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POVZETEK 

 

Namen diplomske naloge je preučevanje aktivnega načina učenja z raziskovanjem (inquiry-

based learning; Maxim, 1997), problem zaprtega tipa, pri katerem otrok z lastno aktivnostjo 

odkriva, pridobiva nove izkušnje in znanja, ob tem pa razvija metakognitivne sposobnosti. 

Takšen način učenja omogoča otrokom samostojnost pri iskanju odgovorov na raziskovalna 

vprašanja in trajnejše, trdnejše znanje, saj je pridobljeno iz lastnih spoznanj. Naloga vzgojitelja 

je, da jim nudi pomoč in jih usmerja na poti raziskovanja. 

V prvem, teoretičnem delu diplomske naloge, so navedene značilnosti učenja v predšolskem 

obdobju, aktivno učenje, učenje z raziskovanjem in projektni pristop. V drugem, empiričnem 

delu, pa je predstavljen projekt reševanje problema zaprtega tipa na temo »Med in čebele v 

življenju človeka« in njegovo izvajanje z evalvacijo. Otroci so preko njega aktivno raziskovali, 

katere vrste medu poznamo, od kod pride med, kaj bi se zgodilo, če čebel ne bi bilo več, koristi 

in slabosti medu in čebel za človeka. Raziskovalno vprašanje so otroci zastavili ob okušanju 

čaja pri malici. Čaj ni sladkan, kako bi mu spremenili okus? Na podlagi njihovih mnenj smo 

prišli do medu. A kje ga dobimo? Preko teh vprašanj smo prišli do predlogov, kaj vse bi radi 

izvedeli in kje te informacije poiskati. 

V času izvajanja projekta so otroci prišli do več samostojno pridobljenih spoznanj, hkrati pa 

začutili, kako velik pomen imajo čebele za človekovo življenje in naravo. 

Metodo aktivnega učenja,  raziskovanje zaprtega tipa, sem  preizkušala v vzgojno varstvenem 

zavodu Radovljica, v skupini otrok, starih od 3 do 4 let, kjer sem zaposlena kot pomočnica 

vzgojiteljice. 

 

 KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, aktivno učenje, raziskovanje zaprtega tipa, projektno 

delo, med, čebele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

The purpose of my graduation thesis is to study active way of learning with exploration 

(inquiry-based learning; Maxim, 1997), solving problem of a closed type at which child with 

his own activity discovers and gains new experiences and knowledge with which he develops 

his metacognitive abilities. This way of learning enables children to independently search for 

answers to researched questions and gains more lasting, durable knowledge which is gained 

from his own findings. The role of preschool teacher is to offer them assistance and guidance 

throughout their research project. 

The first, theoretic part of my graduation thesis consists of characteristics of learning during 

preschool period, active learning, learning with exploration and project work. The second, 

empirical part consists of presentation of my project, solving problems of a closed type (inquiry-

based learning) titled “Honey and bees in human life” and execution with evaluation. During 

this project children actively researched the known types of honey, where the honey comes 

from, what would happen if all the bees would disappear, benefits and disadvantages of bees to 

humans. The research question was raised during the tasting of tea at lunch time. The tea doesn’t 

contain sugar, how can we change the taste? Based on their opinions we remembered of honey, 

but where can we get it? Through this question we came to suggestions of desired activities and 

where we can find more information. 

During the execution of the project children came to several self-gained conclusions and sensed 

how big impact bees have on human life and nature. 

Method of active learning, research of a closed type (inquiry-based learning), I tested in 

preschool childcare institution in Radovljica, where I work as assistant preschool teacher. The 

research consisted of a group of children aged 3 to 4 years. 

KEY WORDS: preschool child, active learning, inquiry-based learning, project work, honey, 

bees 
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1 UVOD 
 

Cilja diplomskega dela sta izvedba in evalvacija projekta aktivnega učenja z naslovom »Med 

in čebele v življenju človeka«, kjer sem uporabila pristop reševanja problema zaprtega tipa. 

Spoznati želim prednosti uporabe zaprtega tipa raziskovanja kot način aktivnega učenja ter 

ugotoviti, kako se v fazi raziskovanja izraža sodelovanje in povezanost otrok pri raziskovalnem 

učenju. 

Otroci se skozi lastno aktivno participacijo v spoznavnem procesu naučijo največ, kar je 

bistvenega pomena pri spoznavanju in usvajanju novih znanj pri pridobivanju izkušenj, torej 

pri razvoju metaspoznavnih kompetenc. Med pridobivanjem izkušenj je pomembno, da 

uporabljajo vse oblike senzoričnega zaznavanja (vid, sluh, tip, vonj, okus), ki so potrebne za 

izkušenjsko učenje. Že na predšolski stopnji so otroci vključeni v procese raziskovanja oz. 

reševanja problemov zaprtega tipa (angl. inquiry-based learning; Maxim, 1997), v okviru 

katerih  postavljajo vprašanja, iščejo odgovore ter imajo možnost izbire in uporabe ustreznih 

metod, ki jih vodijo do samostojnih zaključkov; mi jim ob tem le nudimo pomoč. Skozi 

otrokovo lastno aktivnost postanejo izkušnje zanj trajnejše in pomembnejše. 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega dela: učenje v predšolskem obdobju, aktivnosti 

pri učenju, raziskovanja kot strategije aktivnega učenja in projektnega pristopa, ter 

empiričnega dela, v katerem je opisano celotno izvajanje raziskovanja zaprtega tipa (angl. 

inquiry) projekta “Med in čebele v življenju človeka” z raziskovalnimi vprašanji ožjega tipa: 

Katere vrste medu poznamo? Od kod pride med? Kaj bi se zgodilo, če čebel ne bi bilo več? 

Koristi in slabosti čebel in medu za človeka.  

V naš raziskovalni projekt in evalvacijo je bilo vključenih 19 otrok (10 deklic, 9 dečkov) iz 

skupine Miške, Vzgojno-varstvenega zavoda Radovljica, starih 3–4 leta, pri katerih delam kot 

pomočnica vzgojiteljice. Z otroki smo najprej opredelili problem, nato pa sem jih spodbudila 

k izražanju domnev in k lastnemu razmišljanju. Informacije smo zapisali, nato na različne 

načine samostojno raziskovali, preverjali zapisano, na koncu pa začetne domneve primerjali s 

končnimi in se pogovorili o uporabi novih informacij.  

Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja, ki temelji na proučevanju odnosov, dejstev, 

procesov.  

Dejavnosti sem vsakodnevno zapisovala in jih skozi posnetke evalvirala. Skozi celoten projekt 

so otroci z različnimi metodami aktivno raziskovali in pridobivali informacije ter sproti 

dokumentirali vsa na novo pridobljena znanja.  

Projekt sem evalvirala z naslednjimi metodami: 

‒ pogovor in skupna evalvacija izvedenih aktivnosti z vzgojiteljico; 

‒ vrednotenje izvedene aktivnosti s skupino otrok, ki je bila vključena v projektni proces, 

in zbiranje informacij o njihovih dognanjih preko likovnih izdelkov, pogovora, odzivov; 
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‒ vsakodnevno zapisovanje poteka dejavnosti in ovrednotenje izvedbe zastavljenih ciljev 

ob ogledu video posnetkov. 

Na osnovi kvalitativne obdelave zbranih podatkov sem odgovorila na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 Učenje 

Psihološka definicija učenja le-tega opisuje kot proces spreminjanja znanja in poznavanja na 

podlagi pridobljenih izkušenj s trajnim učinkom na posameznika, pri čemer učenje združuje 

zaznavanje okolja, obvladovanje gibalnih sposobnosti, reševanje problemov, čustveno 

doživljanje, izražanje, prepoznavanje in zadovoljevanje potreb, socialne komunikacije in 

reševanja konfliktnih situacij (Kompare idr., 2006). 

Pojmovanje učenja pa se pogosto povezuje z učenjem v šoli, kjer je snov podana besedno, s 

prebiranjem knjig in učenje s ponavljanjem snovi. Takšno pojmovanje pa največkrat izzove 

negativna čustva, kot so nelagodje, dolgčas, strah in napor, kar nakazuje predvsem na 

asociacijo učenja z neaktivnim prejemanjem in prebiranjem dejstev, katerega smo deležni v 

šoli. Hkrati pa se največkrat pozablja na učenje s posrednim pridobivanjem znanja, kot so 

otroška igra, deljenje izkušenj skozi pogovor, projektno načrtovanje in izvajanje, aktivnostmi 

na prostem ali obiski gledaliških predstav (Marentič Požarnik, 2003, str. 8). 

Na takšno pojmovanje največkrat vplivajo izkušnje tradicionalnega podajanja znanja, kjer se 

učitelj poslužuje pretežno verbalnega podajanja znanja, katero je podano kot zaključeno 

dejstvo. Ob čemer pa se pri posamezniku kvantitativno ovrednoti količina zapomnjenega 

gradiva, hkrati pa se v večji meri ne upošteva kvalitete zapomnjenega (Marentič Požarnik, 

1987, str. 63). 

Mednarodna strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED 1993) definira učenje kot 

spremembo v vedenju, informiranosti, znanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki trajno 

zaznamujejo posameznika in niso del fiziološke rasti in podedovanih vedenjskih vzorcev. 

Učenje je tako definirano s pridobivanjem izkušenj ob interakciji med posameznikom z 

drugimi ljudmi in fizičnim svetom (Marentič Požarnik, 2003, str. 10). 

Na strokovni ravni tako prihaja do večjih sprememb pri pojmovanju učenja in pridobivanja 

znanja, ki se opira na kognitivno, humanistično in kritično psihologijo.  

Kognitivno pojmovanje temelji na samostojnem oblikovanju in pridobivanju znanja, ki se 

nadgrajuje na bazi predznanja posameznika ter se v večji meri želi izogniti kopičenju 

podatkov, ki pri posamezniku izzove nezanimanje do učnega gradiva.  

Izkustveno učenje temelji na povezovanju lastne izkušnje z abstraktnim razmišljanjem in 

povezovanju spoznavnega, čustvenega ter socialnega področja. 

Inovativno učenje pa je definirano kot popolno nasprotje tradicionalni definiciji učenja tako, 

da pri učenju podpira kreativno predvidevanje in ustvarjanje prihodnosti. Za ta pojmovanja 

pa je skupno, da se znanje posameznika spreminja s pomočjo pridobivanja lastnih izkušenj, 

katere mu omogočajo, da je pridobljeno znanje trajnejše (Marentič Požarnik, 1987). 
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2.1.1 Oblike procesa učenja 

Učenje je definirano v več različnih oblikah, pri čemer pa sta najpomembnejši (Marentič 

Požarnik, 2003, str. 32): 

 Oblika učenja glede na ontogenetski razvoj, ki definira oblike v zaporedju pojavljanja 

tekom otrokovega življenja: 

1. Učenje na podlagi lastnih izkušenj, kjer otrok svoja dejanja prilagaja glede na 

njemu že poznane situacije. 

2. Učenje z opazovanjem in posnemanjem, kjer otrok glede na situacije in 

dogodke prilagaja vedenje drugim glede na njihovo reakcijo v dani situaciji. 

3. Spoznavno učenje, kjer otrok pomensko spoznava besede in simbole. 

4. Metakognitivno učenje, kjer otrok samostojno razmišlja o procesu učenja in 

o pravilnosti izvedbe. 

 

 Gagnejeva klasifikacija oblik učenja, ki definira oblike po pomembnosti (Gagne 1985): 

1. Učenje (psiho)motoričnih oziroma telesnih spretnosti posameznika 

2. Učenje besednih informacij in dejanskih podatkov 

3. Učenje intelektualnih spretnosti: 

a. Razlikovanje predmetov glede na fizikalne značilnosti 

b. Pojmovanje dejanskih predmetov 

c. Pojmovanje abstraktnih pojmov 

d. Upoštevanje pravil, principov in zakonitosti 

e. Reševanje problemov z upoštevanjem pravil višjega reda 

4. Učenje kognitivnih strategij za lasten nadzor posameznika nad učenjem 

5. Učenje postavljanja stališč oziroma izbiranje dejanj glede na poznana dejstva 

in čustveno vpletenost v situacijo.  

2.1.2  Proces učenja z reševanjem problemov 

Proces reševanja problemov je opredeljen kot posameznikovo samostojno kombiniranje že 

poznanih zakonitosti v princip višjega reda, kateri se nato aplicira na vrsto drugih problemov, 

ki so mu sorodni (Marentič Požarnik, 2003, str. 78). 

Uspešno izvedena rešitev problema torej izhaja iz predznanja, izkušenj in umske sposobnosti 

posameznika, ki se z danim problemom sooča. 

V preteklosti so bila mnenja o učinkovitosti in stališča metode poučevanja z reševanjem 

problemov deljena. Bruner je denimo podpiral potek pouka v obliki samostojnega 

raziskovanja, ker je menil, da je tako pridobljeno zanje za učenca trajnejše, saj je le-ta bolj 

neposredno vključen v sam proces dogodkov, hkrati pa se poveča tudi motivacija in 

angažiranost učenca pri samem procesu. Medtem pa je bil Ausubel zagovornik 

sistematičnega pridobivanja znanja, kar je opredelil s hitrejšim pridobivanjem znanja, ki je 

bolj učinkovito tudi pri manj uspešnih učencih in hkrati manj zahteven za učitelja (Marentič 

Požarnik, 2003). 
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S procesom reševanja problema se je možno soočiti na tri različne načine, in sicer: 

 Reševanje problema z izvajanjem poskusov in napak ter z nehotenim poskušanjem. 

 

 Reševanje problema z nenadnim vpogledom, ki prenaša eksperimentalne izkušnje na 

proces reševanja problemov, ki je definiran s 4 fazami. 

 

 

 

 
Shema 1: Faze reševanja z nenadnim vpogledom 
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 Reševanje problema s postopno analizo, ki ga je modelno definiral John Dewey (Marentič 

Požarnik, 2003). 

 

 
Shema 2: Model reševanja problema s postopno analizo 

2.1.3 Učni proces predšolskih otrok 

Kurikulum za vrtec opisuje učenje predšolskega otroka kot neposredno aktivnost s predmeti 

ter pridobivanju izkušenj z ljudmi, stvarmi in dejavnostmi, v katere je vključen. Otrok si tako 

samostojno oblikuje predstave in osnovne pojmovne strukture tako, da se z lastno motivacijo 

loti reševanja problemov dejavnosti, v katero je vključen ter hkrati pridobiva socialne 

izkušnje (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). 

V času predšolskega obdobja je za proces učenja otroka najpomembnejše rutinirano izvajanje 

učnega procesa, ki temelji na igri in razvijanju lastnih strategij doseganja ciljev. Temeljni 

princip, ki je za takšen proces pomemben ne temelji na končnem rezultatu, ki ga otrok doseže, 

ampak je za učenje najbolj pomembno dojemanje, izražanje in razmišljanje tekom izvedbe 

samega procesa (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 16).  

2.1.4 Učenje skozi igro 

Kurikulum za vrtce opisuje igro kot dejavnost, ki najbolj naravno združuje temeljna načela 

predšolske vzgoje in je definirana kot najbolj temeljen način učenja v zgodnjem otroštvu. 

Igra tako otroka vzpodbudi k radovednosti in lastni aktivnosti in kot taka združuje različna 

področja kurikuluma ter je hkrati najbolj smiselno in strokovno utemeljeno orodje učenja 

predšolskega otroka (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 20). 

Skozi igro se otrok nezavedno uči in hkrati razvija svoje motorične, čustvene in socialne 

sposobnosti. Igra je dejavnost, ki je otroku tako biološko kot tudi socialno, najbližja in 

najtesneje sledi ključnim zakonitostim psihičnega razvoja. Kot odrasli  pa smo zadolženi, da 
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otroško igro vodimo tako, da bodo znanja in izkušnje, pridobljena skozi igro, trajno uporabna 

v otrokovem nadaljnjem življenju (Ferjančič, 1994, str. 12). 

B. Marentič Požarnik (2000, str. 28) opisuje igro kot temeljni način pridobivanja osnove za 

višje oblike učenja, katere otrok osvaja skozi: 

 lastno zaznavanje okolja (tipanje, opazovanje, poslušanje, vohanje, okušanje);  

 samostojno interakcijo s predmeti (sestavljanje, pretakanje, gnetenje); 

 osvajanje socialnih sposobnosti (igra vlog med vrstniki). 

2.1.5 Kritična obdobja učenja 

Kritično obdobje je definirano kot čas, v katerem je otrok najbolj dovzeten za sprejemanje 

posameznih učnih izkušenj in skozi to obdobje najlažje učinkovito osvaja določene 

sposobnosti. Navadno je potrebno učni proces oblikovati tako, da upoštevamo otrokovo 

zanimanje za posamezno področje ter tako zagotovimo največjo uspešnost otroka pri 

osvajanju sposobnosti. Najpomembneje je, da ima otrok dostop do znanja z določenega 

področja v pravem trenutku, saj bi lahko zamujeno osvajanje posameznih sposobnosti 

pomenilo, da bo otrok tako le-te kasneje težje osvojil (Marentič Požarnik, 2000, str. 27). 

 

Uspešnost učenja pri posamezniku pa je definirana s štirimi ključnimi dejavniki: 

 Notranji ali fiziološki dejavniki, ki so definirani predvsem s telesnim in zdravstvenim 

stanjem otroka. 

 Psihološki dejavniki, ki zajemajo umske sposobnosti, motivacijo in osebnostne lastnosti. 

 Zunanji ali fizikalni dejavniki, ki so pogojevani z okoljem, v katerega je otrok umeščen. 

 Socialni dejavniki, ki se navezujejo na družbeno okolje, v katerega je otrok vključen. 

Vsi ti dejavniki hkratno delujejo na posameznika in ga kot celota definirajo, hkrati pa tudi 

posameznikova dejanja vzporedno delujejo na okolje, v katerega je umeščen (Marentič 

Požarnik, 2000, str. 130). 

 

2.2 Aktivno učenje 

 

B. Marentič Požarnik (2003, str. 11 in 12) ugotavlja, da izobraževanje v osnovi še vedno 

temelji na prenosu znanja, ki je podano kot definitivno in dokončno ter je kot takšno ločeno 

od izkušenj, ki bi jih otroci pridobili skozi soočanje z dejanskimi življenjskimi okoliščinami. 

Skozi učenje so si učenci primorani zapomniti in nakopičiti znanje ter spoznanja, do katerih 

so prišli drugi. Tak način pridobivanja znanja pa je pri učencu pogosto povod za premajhno 

trajnost in uporabnost znanja, nizko motivacijo, slabše učne rezultate in odpor do 

izobraževanja (Marentič Požarnik, 2003). Podajanje znanja na tak način je omejeno na 
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»prenos« znanja vzgojitelja/učitelja učencu in je poleg praks, izvedenih v vrtcih, še izraziteje 

v praksah osnovnih šol. 

 

Aktivno učenje je na podlagi različnih raziskav potrjeno kot kakovostnejše, saj omogoča 

otroku, da se aktivira v celoti s svojimi mislimi in čustvi. Takšno učenje se oblikuje z lastnim 

raziskovanjem in razmišljanjem v skupini, v kateri otroci sami oblikujejo lastne ideje in jih 

tudi sami preizkušajo. Ob aktivnem učenju tako ne gre le za prenos znanja od učitelja k 

učencu, ampak za vzpostavitev interakcije med učiteljem in učenci ter posameznikom s 

celotno skupino. Tako posameznik oblikuje lastna spoznanja, ki ga osebnostno oblikujejo 

(Marentič Požarnik, 2003, str. 11 in 12). 

 

2.2.1 Osrednja načela aktivnega učenja  

 

Kurikulum za vrtce 

Kurikulum za vrtce opisuje načela aktivnega učenja kot: 

- Zagotavljanje primernega, udobnega in učno vzpodbudnega učnega okolja, ki je 

zasnovano na vzgojiteljevem načrtovanem in nenačrtovanem usmerjanju ter interesih 

otrok. 

- Razvoj zavedanja problemov in lastno reševanje le-teh. 

- Spodbujanje otroka pri kreativnem razmišljanju in privajanje k uporabi sredstev za 

reševanje problema. 

- Spodbujanje otroka pri uporabi besedne in nebesedne komunikacije pri lastnem 

izražanju  (Kurikulum, 1999, str. 16, 17). 

 

Kurikulum za vrtce opisuje tudi prilagajanje načrtovanega dela glede na otrokove 

zmožnosti in mu omogočiti usvajanje novih spoznanj s tem, da se otroka v dejavnosti 

čustveno in socialno angažira ter s tem omogoči lastno izpostavljanje in reševanje 

problemov (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). 

 

HighScope predšolski kurikulum 

Predšolski otroci so sposobni samostojno izražati svoja zanimanja, za katere jim moramo 

omogočiti lastno udejstvovanje, saj si s tem okrepijo zaupanje v lastne sposobnosti ter 

lastno samopodobo. Skozi udejstvovanje lastnih želja pridobijo občutek sposobnosti in 

samostojnega reševanja problemov. V kolikor pa so jim želje po lastnem udejstvovanju 

pogosto onemogočene, izgubijo pogum in zaupanje v svoje sposobnosti in tako v 

prihodnosti ne želijo več izraziti svoje pobude (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

HighScope predšolski kurikulum temelji na predpostavki, da je otrokom ves čas 

omogočena možnost sodelovanja pri igri in ustvarjanju, pri čemer pa odrasli pristopajo k 

njim s podpirajočim in spodbujajočim pristopom. Takšen način učenja pa vsekakor ne bi 

bil uspešen brez primernega čustvenega vzdušja. Potrebno je vzpostaviti zaupanje med 

otroki in odraslimi in s tem pri otroku vzpostaviti varno počutje, da se lahko izogne strahu 
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pri preizkušanju novih dejavnosti, in iskati različne rešitve za probleme, ki se pri 

raziskovanju pojavijo. S takšnim pristopom in z načinom zmernega vodenja odrasle osebe 

se otroci učijo z boljšim dojemanjem dotične aktivnosti in njenih okoliščin (Bahovec Dolar 

in Golobič Bregar, 2004). 

 

 

Shema 3: HighScope predšolski krog učenja (povz. po Hohmann, P. Weikart, 2005: str. 5–7) 

 

Interakcija odraslega z otrokom 

Pri odraslih, ki se poslužujejo HighScope kurikuluma za pristopanje k aktivnemu učenju 

je pomembno, da se zavedajo vzpostavitve psihološko in čustveno varnega okolja, kjer je 

v prvi vrsti potrebno zagotoviti spodbujajoč pristop med igro ter med pogovorom z otroki. 

Pozitivne interakcijske strategije, katere so prvenstveno v uporabi: 

-  deljenje vodstvenih funkcij z otroki, 

-  prilagajanje zahtevnosti aktivnosti glede na otrokove zmožnosti in sposobnosti, 

-  vzpostavljanje pristnih odnosov, 

-  podpiranje in spodbujanje otrok pri igri, 

-  soočanje s konfliktnimi situacijami s pristopom reševanja problemov. 
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S tem ko se otroku zagotovi stimulativno okolje, mu omogočimo izražanje lastnih misli in 

samostojno odločanje pri usmerjanju toka pogovora ter tako zagotovimo občutek 

enakovrednosti med odraslim in otrokom. Pomembno pa je tudi, da odrasli za reševanje 

nastalih situacij uporabijo pristop reševanja problemov in ne sistema nagrajevanja in 

kaznovanja otroka (Hohmann, P. Weikart, 2005). 

 

Učno okolje 

Pravilno oblikovano okolje za aktivno učenje je vzpostavljeno tako, da imajo otroci vedno 

na razpolago možnosti, kjer se lahko samostojno odločajo in izbirajo. Zato je pomembno, 

da odrasli v prostoru oblikujejo raznolike specifično oblikovane interesne kotičke, ki v 

otroku vzbudijo zanimanje za dejavnosti. Na razpolago jim morajo biti ponujeni različni 

materiali, ki pa so jim lahko dostopni ter umeščeni v prozorne škatle, ki so opremljene s 

slikovnimi oznakami, ki so otrokom razumljive. Tako je otroku omogočeno enostavno 

samostojno iskanje potrebnih materialov in vračanje le-teh na ustrezno mesto (prav tam). 

 

Dnevna rutina 

Načrtovana in dosledno izvajana dnevna rutina otroku omogoči, da razume potek 

dogodkov in mu omogoči nadzor nad aktivnostmi tekom njegovega dneva. HighScope 

kurikulum pojmuje dnevno rutino kot proces, ki poteka po principu načrtovanja-izvedbe-

obnove, kar omogoči, da otrok samostojno izrazi načrt aktivnosti, ga izpelje po 

zastavljenem načrtu in s pogovorom razmisli o spoznanjih, do katerih se je dokopal tekom 

izvajanja aktivnosti. Takšen proces sprožijo odrasli tako, da jim podajo možnost izbire 

aktivnosti, otrok pa se na podlagi lastnih interesov odloča in nakaže načrt. Z vzpostavitvijo 

manjših skupin otrok odrasli spodbudijo otroke k raziskovanju materialov, ki jih izberejo 

glede na otrokova zanimanja, sposobnosti in dogodkov v okolju. 

Pri aktivnostih otrok v večji skupini odrasli predlagajo aktivnosti za izvajanje, ki pa jih po 

končanem izvajanju skupaj z otroki ovrednotijo, tako da otrokom omogočijo izražanje 

opažanj in zaključkov, ki so jih pridobili pri izvajanju. 

Z vsemi temi elementi odrasli z otroki vzpostavijo skupnost in pri otroku občutek 

pripadnosti tej skupnosti (prav tam). 

 

Vrednotenje 

Osnova za skupno izvajanje aktivnosti je skupinsko delo, katero mora izhajati iz 

spodbudnih odnosov med odraslimi. Za uspešno beleženje dogodkov morajo skupine 

vzgojiteljev vsakodnevno voditi anekdotske zapise o aktivnostih in otrocih. Pomembno pa 

je tudi, da vzgojitelji dnevno pripravljajo načrt aktivnosti v času, ko so otroci manj aktivni 

(prihod otrok v vrtec, popoldanski počitek, odhod otrok domov). Načrt se pripravi glede 

na njihova opažanja otrok in njihovih sposobnosti ter pretekle že izvedene aktivnosti 

(Hohmann, Weikart, 2005, str. 5–7). 
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2.2.2 Participativno učenje po Brunerju 

 

Brunerjevo mnenje glede učenja (nav. po Maxim, 1997) je, da gre za participativen proces, 

kjer je potrebno upoštevati, da: 

- pridobivanje novega znanja temelji na že osvojenih znanjih in izkušnjah otroka; 

- otrok samostojno sodeluje v procesu zbiranja informacij in samostojno pride do rešitve 

zastavljenega problema; 

- omogočamo otrokom aktivno aplikacijo pridobljenih znanj pri reševanju raznovrstnih 

problemov, s katerimi se soočajo (Turnšek, 2002, str.2). 

 

Pomembno je, da od otroka izvemo njegovo predznanje o temi in aktivnosti in to 

predznanje nadgradimo z novim dodatnim znanjem. Z večjo aktivacijo otroka k 

samostojnemu reševanju problema pa je pri otroku omogočeno boljše in veliko večje 

pomnjenje informacij (nav. po Maxim, 1997). 

 

2.2.3 Sestavine aktivnega učenja 

 

Izbira aktivnosti 

Otroku omogočimo samostojno izbiro o aktivnosti, ki temelji na njegovih zanimanjih in 

namenih. Omogoči se mu samostojna izbira raznovrstnih materialov, orodij in sredstev ter 

izbire, kako bo ta sredstva uporabil (Hohmann, P. Weikart, 2005). 

 
Izbira materialov 

 

Različne materiale in orodja lahko otroci uporabijo v različnih situacijah na povsem 

različne načine. Tako uporabijo različne metode v situacijah, s katerimi se soočajo. 

Pomembno je, da so jim dani na razpolago raznoliki materiali tako naravnega kot tudi 

nenaravnega izvora, vsakdanji predmeti, odpadni materiali, umazani, lepljivi, mehki, trdi, 

veliki in majhni. Hkrati pa je potrebno, da se seznanijo z različnimi težami in velikostmi 

materialov (prav tam). 

 
Rokovanje z materiali 

 

Za razpolaganje z materiali je potrebno otrokom zagotoviti ustrezen čas in prostor. Tako 

lahko otroci aktivno raziskujejo in pri raziskovanju uporabljajo in razvijajo vse svoje čute. 

Materiale, opremo in orodje pa prilagodimo njihovi starosti. Z rokovanjem tako otroci 

uporabljajo velike mišične skupine in hkrati razvijajo lastne motorične sposobnosti (prav 

tam). 
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Pogovor o aktivnosti 

 

Za razvoj komunikacijskih in govornih sposobnosti je pomembno, da se otrok o izvajanih 

in izvedenih aktivnostih pogovarja in jih opisuje. Hkrati pa se nauči deliti svoje znanje in 

izkušnje s skupino (prav tam). 

 
Podpora odraslega 

 

Odrasli morajo spodbujati samostojno udejstvovanje pri otroku in prepoznati namen, 

razmišljanje, ustvarjalnost in zmožnost reševanja problemov ob otrokovi aktivnosti. 

Hkrati pa je pomembno, da se vzpostavi pristen odnos in izoblikuje partnerstvo med 

otrokom in odraslim (prav tam). 

 

2.2.4 Izkustveno učenje 

 

Walter in Marks (1981, str. 2) sta izkustveno učenje opisala kot »zaporedje dogodkov z 

bolj ali manj točno opredeljenimi učnimi cilji, ki terja aktivno sodelovanje udeležencev 

na eni ali več točkah tega zaporedja. Osrednja ideja tega učenja je, da se najbolj 

naučimo stvari, če jih sami delamo, če smo dejansko aktivni.« (Marentič Požarnik, 1987, 

str.66) 

 

Kolb pa učenje opredeljuje predvsem kot cikličen proces, ki temelji na štirih aktivnostih: 

- konkretna izkušnja, 

- razmišljujoče opazovanje, 

- abstraktna konceptualizacija, 

- aktivno eksperimentiranje. 

 

Vendar pa ni pomembno, da je učni proces začet vedno v isti fazi. Hkrati pa moramo samo 

učno aktivnost oblikovati tako, da je omogočeno prehajanje med posameznimi fazami. V 

sodobnem šolstvu pa je predvsem značilno pomanjkanje aktivnega vključevanja v 

izobraževanju in hkrati je dan velik poudarek podajanja snovi na nivoju abstraktne 

konceptualizacije (Marentič Požarnik, 1987, str. 67).  

 

Proces izkustvenega učenja je tako prisoten skozi vse faze življenja, vendar jih Kolb 

razdeli na tri bistvene segmente: 

- pridobivanje znanja (v obdobju obiskovanja šole); 

- specializacija strokovnih znanj (zgodnja odrasla doba, začetek poklicne poti); 

- integracija specialističnega znanja v družbene aspekte za doseganje širšega smisla 

lastnega znanja (Marentič Požarnik, 2003, str. 124). 

 

Izkustveno učenje lahko tako predstavimo kot pridobivanja znanja, ki povezuje izkušnje, 

opazovanje, dognanja in aktivnosti v skupno povezano celoto.  
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2.3 Učenje z raziskovanjem 

 

Raziskovanje, kot ga je definiral Maxim (1997), je opredeljeno kot strategija aktivnega 

učenja, ki se osredotoča na reševanje problemov. Raziskovalni pristop do učenja 

opredeljuje dva temeljna cilja procesa pridobivanja znanja: 

 Vzpodbuditi in ohraniti radovednost ter konstantno angažiranost in zanimanje za 

pridobivanje znanja. 

 Pridobivanje ključnih sposobnosti za samostojen pristop k reševanju problema 

(Turnšek, 2002, str. 3). 

 

Skozi proces pridobivanja znanja z raziskovanjem, v katerega se otrok vključuje, je 

pomembno, da se otrok aktivno udejstvuje ter samostojno ustvarja. Vloga vzgojiteljice pa 

je načrtovanje določenega problema ter nudenje podpore in usmerjanje pri samostojnem 

iskanju rešitev zastavljenega problema. Vzgojiteljičin pristop tako ne sme temeljiti na 

objektivnem podajanju učne snovi ampak le na organizaciji ter pomoči pri pridobivanju in 

zbiranju podatkov. S tem ko spodbudimo samostojno aktivno raziskovanje, se pri otroku 

poveča radovednost in kreativno razmišljanje skozi proces reševanja problema.  

 

Sodobna pojmovanja učenja so usmerjena prvenstveno v razvoj otrokovih lastnih 

sposobnosti pridobivanja znanja ter razvijanju potencialov. Z raziskovalnim pristopom se 

otroku predstavi zaželenost lastne radovednosti in s tem hkrati tudi interes ter željo za 

nadaljnje pridobivanje znanja skozi celotno življenje (Marentič Požarnik, 1998). 

 

Raziskovanje je pri predšolski vzgoji, poleg igre, eden izmed temeljnih načinov učenja, ki 

omogoči vzgojiteljicam boljše zagotavljanje višje ravni kakovosti učenja in pridobivanja 

učnih navad otrok (Turnšek, 2002, str. 4). 

 

Prednosti, ki jih predstavlja raziskovalni pristop v nasprotju s tradicionalnim pristopom 

poučevanja, temeljijo na izvedbi raziskovalnega procesa in ne toliko na končnem rezultatu, 

ki ga skozi proces pridobimo, saj otroci skozi izvajanje pridobijo še mnoga druga znanja 

ter veščine. Skozi raziskovanje tako ustvarjajo lastne predstave in pojme, ki se navezujejo 

na znanstvena dejstva. Tekom procesa se otroci soočijo tudi z napačnimi pojmovanji, ki 

jim omogočijo dodaten vpogled na dano situacijo ter hkrati dodatne izkušnje, kako se tem 

napakam v prihodnosti izogniti. Ob tem pa je pomembno, da je raziskovalni proces 

zastavljen tako, da obsega različna znanstvena področja, kar okrepi interdisciplinarno 

učenje ter s povezovanjem povečuje univerzalnost znanja na različnih področjih (prav tam, 

str. 4 in 5). 
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2.3.1 Proces raziskovanja glede na vrsto 

 

Proces raziskovanja utemeljuje Maxim (1997), z ozirom na podano teorijo Piageta in 

Brunerja, kjer razlikuje dve vrsti raziskovanja: 

 Raziskovanje zaprtega tipa ali raziskovanje s poizvedovanjem (INQUIRY). 

 Raziskovanje odprtega tipa ali raziskovanje z reševanjem problemov (PROBLEM 

SOLVING) (Turnšek, 2002, str. 5). 

 

2.3.1.1 Raziskovanje s poizvedovanjem – zaprti tip 

 

Raziskovanje s poizvedovanjem oziroma raziskovanje zaprtega tipa je vzpostavljeno, ko se 

otroci skozi proces soočajo z raziskovalnim vprašanjem tako, da do informacij, potrebnih 

za rešitev, pridejo samostojno ali pa jim pri tem pomaga vzgojiteljica. Tak proces 

raziskovanja se lahko izvede na dva načina: 

 Induktiven način raziskovanja, kjer se opremo na specifičen problem, ki ga nato 

prenesemo na splošno pojmovanje problema. 

 Deduktiven način, kjer najprej opredelimo splošno pojmovanje problema, ki pa ga nato 

utemeljimo na specifični situaciji. (Turnšek, 2002, str. 6). 

 

Ko se pri raziskovanju posameznega problema poslužujemo raziskovanja zaprtega tipa, 

proces izvedemo v petih zaporednih korakih: 

1. Definicija problema  

2. Predvidevanje in načrtovanje 

3. Poizvedovanje informacij potrebnih za rešitev problema 

4. Podajanje rešitev in beleženje izsledkov 

5. Uporaba rešitve v novih situacijah 

 

Definicija problema 

V fazi postavljanja problema je pomembno, da vprašanje zastavimo dovolj natančno in se 

tako posvetimo reševanju, ki nas bo pripeljalo do zastavljenega cilja. Tekom faze 

raziskovanja določenega problema pa se velikokrat zgodi, da se nam pojavijo nova 

vprašanja, ki se navezujejo in je za njih potrebno poiskati rešitev, v kolikor želimo 

odgovoriti na temeljno iskano vprašanje. 

Pri otrocih se takšni raziskovalni problemi pojavijo ob spontanem zastavljanju vprašanj, ki 

izhajajo iz njihove radovednosti do situacij in predmetov, ki se pojavljajo v njihovem 

okolju. Sam raziskovalni proces pri otrocih pa lahko sproži tudi vzgojiteljica, vendar je 

pomembno, da to stori s skrbno načrtovano uvodno dejavnostjo oziroma na način, ki pri 

otroku zbudi radovednost. Ob tem se lahko posluži različnih tehnik, kot je predstavitev 

predmetov, fotografij in literature, s čimer otroci pričnejo odprt raziskovalni pogovor in 

pričnejo postavljati prva raziskovalna vprašanja (Turnšek, 2003). 
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Predvidevanje in načrtovanje 

 

Otroci si po izpeljani uvodni dejavnosti nato samostojno postavijo vprašanja in poglede na 

problematiko iz posameznega interesnega področja, ob tem pa je pomembno, da vzgojitelj 

posredno in kreativno povezuje njihova razmišljanja o možnih rešitvah zastavljene 

problematike. Naloga vzgojitelja v tej fazi je, da skozi dejavnosti in pogovor odkrije 

predznanje otrok o zastavljeni problematiki. Najpogostejša dejavnost, ki se ob tem izvaja, 

je tehnika »miselnega viharja« oz. »brainstorming« razmišljanja, kjer vsi otroci aktivno 

podajajo možne rešitve problema. Predvidevanja, razmišljanja in skupno načrtovanje otrok 

nato dokumentiramo in strnemo v celoto (otroške risbe, skupna izdelava plakata). To pa 

nam na koncu samega raziskovalnega procesa služi kot osnova za primerjanje 

pridobljenega znanja pri otrocih (Turnšek, 2002, str. 7). 

 

Poizvedovanje informacij potrebnih za rešitev problema 

Otrokom moramo za uspešno izvedbo raziskovanega problema zagotoviti dostop do 

ustreznih virov informacij. S procesom pridobivanja informacij pričnemo tako, da otroci 

skozi lastno razmišljanje podajo mnenja, na katere vire se je potrebno opreti za pridobitev 

ustreznih odgovorov na prej zastavljena vprašanja. V tem delu lahko pomembne vire 

podajo tudi vzgojitelji. Za zagotovitev samostojnosti otrokom pri reševanju problema  

končnega znanja ne podamo, ampak le posredujemo pri nalogah, kot so: 

 omogočanje dostopa do virov informacij, 

 pomoč pri načrtovanju tehnik zbiranja informacij, 

 spodbujanje k dokumentiranju pridobljenih informacij, 

 pomoč pri urejanju in razločevanju pridobljenih informacij, 

 pomoč pri združevanju informacij v odgovore na zastavljeno problematiko. 

 

Pomembno je, da so viri in tehnike zbiranja informacij prilagojeni  sami vsebini zastavljene 

problematike. Tako moramo zagotoviti raznovrstnost virov (knjige, avdio vizualni posneti, 

okolje, galerije, muzeji, …) in tehnike zbiranja informacij prilagoditi starosti in stopnji 

razvoja otrok (prav tam). 

 

Podajanje rešitev in beleženje izsledkov 

 

Po zaključku vseh aktivnosti procesa raziskovanja vse pridobljene informacije združimo v 

celoto in povzamemo spoznanja in odgovore, ki smo jih ugotovili tekom procesa. Vse 

pridobljene informacije ponovno dokumentiramo in jih primerjamo z začetnimi 

predvidevanji in domnevami ter tako preverimo njihovo pravilnost (prav tam, str. 8). 

 

Uporaba rešitev v novih situacijah 

 

Zbrane rešitve nato še enkrat pregledamo in ob pogovoru z otroki odprto razmišljamo, kako 

se pridobljena znanja lahko uporabijo v našem življenju. Takšen pogovor je lahko tudi 
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definicija novega problema ter začetek novega raziskovalnega procesa, ki ga lahko 

izvajamo za odkrivanje dodatnih novih spoznanj (prav tam). 

2.3.2 Vzgojiteljev pristop k procesu raziskovanja 

 

Pristop vzgojitelja do otrok, skozi proces raziskovanja, mora biti oblikovan tako, da skozi 

vse korake aktivno vzpodbuja otroke k samostojnemu delu in raziskovanju. Tako je 

pomembno, da otrokom ne predava že naučenih in zaključenih znanj, ampak svoje delo 

oblikuje tako, da se osredotoči na ključne naloge: 

 omogočanje dostopa do virov informacij potrebnih za rešitev problema, 

 načrtovanje načinov in tehnik zbiranja informacij, 

 spodbujanje in angažiranje k samostojnemu delu, 

 pomoč pri organizaciji raziskovalnega procesa, 

 spodbujanje k dokumentiranju spoznanj, 

 pomoč pri urejanju informacij in združevanju spoznanj v zaključeno celoto, 

 iskanje odgovorov na zastavljena vprašanja. 

 

Vsi sodelujoči v procesu vzgoje otrok morajo organizirati lastno delo ter oblikovati 

aktivnosti tako, da so osredotočene v pomoč otroku pri lastnem pridobivanju znanj in 

oblikovanju lastnih sposobnosti. Pomembno je, da vzgojiteljevo delo temelji tako na 

zastavljenem vzgojnem programu kot tudi tematikah, ki izhajajo iz širšega otrokovega 

okolja. Takšen pristop učenja pri otroku ustvari smisel in vrednost, saj z aktivnim 

raziskovanjem pridobi znanja, ki jih lahko uporabi v svojem vsakdanjem življenju. Otrokov 

razvoj tako temelji na izkušnjah ob interakciji z ljudmi, stvarmi in predmeti, ki se pojavljajo 

v njegovem okolju. (Koren, 2004). 

 

2.4 Projektno delo 

 

Projektno delo v osnovnih šolah in vrtcih pridobiva vedno večji pomen. Za učenje je 

pomembno, da projektno delo pogosto vključujemo v učni proces, saj z njim pri otrocih 

krepimo ustvarjalnost in motiviranost za lastno ustvarjanje. Samo izvajanje pa temelji na 

njihovem samostojnem delu, kjer učitelj le organizira in vodi aktivnosti. Zaradi 

nepredvidljive narave izvajanja takšnega dela le-ta predstavlja izziv in preizkušnjo za 

vzgojitelja, ki vzpostavi razvoj vseh otrokovih sposobnosti – tako kognitivne, 

psihomotorične kot tudi socialne (Žužej, 1991, str. 7). 

 

Projektno delo ni omejeno s starostnim obdobjem in je lahko izvajano s strani posameznika, 

dela v parih ali kot skupinsko delo. Trajanje projekta je lahko razdeljeno na več presledkov 

ali pa ga izvedemo kot enkratno delo. 

Tako s številom udeležencev in časovnimi okvirji razlikujemo različno velike projekte: 

- manjši projekti - krajše trajanje in manjše število udeležencev ali tudi individualno delo, 

pogosto izvajano naenkrat, 

- srednji projekti – s trajanjem do enega tedna ter delom, razdeljenim na več skupin, 
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- veliki projekti – z daljšim trajanjem do enega leta in združuje delo več skupin, ki se 

lahko povezujejo z drugimi skupinami iz različnih krajev in starostnih skupin. 

 

2.4.1 Tipizacija projektnega dela 

 

Kilpatrick je opredelil različne tipe projektnega dela in jih razdelil na štiri ločene tipe: 

 

- Konstruktivni projekt, ki temelji na aktivnostih za ustvarjanje končnega izdelka z 

estetsko ali uporabno vrednostjo. Med projekte takšnega tipa spada tudi načrtovanje in 

izvajanje zadanih aktivnosti (skupinske aktivnosti z razdeljevanjem nalog med 

udeležence). 

- Projekt usvajanja in vrednotenja, ki temelji na opažanju in vrednotenju dogodkov 

ali pojavov. Tak projekt je začrtan kot študija teme, ki jo zaradi narave projekta 

obravnavamo po korakih. 

- Problemski projekt, ki temelji na iskanju rešitve za nek specifičen problem, ki se 

dotika širšega okolja. Aktivnosti takšnega projekta so usmerjene k rešitvi tega 

problema. Med takšne projekte štejemo tudi raziskovalne projekte. 

- Projekt učenja, ki temelji na pridobivanju novih veščin, sposobnosti in znanja. 

Aktivnosti takšnega projekta so pogosto organizirane kot krožki ali treningi in izhajajo 

iz ponavljanja za utrditev sposobnosti ali znanja. (Novak, 1990, str. 24) 

 

2.4.2 Značilnosti projektnega dela 

 

Tematski pristop k reševanju problema 

 

Izvajanje projektnega učnega procesa je potrebno zasnovati tako, da definiramo problem, 

ki ga tekom projektnega dela želimo rešiti ali ustvariti končni izdelek. Skozi postopek 

reševanja je potrebno, da otroci uporabljajo znanje iz različnih učnih področij. Zadani 

problem je po navadi tematsko orientiran in združuje učne vsebine z različnih področij, ki 

se na obravnavano tematiko nanašajo (Novak, 1990, str. 28). 

 

Obravnavanje tematike iz življenjskih situacij 

 

Projektno delo temelji na reševanju dejanskih problemov, ki se nanašajo na resnične 

življenjske situacije, s katerimi se srečujemo. Metoda dela se pri izvajanju projekta zelo 

razlikuje od tradicionalnega pouka. Zlasti je pomembno, da se dejavnosti izvaja tudi izven 

okvirov učne ustanove, saj to pripomore k neposrednemu pridobivanju otrokovih izkušenj 

in povezovanju z znanjem, ki ga poda vzgojitelj (Novak, 1990, str. 28 in 29). 

 

Načrtovanje dejavnosti z aktivnim pristopom otrok 
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Aktivnosti projektnega dela so definirane s cilji, ki so za vse udeležence skupni. Vzgojitelji 

pri tem nastopajo kot nosilci oziroma vodje projekta in so odgovorni za uresničevanje 

zastavljenih ciljev, otroci pa so kot samostojni izvajalci odgovorni za potek in izvajanje 

projektnih dejavnosti (Novak, 1990, str. 29 in 30). 

 

Prilagajanje projekta interesom in sposobnostim otrok 

 

Za uspešno izvajanje projekta je pomembno, da so otroci primerno motivirani, kar pa 

dosežemo s tem, da prisluhnemo in upoštevamo njihove lastne interese. Zato je pomembno, 

da se pri izbiri tematike osredotočimo na dejanske življenjske situacije, ki izhajajo iz 

njihovega okolja, kar omogoči otrokom, da uveljavijo že pridobljeno znanje in osvajajo 

novo. (Novak, 1990, str. 30 in 31). 

 

Učenje na podlagi izkušenj 

 

Pomembno je, da otroci k izvajanju projekta pristopajo z uporabo vseh svojih čutil – sluh, 

voh, vid, okus in tip. V projektni aktivnosti se tako združujejo teoretični in praktični pristop 

kot tudi miselne aktivnosti s telesno aktivnostjo oziroma izvedenim delom. Projektno delo 

tako poučevanje in izvajanje aktivnosti definira povsem drugače kot tradicionalen pristop 

k poučevanju (Novak, 1990, str. 32 in 33). 

 

Medsebojno sodelovanje 

 

Medsebojno sodelovanje temelji na interaktivnem delu in komunikaciji med vsemi, ki so 

udeleženi pri izvajanju projektnega dela. Projekt zasnujejo vodje projekta, ki izrazi težnjo 

po medsebojnem sodelovanju, ki jo nato razširijo na sodelovanje z otroki, ki vanj vstopajo 

kot izvajalci projekta. Na takšen način se vzpostavi enakopraven odnos, ki ustvari bolj 

sproščeno vzdušje in bolj kreativno okolje za delo (Novak, 1990, str. 33 in 34). 

 

Raznolikost pridobivanja znanja 

 

Projektno delo se ne omejuje zgolj na en vir znanja, ampak povezuje predano znanje z 

znanjem, ki izhaja iz izkušenj in okolja. Takšno delo tudi ni prostorsko omejeno, saj je 

pomembno, da se izvaja tudi na različnih lokacijah. Vodja projekta tako ne posreduje 

zaključenih znanj, ampak le usmerja otroke k pravim virom, iz katerih nato sami pridejo do 

ugotovitev in spoznanj, ki jih povežejo v nova znanja (Novak, 1990, str. 34 in 35). 

 

Pridobivanje znanja skozi učni proces projektnega dela 

 

Projektno delo je usmerjena aktivnost, pri kateri je glavna osredotočenost pridobivanja 

znanja na procesu izvajanja projektnega dela in ne na njegovem cilju. Za definiranje 

projektnega dela kot enega izmed učnih procesov tako ne smemo dajati poudarka 

končnemu izdelku. S takšnim delom pri otrocih krepimo znanje, izkušnje in samozavest, 

kar odločilno prispeva k njihovemu razvoju (Novak, 1990, str. 35 in 36). 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 Opredelitev problema in cilji raziskovanja 

 

Otroci se skozi lastno aktivno participacijo v spoznavnem procesu naučijo največ, kar je 

bistvenega pomena pri spoznavanju in usvajanju novih znanj pri pridobivanju izkušenj, torej 

pri razvoju meta-spoznavnih kompetenc. Med pridobivanjem izkušenj je pomembno, da 

uporabljajo vse oblike senzoričnega zaznavanja (vid, sluh, tip, vonj, okus), ki so potrebne za 

izkušenjsko učenje. Že na predšolski stopnji so otroci vključeni v procese raziskovanja oz. 

reševanja problemov zaprtega tipa (angl. inquiry-based learning; Maxim, 1997), v okviru 

katerih  postavljajo vprašanja, iščejo odgovore ter imajo možnost izbire in uporabe ustreznih 

metod, ki jih vodijo do samostojnih zaključkov, mi jim ob tem le nudimo pomoč. Skozi 

otrokovo lastno aktivnost postanejo izkušnje zanj trajnejše in pomembnejše. 

 

3.1.1 Opredelitev problema  

 

Ker živimo v Radovljici, ki je čebelarsko mesto, sem v fazi postavitve raziskovalnih vprašanj,  

prišla do ideje, da bi to vzeli kot prednost in uporabili pri našem raziskovanju. Kot spodbuda, 

sicer negativna, me je še bolj do te teme privedlo dejstvo, da so nam ukinili sladkanje čajev, 

posledično ga otroci zelo malo pijejo in mu včasih za boljši okus dodamo med, ki naredi čaj 

prijetno sladek. Otroci bi nato z aktivnim in samostojnim iskanjem informacij raziskovali od 

kod med pride ter kakšen pomen ima skupaj s čebelami za človeka ter si skozi dejavnosti 

približali učenje z raziskovanjem. 

 

3.1.2 Cilji diplomske naloge 

 

Cilja diplomskega dela sta izvedba in evalvacija projekta aktivnega učenja z naslovom »Med 

in čebele v življenju človeka«. Uporabila sem pristop reševanja problema zaprtega tipa. 

Spoznati želim prednosti uporabe zaprtega tipa raziskovanja kot način aktivnega učenja ter 

ugotoviti, kako se v fazi raziskovanja izraža sodelovanje in povezanost otrok pri raziskovalnem 

učenju. 

 

3.1.3 Cilji projekta 

 

 Razvijanje aktivnosti, samostojnosti  in radovednosti skozi celotne dejavnosti. 
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 Razvijanje sposobnosti za samostojno reševanje, raziskovanje, predstavljanje 

dejavnosti. 

 Razvijati zmožnost zbiranja informacij, evalviranja, pogovorov, dokumentiranja novih 

spoznanj. 

 Skozi celoten projekt izvedeti čim več o čebelah in  medu v življenju človeka. 

 Seznaniti se z okolico, delovanjem narave, ohranjanjem zdravja. 

 

3.2 Raziskovalna metoda, postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja, ki temelji na proučevanju odnosov, dejstev, 

procesov. Skozi celoten projekt so otroci z različnimi metodami aktivno raziskovali in 

pridobivali informacije ter sproti dokumentirali vsa na novo pridobljena znanja.  

Projekt sem evalvirala z naslednjimi metodami: 

‒ pogovor in skupna evalvacija izvedenih aktivnosti z vzgojiteljico; 

‒ vrednotenje izvedene aktivnosti s skupino otrok, ki je bila vključena v projektni proces, 

in zbiranje informacij o njihovih dognanjih preko likovnih izdelkov, pogovora, odzivov; 

‒ vsakodnevno zapisovanje poteka dejavnosti in ovrednotenje izvedbe zastavljenih ciljev 

ob ogledu video posnetkov. 

Na osnovi kvalitativne obdelave zbranih podatkov sem odgovorila na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. 

 

3.3 Vzorec, trajanje, potek raziskovanja 

 

V naš raziskovalni projekt in evalvacijo je bilo vključenih 19 otrok (10 deklic, 9 dečkov) iz 

skupine Miške, Vzgojno-varstveni zavod Radovljica, starih 3–4 leta, pri katerih delam kot 

pomočnica vzgojiteljice. 

Naš raziskovalni projekt je potekal malo manj kot dva meseca. V tem času sem delala 

samostojno kot vzgojiteljica, občasno s prisotnostjo vzgojiteljice naše skupine, občasno pa ob 

prisotnosti drugih strokovnih delavk, ki so našo vzgojiteljico  nadomeščale. Trudila sem se, da 

bi v dejavnosti vključevala vse otroke. Dejavnosti so se običajno pričele z jutranjim krogom, s 

ponavljanjem že raziskanih tem in aktivnim reševanjem novo odprtih tem znotraj in zunaj vrtca. 

Večinoma smo dejavnosti izvajali skupno, občasno skupinsko in individualno. Za 

dokumentiranje našega projekta smo sprostili del naše stene, kamor smo sproti dodajali novo 

osvojena dejstva, izdelke in ustvarjalna dela. Otroci so z zanimanjem obiskovali kotičke in 

opazovali, ogledovali material, ki nam je pomagal pri našem projektu, na voljo pa so imeli tudi 

literaturo, ki se je povezovala z našo temo. K sodelovanju smo vključili kuhinjsko osebje, ostale 

strokovne delavke in seveda starše. 
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3.4 Kriteriji za evalvacijo 

 

 Ali je bilo omogočeno aktivno raziskovanje, zbiranje informacij in sodelovanje 

vsem otrokom? 

 Ali smo prvotno načrtovane dejavnosti izvedli? 

 Kakšni so bili odzivi otrok pri aktivnem raziskovanju? 

 So se otroci po končanem projektu naučili kaj novega? 

 

3.5 NAČRT PROJEKTA UČENJA Z RAZISKOVANJEM: MED IN 

ČEBELE V ŽIVLJENJU ČLOVEKA 

 

A. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Z raziskovanjem pričnem ob pitju čaja z vprašanjem, kako bi mu izboljšali okus in otroke s 

pomočjo in podvprašanji pripeljem do glavnega vprašanja projekta, kakšen pomen imajo med 

in čebele v življenju človeka. Ker bi z novimi spoznanji nadgrajevali že predhodno znanje, v 

uvodu zapišemo, kaj o tej temi že vejo in kaj bi radi še izvedeli. Otroke spodbujam in usmerjam  

s podvprašanji, da bi prišli do čim večjega zanimanja in informacij. 

Naše vprašanje širšega tipa: »Med in čebele v življenju človeka.« 

V prvi fazi otrokom postavim problem in raziskovalna vprašanja, kot so: 

 Kdo naredi med? 

 Kje ga naredi? 

 Kako ga lahko uporabimo? 

 Kje ga uporabljamo? 

 … 

Z njihovim sodelovanjem nato sestavim naša glavna vprašanja ožjega tipa, ki  nas bodo vodila 

skozi raziskovanje. 

 

B. VZBUDITEV ZANIMANJA PRI OTROCIH 

Pri načrtovanju sem se hitro domislila, da bi se projekt pričel pri malici, kjer zelo malo otrok 

pije čaj. Tu nastopi prva faza, uvod v raziskovanje – postavitev problema. Da bi spremenila 

navade pitja, jim ob vidnem zavračanju ponudim, predlagam sladkanje čaja. Ko bi s spremembo 

okusa ugotovili, da je boljši, bi pričeli s pogovorom o medu in čebelah. 

C. IZRAŽANJE DOMNEV OTROK 
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Pri drugi fazi bomo z otroki zapisali, kakšna vedenja že imajo osvojena o tem problemu, kakšne 

so njihove razlage, teorije, domneve. Vse te podatke podajajo otroci in jih zapisujem. Tu tudi 

izberemo glavna štiri vprašanja, ki nas bodo vodila skozi celoten projekt. 

D. ZBIRANJE INFORMACIJ, PODATKOV, NJIHOVO UREJANJE IN 

DOKUMENTIRANJE 

V tretji fazi bomo vse predloge, zamisli izvedli, preizkušali, zbirali informacije in čim bolj 

samostojno prišli do odgovorov oz. rešitev. Otroke se k temu spodbuja in čim bolj aktivira, naj 

sodelujejo pri projektu in usmerjajo pot raziskovanja. Načrt iz druge faze nam bo v pomoč na 

koncu, ko bomo z njim primerjali rezultate naših raziskovanj. 

E. REŠITVE IN ODGOVORI  NA VPRAŠANJE 

 

V četrti fazi  bomo rešitve in odgovore preverili in jih primerjali s prvimi, jih dopolnili in 

ugotavljali, kaj smo se novega naučili in kako bomo to novo znanje uporabili. Preverjali jih 

bomo s pomočjo plakata in ogleda zbranih videoposnetkov. 

F. UPORABA NOVIH SPOZNANJ 

Za zaključek bomo v zadnji, peti fazi, naše novo znanje uporabili in naredili razstavo ter jo 

predstavili otrokom iz sosednjih skupin. 

3.6 Raziskovalna vprašanja 

 

 Raziskovalno vprašanje ožjega tipa: Katere vrste medu poznamo? 

 

Metoda raziskovanja: otroci preizkušajo med, raziskujejo, kateri med imajo doma, 

obiščejo trgovino, preverjajo agregatno stanje medu na toplem in mrzlem, poiščejo 

recept, kjer je vključen med in ga uporabimo. 

 

Metoda dokumentiranja: Z otroki naredimo graf, kateri med  največ uporabljamo doma, 

kateri okusi oz. vrste medu se lahko kupijo pri nas v trgovini in katero hrano, ki vsebuje 

med, pečemo/kuhamo hrano. 

 

 

 

 Raziskovalno vprašanje ožjega tipa: Od kod pride med? 

 

Metoda raziskovanja: Z otroki obiščemo knjižnico, kjer poiščejo knjige o čebelah/medu, 

odpravimo se na izlet do čebelnjaka, otroci si ogledajo filmček, kako čebela naredi med. 

 

Metoda dokumentiranja: Otroci izdelajo panjske končnice za čebelnjak, otroci prinesejo 

slike čebel – izdelava plakata »Od kod pride med?«, igranje igrice »Od cvetlice do 

trgovine«. 
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 Raziskovalno vprašanje ožjega tipa: Kaj bi se zgodilo, če čebel ne bi bilo več? 

Metoda raziskovanja: intervju s čebelarjem, obisk mamice čebelarke. 

Metoda dokumentiranja: Otroci rišejo čebelice – povezanost z naravo in življenjem 

človeka, razvrščamo slike glede na (ne)prisotnost čebel v življenju človeka. 

 

 Raziskovalno vprašanje ožjega tipa: Koristi in slabosti čebel in medu za človeka 

Metoda raziskovanja: Otroci prebirajo medicinske priporočnike, knjige o naravi ... s  

starši in v vrtcu,  se pogovorijo s starši,  otroci imajo intervju z zdravnikom.  

Metoda dokumentiranja: Otroci zbirajo izdelke iz čebeljih produktov, izdelujejo svečke 

iz voščene plošče in stenja,  rišejo z voščenkami,  naredijo graf koristi in slabosti 

čebel/medu. 
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4 IZVEDBA PROJEKTA – MED IN ČEBELE V ŽIVLJENJU 

ČLOVEKA 
 

4.1 VZBUDITEV ZANIMANJA PRI OTROCIH 

 

CILJI: 

 Otrok sodeluje pri oblikovanju in  sprejemanju odločitev ter odgovornosti za skupno 

sprejete odločitve. 

S  projektom sem pričela pri malici. Zaradi ukinitve sladkanja čajev le-tega otroci zelo poredko 

popijejo do konca, zato sem jih povprašala, s čim bi lahko okus popravili, da bi postal boljši, 

da bi bil bolj piten. Otroci so hitro predlagali  limone, sok in med. Ker sem med že imela pri 

sebi, sem ga vsakemu dala eno žličko v skodelico in rekla, naj premešajo ter opazujejo, kaj se 

z njim zgodi. Otroci so  ugotovili, da ga ni več in da se stopi. Nato so čaj poizkusili. Odziv otrok 

je bil pozitiven. 

Jaz: »Kakšen je postal čaj?« 

Komentarji otrok: »Mmm, njami!« »Men je dober.« 

Jaz: » Ker smo čaj sladkali, je postal sladek. Vam je bolj všeč sedaj ali vam je bil bolj všeč 

prej?« 

Otroci: »Sedaj. Prej in sedaj.« 

Jaz: »Tistemu, ki je bolj všeč sedaj, naj dvigne roko.« 

Roke so dvignili vsi otroci razen ene deklice. 

Jaz: »Zakaj vam je bolj všeč sedaj?« 

Otroci: »Ker smo ga zmešali z medom.« »Ker je okusen.« 

Jaz: »Pa vi med poznate? Od kod pride?« 

Otroci: »Ja. Od čebel.« »Moj ata ima čebele.« 

Jaz: »Kaj ko bi mi raziskovali, od kod pride med?« 

Otroci so se strinjali in z velikim veseljem popili čaj. 
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4.2 OPREDELITEV PROBLEMA IN DOMNEVE OTROK 

 

CILJI:   

 Otrok kreativno sodeluje in  razmišlja, se vključuje v prijetno in sproščeno vzdušje v 

skupini. 

 Otrok posreduje znanje in vedenje o tem, kaj sta med in čebela. 

 Otrok razmišlja in daje predloge o tem, kje vse bi dobil informacije o naših vprašanjih. 

Po malici sem na mizo razgrnila papir. Otroci so se hitro priključili, niti eden ni odšel v igralne 

kotičke. Povedala sem jim, da bomo naredili plakat o medu in čebelah, od tega kar že vemo do 

tega, kar jih zanima. 

Najprej sem jih povprašala, kaj njih zanima o medu in čebelah. V odgovor sem dobila 

vprašanja: »Zakaj čebele nosijo med v čebelnjak? Od kod pride? Kakšen je? Kako nastane med? 

Kam ga dajo, v katero hrano? Kdo so čebele? Zakaj so čebelice na svetu? Kako prinesejo med 

v čebelnjak? Če čebelice v trgovini kupijo med? Hočem videti, kako naredijo čebele med iz 

cvetnega prahu? Zmenili smo se, da bomo raziskovali in skupaj prišli do teh odgovorov.« 

Povprašala sem jih tudi, kaj že vedo o medu in čebelah.  

Odgovori: »Rumen pa črn je. Sirup je. Za salame je. Naredimo za čaj. Za zdravje je. Pride iz 

čebelnjaka. Zalo je enkrat čebelica pičla v prst in potem je bila mrtva. Enkrat je ena čebela letela 

okrog moje mamice, poj pa mami ni nič naredila, pa jo je samo mal pogledala, pa je hit odletela 

stran. Med dobijo na rožici. Pa pičijo. Naberejo cvetni prah in ga spremenijo v med, to mi je 

mami povedala, pa ene čebele tud pogoltnejo cvetni prah in potem naredijo med. Sladek je. 

Okusen je. Čebele majo ravne črte. Letijo.« 

Jaz:»Kako bi pa mi raziskali, kakšnega okusa je med?«  

Otroci: »Pojedli ga bi.« 

 Jaz: »Kje pa med vse uporabljamo? Kam mamice pogledajo za kuhat?«  

Otroci: »Na recept. Moja mami pa na računalniku pogleda. Za piškote.« 

Jaz: »Kam bomo pa pogledali, kje so čebelice doma?« 

Otroci: » Poiskali bomo čebelnjak pa bomo tam našli čebele. Potem bomo pa tko delal pa nas 

bodo vse popikal.« 

Jaz:»Kako bomo pa čebelice pogledali? A jih bomo kar tako od blizu?« 

Otroci: »Ne. Na klopci. Pri čebelarjih.« 

Jaz: »Kaj ko bi pogledali, poiskali kakšne slikice ali pa kakšen filmček.« 

Otroci: »Ja.« 



Likar T. (2016). Med in čebele v življenju človeka – učenje z raziskovanjem v vrtcu. Diplomsko delo.  

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

26 

 

Na vprašanje, kaj bi bilo, če čebelic ne bi bilo in kdo nam lahko o tem kaj pove, so odgovarjali: 

»Če čebelic ne bi bilo, bi bili žalostni in ne bi bilo cvetnega prahu. Jokali bi pa še medu ne bi 

bilo. Ne bi več pikale. Enkrat sem jedla cvetni prah. Čebelar bo povedal.« Zmenili smo se, da 

bomo o tem in še čem  povprašali čebelarja, ki ga bomo povabili k nam na obisk. Otroci so se 

spomnili, da nas je obiskal že lani, ko smo ga gostili ob tradicionalnem zajtrku. Čeprav so bili  

ob takratnem obisku nekateri stari le dve leti in pol, so se spomnili nanj. 

Ko sem jih povprašala, kje bomo poiskali informacije, kakšen je med, so najprej navedli 

čebelnjak. Zanimalo me je tudi, kje dobimo med in v odgovor so navedli  čebelnjak in trgovino.  

Zmenili smo se, da slednjo obiščemo, da se pozanimamo, kakšne vrste medu vse poznamo. Ena 

deklica je neko trgovino odsvetovala, češ da tam medu nimajo. Zanimivo je bilo tudi slišati, ko 

so nekateri otroci rekli, da med v trgovino prinesejo čebele, a je ena deklica takoj podvomila v 

to, saj je rekla, da še nobene čebelice ni videla v trgovini. 

Pri spraševanju o koristih in slabostih čebel in medu so odgovorili: »Delajo med. Cvetni prah. 

Da nismo lačni. Ko kašljamo, ga dajo mamice pa ko kolcamo. Enkrat je k Juliji velik čebel 

pršlo, poj je pa ona tkole delala, da grejo stran poj so jo pa vse pičle. Pičijo.«  

Jaz: »Ali je med tudi slab?«  

Otroci: »Neeeee.«   

Jaz: »Koga pa lahko povprašamo, kaj narediti če čebelice pičijo?« 

Otroci: »Zdravnika.« 

Tudi za slednjega smo se dogovorili, da ga bomo skušali povabiti k nam, da nam pove kaj več 

o tem. 
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Slika 1: Izdelava prvega plakata 

 

Slika 2: Domneve otrok 

EVALVACIJA DNEVA:  

Otroke sem med malico aktivirala k razmišljanju in jim zbudila zanimanje s tem, da so lahko 

sladkali čaj z medom, saj jim nikakor ni šel v tek. Po dodajanju medu v čaj so bili odzivi otrok 

pozitivni in takoj se je sprožil pogovor o tem, kdo ga naredi, kje ga dobimo . .. zmenili smo se, 

da z zapisovanjem domnev nadaljujemo po končani  malici in si vsa dosedanja vedenja, razlage, 

ideje zapišemo. Ko smo z zapisovanjem pričeli, so bili najprej tiho, saj niso točno vedeli, kaj 

želim od njih, hkrati pa so bili zmedeni, saj sem odgovore, namesto da bi jih jaz delila njim, 

pričakovala od njih. Najprej sem jim pomagala s podvprašanji, kmalu pa to ni bilo več 

potrebno. Zapisovali smo ideje, vprašanja, razlage, ki sem jih dobila, spodbujala k aktivnosti 
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vse otroke in pustila, da so bili ob tem čim bolj samostojni. Po  končanem pogovoru smo plakat 

obesili na steno ter se zmenili, da bomo po končanem raziskovanju vsa ta dokumentiranja 

preverili. 

 

4.3 AKTIVNO RAZISKOVANJE – ZBIRANJE INFORMACIJ 

4.3.1 ~ Katere vrste medu poznamo? 

4.3.1.1 Obisk trgovine 

 

CILJI:  

 Otrok se seznani s širšo okolico; trgovino. 

 Otrok spoznava različno prehrano. 

Da bi zbrali prve informacije, smo  se odpravili do trgovine. Tam so otroci med poiskali  in ob 

ogledovanju polic  in primerjavi ugotovili, da je različnih odtenkov barv in  ima različne etikete, 

kar pomeni, da obstaja več okusov. Uspeli so našteti cvetličnega, gozdnega, akacijevega in 

kostanjevega, ker ga čebelice naberejo na različnih krajih. Domenili smo se, da bodo še sami 

doma preverili, katerega imajo  in bodo od doma prinesli etiketo medu. 

 

Slika 3: Obisk trgovine 

EVALVACIJA DNEVA:  

Zmenili smo se, da po odgovore, kakšne vrste medu vse poznamo, odidemo iskat v bližnjo 

trgovino. Pot do tja so narekovali kar otroci, saj jo poznajo skoraj vsi. Pred obiskom trgovine 

pa smo se najprej še pogovorili o tem, kakšen je bonton v trgovini. Ko smo vstopili vanjo, so se 

otroci pridno držali za roke in tiho šepetali, šele ob navodilu, naj poiščejo polico z medom, so 
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postali bolj glasni, a vseeno so se držali skupaj. Ker medu nismo takoj našli, nam je pot k njem 

pokazala prodajalka. Otroci so že takoj ob pogledu nanj prepoznali, da je to tisto, kar iščemo 

in hitro razbrali s sličic, da jih je več vrst ter različnih rumenih barv. Skupaj smo jih našteli, 

nekateri pa so že s sličic sami razbrali vrsto. Ogledali smo si še ostale medene produkte, ki so 

bili poleg na policah in nekateri so takoj prepoznali sirupe, ki jih uporabljajo tudi doma. Ko 

smo vse pregledali, smo mirno zapustili trgovino. 

 

4.3.1.2 Graf: Kateri med imate doma? 

 

CILJI:   

 Otrok je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 Otrok klasificira in razvršča. 

 Otrok spoznava grafične prikaze, jih  oblikuje in odčitava. 

Otroci  so od doma prinesli etiketo medu, da bi preverili, kateri med največ uporabljamo doma. 

Tudi jaz in moja sodelavka sva sodelovali v tem preizkusu. Nekateri so z odstranjevanjem 

nalepk imeli težave, zato so vrsto medu zapisali kar na papir. Ob pregledovanju smo ugotovili, 

da imajo nekateri doma tudi hojev med, katerega v trgovini nismo zasledili.  Izdelali smo plakat 

in nanj sem ob nareku otrok zapisala, katere vrste medu imamo doma, vrsto si je večina 

zapomnila, pri nekaterih pa je bila potrebna pomoč. Nekateri so navedli oz. prinesli tudi več 

vrst medu. Nato smo skupaj nalepke razvrstili in nalepili na pravo mesto. Ob koncu smo 

prešteli, kateri okus je najpogostejši. Ob imenih sem zapisala številke, pod imeni in 

posameznimi vrstami pa pikice za vsakega izmed njih. Da bi bila predstava otrok še lažja, smo 

naredili graf s kvadratki, iz katerega bi bilo ob razbiranju razvideti, kateri med prevladuje in 

katerega je najmanj. Iz njega so otroci razbrali, da je zmagovalec  cvetlični med. 

 

Slika 4:  Kateri med imamo doma? 



Likar T. (2016). Med in čebele v življenju človeka – učenje z raziskovanjem v vrtcu. Diplomsko delo.  

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

30 

 

 

Slika 5: Graf - kateri med imamo doma 

EVALVACIJA DNEVA:  

Otroci so skupaj s starši doma iz embalaž medu odstranili etiketo, žal pa je veliko družin imelo 

pri tem težave, saj je bilo nemogoče odstraniti etikete, brez da bi se trgale, zato so namesto tega 

ime medu napisali na listek. Ker je bilo ta teden kar nekaj otrok zaradi bolezni doma,  je bilo 

tudi posledično nalepk oz. rezultatov manj, kot sem pričakovala. Vseeno pa smo pridobili kar 

nekaj listkov, tako da smo za začetek naredili plakat, na katerega smo sortirali nalepke medu 

glede na vrsto. Tu sem jim pomagala tako, da sem jim brala z etiket in plakata, da so se lažje 

znašli, kam ustrezajo. Za pomoč smo pripisali še imena in pikice za vsako etiketo, ob štetju pa 

so otroci tudi utrjevali števila. A  prikaz je bil zaradi različnih velikosti etiket neustrezen. Zaradi 

te situacije smo naknadno naredili še graf, na katerega smo lepili za vsako etiketo po en 

kvadratek, ker pa so bili ti identične velikosti, je bil tudi stolpčni prikaz bolj relevanten. Tako 

smo spoznali, da imamo doma največ medu cvetličnega okusa. 

 

4.3.1.3 Preizkus: agregatno stanje medu 

 

CILJI:   

 Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico. 

 Otrok odkriva in spoznava, kako se spreminjajo lastnosti medu. 

Z otroki smo ob ogledovanju steklenega kozarca z medom ugotavljali, da se med lepo pretaka 

in da je topel. Ob tem smo se vprašali, kaj se z njim zgodi, če ga damo ven, na mrzlo?  Postavili 

smo ga pred vrata, ki vodijo iz igralnice in zmenili smo se, da ga ponovno preverimo, preden 

odidemo ven. 
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Ko je ta čas pretekel, smo takoj preverili njegovo pretočnost in ugotovili so, da se pretaka 

počasneje in da je postal trd, ker je bil na mrzlem. Ob vprašanju, kakšen bo postal sedaj, ko je 

notri in na toplem, so se hitro spomnili, da bo ponovno tekoč in to smo tudi dokazali, ko se je 

po določenem času ponovno otoplil. 

 

Slika 6: Agregatno stanje medu 

EVALVACIJA DNEVA:  

Ugotavljali smo, da je med tekoč, na vprašanje Kaj bi se  zgodilo, če bi ga dali na hladno? pa 

niso znali odgovoriti, zato smo se odločili za preizkus. Nekateri so začudeno gledali, zakaj ga 

dajem ven na hladno, a vseeno so bili takoj zraven, ko smo ga kasneje z mrzlega postavili nazaj 

na toplo. Hitro so prišli do spoznanja, da ni več tako pretočen kot prej in da je malce drugačne 

barve ter da je do tega prišlo, ker smo spremenili temperaturo okolja. Ker je bil rezultat viden 

takoj in s tem tudi takoj pridobljene informacije, so otroci ob pregledovanju rezultatov in 

pogovoru o razlogih zanje, kmalu izgubili zanimanje. 

 

4.3.1.4 Okušanje medu 

 

CILJI:   

 Otrok odkriva in spoznava okuse in barve medu. 

 Negovanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem  povečane pozornosti v 

občutenje telesa, tipanje, okušanje,  opazovanje pri okušanju medu. 

Na mizo sem prinesla več vrst medu in otroke je takoj zanimalo, kaj imam. Da bi videla, če so 

si zapomnili, katere vrste medu smo vse videli v trgovini, smo jih z otroki najprej ponovili, 
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istočasno pa sem jih dajala iz škatle. Ko sem jih postavila v vrsto,  sem jih povprašala, če so 

iste barve.  Najprej so govorili, da so nekateri tudi črne barve, ko pa smo jih malo bolje 

pogledali, so ugotovili,  da so iste barve, rumene, a hkrati zelo različni, eni svetlejši, drugi 

temnejši. 

Ker nas je zanimalo, če so tudi istega okusa, je vsak otrok, ki je želel, to tudi preizkusil. Komaj 

so čakali, da so prišli na vrsto. Ob koncu preizkušanja smo prišli do dognanja, da se je večina 

strinjala, da so različnega okusa, dva otroka pa med njimi razlike nista okusila. 

 

Slika 7: Vrste medu 

 

Slika 8: Okušanje medu 
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EVALVACIJA DNEVA:  

Pri tem preizkusu so otroci komaj čakali, da pridejo na vrsto. Z vsakim otrokom sem izvajala 

preizkus individualno, saj nisem želela, da bi se odgovori ponavljali. Najprej smo ponovili vrste 

medu in imeli pogovor o barvi medu, nato pa je vsak preizkusil tisti med, ki je želel, vsakega s 

svojo žličko. Nekateri so preizkusili dva, nekateri več okusov medu. Opaziti je bilo, da so otroci 

po vsakem okušanju premišljevali o njem ter iskali podobnosti oziroma razlike. Večina otrok se 

je strinjala, da se razlikujejo tako po barvi kot pri okusu, vsak pa je tudi povedal, kateri mu je 

bil najokusnejši. 

 

4.3.1.5 Pogovor: Katera hrana vsebuje med in peka medenjakov  

 

CILJ:   

 Otrok spoznava knjigo kot vir informacij. 

 Otrok je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 Negovanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem  povečane pozornosti v 

občutenje telesa, tipanje, okušanje,  opazovanje pri mesenju testa in okušanju piškotov. 

Z otroki sem načela pogovor o tem, katera hrana vse vsebuje med oziroma kam vse ga 

dodajamo. Prvi odgovori so bili »za v čaj« in »za jest«. Neka deklica je po premisleku dodala 

še » v kruh«. Ker so bili popolnoma brez idej, sem jim naročila, naj doma z mamicami pobrskajo 

po kuharskih knjigah in poiščejo recept, ki vsebuje tudi med ter ga prinesejo v vrtec. Enega 

izmed receptov bomo tudi uporabili. 

Naslednji dan smo pregledovali recepte in nadaljevali s pogovorom. Ta dan so našteli že več 

jedi, ki vsebujejo med: medene božičke, za Miklavža piškotke, piškoti iz medu …  

Prinesli so recepte za sladice, mlečne jedi, pečenke in prišli do dognanja, da ga lahko dodamo 

kamorkoli, ne le k sladicam.  



Likar T. (2016). Med in čebele v življenju človeka – učenje z raziskovanjem v vrtcu. Diplomsko delo.  

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

34 

 

 

Slika 9: Pregled receptov 

Po pregledovanju smo z otroki izbrali recept za medenjake, saj so bile sestavine najbolj 

dostopne in ker so si otroci zaželeli piškotov. V kuhinjo sem odšla po sestavine in se s 

kuharicami dogovorila, kdaj bi  lahko uporabili peč. Z otroki smo pristavili dve mizi in 

pripravili sestavine. Na glas sem jim prebrala recept in zraven kazala, kaj vse bomo uporabili.  

Dogovorili smo se, da bom testo zamesila sama, kasneje ko bomo delali oziroma oblikovali 

piškote, pa jih bodo oblikovali sami. 

Napravila sem se v zaščitna oblačila, umila roke  in si nadela kapo ter jih povprašala, čemu to 

delam. Otroci so odgovorili, da ne bom umazana. Povedala sem jim, da so to zaščitna oblačila, 

da v maso ne pade kak moj las, da z rok ne prenesem kakih bacilov. Zaščitila sem tudi mizo. 

Ko sem sestavine dodajala v zmes, sem jih povprašala, kaj vse potrebujemo in po njihovih 

navodilih vmešavala. Vmes smo še nekajkrat ponovili, kaj vse smo dodali. Otroci so ob tem 

tudi tipali moko, vonjali cimet, ta jim je še posebej dišal. Pri sestavinah smo poudarili med. Z  

zanimanjem so  opazovali in vsi so se priključili pri opazovanju. Nato smo testo odnesli v 

kuhinjo, da so ga kuharice dale v hladilnik »počivati«.  
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Slika 10: Peka – vonjanje sestavin 

 

Slika 11: Peka – pogovor o sestavinah 

Z igrišča smo se vrnili prej, ker nas je čakalo testo, da iz njega oblikujemo piškote za peko. 

Otroci so bolj pohiteli kot po navadi in en, dva, tri so bili slečeni, sezuti, umiti in za mizo 

pripravljeni. Na obrazih je bilo opaziti same nasmehe in velika pričakovanja. 

S sodelavko sva preverili, če imajo vsi otroci umite roke, nato sva jim okoli vratu in pasu 

privezali predpasnike. Na vsako mizo smo položili prte in bili smo pripravljeni. Iz kuhinje so 

nam kuharice že prinesle testo. Vsakemu od otrok sem dala maso, iz katere so oblikovali 

piškote. Da so se lažje znašli pri oblikovanju, sem naredila en primer piškota. Otroci so po svoji 

ustvarjalnosti oblikovali male in velike kroglice, nekatere prevelike, nekatere premajhne, zato 

sva jih s sodelavko malo usmerjali in ob prevelikih otroke opomnili, da se ne bodo spekli, pri 

premajhnih pa, da se bodo preveč zapekli oz. zažgali. V kuhinji smo se zmenili, da bodo piškote 

spekli po kosilu in da jih dobimo po počitku za malico.  
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Slika 12: Peka: oblikovanje piškotov 

Ta dan so otroci težko zaspali, mogoče zaradi pričakovanja. Kuharice so nam jih prinesle med 

počitkom, še tople in prijetno je zadišalo po sobi. Ko so jih otroci po počitku zagledali, so se 

kar zapodili vanje. Opazili so, da so se manjši bolj zapečeni kot veliki. Večina je piškot pojedla 

in kakšna polovica je zaprosila še za drugega, tretjega. Ko sem jih povprašala, če se še spomnijo 

sestavin, so mi jih našteli »kot iz topa«. 

 

Slika 13: Okušanje piškotov 

EVALVACIJA DNEVA:  

Večina otrok je med pogovori, katera hrana vsebuje med, le malo vedela. Peščica ga je 

omenjala le kot namaz za na kruh, zato smo se za nalogo zmenili, naj skupaj s starši doma 

pregledajo kuharske knjige, pobrskajo po receptih, internetu … in prinesejo en recept, ki bo 
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vseboval med. Otroci so nekaj dni vestno prinašali recepte in jih predstavljali prijateljem. Ob 

pregledovanju smo ugotovili, da se uporablja pri marsikateri hrani, tudi taki, kjer ne bi nikoli 

pomislili. Med recepti smo si izbrali enega, ki ga bomo tudi preizkusili. Skupaj smo se odločili, 

da bomo zamesli medenjake, saj imamo vse sestavine na voljo v kuhinji. S kuharicami smo se 

zmenili, da so nam jih pripravile in še isti dan smo pričeli z delom. Glede na navodila naše 

organizatorke prehrane sem testo zamesila sama, ob tem pa se primerno zaščitila. Otroci so ob 

tem aktivno sodelovali s podajanjem sestavin, naštevanjem, vonjanjem, testo smo tudi okušali. 

Ko je bila masa pripravljena za izdelovanje, pa so si otroci še bolj vestno kot po navadi umili 

roke, nato pa dobili čisto svoj predpasnik in del mase. Prav vsi otroci so aktivno sodelovali pri 

pripravi medenjakov. Nekateri so na pladenj nosili majhne piškote, drugi velike in prav pridno 

so jih enega za drugim polagali na pladenj. Ko smo porabili maso, smo jih skupaj odnesli v 

kuhinjo. Ker so vedeli, da bodo pečeni po njihovem počitku, so komaj čakali, da je minil, 

nekateri zaradi pričakovanja sploh niso uspeli zaspati. Ko smo jih končno dobili, sem jim 

najprej morala pojasniti, da manjših piškotov ni med njimi, saj so se zažgali in so jih kuharice 

vrgle proč. Preden smo jih pojedli, smo jih še vonjali, ob okušanju pa so soglasno zatrdili, da 

so dobri. Otroci so bili aktivirani ves čas projekta razen pri mesenju testa, motiviranost je bilo 

čutiti ves čas, piškote so oblikovali popolnoma samostojno. 

Pri zaključevanju tega dela projekta je bilo opaziti, da so bili cilji - spoznati vrste medu, 

agregatno stanje medu in vključevanje medu v prehrano, doseženi, saj so mi znali našteti vse 

informacije, pridobljene skozi te dejavnosti. 

 

4.3.2 ~ Od kod pride med? 

 

4.3.2.1 Obisk knjižnice in ogled knjig  

 

CILJI:   

 Otrok spoznava knjigo kot vir informacij. 

 Otrok se seznani z iskanjem, zbiranjem in beleženjem informacij. 

Z otroki smo najprej ponovili, kar smo raziskovali teden prej. Z veseljem sem ugotovila, da so 

bili cilji doseženi in so prišli do rešitev, ki smo jih iskali. Zagotovili so mi tudi, da bi sedaj tudi 

sami znali speči medenjake. 

Potem pa smo nadaljevali z vprašanjem: »Od kod med prihaja?«  

Otroci: »Iz čebelnjaka.« 

Jaz: »A potem ga gremo lahko mi kar v čebelnjak iskat?« 

Otroci: »Ja.« 

Deklica: »Ne, čebelar ga bo nesu v trgovino, poj ga gremo pa mi kupt.« 
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Jaz: »Kako pa pride med v čebelnjak?« 

Deklica: »Čebele ga naberejo.« 

Jaz: »Kaj naberejo čebele?« 

Otroci: »Cvetni prah.« 

Jaz: »Bravo, eni že veste. Tako je, čebele naberejo cvetni prah in potem ga spremenijo v med. 

Kje pa bi mi lahko pogledali, kako čebelica naredi med? Kam bi lahko pogledali?« 

Otroci: »Na računalniku. Pa na tablici. V knjigi.« 

Jaz: »Kje pa bi mi našli knjige o čebelah?« 

Otroci: »V knjižnici. Tam pri mojem domu je knjižnica.« 

Jaz: »Res je. Kaj pa tukaj v vrtcu, imamo knjižnico?« 

Otroci: »Jaaa.« 

Jaz: » Kaj če bi mi tukaj, v naši knjižnici, pogledali, če imamo kakšne knjige o čebelah. Te 

knjige bomo prelistali in mogoče bomo našli v njih odgovore na naša vprašanja. Kam bi še 

lahko šli pogledat, od kod pride med? Kam bi se lahko sprehodili?« 

Otroci: »Do čebelnjaka.« 

Nato sem otroke nagovorila, naj med knjigami v sobi pobrskajo po knjigah o čebelicah. Nekaj 

smo jih takoj našli. Da pa bi imeli še več gradiva na voljo, smo se odpravili še v vrtčevsko 

knjižnico, kjer smo skupaj poiskali še nekaj knjig, zaradi nepismenosti sem jim morala pri tem 

pomagati. Ob vsaki najdbi sem podala eno knjigo v njihove roke, žal pa jih je bilo premalo za 

vse, tako da smo se zmenili, da si jih bodo v sobi izmenjali ali skupaj ogledovali. Brez 

kakršnekoli usmeritve so se takoj ob prihodu v igralnico posedli za mize in začeli ogledovati 

knjige. 
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Slika 14: Iskanje knjig v knjižnici 

 

 

Slika 15: Najdene knjige 
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Slika 16: Prebiranje knjig o čebelah 

Na željo otrok sem jim eno knjigo (M. Manček: Iz dnevnika čebelice Medke)  tudi prebrala. V 

njej smo našli veliko novih informacij, saj opisuje realno sliko življenja čebele. Pozorno so 

poslušali, kar je še večja potrditev, da smo na pravi poti. 

Za nalogo so tokrat dobili navodila, naj prinesejo v vrtec slike čebelic in čebelnjaka. 

EVALVACIJA DNEVA:  

Z otroki smo najprej pričeli s pogovorom o celotni temi, od kod pride med? Ob pomoči so 

navedli veliko predlogo,v kako bi na to vprašanje odgovorili. Za začetek so se odločili, da bomo 

najprej poiskali informacije v knjigah, le-te pa bi našli v knjižnici. Ker zaradi odsotnosti 

vzgojiteljice nismo smeli iz območja vrtca (da bi se sprehodili do mestne knjižnice), so za 

knjigami o čebelah najprej pobrskali po igralnici, nato pa smo se sprehodili še do vrtčevske  

knjižnice in jih še tam nekaj našli. Ob vrnitvi v igralnico so se takoj posedli in pričeli z iskanjem 

informacij, ob najdbi primerne knjige, kjer bi našli odgovore, pa smo eno tudi prebrali in 

pregledali. Otroci so pozorno poslušali in ogledovali slike. Skozi pripoved smo spoznali 

življenje čebel in njihovo delo. Po končanem dnevu so imeli knjige ves čas na voljo na polici, 

pripravljeni posebno za naš projekt in vsakodnevno je bilo opaziti njihovo zanimanje zanje in 

zavzeto pregledovanje, včasih pa smo kakšno tudi skupaj prelistali ali prebrali. 

 

4.3.2.2 Ogled slik, izlet do čebelnjaka  

 

CILJI:   

 Otrok je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek). 

 Otrok spoznava različne vire informacij, nove informacije vključuje v obstoječe znanje. 
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Po malici smo se posedli na blazine in pregledali smo slike čebel in čebelnjakov, ki so jih otroci 

že prinesli za izdelavo plakata. Ob prikazovanju sem jih spodbujala, da slike opisujejo in  

vsakemu od prijateljev  dajo na ogled, zraven pa smo  tudi ponavljali,  kar smo že raziskali in 

prepoznavali s slik. 

 

Slika 17: Predstavitev prinesenih slik 

 

Še preden smo jih pogledali do konca, so me poprosili, da jim preberem knjigo o čebelici, ki 

smo jo prejšnji dan našli v knjižnici. Pozorno so poslušali. Ko smo zaključili, sem jih povabila 

k ponovnemu ogledu knjig, otroci pa so jih navdušeno pograbili in se posedli za mize. Pri tem 

sem jih opazovala in ugotovila, da so se poglobili vanje in pozorno ogledovali. Nekateri so se 

kregali, kdo si bo knjigo ogledoval, zato sva jim predlagali, naj si knjige prelistajo skupaj. 

Ko smo se odpravljali ven, pa sem jih povprašala: »Od kod pride med? Kaj bomo poiskali?« 

Polni pričakovanja so vzklikali: »Čebelnjak!« 

Jaz: »Zato, da bomo videli …?« 

Otroci: »Čebelnjak! Čebele!« 

En od fantkov pa je pripomnil: »Ane, če jih nau, bomo pa prišli nazaj v vrtec.« 

Jaz: »Velja. No, bomo videli, če bomo kakšnega našli.« 

Med sprehodom smo opazovali pisano jesensko pokrajino in otroci so na naš cilj hitro pozabili, 

zato sem jih med približevanjem enemu od čebelnjakov ponovno opomnila na naše iskanje. Da 

bi njihova radovednost še bolj narasla, sem jim povedala, da ga jaz že vidim.  

Deklica: »Jaz ga ne vidim, ker mi sonce sije v oči.« 
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Ker  je malce skrit in obrnjen stran od poti, kjer smo hodili, sem zavila na travnik in se malce 

stran od čebelnjaka ustavila tako, da so otroci gledali stran od njega. 

Ponovno sem jih povprašala: »Ali kdo vidi čebelnjak? Okrog se obrnimo …« 

Otroci: »Ja.« 

Ko smo ga našli, smo se mu približali. Med približevanjem pa je ena deklica že začudeno 

spraševala: »Kje so pa čebele?« 

Jaz: »Kje so čebele, a jih vidimo?« 

Otroci: »Čebele noter delajo bzzzz. Tukaj not.« 

Jaz: »Kaj smo se pa pogovarjali …. Kaj čebele delajo, ko je mraz?« 

Otroci: »Notri so.« 

Jaz: »Ko je mraz, čebele ostanejo notri in se grejejo. Nobene čebelice ne vidimo, da bi hodile 

ven. So že nabrale cvetni prah in so ga že nesle v čebelnjak in sedaj delajo iz njega med. Se 

stiskajo in grejejo. Kaj pa je to?« 

Pokažem na panjsko končnico. 

Otroci: »Čebelnjak. Slike. Slike od čebelnjaka.« 

Jaz: »Tem slikam, vidite, so različne, se reče panjske končnice. In čisto vsaka je drugačna od 

druge, da čebelice vejo, kje so doma. Če bi bile vse panjske končnice iste, čebelice ne bi vedele, 

kje so doma.« 

Ogledali smo si slike, jih primerjali in opazovali, kje in kaj  so luknjice, kjer čebele hodijo v 

čebelnjak in kaj se skriva za njimi. Povem jim, da gre tja lahko le čebelar in da se tam skriva 

satovje in čebelice. Obnovili smo zgodbo iz knjige, da se čebelice notri grejejo in da pridejo 

ven spet, ko bo toplo. Na koncu obiska jih povprašam, zakaj so panjske končnice drugačne 

druga od druge in nekaj otrok mi pravilno odgovori. 
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Slika 18: Iskanje čebelnjaka 

EVALVACIJA DNEVA:  

Vsakodnevno so otroci prinašali od doma slike čebel, čebelnjakov …  Samozavestno so jih 

predstavljali prijateljem. Za naslednji korak smo se odločili, da poiščemo čebelnjak, zato smo 

se podali na izlet po našem mestu. Ko smo hodili mimo šole, sem upočasnila korak, saj se tam 

nahaja šolski čebelnjak. Ves čas sem jih opominjala, naj bodo pozorni na okolico in iskanje 

čebelnjaka, saj so med izletom večkrat pozabljali na to, tudi pred šolo. Z majhnimi namigi so 

ga opazili in takoj smo se mu približali, ga podrobno opisali ter poslušali, v kolikor bi slišali 

čebele. Ugotovili so, da jih ni in med pogovorom smo prišli do zaključka, da je temu razlog 

mrzlo vreme in letni čas. Največjo pozornost so dali porisanim končnicam in dogovorili smo 

se, da bomo tudi mi izdelali čebelnjak, da bi našli še več informacij glede čebel pa, da jih bomo 

poiskali na računalniku. 

 

4.3.2.3 Izdelovanje čebelnjaka  

 

CILJI:   

 Razvijanje fine motorike. 

 Otrok se likovno izraža. 

Naslednji dan smo se z otroki lotili izdelave svojega čebelnjaka. Ena deklica je iz velikega 

rdečega kartona izrisala streho, za preostali del smo poiskali velik karton, na katerega bomo 

nalepili panjske končnice. Te smo imeli že pripravljene, po srečnem naključju sem jih kak 

mesec nazaj našla v omari med pospravljanjem likovnega materiala. Otrokom sem jih pokazala 

kot presenečenje. Pri vprašanju Kaj je to? so že veselo vzklikali odgovor.  Posedli smo se za 

mize in  si pripravili voščenke. Vsak je dobil eno končnico in jo barval po sprednji strani. Ko 
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smo končali, smo jih razvrščali na veliki karton, ki predstavlja naš čebelnjak. Končni izdelek 

smo dobro zalepili na steno, saj je bil zaradi  končnic  kar težak. Ker so nekatere voščenke 

puščale barvo, sem jih za zaščito še prebarvala z lakom.  

 

Slika 19: Izdelovanje panjskih končnic 
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Slika 20: Naš čebelnjak 

 

Dan kasneje smo izdelovali še cvetlice in čebelice, ki bi dopolnile naš panj. Otrokom sem 

pripravila črno in rumeno barvo, liste,  lepilo, moder krep papir za krila ter črne kosmatene 

žičke, ki bi predstavljale tipalke. Žal smo bili tako pridni, da smo pozabili na slikanje in 

snemanje. Dekleta so bila še posebno zavzeta, saj so poprosila, da bi naslikale še cvetlice, zato 

smo naredili še te. K ustvarjanju je pristopila polovica otrok, izdelke pa smo, ko so se posušili, 

izrezali iz papirja in nalepili okoli našega panja. 
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Slika 21: Naš čebelnjak s čebelicami in cvetlicami 

EVALVACIJA DNEVA:  

Otroci so pričakovali, da bomo panjske končnice risali na papir, jaz pa sem jim kot 

presenečenje pokazala prave lesene deščice, oblik panjske končnice, ki sem jih po naključju 

našla v omari. Malce me je skrbelo, kako bom vsakomur omogočila njeno poslikavanje, saj sem 

jih imela premalo, a je po »srečnem« naključju manjkalo ravno toliko otrok, kot mi jih je 

zmanjkalo. V nasprotnem primeru bi iz kartona izrezala še kakšno iste velikosti in oblike. Otroci 

so jih zavzeto in ponosno barvali, veliko jih je nanjo risalo čebelje motive. Nekaj otrok pa jih 

je porisalo še po drugi strani. Otroci so samostojno izrisali streho in postavili panjske končnice 

na plakat, nanj pa sem jih prilepila jaz, saj sem zaradi njihove teže uporabila vroče lepilo, da 

bi bile bolje pritrjene. Postavila sem jih na natanko isto mesto, kot so jih položili otroci. Ker so 

od sebe dajale barvo in se ob dotikanju mazale, sem jih naknadno še premazala s sijajnim 

premazom. Ko smo jo lepili na steno, so otroci pomagali pri držanju, prišli so pa tudi do ideje, 

da manjkajo še cvetlice in čebele, zato so naslednji dan samostojno naslikali še te. Pri tem 

ustvarjanju je bila motiviranost velika, samostojno pa so sodelovali v celotni postavitvi 

čebelnjaka in njegovi izdelavi. 

 

4.3.2.4 Ogled filma o čebelah  

 

CILJI:   

 Otrok se seznanja z različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij (internet) ter 

komuniciranja s pomočjo računalnika. 

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

Kot so otroci že pri uvodnem načrtovanju predlagali, smo si zato,  da ugotovimo, kako čebele 

naredijo med, ogledali filmček. Na internetu sem poiskala film S čebelo do medu ( spletni vir  
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z dne 13. 11. 2015), žal nam povezava do igralnice ni delovala, zato smo odšli do naše zbornice 

in se posedli na velike stole. Ob ogledovanju filma smo se pogovarjali o tem, kaj prikazuje. 

Otroci so z velikimi očmi opazovali bližnje posnetke čebel in notranjosti čebelnjaka, satovje. V 

filmu  je prikazan tudi postopek pridobivanja medu iz satnic, tako da smo ob tem še spoznali, 

kako pride iz satovja do kozarca. Del, kjer čebele  delajo med in rojijo po satovju, smo še 

posebno pozorno ogledali in zraven opisovali, kaj vse vidimo, v nadaljevanju pa še kako 

nabirajo cvetni prah na drevesih in cvetlicah.  Ob tem smo prišli do ugotovitve, da se vse skupaj 

prične pri slednjih in da smo spoznali celotno pot medu. Otroci so celo sami od sebe pričeli s 

petjem pesmice »Čebelica« (J. Bitenc), ki si jo pripevamo že od začetka projekta.  

 

Slika 22: Ogled filma o čebelah 

EVALVACIJA DNEVA:  

Dokumentarec o čebelah, ki sem ga poiskala že prej doma na internetu, smo si najprej želeli 

pogledati v naši igralnici. Ko smo že vse pripravili, smo ugotovili, da do naše sobe internet ne 

seže, zato smo se preselili v našo zbornico. Otroci so nestrpno pričakovali ogled filma, zato je 

bilo čakanje še težje, ko smo ugotovili, da na računalniku v zbornici ne delajo zvočniki. Na 

mesto pripovedovalca sem tako vskočila jaz. Skozi slike dokumentarca sem jim opisovala 

posnetke in odgovarjali na njihova vprašanja, ki so se jim porajala ob ogledu. Pozorno so si 

ogledovali in poslušali ter vmes še celo pričeli s petjem pesmice o čebelici. Ob ogledu smo 

videli, kako čebelica nabira med, kam ga shranjuje, kam nese in kako spreminja v med. 

Posnetek je prikazoval tudi delo čebelarja in postopek, kako iz satnic iztisne med in natoči v 

lončke. Nekatere dele smo preskočili, saj je bil dokumentarec dolg in smo prešli samo k temam, 

ki so nas zanimale. Skozi film smo spoznali celoten proces, kako čebele pridelajo med. Otroci 

so z zanimanjem ogledovali posnetek in med seboj komentirali do zadnjega in videti je bilo, da 

so bistvene informacije izvedli prav ob njem. Preko videoposnetka so otroci dopolnili svoje 

znanje in utrjevali že znano. 
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4.3.2.5 Plakat »Od kod prihaja med?«  

 

CILJI:   

 Otrok klasificira in razvršča. 

 Otrok se seznani z iskanjem, zbiranjem in beleženjem informacij. 

 Otrok spoznava, da živa bitja iz okolja nekaj prejemajo in v okolje nekaj oddajajo. 

Že nekaj dni smo zbirali slike čebel, čebelnjakov …, ki so jih otroci pridno doma iskali s starši 

in jih nosili v vrtec. Danes pa bomo iz njih sestavili plakat » Od kod pride med?« 

Najprej smo med vsemi prinesenimi slikami  iskali tiste, ki sodijo na začetek, kakšna je pot od 

cvetlice do medu, so že dodobra spoznali, iskali smo tiste, kjer čebelice nabirajo med, te so 

nalepili na prvi plakat. Za drugi plakat smo iskali slike, ki se povezujejo s čebelnjakom in 

satovjem, delom, kjer čebele prinesejo med v čebelnjak in delajo med. Na tretji plakat smo lepili 

slike čebelarjev in pridobivanja medu iz satovnic ter na četrtega končne izdelke medu, hrane. 

Ko smo vse plakate pogledali od daleč, smo ponovili vrsten red, nato pa si vse skupaj posamično 

dobro ogledali. 

 

Slika 23: Izdelava plakata: "Pot medu" 
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Slika 24: Plakat: "Pot medu" 

EVALVACIJA DNEVA:  

Da bi utrdili naše vedenje o vprašanju »Od kod pride med? smo iz slik, ki so jih v preteklih 

dneh nosili od doma, naredili razčlenjen plakat iz štirih delov. Za začetek smo na mizo dali vse 

slikice, ki smo jih imeli. Na omare sem nalepila štiri velike liste in jim povedala, da bomo na 

vsakega nalepili samo tiste slike, ki pripadajo k določeni fazi te poti. Najprej sem jim dala 

navodilo, naj poiščejo vse slike, na katerih čebele nabirajo med. Ko so jih poiskali in preverili 

pravilnost, so vse nalepili na prvi plakat. Na drugega so na isti način poiskali in prilepili slikice, 

ki prikazujejo čebelnjak in dogajanje znotraj njega, na tretjega čebelarja in pridobivanje medu 

iz satovja ter na četrtega medene končne produkte. Pri vsaki fazi sem pustila, da so brskali in 

samostojno pregledovali, katere slike so pravilne in katere ne. Kljub vprašanjem, če so prav 

izbrali ali ne, jim nisem pomagala, le spodbujala, naj dobro pogledajo sliko in primerjajo z 

ostalimi. Otroci so med seboj sodelovali, izmenjavali informacije in drug drugega prosili za 

mnenje. Pri tej dejavnosti so se učili razvrščati in iskati informacije, s končnega plakata pa so 

dobili, oziroma utrdili,  informacije, da čebele celoten material pridobijo iz narave, ter z 

nabiranjem cvetnega prahu – opraševanjem vračajo naravi dobro delo, hkrati pa proizvajajo 

med, vosek, matični mleček … 

 

4.3.2.6 Risanje »Pot medu«  

 

CILJI:   

 Razvijanje fine motorike. 

 Negovanje in razvijanje individualnih  procesov v fazah doživljanja, zamišljanja,  

izražanja, komuniciranja in uveljavljanja  na področju umetniških dejavnosti. 
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Tiste otroke, ki so želeli, sem povabila k risanju »poti medu« oz. od kod pride med? 

 

Slika 25: Risanje "Poti medu" 

Ko so mi končni izdelek prinesli, sem jih poprosila, naj mi ga opišejo. 

Tajra (3 leta): »To je čebelnjak pa čebelica, ki nabira cvetni prah, kle (pokaže cvetlico)  pa ga 

da u žepke, poj ga pa nese u čebelnjak, pa nardi med.« 

Maša (3 leta): »To je čebelica, ki gre u čebelnjak, ker je nabrala cvetni prah, pa ga bo spremenila 

u med. Tukaj je pa sobica (panjska končnica).« 

Klara (3 leta): »To je čebelica, tole je … leti, nabira cvetni prah pa ga da u čebelnjak, klele je 

pa nardila med (pokaže).« 
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Manca (3 leta): »Rožice pa čebelica pa panjske končnice. Med da u lončke, pa ga da u čebelnjak 

pa nardi med«. 

 

Slika 26: Risba – Manca (3 leta) 

 

Slika 27: Risba – Klara (3 leta) 
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Slika 28: Risba – Tajra (3 leta) 

EVALVACIJA DNEVA:  

Ob tej dejavnosti so se mi pridružili tisti otroci, ki so želeli. Ker smo imeli pred tem že druge 

zaposlitve, se jih je javilo bolj malo, saj so bili željni proste igre. Vseeno pa so na moje veselje 

do mene prišla ravno tista dekleta, ki se zelo rada likovno izražajo. Za navodilo sem jim dala 

le, naj narišejo »Pot medu« oziroma Od kod pride med? Po končanem risanju sem vsako od 

njih poprosila, naj mi risbo opiše. Skozi njihova pripovedovanja in zamišljanja risbe sem se 

zavedla, da so si zapomnila prav vse faze poti in to tudi zelo lepo prikazale. 

 

4.3.2.7 Igrica »Od cvetlice do trgovine«  

 

CILJI:   

 Otrok je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

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

 Otrok se vživlja v različne vloge. 

Med jutranjim pogovorom in obnavljanjem, kaj vse smo že spoznali in se naučili, smo načeli 

pogovor o tem, kako bi mi prikazali z igro  »pot medu«. Postavili smo se na sredino igralnice 

in sem jih povprašala, kaj se najprej zgodi, od kod pride med in kako bi to prikazali? Otroci so 

takoj vedeli, da čebelice najprej naberejo cvetni prah na travniku so in pričeli »letati bzzz« po 

igralnici, oponašali nabiranje in shranjevanje prahu v čašice.   

Nato sem jih povprašala, kaj sledi? 

 »Nesejo ga v čebelnjak!« so  odgovarjali.   
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»Kje pa ga bomo imeli?« 

»Tukaj!«   

Za prostor so si izbrali igralni kotiček. 

»Kaj pa čebelice naredijo v čebelnjaku?« 

»Spijo! Naredijo med iz cvetnega prahu« so bili njihovi odgovori. 

Kazali so, kako ga dajejo iz čašic (uporabili so žepe) in mešajo. 

»No, potem pa pride kdo?« 

»Čebelar!« 

»Čebelar bom jaz. Vse vas pridne čebelice bom kaj … ?« 

»Pometla dol pa vzela med. Dala u lončke. Nesla u trgovino!« 

Prikazala sem ometanje čebelic, mešanje medu in natakanje v kozarce.  

Domenili smo se, da sedaj »postanejo« med in jih odnesem v trgovino. Za kraj smo si izbrali 

okensko polico. 

Tudi sama sem se spremenila iz čebelarja v kupca in  na okenski polici izbirala med vrstami 

medu. Nato smo se ponovno spremenili v čebelice in odšli na »travnik«.  

Igrica, ki so se je domislili, jim je bila zelo všeč, zato smo jo odigrali še nekajkrat. 

 

Slika 29: Igrica "Pot medu" – čebelice nabirajo cvetni prah 
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Slika 30: Igrica "Pot medu" – čebelice v panju iz cvetnega prahu delajo med 

 

Slika 31: Igrica "Pot medu" – med raznih okusov je v trgovini 

EVALVACIJA DNEVA:  

Idejo igrica Od cvetlice do trgovine  je ob pogovoru podala deklica. Otroke je klicala k sebi in 

jih postavljala ob plakat, nato pa so se ji pridružili še ostali, ter skupno sodelovali pri pravilih 

in izvedbi. Nato smo igrico s postajami (travnik in nabiranje medu, čebelnjak in čiščenje 

cvetnega prahu iz sebe, izdelovanje medu – prihod čebelarja in pridobivanje medu iz satovja - 

trgovina s policami medu) tudi zaigrali, postali so čebelice. Otroci so morali na določen znak 

odreagirati in zamenjati postajo, za zaključek pa, ko so se »spremenili v med v trgovini«, navesti 

katere vrste medu so. Pri tem smo istočasno ponovili prvo in drugo raziskovalno vprašanje. 

Otroci so samostojno izvajali igro le s pomočjo znakov za menjavo postaje in se ob tem tudi 

dramsko izražali. 
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4.3.3 ~ Kaj bi se zgodilo, če čebel nebi bilo več? 

 

4.3.3.1 Obisk čebelarja– intervju 

 

CILJI:   

 Otrok je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico. 

 Otrok se seznani z delom čebelarja in spoznava odgovore na svoja vprašanja. 

Ob dnevu tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki vsebuje maslo, med, kruh, jabolko in mleko, 

smo  v goste povabili tudi čebelarja Draga, ki nas je obiskal ravno med malicanjem. Najprej 

nam je predstavil čebelarsko obleko, satnice (ki smo jih tudi vonjali in tipali), s seboj pa je 

prinesel tudi cvetni prah, ki ga je imel pospravljenega v kozarcu.  Prijazno nam ga je malo 

odstopil in otroci so ga poizkusili, ob tem pa dodali, da je drugačen kot med, a dober. 

 

Slika 32: Okušanje cvetnega prahu 

Zanj smo imeli veliko vprašanj. 

Stella (3 leta): »Kaj bi bilo, če čebelic ne bi bilo?« 

Čebelar Drago: » Zelo dobro vprašanje.  Čebelice imajo dve vlogi, poleg tega da nosijo med 

zase in čebelarje, tudi oprašujejo.  Imajo vlogo v naravi, da oprašijo rastline. Če rastline niso 

oprašene, ne rodijo svojega sadu, jablana ne rodi jabolk, sliva ne rodi sliv. Oprašujejo cvetove, 

ti pa rodijo sad. Brez opraševanja ne bi bilo hrane in bi verjetno nastopila lakota. Ne bi bilo 

sadja, kmetijskih pridelkov in ne bi mogli kruhka jest.« 

Maša: »Kako čebele naredijo med?« 
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Čebelar Drago: » Čebelica gre od cveta do cveta, lahko tudi gre na drevesno mano, nabira 

nektar, cvetni prah. Tega spusti skozi želodček in ga potem skladišči. Ko ga skladišči v satovju, 

še ni zrel in se še suši, 10–15 dni je v satnicah, potem ga čebelice zaprejo in pokrijejo. Imajo ga 

za zalogo. Nekaj ga pojejo, drugo pa skladiščijo za čas, ko cvetnega prahu ni, čez zimo in tudi 

še pomladi. V teh satih imajo zaloge za celo leto. 

Manca: »Kaj delajo čebele pozimi?« 

Čebelar Drago: »Pozimi je hladno in se čebelice zazimijo. Pozimi ni cvetlic in se držijo v enem 

panju in se grejejo, so znotraj panja in ko so topli dnevi, se čebelice zbudijo.« 

Stella (3 leta): »So čebele tudi v hiši?« 

Čebelar Drago: »Njihova hiša je čebelnjak, lahko je tudi čebelji panj v naravi. A tu na 

Gorenjskem so slabe razmere in nobena čebelja družina v naravi ne preživi brez pomoči 

čebelarja.« 

Tajra (3 leta): »Kolk časa čebelice živijo?« 

Čebelar Drago: » Poznamo letne in zimske čebelice. Letne živijo 20–30 dni, zimske pa nekaj 

mesecev. Sedaj bodo zimske in te bodo preživele zimo in počakale do pomladi, takrat pa bo 

matica nova jajčeca zalegla,  nove mlade čebelice se bodo polegle, te bodo pa umrle, mladih pa 

bo vedno več in več, narava bo imela nov nektar, rožice bodo cvetele, jablane, hruške bodo 

cvetele in takrat bo čebelic toliko, da bodo lahko šle ven.« 

Za zaključek smo čebelarju še zapeli pesmico o čebelici in se mu prijazno zahvalili za obisk, 

on pa je pohvalil celoten projekt, predvsem pa mlade raziskovalce in njihovo zavzetost ter 

radovednost. 

 

Slika 33: Obisk čebelarja 
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EVALVACIJA DNEVA:  

Otroke sem že dan prej seznanila z obiskom čebelarja in se pogovarjala z njimi o tem, kaj vse 

bi ga vprašali. Eno izmed glavnih vprašanj je tudi naše novo raziskovalno vprašanje Kaj bi se 

zgodilo, če čebel ne bi bilo več? 

Kljub temu da so bili pripravljeni na obisk, so ob obisku delovali zadržano, mogoče zato, ker 

smo imeli zelo zgovornega čebelarja in je že takoj, ko je prišel, začel pripovedovati o vsem, kar 

je povezano s čebelicami in so otroci težko prišli do besede. Šele ko sem mu zaupala, da imajo 

otroci tudi vprašanja zanj in je postala tišina, so se opogumili. Vprašali so ga vse, kar so 

nameravali, nekateri pa so svoja vprašanja ponovili za predhodniki. Čebelar je na vsako na 

široko obrazložil, tako da so včasih otroci že s tem dobili odgovor, ki so ga še nameravali 

zastaviti. Nekaterim, ki so bili bolj plašni, pa sem priskočila na pomoč, saj so pozabili, kaj so 

nameravali vprašati. 

Skozi odgovore smo izvedeli marsikaj, predvsem pa, da bi bilo brez čebelic na svetu popolnoma 

drugače, bilo bi manj hrane, manj dreves bi rodilo, ne bi bilo medu in medenih izdelkov … 

Spoznali smo, da so zelo pomembne za nas in celoten planet in da je delo čebelarja, ki pridno 

skrbi zanje, občudovanja vredno, saj skrbi s tem za vse ljudi, živali, prihodnost.  

Za konec nam je predstavil še satovje, čebelarsko obleko in cvetni prah, ki nam ga je malce 

podaril in smo se kasneje posladkali z njim. Ob okušanju so povedali, da je dober, nekateri pa 

so se kljub istemu odgovoru vidno pačili. 

Obisk je potekal na dan tradicionalnega zajtrka in je bil prijetno doživetje za naše otroke.  Bili 

so pohvaljeni s strani čebelarja, saj ni pričakoval od tako »majhnih otrok« toliko osvojenega 

znanja.  

Otroci so bili aktivni ves čas obiska in so sodelovali pri pogovoru. Cilj je bil dosežen, saj smo 

odgovor na naše vprašanje izvedeli iz prve roke in so otroci ob pogovoru znali ponoviti 

posledice, kaj bi bilo, če čebel ne bi bilo več. 

 

4.3.3.2 Obisk mamice čebelarke  

 

CILJI:   

 Otrok je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 Otrok se seznanja z različnimi poklici – čebelarstvom, njihovim delom. 

Dan kasneje nas je obiskala mamica punčke iz naše skupine. Doma imajo prvo leto čebelnjak 

in sama se je ponudila, da nam prinese na ogled enega izmed panjev. Kot presenečenje je prišla 

je po naši jutranji malici. Otroci so jo z začudenjem gledali, kaj počne pri nas in klicali Lauro 

(hči): »Lej, Laura, tvoja mamica!«  
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Za začetek nam je povedala nekaj o čebelah, otroci so pridno poslušali in povedali, da smo mi 

tudi izdelali čebelnjak. Zatem jih  je povprašala, kaj ima s seboj. Otroci so vedeli, da je to panj. 

Poslušali smo, če je poln ali prazen, in ker nismo ničesar slišali, smo se odločili, da ga odpremo 

in preverimo. Del za delom ga je razstavljala, predstavljala dele in jih kazala otrokom, ki so se 

gnetli okoli. Ko smo ga popolnoma razstavili, smo ugotovili, da je res prazen in da čebelic ni 

notri. Laura je svoji mamici ves čas pridno pomagala. S seboj je imela tudi kadilo, zaščitna 

oblačila in na vprašanje, kdo bi poskusil nadeti zaščitni klobuk, je nastala prava zmeda, saj so 

to želeli prav vsi, tudi jaz.  Za zaključek smo si ogledali še medeno ploščo, ki smo jo pretipali 

in vonjali. 

Otroci so jo povprašali tudi, zakaj so čebele v čebelnjaku. Odgovorila jim je, da so jih tja dali 

čebelarji, da lažje pridobivajo pridelke.  Enega dečka je še vedno zanimalo, kaj bi bilo, če čebel 

ne bi bilo in na to vprašanje so odgovorili njegovi prijatelji: »To je povedal že čebelar; ne bi 

bilo medu; ne bi bilo hrane …«  

V zahvalo smo ji narisali risbice, na katerih je bilo največkrat opaziti – čebele. 

 

 

Slika 34: Obisk mamice čebelarke; predstavitev panja in oblačil 
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Slika 35: Laura (3 leta) v čebelarjevem pokrivalu 

            

 

 

Slika 36: Risbice v zahvalo 
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EVALVACIJA DNEVA:  

Laurina mamica se je sama ponudila, da pride na obisk, saj imajo tudi pri njih doma čebelnjak 

in se ukvarjajo s čebelarstvom. Ponudbo sem z veseljem sprejela, saj bi tako otroci še dodatno 

utrdili in obnovili znanje. S seboj je prinesla panj in ga skupaj z otroki razstavila. Otroci so pri 

tem aktivno sodelovali in veliko več spraševali kot dan pred tem, ko je bil na obisku čebelar, 

opaziti pa je bilo tudi, da so spraševali ista vprašanja, nanj pa so odgovarjali kar drugi otroci. 

Laura, hčerka, je še posebej pomagala mamici in otrokom dajala na ogled satovje, kadilo … 

Za zaključek smo smeli vsi, tudi jaz, pomeriti čebelarski klobuk, ob pomerjanju pa mi je Laura 

zaupala, da je spredaj del s črno barvo, da se bolj vidi. Presenečena sem bila toliko bolj, ker 

deklica zelo malo govori, še posebno pa z menoj in vzgojiteljico, odgovor pa mi je podala sama. 

Za zaključek so ji otroci zapeli pesmico o čebeli ter narisali risbice, seveda o čebelah. 

 

4.3.3.3 Plakat z/brez čebel  

 

CILJI:   

 Otrok je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 Otrok klasificira in razvršča. 

 Otrok ima možnost načrtovati in predvidevati prihodnost. 

Začeli smo s pogovorom, kaj bi bilo če čebel ne bi bilo.  

Odgovori otrok: 

 Medu ne bi bilo. 

 Ne bi bilo nas. 

 Zato… 

 Ne bi bilo cvetnega prahu (odgovori so se ponavljali). 

 Ne bi bilo medu (odgovori so se ponavljali). 

 Ne bi bilo  hrane (odgovori so se ponavljali). 

 Sadja … 

Nadaljevali smo z izdelovanjem plakata. Prinesla sem jim razne slike iz narave: cvetočih polj, 

pustih polj, polnih tržnic, praznih tržnic, dreves brez in s sadeži, … ter dva velika lista, na enega  

smo nalepili čebelo, na drugega pa prečrtano čebelo. Zanimalo jih je, zakaj je čebela prečrtana 

in obrazložila sem jim, da plakat s čebelo predstavlja, kaj imamo sedaj, ko imamo čebele, plakat 

s prečrtano čebelo pa, kaj bi bilo, če čebel ne bi bilo. Otroke sem nato poprosila, da slike 

primerno položijo na ustrezen plakat.  Z izjemo ene deklice so otroci slike pravilno  sortirali. 

Nato smo jih prilepili, vmes pa smo ponavljali, zakaj ta slika sodi na tisti plakat. Tudi ta dva 

plakata smo nalepili na steno, da bo na ogled vsem otrokom. 
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.  

Slika 37: Plakat z/brez čebel 

EVALVACIJA DNEVA:  

Z otroki smo današnjo dejavnost pričeli s pogovorom z in brez čebel. Ker smo večino informacij 

izvedeli slušno, se mi je zdelo prav, da za zaključek tega vprašanja naredimo še plakat s slikami, 

ki bo pomagal razumeti vprašanje/posledice tudi otrokom, ki so bolj vizualnega pomnjenja. 

Ker teh slik med tistimi, ki so jih otroci nosili od doma, večinoma ni bilo, sem določene sama 

poiskala, predvsem pa gledala, da so si ena drugi nasprotna. Otrokom sem predstavila svoj 

namen in jih poprosila za pomoč pri izdelavi. Slike je bilo potrebno ločiti na dva dela, prvega, 

ki predstavlja življenje brez čebel, in drugega, ki predstavlja življenje s čebelami. Otroci so 

sami pravilno porazdelili slike, nek deček pa se je pri  nalogi popolnoma zmedel in ni razumel 

naloge, tudi ob moji ponovni obrazložitvi kar ni in ni vedel, kaj naj s sliko naredi. Potem so mu 

pomagali otroci, ki so ga vodili do pravega plakata in mu pokazali kraj, kamor slika spada, 

nato so mu še povedali zakaj.  

Ob izdelavi plakata so se učili razvrščanja in spoznavali še preko slik, kakšno bi bilo življenje 

brez čebel. 

 

4.3.4 ~ Koristi in slabosti čebel in medu za človeka 

 

4.3.4.1 Pogovor o koristih čebel in medu za človeka  

 

CILJI:   

 Otrok je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 Seznanjanje z zdravim in varnim načinom življenja. 
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Po malici smo se posedli na blazine in nadaljevali z našim projektom. V naslednji fazi smo si 

začrtali, da preučimo za kaj vse sta med in čebela dobra.  

Otroke sem povprašala, za kaj vse uporabljamo med, kje ga uporabljamo. Odgovori so bili: »Pri 

hrani. Za kruh. Za čaj. Za na torto.« 

»Kdaj vam ga mamice dajo? «Odgovori: »Ko čaja pijemo. Ko zbolimo.« 

»Tako je, lahko je tudi zdravilo. Med je lahko hrana in zdravilo … «Za kaj vse sta čebela in 

med dobra?« Odgovori: »Ker se dajo v čaj. Pa namažemo.« 

»Zakaj so pomembne? Ker delajo med in … kaj delajo rožicam?« Odgovori: »Jejo cvetni prah. 

Ker letajo od cveta na cveta. Nabirajo cvetni prah …« 

»In rožice … ?« Odgovor: »Oprašujejo.« 

»Kaj se zgodi, ko oprašujejo, kaj se zgodi?« Odgovori: »Da ne uvenijo.« 

V nadaljnjem pogovoru jim opišem, kaj vse oprašujejo in kaj bi se zgodilo. Nato preidemo 

nazaj k našemu novemu raziskovalnemu vprašanju – kaj vse dobrega naredijo čebele? Kaj vse 

se da narediti iz medu in čebeljih produktov. Otroci so se takoj spomnili na med in medenjake, 

ki smo jih pekli. Povprašala sem jih, če so že kdaj slišali za vosek in kaj vse delajo iz njega. 

Odgovorili so, da so in en deček je povedal, da je slišal v trgovini, ena deklica pa, da ga dobimo 

v čebelarskem centru. S pomočjo podvprašanj so nadaljevali, da delajo iz njega svečke in 

okraske. V pomoč sem jim namignila, če so že slišali za voščenke in nadaljevala, da so tudi te 

iz voska. Pogovor smo zaključili s tem, da smo ponovili dognanja in z navodilom, naj prinesejo 

v vrtec embalaže izdelkov iz čebeljih produktov. Po končanem pogovoru smo dejavnosti 

nadaljevali z barvanjem novoletne dekoracije z voščenkami. 

EVALVACIJA DNEVA:  

Danes smo preko pogovora izvedeli veliko o koristih čebel in medu. Postavljala sem jim čim 

bolj odprta vprašanja, da sem spodbudila čim večjo miselno aktivnost. Počasi smo s 

povezovanjem in spominjanjem prejšnjih dejavnosti prišli do odgovorov, ki smo jih iskali ter 

soglasno pritrdili, da imajo veliko vlogo pri ohranjanju našega zdravja ter soustvarjanju v 

naravi. Zmenili smo se, da v vrtec prinesejo embalaže medenih produktov in izdelkov, da bi še 

bolj raziskali, kaj vse dobrega dobimo s pomočjo čebelic in medu. 

 

4.3.4.2 Predstavitev izdelkov iz medu, ugotavljanje koristi medu in čebel za 

človeka  

 

CILJI:   

 Otrok je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 Otrok spoznava različno prehrano in kako se varuje pred boleznimi. 
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Otroci so v vrtec prinesli veliko embalaž izdelkov iz medu, ki smo jih skupaj  pregledali.  Vsak 

otrok je predstavil, kaj je prinesel. Med izdelki so bili: matični mleček, medeni liker, propolis, 

voščena sveča, obesek iz voska, sirupi iz medu, medena čokolada, medena plošča … Iz 

predstavljenega smo ugotovili, da imamo veliko dopolnil in zdravil, ki vsebujejo med, že iz 

predhodnega znanja in raziskovanja pa, da ga uporabljamo kot dodatek pri kuhanju in pečenju. 

Spomnili smo se tudi na to, da brez čebel ne bi bilo sadja in seveda opraševanja, morda tudi 

nas. 

Ko smo se vrnili k predstavitvi izdelkov, smo voščeno/medeno ploščo tudi vonjali, tipali. 

Voščeno svečko pa smo tudi  prižgali in opazovali, če gori. Plamen smo nato skupaj upihnili. 

Vse izdelke smo na koncu postavili na razstavno polico ter jih povabila k ogledu. 

 

Slika 38: Predstavitev izdelkov iz čebeljih snovi; pihanje svečke iz voska 

EVALVACIJA DNEVA:  

Zmenili smo se, da otroci v vrtec prinesejo produkte iz medu, voska. Predstavitev smo planirali 

naslednji dan, a smo jo izvedli šele več dni zatem, saj so otroci še kar nosili material v vrtec. 

Ko smo ga zbrali že kar nekaj, so otroci predstavili vsak svojega ostalim prijateljem; kaj to je, 

kdaj ga zaužijejo, kdo jim ga da … Postavili smo ga na skupno poličko in se zmenili da bo to 

del naše razstave. Za konec sem jim kot izdelek iz voska predstavila še voščenke, za piko na i 

pa smo še preverili, ali svečka iz voska res gori. Ob tem so postali najbolj navdušeni in 

zasanjano v temi opazovali plapolajoč plamen. 

 Otroci so ob dejavnosti  spoznavali veščine nastopanja in komuniciranja ter ugotavljali 

koristne lastnosti čebeljih produktov, hrane, zdravil, vrste izdelkov. Utrjevali pa so tudi že 

predhodno pridobljene informacije ter jih nadgradili z novimi. 
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4.3.4.3 Izdelovanje svečk 

 

CILJI:   

 Negovanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem  povečane pozornosti v 

občutenje telesa, tipanje, vonjanje,  opazovanje pri izdelavi svečk. 

 Otrok razvija fino motoriko. 

 Otrok  je samostojen pri ustvarjanju. 

Nakupila sem stenj in medene/voščene plošče ter presenetila otroke v vrtcu. Po vsakodnevnem 

ponavljanju projekta sem jim pokazala že narejeno svečko in ponudila, da jo lahko naredi tisti, 

ki želi. Vsi otroci so  izdelali čisto svojo medeno svečo in jo odnesli domov. Skoraj vsakemu 

sem na začetku ovijanja stenja pomagala, saj jim ni uspelo tako tesno stisniti in zaviti, zavijali 

pa so sami. Želja po izdelovanju je bila velika, zato smo komaj končali z izdelovanjem v času, 

ki nam je ostal. 

 

Slika 39: Izdelovanje svečk iz medene/voščene plošče 

EVALVACIJA DNEVA:  

Ker so prejšnje dni tako navdušeno opazovali svečke, sem nakupila stenj in voščene plošče ter 

vsakemu od otrok omogočila, da naredi svojo. Čisto vsi otroci so pristopili k izdelovanju. Za 

začetek sem vsem otrokom predlagala, naj vosek povoha in pove, kakšnega vonja je. Zatem smo 

ploščo opazovali, njen vzorec, oblike celic, ter jih spodbujala naj jo potipajo.  

Večini sem na začetku ovijanja pomagala, saj je bilo potrebno stenj in ploščo na začetku tesno 

zviti skupaj, to pa večini zaradi slabe fine motorike še ni popolnoma uspevalo. Po tem koraku 

jim je šlo zvijanje brez težav.  
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4.3.4.4 Ugotavljanje slabosti čebel in medu za človeka, obisk zdravnika  

 

CILJI:   

 Otrok je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 Otrok se seznani z iskanjem, zbiranjem in beleženjem informacij. 

 Otrok spoznava, kako se lahko varuje pred piki in ukrepa po njih. 

Ob ponavljanju raziskanega smo prišli do tega, ali imajo čebele in med tudi slabe strani. Ob 

vprašanju, kaj lahko naredijo slabega, so vsi v en glas rekli: »Pičijo!« Povedala sem jim, da je 

poleg tega včasih kdo tudi tako občutljiv na čebelje produkte in pike, da potrebuje zdravila, da 

mu pomagajo. Ena deklica je povedala, da ji je enkrat babica pomagala, ko jo je čebelica pičila. 

Nek drug deček je dodal, da ga je enkrat pičil komar pa ga je babi namazala s kremo.  Ob 

vprašanju, kaj naredimo, če piči čebela, so otroci odgovarjali: »Umre čebela. Pri miru smo, da 

ne piči. Cukerček pojemo. Zdravnika pokličemo.« Ker so bili večinoma tiho in niso vedeli 

odgovora, sem jih povprašala, koga naj vprašamo, kaj ob tem naredimo. Otroci so takoj omenili 

zdravnika. Zmenili smo se, da ga obiščemo, ko bomo odnesli v zdravstveni dom naše izdelke 

na razstavo  in se o tem z njim pogovorimo. 

Ko smo prišli k zdravniku, pediatru dr. Millerju, smo imeli srečo, da je bila čakalnica prazna, 

kljub temu da smo v obdobju največjih prehladov in bolezni. Medicinska sestra nas je toplo 

pozdravila in povabila naprej. Zdravnik se nam je takoj pridružil, saj nas je bilo nemogoče 

preslišati. Za naš obisk je že vnaprej vedel, saj sem zanj poprosila že dan prej. Najprej so veselo 

kramljali ob predaji izdelkov, ob pogledu nanj pa so utihnili. 

Lepo smo ga pozdravili in v pričo otrok sem mu še enkrat povedala o našem projektu, nato pa 

otroke nagovorila, naj nadaljujejo, o čem raziskujemo in kaj želijo vprašati. 

Jaz: »Zakaj smo prišli k zdravniku, povejte, kar pogumno in naglas!« 

Otroci: »Kaj čebele naredijo slabega?« 

Zdravnik:  »Čebela lahko piči, in ko piči …« 

Deček: »Umremo.« 

Jaz: »Kdo umre?« 

Deklica: »Čebela.« 

Zdravnik: » … ko piči,  zaboli. Ampak čebelo bolj kot nas.« 

Deklica: »Če smo pri miru, pa nas lahko povohajo pa nas ne morejo pičt.« 

Zdravnik: »Tako je, ne piči vsaka čebela, le tista, ki jo mi razdražimo. Tista, ki ji mi nagajamo. 

Tista postane huda in nas lahko piči. In takrat nas bo zabolelo. Kaj pa bomo takrat naredili?« 

Deček: »S kremo bomo namazali.« 
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Zdravnik: »Najprej bomo želo, ki je v koži, odstranili. Potem bomo pa to hladili. Nekaj mrzlega 

bomo dali gor.« 

Deklica: »Jaz sem pa enkrat doma bila pa nisem hotla nič namazat.« 

Zdravnik: »Pa bi bilo bolje, če bi. Ker to pomaga in manj boli.« 

Jaz: »Kaj slabega še lahko naredijo čebelice? Če pride do alergije na čebelice pa lahko samo Vi 

gospod zdravnik pomagate, kajne?« 

Zdravnik: »Ja, v zelo redkih primerih se lahko pojavi kakšna alergija. Ampak redko. Se vi bojite 

čebelic?« 

Otroci: » Neee. Jaz se pajkov bojim. Kaj lahko naredijo še slabega.« 

Zdravnik: »Poleg pikov in alergij nič … Kaj pa lahko dobrega naredijo?« 

S pomočjo in podvprašanji so našteli koristi od čebelic: opraševanje, produkti za izdelke, hrana 

…   

Ker so odgovore izvedeli, niso bili več dovolj pozorni, zato smo na hitro z zdravnikovo pomočjo 

še enkrat ponovili, kaj naredimo ob piku čebele, nato pa se mu zahvalili za pomoč pri našem 

raziskovanju. Medicinska sestra nam je, v zahvalo za izdelke in obisk, vsakemu na roko 

odtisnila štampiljko čebelice. 

 

Slika 40: Obisk zdravnika 

EVALVACIJA DNEVA:  

Danes so otroci ugotavljali, katere so slabosti čebel in medu. Dejavnost sem pričela s 

pogovorom o tem, kaj vse o čebelah in medu otroci že poznamo in opaziti je bilo, da otroci o 

tem veliko vedo. Zataknilo pa se je, ko sem pogovor napeljala na slabosti. Pri pogovoru so 

aktivno sodelovali in z veseljem so pripovedovali svoje izkušnje pri piku čebel, kako ravnamo 
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ob piku pa niso znali odgovoriti. So pa znali povedati, kje bi našli odgovor oziroma od koga. 

Menim, da je bil pri dejavnosti dosežen cilj, saj so otroci sami prišli do ugotovitve, koga morajo 

vprašati o tem, kaj čebele naredijo slabega. 

Še isti dan smo skupaj odšli do zdravnika, ki je odgovoril na vprašanja otrok, kaj čebele 

naredijo slabega in kako ravnamo ob piku čebele. Na začetku so bili sramežljivi, ob 

opogumljanju pa so sčasoma že sproščeno klepetali z njim. Preko razgovora so spoznali, da 

imajo čebele več pozitivnih lastnosti kot pa negativnih. Najbolj jih je zanimalo, kaj morajo 

storiti v primeru, če jih piči čebela. Otroci so z zanimanjem poslušali zdravnika, mu postavljali 

vprašanja in tako so prišli do informacij, ki so jih želeli izvedeti. Menim, da je bil obisk 

zdravnika izkušnja, ki so se je otroci še bolj zapomnili in so bili še dodatno motivirani za 

raziskovanje. 

 

4.3.4.5 Izdelava plakata koristi/slabosti medu in čebel  

 

CILJI:   

 Otrok je vključen v komunikacijske procese z otroci in odraslimi. 

 Otrok klasificira in razvršča. 

 Otrok se seznani s slabostmi in koristmi medu in čebel, se navaja na čim bolj samostojno 

iskanje informacij. 

Na prazen list plakata sem označila z zeleno prostor, kjer bomo prilepili slike koristi čebel, z 

rdečo pa prostor, kamor bomo prilepili slike slabosti čebel. Slike smo poiskali med tistimi, ki 

so jih prinesli v vrtec in so jih poiskali doma s starši. Nato so jih razvrščali glede na pomen. Z 

veseljem smo ugotovili, da so čisto vse postavili na pravo mesto. Prilepili smo jih in preverili, 

ali je več koristi od čebelic in medu ali slabosti. Soglasno so se strinjali, da je več koristi in da 

so čebelice dobre in pomembne za človeka. 
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Slika 41: Plakat- koristi in slabosti čebel in medu; izdelovanje plakata 

 

Slika 42: Plakat- koristi in slabosti čebel in medu 

EVALVACIJA DNEVA:  

Za zaključek četrte faze smo z otroki iz slikic, ki so jih tekom projekta nosili, poiskali tiste, ki bi 

predstavljale koristi in slabosti medu in čebel. Nekaj slikic pa sem poiskala tudi sama, saj jih 

med  njihovimi nisem zasledila. Predstavila sem jim plakat in kaj bomo naredili ter naključno 
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porazdelila slike po mizah. Za nalogo sem jim dala, naj jih razvrstijo na predel prave barve 

(rdeča – slabo, zelena – dobro). Žal pri tem plakatu ni želela sodelovati cela skupina, 

predvidevam da zato, ker smo se ga lotili med igro. So se pa pridružili najbolj zavzeti pri 

projektu in vse slikice pravilno razvrstili na pravo stran. Ob tem sem spoznala, da smo uspešno 

osvojili odgovore na to vprašanje. Ob zaključku smo še nalepili slike ter plakat pritrdili na 

steno. Ob opazovanju slednjega smo ob pogovoru spoznali, da je veliko več dobrega kot slabega 

in da so čebele pomembne za nas in cel svet. 

 

4.4 REŠITVE – PREGLED PRVEGA PLAKATA IN POGOVOR O PROJEKTU 

 

CILJI:   

 Otrok je vključen v komunikacijske procese z otroci in odraslimi. 

 Otrok ugotavlja, kaj je novega spoznal in se naučil o medu in čebelah, svoje novo 

pridobljene izkušnje vključuje v obstoječe znanje.; otrok preveri začetne domneve in jih 

dopolnjuje. 

 

Ker projekt zaključujemo, smo skupaj pregledali plakat, ki smo ga naredili na samem začetku. 

Preverili smo vse zapisane  besede, obnovili naše znanje in ugotovili, da so se pri veliko stvareh 

motili, nekaj pa so že imeli pravilno osvojenega. Z aktivnim raziskovanjem smo prišli do vseh 

zaključkov in dobili odgovore na vsa njihova vprašanja. Najbolj pomembno pa je seveda, da 

poznajo odgovor na vprašanje, kaj vse prinašajo čebele in med v naše življenje. Nanj znajo že 

hitro odgovoriti, takoj omenijo med, hrano in zdravila, le beseda opraševanje jim nikakor ne 

ostane v spominu, zato jo sama začnem, oni pa nadaljujejo. V spominu jim je najbolj ostala 

igrica, ki so se je sami spomnili in ponovno so izrazili željo, da jo zaigrajo. Spominjali so se 

tudi svojih raziskovanj in pogovorov doma ter kaj vse so prinašali v vrtec in prišli do sklepa, 

da smo se skozi  naš projekt ogromno naučili. Zmenili smo se, da naše znanje v prihodnjih dneh 

predstavimo sosednji skupini, saj je ta večkrat ob obisku pri nas ogledovala naša zapisovanja 

in nam postavljala vprašanja. 
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Slika 43: Pregled prvega plakata in pogovor o raziskovanju 

EVALVACIJA DNEVA:  

Otroke sem spomnila na začetek našega projekta in plakat, ki smo ga naredili. Predlagala sem 

jim, da preverimo, kaj smo novega odkrili tekom raziskovanja, kje smo imeli prav, kje smo se 

motili. Ker smo imeli zapisanega, sem jim celotnega prebrala in sproti s podvprašanji 

preverjala, če zapisano še drži ali ne, kako smo to raziskali in kaj smo ugotovili. Otroci so zelo 

radi sodelovali in se spominjali preteklih tednov ter ugotovili, da so se ob tem veliko naučili. 

Ugotovili smo, da smo raziskali popolnoma vse in marsikje spoznali, da so tudi najbolj zanimivi 

odgovori pravilni, čeprav so se nam ob pisanju zdeli nesmiselni. Zmenili smo se, da naše znanje 

v prihodnjih dneh predstavimo sosednji skupini, Ribice, ki so naše povabilo z veseljem sprejele. 

 

4.5 PREDSTAVITEV NOVIH SPOZNANJ OTROKOM SOSEDNJE SKUPINE 

VRTCA 

 

CILJI:   

 Otrok je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

 Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob vsakodnevnih 

dejavnostih in v različnih socialnih situacijah. 

Za zaključek našega projekta smo se odločili, da ga predstavimo sosednji skupini. Preden so se 

nam pridružili, smo šli še enkrat skozi celotni projekt. Z mojimi podvprašanji smo se spominjali 

in sestavljali celoten potek našega raziskovanja. Spodbujala sem jih in jim prisluhnila, da so 

čim več povedali sami.  
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Nato smo postavili  mize, stole pred naše plakate in čebelnjak  ter pripravili naše izdelke, da 

bomo lažje otrokom pokazali, kaj vse smo novega spoznali. Ko smo bili pripravljeni, smo 

sosednjo skupino, ribice (3–4 let), povabili na obisk. 

V uvodu sem jim predstavila naslov našega projekta, nato pa prepustila besedo svojim 

varovancem, miškam. Ker so bili zadržani, smo najprej zapeli pesmico o čebelici, po njej pa je 

beseda lažje stekla. Pri opisovanju projekta so se otroci izmenjavali, velikokrat sem jim morala 

priskočiti na pomoč s podvprašanji in usmerjanji. 

Za začetek so frontalno otrokom predstavili, kakšne vrste medu poznamo in kako smo to 

ugotovili. Povedali smo jim, da smo obiskali trgovino, okušali med ter nosili etikete medu od 

doma, s tem pa ugotovili, da je največkrat kupljen med v naši skupini cvetličnega okusa. 

Omenili smo jim tudi, da med na hladnem postane trd in da smo to ugotovili, ko smo ga postavili 

ven na mraz, ko smo ga dali nazaj noter, na toplo, pa je postal tekoč. Nato smo jim predstavili, 

kako smo raziskovali pot medu; zbirali smo slike in jih lepili na plakate, poiskali čebelnjak, 

ogledali film, izdelali čisto svoj  čebelnjak. Kaj bi bilo brez čebel, nam je povedal čebelar, 

izdelali pa smo tudi plakat, kakšen bi bil svet in življenje človeka  z in brez čebel. Proti koncu 

so otrokom našteli še kaj dobrega (hrana, med, opraševanje, zdravila) imamo od čebelic in kaj 

slabega, zakaj je opraševanje pomembno (spomnili so se besede, čeprav jim je poprej delala 

težave) in kaj naredimo, če čebela piči … Ker so imeli očitno zadrego, sem jim kar pogosto 

pomagala s podvprašanji in usmerjanji, kljub temu da smo pred predstavitvijo ponovili in veliko 

več znali. Trema je očitno že pri teh malih glavicah naredila svoje in so se večinoma ozirali 

name, jaz pa sem jih spodbujala in pomagala s tem, da sem samo začela z iskano besedo, 

nadaljevali pa so sami. Kljub izpostavljenosti so se najbolj opogumili, ko so pokazali etikete 

izdelkov, ki so jih prinesli v vrtec ter pokazali in opisali plakate, ki smo jih naredili. Z največjim 

veseljem pa so jim zaigrali igrico »Pot medu«, ki so se je domislili sami, tam so se tudi  najbolj 

sprostili in od takrat naprej je predstavitev potekala še v bolj sproščenem vzdušju. Večina otrok 

iz sosednje skupine je z zanimanjem poslušala in opazovala, ko pa smo jih z  otroki povabili 

bližje k ogledu plakatov, risbic in izdelkov so se nekateri pridružili, nekateri pa so zašli k 

igračam. Tistega, ki je želel naš projekt pogledati od blizu, so naši otroci z veseljem potegnili 

k sebi in jim opisovali videno, nekateri so se celo kregali, kdo jim bo kaj predstavil. Najlažje 

so jim predstavljali  produkte in izdelke ter opisovali slike, pri plakatih sem stopila zraven in 

pomagala ter usmerjala.  

Ko smo opazile, da je pozornost padla in so se otroci oddaljevali od projekta, smo z njim 

prenehali in se zahvalili otrokom za pozornost in obisk, vzgojiteljice iz sosednje skupine pa so 

jih pohvalile za pridno in vztrajno raziskovanje ter poučno predstavitev. 
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Slika 44: Predstavitev projekta 

 

Slika 45: Predstavitev izdelkov 
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Slika 46: Predstavitev plakatov 

Cilji:  

 Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

 Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob vsakodnevnih 

dejavnostih in v različnih socialnih situacijah. 

 Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora. 

EVALVACIJA DNEVA:  

Za zaključek projekta so otroci predstavili svoje raziskovanje otrokom iz sosednje skupine, 

ribice. Pripravili smo prostor tako, da so bili stoli usmerjeni proti našim izdelkom in plakatom, 

ter pripravili izdelke, ki so jih prinesli. Skupaj z otroki sem stopila predenj in z mojo pomočjo 

so pričeli s predstavitvijo projekta. Počasi sem se oddaljila, da bi jim prepustila vodenje in jih 

čim bolj aktivirala pri samostojni predstavitvi. Ker so bili zelo zadržani, sem jih poskušala 

sprostiti s pesmijo o čebelici. Le-ta je pomagala, saj so prvi že začeli s pripovedovanjem, njim 

pa so sledili še ostali. Velikokrat jih je bilo potrebno spomniti še na kakšne podrobnosti ter jim 

pomagati s podvprašanji. Celoten projekt so zelo dobro predstavili, všeč mi je bilo, da smo ga 

predstavili skozi igro in pesmico. Opazilo se je, da so otroci zelo ponosni nase, saj so uresničili 

cilje in izvedeli vse, kar so si zastavili na začetku. Ob koncu smo goste povabili še k ogledu 

izdelkov, plakatov, slik, tam so se naši še bolj razgovorili, saj so se naredile manjše skupine in 

so postali bolj samozavestni.  
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5 EVALVACIJA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA 
 

 Kriteriji evalvacije: 

 Ali je bilo omogočeno aktivno raziskovanje, zbiranje informacij in sodelovanje vsem 

otrokom? 

Otroci so večinoma časa sami raziskovali ali pa so jim ob tem pomagali starši, v vrtcu pa sem 

včasih morala s podvprašanji vmes poseči tudi jaz. Veliko informacij je bilo potrebno poiskati 

izven vrtca, kar je pripomoglo še k večji angažiranosti otrok in staršev, saj so otroci zaradi želje 

po odkrivanju raziskovalnega problema še bolj intenzivno sodelovali in bili aktivirani skozi 

celoten projekt. V projekt so bili vključeni vsi otroci, saj je skoraj dva meseca predstavljal našo 

temo in se tako vsakodnevno vključevali v naše dejavnosti. Tekom projekta so radovedno iskali 

informacije in se jih tudi naučili iskati, veliko navdušenje pa so prikazali tudi, ko so svoje novo 

pridobljene informacije delili s prijatelji in otroci iz sosednje skupine. Vsakodnevno so si 

ogledovali naše plakate, knjige iz knjižnice ter izdelke, ki so jih prinašali ter se o tem med seboj 

pogovarjali, izdelke pa so uporabljali tudi pri prosti igri. 

 Ali smo prvotno načrtovane dejavnosti izvedli? 

Preden sem pričela s projektom, smo si na fakulteti zapisali določene smernice, sama pa sem 

doma naredila tudi osnovni načrt, kaj vse bi lahko v tej smeri raziskovali in vključili. Prvotno 

sem načrtovala  12-dnevni projekt, ki pa je zaradi razširjenosti svoje tematike postal veliko 

daljši. Vse dejavnosti so potekale tako, kot sem si jih zamislila in s tem uresničila vsa svoja in  

pričakovanja otrok. Prvotno načrtovane dejavnosti smo izvedli in zaradi izhajanj iz otrok, 

njihovih predlogov ter motiviranosti še celo nadgradili ter še razširili naš projekt. Velikokrat se 

je dnevna dejavnost razvlekla v večdnevno, saj je bilo nemogoče izvesti vse v enem dnevu ali 

vključiti vse otroke, ki so želeli v tem sodelovati. Z njihovo vključenostjo je potekalo vse veliko 

bolj gladko, saj so otroci sodelovali pri načrtovanju in motivirano pristopili k raziskovanju tudi 

naslednji dan. 

 Kakšni so bili odzivi otrok pri aktivnem raziskovanju? 

Vsakodnevno smo ponavljali, kar smo prejšnje dni raziskovali in s tem utrjevali nova 

spoznanja. Ker so bili del projekta, so še z večjim veseljem pristopili k vsaki dejavnosti in jo še 

dodatno bogatili s svojimi idejami. Ponosni so bili na to, da so v projekt raziskovanja vključene 

tudi njihove ideje in še posebno, da so bili lahko aktivno vključeni pri odkrivanju in 

raziskovanju le-teh. S tem so pridobivali na samozavesti in pridobili občutek vključenosti, 

uspešnosti, pomembnosti. 

 So se otroci po končanem projektu naučili kaj novega? 

Otroci so se gotovo ob projektu veliko naučili, nova spoznanja pa bodo še naprej nadgrajevali 

ali ohranjali skozi življenje, saj je ta tema ena izmed najbolj življenjskih družbenih tem, ki nas  

spremljajo na vsakem koraku. Ob zaključku projekta, predstavljanju sosednji skupini so bili 

sicer zadržani, a se je pri opazovanju proste igre takoj videlo, da  so temo osvojili, saj je bilo 
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opaziti veliko pogovorov o njej in vključevanja njenih dejstev v igro, risbo. Tudi mesece 

kasneje je bilo opaziti, da je bilo učenje z raziskovanjem uspešno, saj je bilo znanje še vedno v 

veliki meri prisotno, tekom leta pa veliko bolj opazno vključevanje otrok v vrtčevske dejavnosti 

in načrtovanje le-teh. 

Evalvacija raziskovalnih vprašanj: 

 Katere vrste medu poznamo? 

 

Otroci so ob koncu projekta pravilno znali našteti  več vrst medu, kaj se zgodi z njim na 

hladnem/toplem ter v katero hrano vse ga lahko vključijo. V vsa ta raziskovanja so bili 

aktivno vključeni, saj so od doma nosili etikete in recepte ter prisostvovali ob preizkusu 

in peki. 

 

 Od kod pride med? 

 

Ta odgovor na vprašanje so s samostojno igro znali uprizoriti v enem dnevu. Skupaj 

smo se domislili, da bi jo prikazali, kako bi posamezen del uprizorili, pa je bila  njihova 

ideja. Predhodno so znanja o tej temi pridobili skozi prebiranje knjig, slik, ki so jih 

prinašali od doma  in ob ogledu videoposnetka. 

 

 Kaj bi se zgodilo, če čebel ne bi bilo več? 

 

Na to vprašanje so najtežje dobili odgovore, le-te pa jim je posredoval čebelar. Da bi si 

lažje vse skupaj predstavljali, so na koncu izdelali plakat, kaj bi bilo, če čebel ne bi bilo. 

Iz slik, ki so jih našli in nanj prilepili, je bilo  najlažje razbrati dejstva, saj si iz samih 

besed celotne situacije niso najbolje predstavljali, slike, ki so prikazovale morebitno 

prihodnost, pa so jih pustile odprtih ust.  

 

 Koristi in slabosti čebel in medu za človeka. 

 

Pri samem raziskovanju je bilo tu še najmanj dela, saj so veliko informacij, ki bi jim 

prišle prav pri tem vprašanju, pridobili že pri prejšnjih. V veliko pomoč jim je bil 

zdravnik, ki jim je pojasnil, kako ukrepati, ko piči čebela in izdelki, embalaže zdravil, 

hrane, ki so jih otroci nosili od doma. V veliko veselje je bilo opazovati ugotovitve otrok 

ob spoznanju, da čebele v življenju pripomorejo k raznim stvarem, da so dobre in zelo 

pomembne za nas in celoten svet. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

Nov način dela – lastna aktivnost in participacija otroka – nam je dr. Turnšek predstavila na 

predavanjih in z željo naučiti se le-tega, sem se projekta lotila z velikim zanimanjem in 

veseljem. Na začetku sem podvomila v svojo uspešnost, a kmalu sem videla, da so bile vse 

moje bojazni zaman. Otroci so bili sprva zadržani pri lastni aktivnosti, ko pa so začutili, da se 

lahko sami izražajo, so samostojni, kritični in so v sam proces načrtovanja in izvajanja 

dejavnosti popolnoma vključeni, je projekt uspešno stekel. Kljub temu da je potekal dva 

meseca, smo ga pridno vključevali in nadgrajevali pri naših dejavnostih še naprej tekom leta. 

Pri projektu so bili otroci pri vseh dejavnostih aktivno soudeleženi in so si že na začetku 

projekta sami postavili cilje, kaj želijo izvedeti. Informacije so pridobivali z deskriptivnimi 

metodami, kot so: opazovanje, zbiranje podatkov v knjižnici, pri zdravniku (razgovor). Skozi 

vse dejavnosti sem jih spremljala, spodbujala in jih vodila, predvsem pa sem bila fleksibilna, 

saj sem upoštevala želje oz. ideje otrok. Spodbujala sem jih je k zastavljanju vprašanj, 

razgovoru in deljenju lastnih izkušenj in da te izkušnje povežejo z znanjem o čebelah in medu. 

Otroci so imeli ves čas možnost, da si ogledajo izdelke, knjige in plakate, ki so jih skupaj 

ustvarili, tako pa so svoje znanje lahko dnevno utrjevali. Ponudila sem jim tudi možnost 

rokovanja z različnimi materiali. Otroci so si celo izmislili igro o pridelavi medu, ki se jo še 

vedno z veseljem igrajo. Skozi celotne dejavnosti so bili motivirani za raziskovanje in imeli so 

polno idej, predvsem pa so radi govorili o svojih izkušnjah s čebelami.  

Otrokom je bil ta način dela všeč, saj so imeli možnost samostojnega, aktivnega raziskovanja, 

načrtovanja in sodelovanja pri ustvarjanju skupnih ciljev, pri tem pa so doživljali različne in 

trajne izkušnje. Tudi mesece po projektu so spoznanja in vtisi še vedno prisotni, kar je le še 

potrditev, da je aktivno učenje z raziskovanjem pri delu s predšolskimi otroki zelo uspešno in 

ga je potrebno v čim večji meri vključevati v vsakdanji učni proces. 

Menim, da je projekt uspel, saj sem jih skozi različne dejavnosti spodbujala, motivirala in jih 

usmerjala tako, da so sami prišli do informacij in posledično tudi do znanja, pri tem pa so se 

tudi zabavali in družili.  

Preko projektnega dela, učenja z raziskovanjem v vrtcu sem spoznala, da pri temah ne hitimo, 

dopustimo, da otroci čim več sodelujejo, da niso preveč vodeni in da naj se zastavlja čim manj 

zaprtih vprašanj. Na tak način spodbujamo otroško kreativnost, mu dajemo čas za premislek in 

raziskovanje, poizvedovanje, povečujemo samozavest in samostojnost pri razvijanju in 

izvajanju lastnih predstav in sposobnosti, hkrati pa jim omogočimo uspešnejše vključevanje v 

okolje in razvijanje pozitivnih odnosov.  

Žal je takih pristopov in načinov dela pri predšolskih otrocih bistveno premalo, vse preveč je 

še vedno usmerjenih in vodenih dejavnosti, otroke se podcenjuje in se jih ne vključuje z 

njihovim lastnim udejstvovanjem. Pri zastavljenih aktivnostih pogosto ne uporabljajo lastnega 

razmišljanja, ampak le povzemajo prepričanja, znanje, metode in izkustva drugih. 
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