in strmeli le k temu, da pridobijo kis. Prav tako pa so zanimanje za sodelovanje 

pokazali starši in stari starši, ko so se vključevali v sam proces. Pomagali so nam iskati rešitve 

in pridno z otroki obiskovali knjižnico, nosili material za izvedbe dejavnosti. Sodelovali smo 

tudi z ga. Romano Miklič iz ZD Krško, ki nam je na prav poseben in prijeten način 
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predstavila mikroorganizme in nas poučila o pravilnem umivanju rok. Otroci so prispevali in 

izmenjavali ideje z odraslimi (kuhinja vrtca, OŠ Mihajlo Rostohar, starši in stari starši, 

avtobusna postaja, ga. Romana Miklič, administrativni kader vrtca …), se aktivno vključevali 

in širili življenje vrtca v družine ter okolje in bili ves čas udeleženi v projekt in dejavnosti, ki 

so vzporedno potekale. 

Razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu 

Že sam začetek projektnega dela nas je usmeril v uporabo čutil in to se je nadaljevalo skozi 

celotno delo. Posebno pozornost sem namenila razvijanju sposobnosti opazovanja in 

razvijanju čutil, kjer so otroci razvijali tudi tista, ki so velikokrat zapostavljena. Snovi so 

tipali, okušali in vonjali. 

Različnost otroka 

Vsak otrok je bil viden in upoštevan kot individuum z vsemi pravicami. Otroci so bili slišani, 

bili so graditelji projekta, z možnostjo podajanja svojih zamisli, katerim smo sledili. 

Spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja 

Vzporedno s projektom so ves čas potekale tudi dejavnosti, v katerih so imeli otroci možnost 

izražanja na različne načine. V projektnem delu sta bili v ospredju obliki izražanja govor in 

risba. Vzporedno pa so otroci razvijali še druge oblike izražanja (gib, mimika, ritem, glasba), 

ki so poudarjene v konceptu Reggio Emilia. Omogočeno jim je bilo, da so lahko na različne 

načine izrazili odnos do sebe, drugih, narave in prostora, v katerem živijo.  

Prednost učenja pred poučevanjem in kakovostna interakcija ter komunikacija 

Otroci so bili ves čas v procesu aktivnega učenja, kar pomeni, da so aktivno sodelovali, iskali 

in razmišljali, postavljali ter preizkušali hipoteze. Otrokom sem dovolila, da se na napakah 

učijo in s ponovnim načrtovanjem, dogovarjanjem sledijo cilju. V vzgojnem procesu je bilo 

veliko povezovanja in sodelovanja, poudarjena je bila interakcija med otroki, med otroki in 

odraslimi. 
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Projektno delo 

Projektno delo, ki je nastajalo, je otrokom omogočilo, da so se lahko udeleževali posameznih 

dejavnosti v projektu glede na njihov interes, včasih bolj, drugič manj. Otroci so občutili, da 

jim zaupam, da verjamem vanje, kar so pokazali z aktivnim vključevanjem v dejavnosti. Ves 

čas sem jih pri odločitvah spodbujala in aktivno sodelovala kot enakovreden član skupine. 

Skupaj smo odkrivali novosti, iskali rešitve in se veselili dosežkov. Del učenja so bile tudi 

napake, na katerih smo se učili. Razvijali in pridobivali so različne sposobnosti ter zaupanje 

vase.  

Dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu 

Pri izvajanju projektnega dela je nastajala dokumentacija s pomočjo opazovanja, zapisov in 

fotografij. Gradiva (izdelki, fotografije, izjave otrok), ki so nastajala v vzgojnem procesu, smo 

predstavili v skupini. Gradivo je služilo za diskusije (med otroki, z otroki, s sodelavko in s 

starši) in mi je bilo v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju. 

4.5 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

1. Ugotoviti želim, kakšen bo odziv staršev na sodelovanje pri našem projektu. 

Starši so pokazali izjemno zanimanje za sodelovanje, kar je bilo največ čutiti, ko so spraševali 

in se zanimali o določenih stvareh, o katerih so jim doma pripovedovali otroci. Pridno so 

prinašali material za delo. Pri odhodu otrok domov so si vzeli čas in si vsakodnevno pogledali 

razstavljene izdelke, fotografije …, se z otrokom pogovarjali, kaj so delali, in se čudili, kako 

daleč lahko sega otroška domišljija. Povratne informacije s strani staršev so bile zelo 

pozitivne, kar potrjuje, da če jih le spodbudimo in imajo možnost, se z veseljem udeležujejo 

in pomagajo pri ustvarjanju vrtčevskega vsakdana. 

2. Ugotoviti želim, kakšen bo odziv otrok in ali se bo pri otrocih razvilo zanimanje za 

delo v projektu. 

Otrok v predšolskem obdobju je radoveden, želi si akcije. Na začetku projekta je bilo čutiti 

tekmovalnost med otroki, namreč vsi so želeli svoje mišljenje, znanje posredovati takoj, zato 
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je prihajalo do veliko konfliktov. Ko so spoznali, da se vse njihove ideje realizirajo, da skupaj 

iščemo odgovore in da bomo s skupnimi močmi prišli do cilja, se je spremenila klima v 

skupini. Postali so soudeleženci pri raziskovanju, začeli so se pogovarjati in skupaj iskati 

rešitve. Ne glede na to, da je vsebina oz. snov v našem primeru kis nevsakdanja tema in so 

otroci postavljali takšna in drugačna vprašanja, na katera smo skupaj iskali odgovore, jih je 

vsebina pritegnila in so ves čas aktivno sodelovali. Na poti do cilja so se odvijale tudi 

vzporedne dejavnosti, ki so spontano nastajale in nam vedno znova omogočale nešteto 

vprašanj, na katera smo iskali odgovore. 

3. Po končanem projektu želim ugotoviti, ali bodo otroci znali ubesediti nove izkušnje in 

spoznanja. 

Že med samim potekom projekta sem ugotovila, da so nekateri otroci pojem kislo osvojili, 

razširili in ga znali tudi ubesediti. Po končani dejavnosti so otroci okus kislega prepoznali tudi 

pri snoveh, pri katerih ga prej niso zaznavali (kisla solata). Če primerjam začetek projektnega 

dela, ko sta le dva otroka odgovorila, da solata ni dobra, ker je kisla oz. prekisla, da sta 

prepoznala okus kisa v solati in ga tudi ubesedila, lahko trdim, da smo zelo uspešno izvedli 

projektno delo in s tem ozavestili okus kislega, se začeli zavedati pojma in ga povezovati z 

okusom. Da otroci v veliki večini že ubesedijo pojem in da so pridobili nove izkušnje s 

pomočjo aktivnega učenja ter spoznali nekaj novih naravoslovnih pojmov (spoznali proces 

pridobivanja soka, kisa; spoznali vinske mušice, ki so jih sprva imenovali muhe; pojem 

raztapljanja, ki ga v večini že uporabljajo; brbončice na jeziku, ki nam pomagajo pri 

okušanju; alkoholno vrenje – pojavljanje mehurčkov; da iz zelenjave lahko pridobimo barvila; 

spoznali nekaj kemijskih instrumentov, ki so nam bili v pomoč (povečevalno steklo, merilni 

valj, kapalke in mikroskop); da so kisline nevarne, da pa obstajajo tudi užitne), pa je zahvala 

participaciji in pedagogiki poslušanja, ki sta bili ves čas v ospredju pri izvajanju projektnega 

dela.  

4. Ugotoviti želim, ali bodo nove izkušnje vplivale na drugačna ravnanja. 

Po pridelavi jabolčnega kisa smo pri kosilu začeli s samopostrežnim solatnim bifejem. Otroci 

so si sami začeli pripravljati solato (dodali so si sol, kis, olje). Po končanem projektu smo 

opustili pripravljanje solate in ko sva z vzgojiteljico opazili, da je padlo tudi zanimanje zanjo, 

sva ponovno uvedli solatni bife. Že sam primer ponovnega uvajanja solatnega bifeja je otroke 
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ponovno spodbudil, da so si jo sami pripravili in se odločali, koliko si bodo postregli, kaj in 

koliko si bodo dali snovi (sol, kis, olje) na svoj solatni krožnik. Otroci so se resnično 

razveselili, da bodo zopet pripravljali solato sami. Takšen način priprave solate poteka zdaj 

vsakodnevno in rezultat tega je, da je posoda s solato na koncu kosila vedno prazna. Novost v 

skupini je tudi uvedba samopostrežnega zajtrka, pri katerem si otroci sami postrežejo hrano in 

pijačo, se odločijo, koliko in kaj si bodo postregli. Tu pa so seveda potrebne ustrezne 

spodbude, ki jih uporabljava s sodelavko.  

Projekt je otroke  spremenil v tej smeri, da so začeli skrbeti za zdravo prehrano (na svoj 

jedilnik so dodali solato) in s tem neposredno za svoje zdravje. Spremenil se je tudi odnos do 

hrane. Iz pogovora s starši sem zasledila, da se je kultura prehranjevanja spremenila tudi 

doma (povečalo se je uživanje solate in sadja pri otrocih, ki ga prej niso jedli).  

Projektno delo je doprineslo k spoznavanju vrline strpnost in utrditev pozitivnih socialnih 

veščin, saj so se otroci začeli povezovati, pogovarjati, dogovarjati, kar je bila na začetku 

šolskega leta le želja, ki sva jo z sodelavko želeli realizirati. Fizični konflikti so v veliki meri 

izzveneli, otroci so začeli s pomočjo komunikacije reševati težave, ki se v skupini dnevno 

pojavljajo. Spremenilo pa se je tudi najino razmišljanje in pristopi pri delu, saj sva se začeli 

bolj zavedati in »poslušati« otroke. Celotno projektno delo je pozitivno vplivalo na odnose v 

skupini in medsebojno povezovanje je pripomoglo h gradnji identitete v skupini.  
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5.0 ZAKLJUČEK 

Za projektno delo, ki je temeljilo na participaciji in poslušanju, sem se odločila zato, ker sem 

želela otrokom ponuditi nekaj drugačnega, kot so sicer vajeni. Podala sem se v prebiranje 

literature o konceptu Reggio Emilia in se tudi sama marsikaj naučila o participaciji in 

pedagogiki poslušanja, ki sta bili vodilo projektnega dela. Z otroško domišljijo in željo priti 

do končnega cilja je projekt nastajal spontano in se sproti nenehno izpolnjeval. Na poti proti 

cilju, pa smo počeli še veliko zanimivih naravoslovnih in drugih dejavnosti, ki so se spontano 

razvijale glede na zanimanje in spodbudo otrok. Vse dejavnosti so bile zastavljene tako, da so 

ponujale dovolj časa in prostora za aktivno udeležbo in kreativnost.  

Snovi, ki jih srečujemo v vsakdanjem okolju in uživamo pri vsakodnevnih obrokih, otroci  

nimajo možnosti spoznati v celoti. Prav to pa sem jim želela omogočiti in jih z aktivnim 

raziskovanjem pripeljati do cilja – pridobiti jabolčni kis, spoznati se s snovjo in okusom 

kislega. Skozi celoten projekt so bili aktivno vključeni v delo. Pridobivali so spretnosti 

opazovanja, uporabljali in razvijali so čutila, katerim ponavadi ne dajemo dovolj pozornosti. 

Zanimanje za raziskovanje in eksperimentiranje se je razvijalo preko vprašanj, na katera smo 

skupaj iskali rešitve. Zanimivo je bilo opazovati otroke, ko so občutili, da je njihovo mnenje 

pomembno, da se jih upošteva in da so oni tisti, ki so s svojimi idejami, akcijami prišli do 

spoznanja in realizacije določenega cilja. Videti je bilo, kako si gradijo samozavest, hkrati pa 

se je razvijal tudi občutek pripadnosti skupini.  Pri nastajanju projekta so imeli pomembno 

vlogo tudi starši, ki so aktivno sodelovali skozi celoten projekt. 

Moja sklepna ugotovitev je, da je potrebno otroku pustiti, da raziskuje svet okoli sebe in mu 

to omogočiti na spodbuden, prijeten in zanimiv način. Odrasli velikokrat spregledamo, da 

otrok potrebuje svobodo pri odločanju o stvareh, ki se tičejo njega samega. Prevečkrat nehote 

svoj svet predamo otroku in mu s tem odvzamemo možnost, da uporablja svoje sposobnosti in 

si z lastno aktivnostjo pridobiva orodja, ki mu bodo pomagala na njegovi življenjski poti.  

Da imajo otroci svobodo pri odločanju, je zasluga participacije, kateri sem namenila posebno 

pozornost v svojem diplomskem delu. Delo, ki temelji na participaciji in poslušanju, pa 

omogoča otrokom, da sami pridobivajo znanja tudi preko napak. Otroka je potrebno bodriti, 

spodbujati in usmerjati proti cilju, ki si ga zastavi sam. Pri tem pa so pomembna zastavljena 

vprašanja odprtega tipa in takšna, da je otrok nanje zmožen odgovoriti.  
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Spoznala sem, da mi takšen način dela pomaga, da sem v vsakem trenutku prisotna in budna, 

da znam »poslušati«.  
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