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»Otrok je knjiga, 

iz katere beremo in v katero pišemo.« 

(Peter Rossenger) 



POVZETEK 

 

V vrtcih je veliko projektnega dela in čedalje bolj stremimo k temu, da so otroci v 

vrtcu čim bolj aktivni in da sami raziskujejo. Več študij je pokazalo, da ima 

raziskovanje pri otroku kar nekaj prednosti v primerjavi s tradicionalnimi učnimi 

aktivnostmi. Raziskovalni pristop se usmerja v razvoj otrokovih sposobnosti, 

konstruiranje znanja in v razvoj otrokovih potencialov. 

 

Diplomska naloga je bila izvedena po načelih aktivnega raziskovanja. V 

teoretičnem delu so predstavljene naslednje teme: kaj je aktivno učenje, vrste 

raziskovanja, koraki v zaprtem tipu raziskovanja in vloga vzgojiteljice v procesu 

raziskovanja. 

 

V empiričnem delu je predstavljen projekt, proces raziskovanja zaprtega tipa. Z 

otroki smo iskali odgovore na vprašanja, kaj vse se dogaja na železnici. 

Dejavnosti so bile sproti evalvirane. 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE 

– aktivno učenje 

– proces raziskovanja zaprtega tipa 

– predšolski otroci 



ABSTRACT 

 
 

There is a lot of project work done in kindergartens. The teachers encourage the 

children to be as active as possible and stimulate independent research. Several 

studies have shown that learning through research has several advantages 

compared to traditional learning. The research approach focuses on the 

development of the child's capabilities, construction of knowledge and 

development of the child's potentials. 

 

The thesis was done in accordance with the principles of active research. The 

following subjects are explained in the theoretical part: what is active learning, 

which types of research activities are there, what the steps in the closed type of 

research are and what is the role of the teacher in this process. 

 

The project – the process closed type of research – is included in the empirical 

part. The children were asked to answer what goes on at the railway station. The 

activities were evaluated during the activities. 
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– Preschool children 
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I UVOD 
 

Za diplomsko nalogo z naslovom Kaj vse se dogaja na železnici sem se odločila, 

ker sem videla, da so otroci v skupini pokazali velik interes za stvari, ki so 

povezane z vlakom in železnico na splošno. Skupina je bila navdušena, ko smo 

raziskovali, kaj se dogaja na železnici. Zaradi veselja do vlakov smo zato hodili 

tudi na sprehode, tako da smo vlake, ki so vozili od Litije do Ljubljane in v 

nasprotno smer, spremljali skoraj vsak dan. 

 

Pri otrocih sem želela, da bi svojo radovednost do železniškega prometa še krepili, 

in jih seznanjala z železniškem sistemom. Raziskovanje sem prilagodila njihovi 

starosti in jih tako tudi aktivno vključila v raziskovalni proces. 

 

Da bi bili otroci v raziskovalnem procesu aktivni, sem se odločila za metodo 

raziskovanja zaprtega tipa. Zame je ta metoda predstavljala velik izziv, saj se v 

taki vlogi še nisem preizkusila, prav tako pa tudi otroci ne. Zanimivost pri 

raziskovanju zaprtega tipa je ta, da se vloga vzgojitelja spremeni. Čeprav je 

njegova vloga pri tej metodi zelo pomembna, je drugačna od tradicionalne vloge 

vzgojitelja, kakršno poznamo v vrtcu. Njegova vloga je predvsem ta, da otroke 

spodbuja, usmerja in jim pomaga, če je treba. 

 

Za otroke je pomembno, da sodelujejo pri načrtovanju projekta in tudi izvedbi. S 

tem je njihova vloga aktivnejša in zahtevnejša. Otrok se postavi v vlogo 

raziskovalca – tako prek igre raziskuje in pridobiva nova spoznanja. 

 

Pred projektom sem imela v mislih kar nekaj vprašanj, tj. kdaj je pravi trenutek, 

da sama posežem v raziskovanje; kako bodo otroci raziskovali; ali bodo 

pripravljeni sodelovati; kako naj jih motiviram za tak tip raziskovanja. 

 

Kljub vsem vprašanjem pa sem si projekt začrtala in se dobro pripravljena podala 

novim izzivom naproti. 
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II TEORETIČNI DEL 
 

1 UČENJE 

 

Kaj je učenje? 

Po mnenju Marentič Požarnikove učenje, kot ga proučuje psihologija, ni le 

pridobivanje znanj, spretnosti in navad, ampak je pojem veliko širši. Učenje nam 

pomeni vsako progresivno spreminjanje posameznika pod vplivom izkušenj, torej 

pod vplivom interakcije z okoljem, in ne samo pod vplivom notranjih procesov 

biološkega dozorevanja in rasti organizma (Marentič Požarnik, 1980, str. 7). 

 

V učbeniku za psihologijo pa piše, da je učenje proces spreminjanja znanja ali 

vedenja zaradi izkušenj z razmeroma trajnim učinkom. Učimo se zaznavanja 

svojega okolja, obvladovanja gibanja, reševanja problemov, čustvenega 

doživljanja, obvladovanja in izražanja, prepoznavanja in zadovoljevanje svojih 

potreb, sporazumevanja z drugimi ljudmi in reševanja konfliktov z njimi 

(Kompare idr., 2006). 

 

Ferjančičeva pravi, da znanost še ni izoblikovala stališča, ali je učenje eden ali več 

neodvisnih procesov in da še nimamo enotne definicije učenja. V psiholoških 

definicijah se poudarja proces učenja, v pedagogiki pa je poudarek na njegovih 

rezultatih (Ferjančič, 1994, str. 8, 9).  

 

Vigotski pravi, da predšolski otrok sam ustvarja teorije o izvoru stvari in sveta, 

poskuša si pojasniti odvisnosti in odnose, njegovo mišljenje na tej stopnji pa je 

slikovito in konkretno. To pomeni, da predšolski otrok ne ustvarja le posameznih 

dejstev, ampak že posplošuje (Batistič Zorec, 2006, str. 75).  

 

Učimo se z različnimi oblikami učenja. Učenje razvrščamo od enostavnega, 

klasičnega pogojevanja prek instrumentalnega pogojevanja in modelnega učenja 

do najbolj zapletenega (kompleksnega) učenja z vpogledom (Kompare idr., 2006, 

str. 74). 

 



Mahkovic, A. (2011). Kaj vse se dogaja na železnici. Diplomska naloga. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta 

 3 

Avtorji pravijo, da je klasično pogojevanje oblika učenja, za katero je značilno, 

da se organizem nauči neobičajnih in nehotenih odzivov, se pravi ne 

avtomatiziranih odzivov na nevtralne dražljaje, ker sta bila določen odziv in 

določen dražljaj večkrat povezana. Na temelju brezpogojnega odziva, ki je 

podedovan, se nauči pogojnega odziva, ki je pogojen z izkušnjo (Kompare idr., 

2006, str. 75). 

 

Instrumentalno pogojevanje je oblika učenja, pri kateri se spremeni verjetnost 

pojavljanja vedenja (odziva, reakcije) glede na posledice, ki jih ima to vedenje za 

posameznika. Instrumentalni ali operativni odziv je tisti, ki zagotavlja delovanje 

dražljajev s prijetnim učinkom ali pa preprečuje delovanje dražljajev z neprijetnim 

učinkom (Kompare idr., 2006, str. 79). 

 

Modelno učenje je učenje, pri katerem se novega vedenja naučimo le z 

opazovanjem modela. Bandura (1986, v Feldman, 1993; Woolfolk, 2002) opisuje 

štiri elemente modelnega učenja:  

1. Pozornost – oseba je pozorna na vedenje modela in ga zazna. 

2. Zapomnitev – oseba informacije o določenem vedenju shrani v dolgotrajni 

spomin. 

3. Izvajanje – oseba vedenje, ki si ga zapomni, vadi. 

4. Motivacija – za posnemanje vedenja je pomembno učenčevo pričakovanje 

posledic, ki bi jih zanj imelo to vedenje (Kompare idr., 2006, str. 86). 

 

Učenje z vpogledom je oblika učenja, za katero je značilna nenavadna rešitev. To 

lahko obnovimo pri naslednjih takšnih ali le podobnih problemih. Učenje z 

vpogledom je povezano z mišljenjem in s pomnjenjem; opišemo ga lahko v dveh 

stopnjah: 

1. reševanje problema in rešitev; 

2. shranjevanje rešitve v spomin in priklic v podobnih situacijah. 

Sestavljen način učenja je značilen za višjerazvite sesalce in človeka. Pri ljudeh se 

ta način učenja pojavlja med prvim in drugim letom, vendar ne ostane na 

kognitivni ravni, ampak se razvije na zapleteno abstraktno raven (Kompare idr., 

2006, str. 88, 89). 
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 1.1 UČENJE IN IGRA 

 

Ferjančičeva pravi, da ima igra v razvoju otroka zelo pomembno vlogo, saj daje 

otroku možnost za skladnost med gibalnim, čustvenim, socialnim in spoznavnim 

razvojem. Je način, kako se otrok uči tisto, česar ga sicer nihče ne more naučiti. 

Pravi, da se otrok v igri uči, ne da bi se tega zavedal, cilji igre pa so pogosto 

imanentni v materialu in igračah. Otrok je tako v igri osvobojen notranjega in 

zunanjega pritiska ter je tako motiviran, da na spontan (sebi primeren) način 

deluje v okolju. Pravi, da je treba igro v vrtcu spodbujati in razvijati, saj si otrok 

ne razvija samo različnih sposobnosti, ampak hkrati pridobiva tudi delovne 

navade (Ferjančič, 1994).  

 

Tudi Marentič Požarnikova pravi, da je igra v otroštvu najpomembnejši način 

otrokovega učenja in pridobivanja osnove za višje oblike učenja in razvoja 

mišljenja. Prek igre pridobiva čutne vtise – tipa, opazuje, posluša, voha, ko se 

aktivno ukvarja z različnimi gradivi, sestavlja, pretaka, gnete, pridobiva socialne 

izkušnje, ko prevzema različne vloge med vrstniki (Marentič Požarnik, 2000, str. 

28).  

 

Igro pa kot izjemno pomemben kontekst za socialni in socialno-kognitivni razvoj 

posebej poudarjata tudi Carsaro in D. Eder (1990), ko razlagata pomen in mesto 

vrstniške kulture v razvojnopsiholoških teorijah, zlasti tistih, ki razlagajo procese 

socializacije. Svoja razmišljanja o preseganju miselnosti, češ, da je pri mlajšem 

predšolskem otroku, ki še ni sposoben sodelovanja, vzpostavljanja prijateljstva, 

prevladujoča osamljena igra, je podkrepila z izsledki več raziskav. Corsaro (1981, 

v Corsaro in Eder, 1990) npr. ugotavlja, da mlajši predšolski otroci uporabljajo že 

uveljavljene koncepte prijateljstva na ravni dejavnosti in uveljavljenih fraz, npr. 

»Mi smo prijatelji, prav?«, samo zato, da bi okrepili solidarnost in medsebojno 

zaupanje. Goodwin (1985, v Corsaro in Eder, 1990) pa opisuje pogajanje kot eno 

ključnih rutin, ki jo mora otrok usvojiti znotraj koncepta vrstniške kulture; kot 

ustrezne navaja primerne igre, kot so: »gumitvist«, »trgovanja in kupovanje« – to 

so tudi igre, v katerih so predšolski otroci navadno zelo suvereni in uspešni 

(Marjanovič Umek, 2001, str. 73, 74).  
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Prav tako pa je v načelih kurikuluma zapisano, da je otroška igra tista dejavnost, 

ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je, če je 

opredeljena dovolj široko v smislu preseganja svoje vpletenosti v t. i. akademski 

ali razvojni pristop v predšolski vzgoji, razumljena kot način otrokovega razvoja 

in učenja v zgodnjem obdobju (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). 

 

2 AKTIVNO UČENJE 

 

Moč aktivnega učenja prihaja iz osebne pobude. Otroci so aktivni zaradi prirojene 

želje po raziskovanju; zastavljajo vprašanja in iščejo odgovore na vprašanja, ki 

spodbudijo njihovo radovednost; rešujejo probleme, ki so na poti do njihovih 

ciljev, in oblikujejo nove strategije poskušanja (Hohman in Weikart, 2005). 

 

Ko otroci uresničijo svoje namene, se vključijo v ključne izkušnje – ustvarjalne, 

trajne interakcije, ki podpirajo njihovo umsko, čustveno, socialno in telesno rast. 

Nedvomno aktivne učne izkušnje vplivajo na vse vidike dela z otroki in tvorijo 

jedro predšolskega kurikuluma (Hohman in Weikart, 2005). 

 

V Kurikulumu za vrtce je načelo aktivnega učenja opisano kot zagotavljanje za 

učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje iz vzgojiteljičinega 

načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja pa tudi iz otrokovih lastnih pobud. V 

ospredju učenja so: razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih, navajanje 

otroka na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov, 

omogočanje in spodbujanje otrok k verbalizaciji (rabi jezika v različnih funkcijah) 

in drugim načinom izražanja (Kurikulum, 1999, str. 16, 17). 

 

Prav tako se mora predšolska vzgoja v vrtcih graditi na otrokovih zmožnostih in 

ga voditi k pridobivanju novih doživetij, izkušenj in spoznanj, tako da – preden 

postavlja smiselne zahteve oziroma probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno 

učenje – mu omogočajo izražanje in doživljanje ter ga močno čustveno in socialno 

angažirajo (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). 
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Marentič Požarnikova (2000, str. 5) pravi, da se danes vse bolj poudarja, da: 

– učenje ni le kopičenje in zapomnjevanje spoznanj, ampak aktivna izgradnja 

osebnega smisla ob samostojnem kritičnem razmišljanju; 

– imajo obstoječe ideje, stališča, pojmovanja, cilji bistveni vpliv na to, kako in 

česa se naučimo; 

– je učenje tem bolj uspešno, čim bolj je aktivno, življenjsko vpeto v reševanje 

za učenca pomembnih problemov; 

– postaja »učenje učenja« eden najpomembnejših ciljev šolanja. 

 

 

Kamenov (1987) pravi, da so otroci subjekt vzgojno-izobraževalnega procesa in 

ne samo bolj ali manj površni opazovalci tistega, kar jim je pripravil odrasel. Ob 

tem se vloga vzgojiteljice v tem procesu ne zmanjšuje, ampak postaja bolj 

sodelovalna, posredna in usmerjena v to, da pri otrocih gradi zaupanje v lastne 

sposobnosti in težnje za naslanjanje na lastne izkušnje in logiko. 

 

Thomas Likona (1973) pa se sprašuje, zakaj morajo otroci sprejemati odločitve. 

Njegov odgovor je takšen: »Argument notranje motivacije vodi k mogoče najbolj 

zdravorazumnemu razlogu, zakaj moramo dovoliti otrokom, da izbirajo učne 

izkušnje. Otrok se bo, tako kot vsak drug, najbolje naučil tistega, česar bi se rad 

naučil. Če mu dovolimo izbirati, bo izbral to, kar ga zanima. Če ga kaj zanima, bo 

aktiven in bo razvil svoje razumevanje ter ne bo pasivni sprejemnik znanja. Piaget 

je petdeset let raziskoval otrokovo mišljenje in oblikoval predpostavko, da je 

otrokova aktivna vključenost v učenje bistvo razvojnega procesa. Otrok, pravi 

Piaget, je glavni arhitekt svojega mentalnega modela sveta.« (Hohman in Weikart, 

2005). 

 

Vloga vzgojitelja pri aktivnem učenju je, da otrokom ponudi sredstva za 

raziskovanje, nato pa sami raziskujejo. Vemo, da so otroci radovedni in aktivni 

zaradi želje po raziskovanju. Zato se pri aktivnem raziskovanju spremeni 

tradicionalna vloga vzgojitelja, saj ta postane organizator situacij in spodbudnega 

okolja. 
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2.1 POGOJI ZA AKTIVNO UČENJE 

 

Interakcija med odraslim in otrokom 

Za aktivno učenje je pomembna pozitivna interakcija med odraslim in otrokom. 

Odrasli si prizadevajo podpirati otroke, medtem ko se z njim pogovarjajo in 

igrajo. Odrasli, ki uporabljajo High-Scopov predšolski pristop, verjamejo v 

naslednje strategije (Hohman in Weikart, 2005):  

– da si z otroki delijo vodenje; 

– da se osredinijo na otrokove sposobnosti; 

– da z otroki vzpostavljajo pristne odnose; 

– podpirajo otroško igro; 

– za premagovanje socialnih konfliktov uporabljajo pristop reševanja 

problemov. 

 

Učno okolje 

Tudi učno okolje je pomembno za aktivno učenje. Tu je naloga odraslega, da 

igralni prostor uredi v posebne kotičke; tako podpira zanimanje otrok za 

raznovrstne dejavnosti. Materiali so raznoliki in otrokom dostopni. Shranijo jih na 

nizke police in dodajo slikovne oznake, tako da jih otroci samostojno poiščejo, 

vzamejo in tudi vrnejo (Hohman in Weikart, 2005). 

 

Dnevna rutina 

Rutino dosledno načrtujejo odrasli, ki otrokom omogočijo predvideti, kaj se bo 

zgodilo. High-Scopova dnevna rutina vključuje proces načrtovanja – izvedbe – 

obnove, ki otrokom omogoča izražati njihove namere, jih izpeljati in razmisliti o 

tem, kaj so počeli. 

 

Pri igri v veliki skupini dajejo spodbude tudi otroci, ne le odrasli. V skupini 

skupaj razpravljajo, dramatizirajo, dajejo pobude za glasbene in gibalne aktivnosti 

ter sodelujejo pri projektih in igri. Ob koncu dejavnosti sledi neke vrste 

evalvacija, ko se otroci pogovarjajo, kaj so počeli. 

 

Igra v majhnih skupinah pa spodbuja otroke k raziskovanju z novimi ali s 

poznanimi materiali, ki so jih izbrali odrasli glede na vsakdanja opažanja  
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otrokovega zanimanja, ključne izkušnje in glede na dogajanja v okolju (Hohman 

in Weikart, 2005).  

 

Vrednotenje  

Trdna podlaga za skupno opravljanje dela je skupinsko delo, ki gradi na 

spodbudnih odnosih med odraslimi. Vzgojiteljske skupine vsak dan opazujejo 

otroke, tako da so z njimi v interakciji. Tako zberejo čim več informacij oziroma 

čim bolj natančne. To pa storijo na naslednje načine: 

– dnevno načrtovanje (izmenjava opažanj otrok in analiziranje, sestava načrta za 

naslednji dan); 

– izvajanje dnevnih zapisov, ki temeljijo na tem, kaj vidijo in slišijo; 

– izpolnitev instrumentarija za vsakega otroka posebej, ki temelji na ključnih 

izkušnjah (občasno) (Hohman in Weikart, 2005). 

 

3 RAZISKOVANJE KOT METODA ATIVNEGA UČENJA 

 

3.1 KAJ JE RAZISKOVANJE 

 

Pri raziskovanju je za izhodišče določena problemska situacija, ki jo je treba rešiti. 

Maksim (1997) opredeljuje raziskovanje kot strategijo dejavnega učenja, ki je 

usmerjeno v reševanje problemov. S pomočjo raziskovalnega pristopa sledimo 

dvema temeljnima ciljema izobraževanja:  

– ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje; 

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

 

Uganka nas preganja, dokler je ne rešimo. Pravzaprav obdajajo uganke vsakega 

izmed nas. Teh je vedno več in silijo nas, da se sprašujemo in iščemo odgovore. 

Prevzeti smo od želje, da bi našli odgovore. Iščemo jih v neznanem in še 

nespoznanem. Tako je raziskovanje kot proces še najbolj podobno potovanju, na 

katerem v začetku še ne vemo, kam in kako bomo potovali, kaj vse bomo videli in 

slišali, kje bomo našli cilj. Čeprav skriva takšno potovanje polno neznank, je za 

nas vabljivo; vznemirjenje, ki je v nas, odločilno pripomore, da se odpravimo 

iskat odgovore.  
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Ljudje se veselimo potovanj. Veselimo se spoznanja novih predelov Zemlje, 

živalskih in rastlinskih vrst ter srečevanj z novimi ljudmi, njihovimi kulturami in z 

verami (Kobal, 1989, str. 7). 

 

Raziskovanje je zato eden temeljnih principov učenja v vrtcu (poleg igre kot 

osnovnega medija), saj merljivi izsledki (ocene, testi idr.) še niso prevladujoča 

motivacija za učenje. Menim, da je to ena temeljnih prednosti vrtcev, ki jo velja v 

polni meri »izkoristiti« za višjo kakovost življenja in učenja predšolskih otrok.  

 

Raziskovanje pomeni »obrniti na glavo« zdajšnjo prevladujočo strukturo 

pošolanih zaposlitev, ki je pogosto prisotna tudi v vrtcih. Zahteva odločitev 

vzgojiteljice, da bo skupaj z otroki raziskala izbran problem, tako da bo otrokom v 

podporo in pomoč pri samostojnem iskanju odgovorov, pri tem pa se skupaj z 

otroki tudi sama učila. Vloga vzgojiteljice ni več podajanje izdelanih, objektivnih 

znanj, ampak organizacija in mediacija med otroki in viri informacij ter pomoč 

otrokom pri dokumentiranju in analiziranju podatkov. V tem smislu predstavlja 

izziv za otroke in vzgojiteljice (Turnšek, 2003). 

 

Raziskovalni pristop izhaja iz obstoječih izkušenj otrok, njihovih predznanj in iz 

pojmovanj. Zato pogosto v procesu ne odkrivamo le znanih dejstev, ampak otroci 

gradijo (konstruirajo) nove prestave in pojme, »določajo« nove pomene, pogosto 

soočajo napačna, laična pojmovanja z znanstvenimi dejstvi. Vzgojiteljica skuša 

izhajati iz perspektive otrok in njihove pojmovne strukture. To je posebej 

relevantno pri izbiri problema, kjer uveljavlja načelo otrokovih interesov in 

življenjske bližine. Izhodišče učenja so problemi, ki so zanimivi, relevantni in so 

smiselno povezani z življenjem otrok, ne pa katalogi znanj posameznih 

znanstvenih spoznanj. Problemska vprašanja, ki jih zastavljamo, navadno segajo 

na več znanstvenih področij, kar zahteva interdisciplinarnost oziroma integracijo 

spoznanj in metodoloških pristopov več (družboslovnih) disciplin (Turnšek, 

2003). 

 

Raziskovanje daje prednost procesom pred produkti oziroma končnim rezultatom. 

V tem sledi enemu temeljnih načel sodobnega predšolskega Kurikuluma za vrtce 

(1999). 
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Raziskovanje pa tudi zagotavlja uveljavljanje iniciative otrok in njihovo aktivno 

udeležbo v vseh fazah raziskovanja – od postavitve problema do iskanja 

informacij, njihovega urejanja ter vse do odgovorov. Po mnenju veliko 

vzgojiteljic je prav to vzrok, da sta motiviranost in želja po spoznavanju ves čas 

projekta na visoki ravni; predvidevamo, da to prispeva k večji trajnosti učnih 

rezultatov oziroma znanj. Ena izmed pomembnih etap je ugotavljanje uporabnosti 

znanja. S tem postopkom preizkušamo ralevantnost novih spoznanj; ugotavljamo, 

kako lahko nova spoznanja, izkušnje, nove predstave in pojmovanja uporabimo v 

vsakdanjem življenju. Pogosto se raziskovanje zaprtega tipa nadaljuje v reševanje 

problemov odprtega tipa. V tem smislu prispeva k večji funkcionalnosti znanja 

(Turnšek, 2003). 

 

3.2 VRSTE RAZISKOVANJA 

 

Maxim (1997) se opira na teoretska izhodišča Piageta in Brunerja; govori o dveh 

tipih raziskovanja: 

– raziskovanje zaprtega tipa (INQUIRITY); 

– raziskovanje odprtega tipa (PROBLEM-SOLVING). 

 

3.2.1 ZAPRTI TIP RAZISKOVANJA 

 

O zaprtem tipu raziskovanja govorimo takrat, kadar otroci rešujejo problem oz. 

skušajo odgovoriti na raziskovalno vprašanje z določenimi informacijami in s 

podatki. Rešitev temelji na analizi informacij, ki jih otroci poiščejo sami ali s 

pomočjo vzgojiteljice. Najprej postavijo domneve in jih dokumentirajo, nato se 

usmerijo k iskanju informacij. Otroci zbirajo informacije z različnimi tehnikami. 

Ob tem so aktivni, informacije medsebojno primerjajo in skupaj iščejo rešitev. Na 

koncu preverijo predlagane domneve in postavijo ugotovitve.  

 

Raziskovanje zaprtega tipa nam na zastavljeno vprašanje oziroma problem ponuja 

en pravilen odgovor oziroma rešitev problema. Ta mora temeljiti na razumevanju, 

uporabi in na analizi konkretnih dokazov. 
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Cilji raziskovanja zaprtega tipa: 

– učenje sposobnosti za raziskovanje; 

– spodbujanje miselne sposobnosti; 

– otrok se uči opazovati, analizirati, zbirati …  

 

Za proces samostojnega dela je treba otroke naučiti pridobivanja in 

selekcioniranja potrebnih informacij v naslednjih fazah: 

– prepoznati in definirati osnovne informacije ali ideje izmed vseh podatkov; 

– izbrati primerno informacijo; 

– zapomniti si potrebne informacije za rešitev problema; 

– razlikovati med dejstvi in mnenji; 

– primerjati informacije po različnih merilih; 

– presojati pomembnost in primernost informacij za rešitev problema. 

 

Znotraj procesa posploševanja in generalizacije ločimo dva miselna procesa – 

indukcijo in dedukcijo. Zato glede na reševanje problemov ločimo dve vrsti 

raziskovanja zaprtega tipa:  

– induktivno raziskovanje zaprtega tipa – značilen je prehod z nižje na višjo 

raven znanja ter sklepanje s posameznega na splošno; 

– deduktivno raziskovanje zaprtega tipa – značilen je poudarek na miselnih 

procesih na uporabni ravni; to pomeni pridobivanje izkušenj, pri katerih se 

spodbudi miselni proces otroka z višje na nižjo raven ter sklepanje s splošnega 

na posamezno. 

 

Cilj obeh metod je spodbuditi otroke k reševanju problema na raziskovalen način; 

razlika je le v postopku uporabe metode. 

 

3.2.1.1 KORAKI V RAZISKOVANJU ZAPRTEGA TIPA 

 

– Opredelitev problema 

– Izražanje domnev 

– Iskanje informacij, podatkov in njihovo dokumentiranje ter urejanje 

– Rešitve oziroma odgovori na vprašanja 

– Uporaba novih spoznanj 
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John Dewey je menil, da je mišljenje sopomenka za raziskovanje in samo 

mišljenje vključuje naslednje korake: 

– priznanje, da problem res obstaja; 

– zbiranje informacij o problemu; 

– oblikovanje rešitev problema; 

– testiranje rešitev v praksi; 

– zbiranje podatkov testiranja; 

– povezovanje in prevzemanje vsega, kar se je zgodilo; 

– sestavljanje novega načrta za akcijo, ki temelji na tem, kar smo se naučili. 

 

V njegovem modelu raziskovanja zaprtega tipa so koraki predstavljeni na 

naslednji način: 

 

1 Opredelitev problema 

 

Problem, ki ga raziskujemo, najbolj jasno izrazimo tako, da izpostavimo 

raziskovalno vprašanje, ki pa mora biti natančno oblikovano, saj nam to 

zagotavlja, da dejansko raziskujemo, kar želimo (Turnšek, 2003). 

 

Interes otrok bo večji, če bomo izbrali problem iz njihovega vsakdanjega 

življenja. Problem naj bo zastavljen tako, da bodo imele njegove rešitve korist za 

otroke, saj bo motivacija le tako dovolj visoka.  

 

Če želi vzgojiteljica vzbuditi zanimanje za neki problem, pa mora dobro 

načrtovati predhodne dejavnosti, s katerimi bo pritegnila pozornost otrok in njihov 

interes za raziskovanje. Včasih zadošča, da v igralnico postavi zanimiv neznan 

predmet ali sliko, otroci pa ugibajo, kaj je to. S tem že sami oblikujejo 

raziskovalno vprašanje. Problem lahko izzovemo tudi z zanimivo pravljico ali 

zgodbo, z uganko … 

 

Dewey ugotavlja, da so prvi koraki v raziskovanju zelo pomembni, saj če ne 

morejo prepoznati določenega problema in če niso dovolj motivirani, ne moremo 

pričakovati ustreznih rezultatov. Od dobro zastavljenega raziskovalnega vprašanj 

je odvisen potek celotne naloge. 



Mahkovic, A. (2011). Kaj vse se dogaja na železnici. Diplomska naloga. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta 

 13 

2 Izražanje domnev 

 

Ko se otroci seznanijo in zavedo problema, ta v njih prebudi željo po raziskovanju 

oziroma rešitvi problema. Vzgojiteljeva naloga je, da jih načrtno in ustvarjalno 

vodi k razmišljanju o mogočih rešitvah. Spodbuja jih, jih opogumlja in da 

možnost vsem, da vsak pove svoje mnenje in domnevo. Otroci morajo čutiti, da 

jih vzgojitelj spoštuje in da ceni vsak njihov odgovor in mnenje, ga pohvali in ne 

kritizira, čeprav je napačen. Vsak odgovor dokumentiramo in pozneje preverimo 

njegovo pravilnost. Tako imajo otroci občutek varnosti in so zato sproščeni. 

Odgovore dokumentiramo na več načinov; lahko jih zapisujemo na plakat, 

naredimo miselne vzorce, jih narišemo, zbiramo fotografije, avdio- in 

videoposnetke … Otroci imajo pri postavljanju domnev pogosto zelo zanimive in 

pestre ideje, ki pa realistično (v vrtcu ali na splošno) niso izvedljive, zato jih 

moramo temeljito pretehtati. Za vzgojitelja je ta faza ključnega pomena, saj lahko 

preveri otrokovo predznanje in na tem gradi raziskovalni proces (Maxim, 1989).  

 

3 Iskanje informacij, podatkov in njihovo dokumentiranje ter urejanje 

 

Otroke je treba vzpodbuditi k aktivnemu razmišljanju o mogočih virih informacij 

za raziskovanje. Skupaj z vzgojiteljem izdelajo načrt, s katerim predvidijo, kako 

bodo zbrali podatke, ter opredelijo kraj, čas, način in vrsto zbiranja informacij.  

 

Otroci iščejo informacije in rešitve pri različnih pisnih, ustnih ali materialnih virih 

ter z različnimi tehnikami. Informacije lahko poiščejo v knjigah (revije, katalogi, 

leksikoni, priročniki, potovalne brošure …), fotografijah, lahko obiščejo različne 

ustanove, muzeje, odidejo na kakšno prireditev, povabijo koga na obisk … Pri 

iskanju informacij se lahko poslužujejo različnih razgovorov ali intervjujev, 

opazovanja in anket. Pomembni so lahko tudi starši, babice in dedki, šolarji ali 

druge odrasle osebe. Z vsemi informacijami pridemo do želenih rezultatov. 

Pomembno je, da vse informacije dokumentirajo in tako dobijo material, ki jim 

pomaga pri nadaljnjem raziskovanju. Zbrane informacije posredujejo drugim 

otrokom in preverijo, ali so postavljene domneve pravilne, in jih smiselno 

povežejo med seboj. Otroci nato ugotavljajo, kaj so imeli prav in kaj narobe.  
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Otroci v raziskovalnem procesu postajajo vse bolj samostojni. Pomembno je, da 

se odgovornost za učenje prepusti otrokom. Vzgojitelj naj ne podaja izdelanih 

znanj, saj s tem onemogoči otrokovo aktivno učenje. Vzgojitelj naj bo otrokom le 

v pomoč, in sicer tako, da jih usmerja, jim zagotovi dostop do informacij, 

organizira, skupaj z otroki načrtuje tehnike zbiranja informacij, jih spodbuja k  

dokumentiranju podatkov, pomaga pri urejanju in nudi pomoč pri sintezi 

informacij. 

 

4 Rešitve oziroma odgovori na vprašanja 

 

Proces raziskovanja končamo, tako da pregledamo zbrane podatke, jih uredimo in 

strnemo. V tej fazi otroci preverjajo domneve in oblikujejo sklepe. Tako lahko 

ugotovijo, kakšni so odgovori na zastavljena vprašanja. Vrnemo se na domneve, 

ki so jih otroci podali na začetku naloge, ter ugotovimo njihovo pravilnost 

oziroma nepravilnost. Otroci skušajo odkriti rešitve po določenem postopku 

raziskovanja, kjer uporabljajo znanstveno metodo, v kateri si sledijo naslednje 

faze:  

– opazovanje in zastavljaje vprašanj; 

– zastavljanje raziskovalnega vprašanja in cilja odkrivanja; 

– postavljanje hipotez in domnev na osnovi pridobljenih izkušenj in informacij; 

– zbiranje informacij in podatkov; 

– rešitev problema, uporaba spoznanj v praksi, interpretacija spoznanj in 

obveščanje preostalih o novih znanjih. 

 

5 Uporaba novih spoznanj 

 

Razmislimo, kako bi lahko v vsakdanjem življenju otrok uporabili nova znanja, 

nove pojme, predstave … in načrtujemo ustrezne dejavnosti. Tako znanje, 

izkušnje in rešitve uporabljamo v praksi v vsakdanjem življenju. Delo, ki smo ga 

skupaj opravili, lahko predstavimo na različne načine: pripravimo razstavo, 

naredimo izdelke. Cilj vsega učenja je uporaba znanja. Tako otroci svoje znanje in 

izkušnje uporabljajo ter na njih gradijo nova spoznanja in znanja (Turnšek, 

2002/03). 
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Marentič Požarnikova loči vlogo vzgojitelja pri raziskovalnem načinu na dela od 

tradicionalne oblike poučevanja. Poudarja, da mora vzgojitelj vzpodbuditi 

samostojno aktivnost otrok s svojim zgledom in navdušenjem. Znati mora 

usmerjati iniciativo otrok, da bo raziskovanje v okviru dogovorjenih vsebin in 

metod. Spremljati in vrednotiti mora izsledke, ne da bi zanemaril procese, ki so 

vodili do njih. Biti mora odprt, znati mora tvegati in prenesti odgovornosti ter kdaj 

tudi priznati, da česa ne ve (Požarnik, 1980). 

 

3.2.2 ODPRTI TIP RAZISKOVANJA 

 

Raziskava odprtega tipa pa se od zaprtega razlikuje po tem, da nudi več možnosti 

pravilnih odgovorov oziroma rešitev. Cilj raziskave ni usmerjen v otrokovo 

konkretno rešitev problema, ampak v uporabo domišljije; oblikovanje čim več 

novih idej. Gre za spodbujanje divergentnih miselnih procesov, prav tako pa lahko 

cilj usmerja h konkretni rešitvi oziroma izidu. Otroke vzpodbujamo k iskanju 

novih rešitev, izražanju novih idej, obenem pa k temu, da so pri reševanju 

iznajdljivi, vztrajni in izvirni.  

 

V raziskovanju odprtega tipa se poslužujemo naslednjih korakov: 

– opredelitev problema; 

– iskanje alternativnih oblik; 

– izbira in preizkušanje rešitev; 

– ocena rešitev; 

– uporaba rešitev (Turnšek, 2002/03). 

 

Odprti tip raziskovanja je cenjen kot spodbuda ustvarjalnega mišljenja. Otroci so 

spodbujeni k oblikovanju lastne rešitve problema. Raziskovanje odprtega tipa  

nudi več možnosti pravilnih rešitev oziroma odgovorov. Gre za spodbujanje 

divergentnih miselnih procesov. Vzgojitelj se lahko poslužuje dveh osnovnih 

načinov motiviranja otrok: 

– s pomočjo diskusije – vzpostavitev dileme; 

– z vzpostavitvijo spodbudnega, ustvarjalnega okolja (Turnšek, 2003). 

 

 



Mahkovic, A. (2011). Kaj vse se dogaja na železnici. Diplomska naloga. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta 

 16 

3.2.2.1 KORAKI V RAZISKOVANJU ODPRTEGA TIPA 

 

– Opredelitev problema 

– Iskanje alternativnih rešitev problema 

– Izbira in preizkušanje rešitev 

– Ocena rešitev 

– Uporaba rešitev 

 

3.3 VLOGA VZGOJITELJA V PROCESU RAZISKOVANJA 

 

Maxim (1997) pravi, da mora biti vzgojitelj razumljiv, da procesa raziskovanja 

otrokom ne oddalji, saj je cilj vsakega raziskovanja, da otroci sami pridejo do 

rešitve. Pomembno je, da je vzgojitelj v ključnih situacijah rdeča nit skozi 

raziskovanje, da je otrokom v pomoč in oporo. Maxim v svojem delu navaja, da 

mora biti vzgojitelj kot: 

– vir informacij; 

– vodič; 

– avtoriteta. 

 

Predvsem na začetku procesa, ko imajo omejene izkušnje z raziskovanjem, se 

otroci pogosto obračajo na nas po pomoč. Poskušamo jih usmeriti in jim tako 

omogočiti, da bodo sami prišli do rešitve. Ne smemo jim ponuditi končne rešitve, 

saj je naš cilj, da otroci z lastno aktivnostjo in odločitvijo oblikujejo sklepe.  

 

V fazi, ko otroci zbirajo informacije, jih usmerjamo k pomembnejšim podatkom, 

da ne bi krenili v napačno smer, tj. z namenom, da bi potrdili svojo domnevo in 

tako ne bi doživeli neuspeha, če bi se njihova domneva izkazala za napačno. 

 

V procesu raziskovanja lahko nastane tudi konflikt ali nerešljiva situacija. 

Pripravljeni moramo biti na pravočasno in pravilno ukrepanje, da situacija ne bi 

ovirala nadaljnjega dela. Vloga vzgojiteljic je torej predvsem voditi otroke po 

pravi poti, jih usmerjati, pomagati v dilemah in tako zagotoviti končno razrešitev 

problema.  
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III. EMPIRIČNI DEL  

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJ RAZISKOVANJA 

 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Otroci v predšolskem obdobju so pravi mali raziskovalci. Zato se v tem obdobju 

uveljavljajo aktivne strategije učenja; med njimi je tudi učenje z raziskovanjem 

oz. reševanje problemov zaprtega tipa (angl. inquiry); G. Maxim, 1997. Naveden 

pristop vključuje metodične izpeljave, s katerimi omogočimo otrokom, da sami 

rešujejo miselne probleme. Pri tem pridobivajo meta-kognitivne sposobnosti, kot 

so zbiranje in analiza informacij ter njihovo urejanje in dokumentiranje. Odrasli 

skozi raziskovanje nudi podporo po odkrivanju novega; zagotavlja otrokom 

dostop do virov in jim pomaga razumeti različne tipe informacij.  Pri zaprtem tipu 

raziskovanje sta pomembna dva cilja: da se otroci nekaj naučijo in se aktivno 

učijo; torej vsebinski in procesni cilji. Otroci zbirajo informacije s pomočjo 

različnih virov in različnih metod zbiranja podatkov. Pri tem je pomembno 

dejstvo, da je otrok v vlogi raziskovalca, vzgojiteljica pa mu nudi le pomoč, kadar 

jo otrok potrebuje. 

 

Metoda raziskovanja zaprtega tipa se mi je zdela zanimiva, saj otrokom nudi 

raziskovanje oziroma spodbujaš njihovo aktivnost pri raziskovanju. To metodo 

sem uporabila pri projektu »Kaj vse se dogaja na železnici«. Namen diplomske 

naloge je bil izvesti projekt, v katerem otroci spoznajo železnico in dogajanje na 

železnici s samostojnim učenjem. Tako smo z otroki postavili domneve, katere 

smo preverjali tekom projekta. Otroci so po zastavljenih domnevah raziskovali 

železnico.   
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1.2 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

 

– V praksi preizkusiti kako deluje metoda raziskovanja zaprtega tipa. 

– Ugotoviti, koliko otroci poznajo vlak in stvari, ki se dogajajo na železnici. 

– Ugotoviti, koliko novih stvari bodo otroci vedeli po končanem projektu. 

 

1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

– Kakšna je vloga vzgojiteljice v raziskovalni nalogi zaprtega tipa? 

– Kako se otroci odzivajo na dejavne strategije zbiranja, dokumetiranja in 

urejanja informacij? 

– Katere so prednosti in katere pomanjkljivosti metode raziskovanja zaprtega 

tipa? 

1.4 RAZISKOVALNA METODA 

  

Metoda je deskriptivna ter kavzalna ne-eksperimentalna. Izvajala bom dejavnosti 

projekta (opisala njihovo izvedbo) in jih sproti evalvirala. Pri raziskovalni metodi 

sem uporabila metode skupinskega in individualnega intervjuja ter pregled 

dokumentacije. Na osnovi evalvacijskih zapisov bom odgovorila na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. 

 

 

1.5 METODA DELA 

 

– Izvedba projekta zaprtega tipa 

– Evalvacija projekta  

– Študij strokovne literature 
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1.6 VZOREC 

 

V vzorec je bilo v šolskem letu 2010/2011 zajetih 17 otrok iz Vrtca Litija (enota 

Medvedek, skupina Miške). V skupini je 11 dečkov in 6 deklic, starih od enega do 

štirih let. Letos se je v našem vrtcu izvajal celoleten projekt z naslovom Železnica.  

 

1.7 PRIPOMOČKI 

 

Pri nalogi sem uporabila različne vire informacij, kot so: računalnik, internet, 

televizija, časopisi, knjige.  Uporabljali smo tudi pripomočke za beleženje 

dokumentacij. 

 

2 SHEMA PROJEKTA 

 

1. Opredelitev problema  

 

– Pogovor ob slikanici Vlak: Otroke s pogovorom motiviram, da začnemo 

razgovor o vlaku, ki je narisan pred nami. Slikanica je sestavljena tako, da se 

jo odpira, in s tem nastane dolg vlak. Otrokom zastavljam vprašanja o vlaku. 

 

2. Domneve 

 

– Kaj se dogaja na železnici: Otroci bi povedali, kaj vse se dogaja na železnici, 

in tudi, kje bi to izvedeli; za dodatno spodbudo bi jih motivirala z vprašanji, 

kot so: kje pelje vlak, kakšen je, kdo vse dela na železnici, kaj potrebujemo, če 

se želimo peljati z vlakom. 

– Izdelava plakata: dokumentiranje domnev, kaj vse se dogaja na železnici in 

kje bi to izvedeli. 
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3. Iskanje informacij in njihovo dokumentiranje 

 

Vsa vprašanja bodo otroci poizkusili sestaviti sami, če bodo kakšne težave, pa jim 

bom priskočila »na pomoč«. 

– Otroci iz revij strižejo vlake. Med danimi revijami poiščejo takšne, ki imajo 

vsebino železnice. Te slike nato nalepimo na plakat. 

– Iskanje slikovnega in neslikovnega gradiva na svetovnem spletu. Otroci bodo 

sami povedali, kaj si želijo, da vpišem v brskalnik, in tako bomo skupaj 

poiskali informacije. 

– Ogled DVD-ja zajček Bine – vlak. 

– Ogled stare parne lokomotive, ki stoji na železniški postaji v Litiji. Otrokom 

bom posredovala informacije o stari lokomotivi. 

– Obisk knjižničarke. Pred prihodom bomo poklicali v knjižnico (otroci bodo 

sami poklicali) in se dogovorili, da gospa pride k nam na obisk; povedala nam 

bo pravljico o vlaku ter prinesla še kakšne knjige o vlaku. 

– Obisk železniške postaje v Litiji. Predhodno bodo otroci poklicali na postajo 

in se dogovorili za obisk. Imeli bomo pripravljena vprašanja, če bi nas 

zanimala še kakšna druga informacija, ki je ne bi izvedeli. 

 

4. Odgovori oz. rešitve 

 

– Preveritev domnev iz druge faze (potrdite/ovržete). 

– Risanje vlaka – na dolg bel list bodo otroci narisali skupni vlak. 

– Naredimo sestavljanko vlak za magnetno tablo. 

– Otroci iz različnih likov sestavljajo vlak. 

– Ureditev železniškega kotička. 

– Izdelava plakata o tem, kaj smo odkrili, se naučili.  

 

5. Uporaba informacij 

 

– Predstavitev sosednji skupini (otroci bodo drugim otrokom pokazali, kaj so se 

naučili z raziskovanjem). 
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3 IZVEDBA PROJEKTA 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

1. dejavnost: Pogovor o vlaku ob slikanici 

 

Cilji 

– Motivirati otroke za nadaljnje raziskovanje. 

– Otroke spodbuditi h kreativnemu razmišljanju. 

– Otroci ob pogovoru doživljajo ugodje. 

 

Potek dejavnosti 

 

S pogovorom ob slikanici sem otroke hotela čim bolj motivirati za nadaljnje 

raziskovanje. Vzela sem slikanico o vlaku, ki se raztegne in postane zelo dolga, 

saj ima šest vagonov. S tem sem otroke zelo motivirala, saj jih je zanimalo, kaj 

vse se pelje na vlaku in kakšen je vlak. Dobro se mi je zdelo tudi to, da se knjiga 

razstavi v vlak. Na koncu sem prešla na vprašanje, ali vedo, kaj se še dogaja na 

železnici in kako tam poteka delo.  

 

Evalvacija 

 

S to knjigo in pogovorom sem otroke zalo motivirala. Veliko so odgovarjali na 

moja vprašanja in mi jih postavljali tudi sami. Pogovor se je v začetku zelo 

povezoval s slikami, na koncu pa sem ga razširila v vsesplošni pogovor o 

železnici. Dobro se mi je zdelo tudi to, da so otroci opazovali slike in na njih 

odgovarjali. Na neki sliki je bil narisan predor, kakor da je v daljavi, vlak pa je bil 

narisan blizu, in en fantek je dejal: »Joj, prevelik je vlak za predor!« Pojasnila sem 

mu, da je predor zato tako majhen, ker je narisan daleč stran od vlaka. Zelo 

poučno se mi je zdelo tudi to, da so otroci spoznavali pojme, kot so: blizu – daleč, 

majhen – velik, star – nov. V slikanici je bila lokomotiva zelo stara, saj je bila še 

na premog. Tudi to sem otrokom razložila. Ko smo si ogledovali to staro 
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lokomotivo, je fantek ugotovil, da ima lokomotiva »spojler«. Tisto na sliki je bil 

priključek za vagon.  

 

3.2 DOMNEVE 

 

2. dejavnost: Pogovor o železnici in dokumentiranje domnev 

 

Cilji 

– Spodbuditi otroke k razmišljanju, kje bi dobili informacije o vlaku, in 

dokumentiranje njihovih predlogov. 

– Otroci posredujejo svoje znanje o železnici. 

– Otroci se postopno seznanjajo z informacijami o železnici. 

 

Potek dejavnosti 

 

Po ogledu knjižice smo se pogovarjali o tem, kaj se dogaja na železnici. Ena 

dejavnost je prešla v drugo in tako so otroci začeli govoriti, kar že vedo o tem. 

Vprašala sem jih, ali se je že kdo izmed njih peljal z vlakom. Nekateri so mi 

povedali, da so se že peljali. Te sem vprašala, kaj so morali kupiti, da so se lahko 

peljali, kdo pelje vlak, kdo je prišel pregledat karte, kdo da signal za odhod vlaka. 

In tako so mi našteli, kaj vse se dogaja na železnici, kar pa je bilo tudi naše 

raziskovalno vprašanje. 

 

Evalvacija 

 

Dejavnost je potekala zelo spontano in otroci so se lepo vključili v pogovor o tem. 

Opazila sem, da otroci veliko vedo o tem, kaj se dogaja na železnici, katere vlake 

poznamo in kdo je kdo na železnici. Z otroki smo njihove domneve napisali na list 

papirja, zraven pa so mi tudi povedali, kje bi lahko določene stvari izvedeli. 

Otroke sem vprašala, ali vedo, kje vlak vozi. Ti odgovori so bili zanimivi. Otroci 

so mi povedali, da vlak vozi po železni cesti, po železniški postaji, da ima železne 

gume oziroma ima železna kolesa. Nato pa je en fantek začel pripovedovati, da 

ima doma vlak in železnico, da nato to sestavijo in vlak vozi po tirnicah. 



Mahkovic, A. (2011). Kaj vse se dogaja na železnici. Diplomska naloga. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta 

 23 

Zanimivo se mi je zdelo, da je povedal celotno zgodbo; na koncu je v kontekstu 

ugotovil, da vlak vozi po tirnicah. Še nekaj komentarjev otrok o tem, kaj vse se 

dogaja na železnici: 

– Luka: »Tam so vlaki, tovorni in potniški.« 

– Ožbej: »Je prometnik.« 

– Timon: »Ima lopar.« 

– Tilen Š.: »Ja, zato da bo vlak prišel.« 

– Vid: »So potniki. To so tete pa strici.« 

– Luka: »Lučke, to pomeni stop, vlak.« 

 

Kje bi izvedeli? 

– Luka: »Lahko bi šli po tirnicah, pa bi ga našli (vlak).« 

– Tilen F.: »Jaz imam doma vlak in železnico.« 

– Tilen Š.: »Lahko poslušamo pesmico o vlaku.« 

– Luka: »Na računalniku ga najdemo.« 

– Teo: »Po televiziji so vlaki.« 

– Vid: »Gremo na sprehod tam, kjer so vlaki.« 

 

  

 

 

3.3. ISKANJE INFORMACIJ IN NJIHOVO DOKUMENTIRANJE  

 

3. dejavnost: Striženje vlakov iz revij in izdelava plakata 

 

Cilji 

– Otroke motivirati za striženje vlakov in drugih stvari, povezanih z železnico. 

– Otroke spodbujam pri striženju. 
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– Otroci ob svojem delu doživljajo ugodje. 

 

Potek dejavnosti 

 

Otrokom sem po končanem zajtrku na mizo pripravila različne revije. Ene so bile 

z vsebino železnice, druge pa s to temo niso bile povezane. Na drugo mizo sem 

jim pripravila škarje. Otroci so si najprej pri prvi mizi ogledali revije. Tiste, za 

katere so ugotovili, da je v njih vlak, so odnesli k drugi mizi in tam izstrigli vlake. 

Otroci so lahko revijo tudi pogledali in sami ugotovili, ali je v določeni reviji vlak. 

 

Evalvacija 

 

Otrokom striženje vlakov ni šlo najbolj od rok, saj so še zelo majhni za tako 

dejavnost. Pustila sem jim, da so sami izrezali vlake, in kolikor so jih izrezali, smo 

jih nato nalepili na plakat. Nekatere vlake pa sem izrezala tudi sama, saj smo jih 

nato potrebovali, da smo jih na plakatu razvrščali. To smo naredili tako, da smo 

vlake razvrščali po tem, ali so tovorni, potniški, stare parne lokomotive in pa 

delovni vlaki. Ti pojmi in povezava s sličicami pa jim gre zelo dobro. Za vse 

vlake so vedeli, kateri so, tako da smo plakat zelo lepo opremili s sličicami. 
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4. dejavnost: Iskanje slikovnega in neslikovnega gradiva na spletu 

 

Cilji 

– Otrok spoznava različne načine zbiranje informacij. 

– Otroci spoznavajo splet kot vir informacij. 

– Otroci dajejo ideje, kaj iskati na spletu. 

 

Potek dejavnosti 

 

Z otroki smo se odpravili v pedagoško sobo, kjer je v našem vrtcu računalnik. 

Tam smo si ogledali še različne stvari, ki so nas zanimale v povezavi z železnico. 

Ko smo prišli pred računalnik, so otroci povedali, kaj naj vpišem v brskalnik, da 

bomo našli kaj v povezavi z železnico. 

 

Evalvacija 

 

Otrokom se je to zdelo zelo dobro, saj je bilo to prvič, da so odšli na računalnik in 

si sami poiskali kakšno stvar. Takoj ko smo prišli do računalnika, je eden izmed 

fantkov predlagal, da bi v iskalnik vpisali besedico vagoni. Ker so otroci v moji 

skupini stari med enim in tretjim letom, je bilo to zelo dobro, saj so hoteli izvedeti 

neko informacijo v povezavi z vlakom. To me je kar malce pozitivno presenetilo, 

saj so otroci res lepo sodelovali pri iskanju. Nas je najbolj zanimalo slikovno 

gradivo, saj to otrokom pri tej starosti pomeni največ. Smo pa prebrali tudi nekaj 

zanimivosti o različnih lokomotivah in tudi drugih stvareh, ki smo jih našli na 

wikipediji. Po mojem mnenju je bila to za otroke edinstvena izkušnja, saj so zelo 

uživali.  
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5. dejavnost: Ogled DVD-ja zajček Bine – vlak 

 

Cilji 

– Otroke seznaniti z dodatnimi informacijami o železnici. 

– Otrokom pripraviti vzdušje ob gledanju dokumentarne risanke. 

– Otroke motivirati za pozorno gledanje dokumentarne risanke. 

 

 

 

Potek dejavnosti 

 

Z otroki smo spet odšli v pedagoško sobo, ki sem jo zatemnila. Stole sem 

postavila v dve vrsti, da je bilo tako, kot da bi bili v kinu. Ko smo z otroki prišli v 

sobo, sem jim povedala, da si bomo ogledali zajčka Bineta, kako pripoveduje o 

vlaku. Otroci so se posedli na stole in začeli smo ogled. 

 

Evalvacija 

 

Otroci že poznajo zajčka Bineta in njegovo raziskovanje o različnih stvareh. Bine 

je lutka zajčka, ki ga zanima zelo veliko stvari. Poleg njega je tudi njegova 

prijateljica Ajda, ki mu te stvari razloži in pojasni. Tokrat je zajčka zanimalo, 

kako bi lahko prišel v Korenčkovo deželo. Izračunala sta, da se najhitreje pride tja 

z vlakom. Zato sta iz kock naredila vlak, železniško postajo, uro, prodajalko 

vozovnic, gospoda, ki preverja, ali je vlak v  stanju, da lahko odide s postaje. 

Otroci so kar pozorno gledali, kaj vse je zajček naredil, da je lahko odšel s postaje 
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in  se odpravil proti Korenčkovi deželi. Ko sem jih po ogledu spraševala, kaj je 

moral storiti zajček, da je lahko odšel na vlak, in kaj vse je naredila Ajda, so 

otroci poznali vse odgovore. Zato smo se odločili, da bomo tudi sami odšli do 

železniške postaje in si ogledali, kako stvari v resnici potekajo. Otroci so se 

strinjali s tem. Še prej pa smo se odločili, da bomo odšli na ogled stare parne 

lokomotive, ki stoji na železniški postaji v Litiji. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mahkovic, A. (2011). Kaj vse se dogaja na železnici. Diplomska naloga. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta 

 29 

6. dejavnost: Ogled stare parne lokomotive 

 

Cilji 

– Otroke seznaniti z železnico nekoč. 

– Otroke motivirati za sprehod do stare parne lokomotive. 

– Otrokom privzgojiti čut za stare stvari. 

 

Potek dejavnosti 

 

Z otroki smo se odpravili na ogled stare parne lokomotive v Litiji. Ker smo še 

majhni, je za nas kar naporno priti do železniške postaje, čeprav nas to zelo 

zanima. Ko smo prispeli do parne lokomotive, smo si jo najprej ogledali, nato pa 

sem jim razložila, kako je včasih delovala naša lokomotiva. 

 

Evalvacija 

 

Otroke zelo zanima tema o vlakih. Zelo so sodelovali, ko smo se pogovarjali o 

parni lokomotivi. Eden izmed fantkov, s katerim se stari starši zelo veliko 

ukvarjajo, je znal že sam veliko povedati o parni lokomotivi. Kako je šla, kaj so 

morali nalagati, da je lokomotiva delala. Drugi otroci pa so mi povedali, kdo je 

vozil lokomotivo in kje je včasih lokomotiva vozila. Prebrali smo tudi, kaj je 

pisalo na tabli poleg parne lokomotive. Nekaj informacij o njej pa smo si tudi 

poiskali na internetu. Tam je opis za parno lokomotivo takšen: »Parna 

lokomotiva je lokomotiva, ki kot pogonsko sredstvo uporablja vodno paro. Prvo 

lokomotivo Rocket je v Angliji izdelal George Stephenson. Danes se še 

uporabljajo v manj razvitih deželah, v zahodnem svetu pa za turizem. Vagoni 

prvih parnih lokomotiv so bili zelo podobni kočijam, le da so imeli železna kolesa 

namesto lesenih. Potniki so sedeli v vagonih ter na strehi.« 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Parna_lokomotiva) 
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 Z ogledom lokomotive sem bila zadovoljna, saj otroke ta tema zanima.  

 

   

 

 

 

7. dejavnost: Obisk knjižničarke 

 

Cilji 

– Otroci napišejo e-sporočilo knjižničarki. 

– Otroci poslušajo pravljico o vlaku. 

– Otroci sprašujejo knjižničarko o železnici. 
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– Otroke navajam na primerno obnašanje ob poslušanju. 

 

Potek dejavnosti 

 

Z otroki smo v knjižnico poslali e-sporočilo in se dogovorili, da k nam na obisk 

pride knjižničarka in nam prinese knjige o vlaku ter da se o njem tudi 

pogovarjamo. Ko je knjižničarka prišla, smo se zbrali v garderobi. Ni bila le naša 

skupina, ampak tudi druge. Najprej nam je pokazala knjigo o železnici. V njej so 

bili narisani različni vlaki. Nato pa nam je prebrala še pravljico o vlaku avtorice 

Jože Ocepek. 

 

Evalvacija 

 

Otroke je že uvodni pogovor zelo motiviral, saj je imela knjižničarka s seboj res 

krasno knjigo. V njej je bilo predstavljeno tudi to, da so včasih vlake vlekli ljudje. 

Vlekli so jih po takšni železnih tirih kot danes, samo da so bili namesto 

lokomotive ljudje. Tudi pravljica jih je pritegnila. Gospa je priredila pravljico 

tako, da je bila primerna njihovi starosti. Po končani pravljici so si otroci lahko 

tudi sami ogledali knjige, ki jih je imela s seboj. Moja skupina otrok je najprej 

pogledala knjigo o vlakih, saj jih je ta najbolj zanimala. Fantje so se med seboj 

pogovarjali in komentirali slike, kar me je navdušilo. Otroci so mi tudi po odhodu 

knjižničarke pripovedovali o tem, kaj vse so videli v knjigi.  
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8. dejavnost: Obisk železniške postaje 

 

Cilji 

– Otroke spodbujam, da iščejo nove informacije o železnici. 

– Otroke spodbujam k radovednosti, raziskovalnemu duhu in k domišljiji. 

– Otroke spodbujam, da krepijo jezikovne zmožnosti in širijo svoje 

besedišče. 
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Potek dejavnosti 

 

Dan pred tem smo z otroki poklicali na železniško postajo in se dogovorili, da 

pridemo na obisk. In tako smo odšli. Prijeli smo se z »bibo« in odkorakali na 

železniško postajo v Litiji. Na postaji nas je sprejel prometnik. Pokazal nam je 

svoje delo. Ogledali smo si tudi čakalnico. V tem prostoru pa je tudi prodajalna 

vozovnic. Z otroki smo si vse ogledali. Nato smo počakali še vlak, ki je bil 

namenjen v Ljubljano. Tako so otroci videli, da gredo potniki na vlak in z njega. 

 

Evalvacija 

 

Ko smo se sprehajali ob železnici, smo videli tudi vlak, ki je peljal mimo nas. 

Otroci so vedno navdušeni, ko vidijo vlak. Najbolj pa so veseli takrat, ko jim ta 

zapiska. Na postaji nas je pričakal gospod. Otroci so vedeli, da je prometnik. 

Najprej nas je odpeljal v svojo pisarno, kjer nam je pokazal mizo, na kateri so bile 

lučke. Otrokom je razložil, da na tej mizi vidi, kdaj bo vlak prišel. Ko vlak vidi, 

mora spustiti zapornice. Nekatere pa so narejene tudi tako, da se spustijo same. 

Otrokom je dovolil, da so na tej mizi pritisnili na zvonec. To se jim je zdelo 

odlično. Nato je prometnik napovedal vlak, ki je prihajal iz Ljubljane. Otroci so 

videli, kako prometnik v mikrofon napove vlak in nato ta pride. Ko je vlak prišel, 

smo se z njim odpravili ven, da smo videli, kako da znak, in potem vlak spet 

odpelje naprej. Ko smo videli celotno delo prometnika, pa smo odšli še v 

čakalnico. Tam je bilo kar nekaj ljudi, ki so čakali na vlak. Za okenčkom pa je 

bila tudi gospa, ki je prodajala vozovnice. Ravno takrat je neka gospa kupovala 

vozovnico, tako da smo videli tudi njeno delo. Ko smo končali ta ogled, pa smo z 

otroki stopili ven in počakali še na to, da smo prometnika po zvočnikih slišali, 

kako je napovedal vlak. Otroci so bili celotnega obiska zelo veseli in z njim 

zadovoljni. To dopoldne smo imeli res srečo. Ko smo se odpravljali nazaj proti 

vrtcu, smo morali iti skozi podhod. Ravno v tem trenutku je čez zapeljal vlak. 

Otroci so bili zelo presenečeni, da je vlak, ki je peljal nad nami, tako glasen. Zdi 

se mi, da je bila to zelo edinstvena izkušnja. Otroci so videli veliko stvari. Zelo 

sem vesela, da je obisk na železniški postaji tako dobro uspel. 
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3.4 ODGOVORI IN REŠITVE 

 

9. dejavnost: Preveritev domnev iz druge faze 

 

Cilji 

– Otroke spodbudim k razmišljanju o domnevah. 

– Otroci potrdijo pravilne domneve in zavržejo napačne. 

– Otroci aktivno sodelujejo. 

 

Potek dejavnosti 

 

Ko smo z otroki končali raziskovanje, smo se z našimi domnevami usedli v krog 

in se pogovarjali o tem, katere domneve so pravilne in katere napačne. To smo 

naredili tako, da sem jim brala domneve z lista, oni pa so odgovarjali. 

 

Evalvacija 

 

Otroci so vedeli, katera domneva je pravilna in katera ne sodi zraven. Po večini 

smo imeli pravilne domneve, saj otroke železnica zelo zanima in se o tem veliko 

pogovarjajo tudi s starši. Tako smo izločili samo eno domnevo. Ena deklica je 

rekla, da so bile tam tete. Z otroki smo se odločili, da na železnici so tete, vendar 

ne vemo, ali je ona mislila na tete kot potnike ali katere druge tete. Pa tudi 

povedano je bilo v pretekliku, zato smo se odločili, da pri tej domnevni naredimo 

križec. 
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 10. dejavnost: Risanje vlakov 

 

Cilji 

– Otroke spodbudim k risanju. 

– Otroke spodbudim k skupinskemu risanju. 

– Otroci rišejo s flomastri na stoječo podlago.  

 

Potek dejavnost 

 

Otrokom sem na hodniku pripravila dolg list, na katerega bodo risali vlak. Otroci 

so narisali vlak. Risali so tako, da so hodili v manjših skupinah. Najprej je ena 

deklica narisala železnico, nato pa je vsak od njih dodal en vagon, tako da smo 

dobili zelo dolg vlak. 

 

Evalvacija 

 

Otrokom se je zdela dejavnost zabavna, saj po navadi rišejo tako, da sedijo za 

mizo, tukaj pa so risali stoje. Všeč so mi bili komentarji otrok, ki so nastajali ob 

sliki. Eden izmed njih je narisal, da vlak vozi veliko premoga, drugi, da se iz 

vagona vali dim, kakor pri parni lokomotivi. Vsak otrok je imel svoj del lista za 

vagon.  
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11. dejavnost: Sestavljanka vlak na magnetno tablo 

 

Cilji 

– Otrok iz delov sestavi celoto. 

– Otrok skuša ugotoviti, kateri vlak sodi skupaj. 

– Otrok preizkuša svojo vztrajnost pri sestavljanju. 

 

Potek dejavnosti 

 

Otrokom sem na magnetno tablo pripravila razrezane sestavljanke vlaka. Pokazala 

sem jim, kaj smo dali na tablo, in tako je vsak izmed otrok prišel in poskusil 

sestavit vlak. Otroci so imeli na voljo dva različna vlaka. Eden je bil novejši in 

drugi starejši. 

 



Mahkovic, A. (2011). Kaj vse se dogaja na železnici. Diplomska naloga. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta 

 38 

Evalvacija 

 

Otrokom je šlo bolje od rok sestavljanje starejšega vlaka, saj so bili lokomotiva in 

vagoni. Ta tako imenovani vlak inter city pa je bil malo težji za sestavljanje. 

Nekateri otroci so znali sestaviti samo stari vlak in le delno novejšega, drugi pa so 

oba vlaka dobro sestavili. Po mojem mnenju je bil lažji starejši vlak, ker so bili 

vagoni pobarvani z različnimi barvami in so tisti enake barve sodili skupaj. 

Novejši pa je bil samo moder in razrezan na tri dele.  

 

 

 

 

12. dejavnost: Otroci iz različnih likov sestavljajo vlak 

 

Cilji 

– Otrok iz likov sestavi vlak. 

– Otrok doživlja prostorske zaznave. 

– Otrok po svoji predstavi sestavi vlak. 

 

Potek dejavnosti 

 

Iz valovite lepenke sem pripravila različne like, ki so jih nato otroci lepili na list 

papirja. Otroci so imeli na voljo več različnih likov. Odločili so se za določene 

like in jih nato nalepili na raznobarvne liste. 
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Evalvacija 

 

Otrokom je dejavnost dobro uspevala. Najprej niso vedeli, kako bi nalepili like, 

nato pa so sestavili vlake. Naredili so lokomotivo in vagone. Vmes pa je bil 

priključek. Zelo zanimiv se mi je zdel neki fantek, ki je lepil vse v nasprotni 

smeri, kakor po navadi lepimo. Ko so izdelke končali, smo naredili še okvire, v 

katere smo dali te slike. 

 

 

 

 

13. dejavnost: Ureditev železniškega kotička  

 

Cilji 

– Otroci podoživljajo »stvari« na železnici. 

– Otroci se s pripomočki igrajo prometnike. 

– Otroci ob pesmici iz stolov sestavijo vlak. 
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Potek dejavnosti 

 

V igralnici smo igralne elemente postavile tako, da je bil nov kotiček. Ta kotiček 

smo poimenovali železniški kotiček. Z otroki smo magnetno tablo, na kateri so 

bili vlaki, obrnili tako, da je gledala v železniški kotiček. Tu so bili tudi naši 

plakati, ki smo jih do zdaj naredili. Da je bil naš kotiček nekaj posebnega, smo 

dali vanj tudi železniške kape, s katerimi so se nato otroci igrali. 

 

Evalvacija 

 

Postavitev kotička nam je bila všeč. Naše omarice smo morali prestavljati kar 

nekaj časa, da smo končali kotiček. Otroci se zelo radi igrajo v tem kotičku. Tu je 

tudi miza, na kateri je različna literatura o vlaku in železnici. So tudi različne 

zgibanke in naše kape. V kotičku pa imamo tudi sestavljene vlake iz kartona, ki 

smo jih dobili na železniški postaji v Ljubljani. Otroci se v kotičku in tudi z vlaki 

zelo radi igrajo. Tudi sestavljanka z vlaki je še vedno aktualna, saj jih vedno čaka 

v kotičku. Včasih se skupaj zberemo v kotičku in si prepevamo pesem o vlaku, ki 

smo se je naučili. Z otroki pa smo se tudi pogovarjali o tem, kako moramo ravnati 

s kapami, ki smo si jih sposodili. Dejali so, da moramo na kape paziti, saj niso 

naše, in jih bomo morali vrniti.  
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3.5 UPORABA INFORMACIJ 

 

14. dejavnost: Izdelava plakata o tem, kaj smo odkrili, se naučili 

 

Cilji 

– Otroci naredijo plakat. 

– Otroci se veselijo ob izdelavi plakata, občutijo ugodje in s tem krepijo 

samopodobo. 
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Potek dejavnosti 

 

Z otroki smo naredili plakat o tem, kaj vse smo videli na železnici. Skupaj smo 

poiskali slikovno gradivo, ki smo ga nato prilepili na plakat o železnici. Ob njem 

smo povedali, katere vlake poznamo in kdo je na železnici. Otroci so delali 

samostojno, če so potrebovali pomoč, pa sem jim bila na voljo. 

 

Evalvacija 

 

Otroci so se veliko pogovarjali med izdelava plakata. Zanimivo je bilo poslušati 

vse njihove ugotovitve o tem, kaj so videli in spoznali v tem projektu. Vesela sem 

bila tudi zato, ker sem opazila, da so se otroci zelo veliko naučili, saj so si 

izmenjavali veliko informacij. Zato smo se na koncu tudi odločili za plakat, saj je 

ta predstavljal naše celotno raziskovanje.  
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15. dejavnost: Predstavitev plakata sosednji skupini 

 

Cilji 

– Otroci sodelujejo pri pripravi prostora. 

– Otroci samostojno prestavijo plakat. 

– Pri otrocih ustvarim občutek pomembnosti. 

 

Potek dejavnosti 

 

Ko smo imeli plakat narejen, smo na obisk povabili sosednjo skupino in ji 

predstavili našo raziskovalno nalogo. Skupaj smo pripravili prostor, tako da so se 

lahko otroci usedli na stole. Plakat pa smo prilepili na omaro. Otroci so najprej 

povedali nekaj o železnici, nato pa so si vsi otroci tudi pobližje ogledali plakat. 

 

Evalvacija 

 

Otroci so bili zelo ponosni, ko so predstavljali plakat, saj je predstavljal njihovo 

samostojno raziskovanje. Ko so stali pred plakatom in govorili stvari drugi 

skupini, so se sami sebi zdeli zelo pomembni. Otroci pri predstavitvi našega 



Mahkovic, A. (2011). Kaj vse se dogaja na železnici. Diplomska naloga. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta 

 44 

raziskovanja niso potrebovali pomoči. Veliko stvari so povedali, in vse to sami. 

Ko so si otroci druge skupine ogledovali plakat, so imeli veliko diskusij z mojo 

skupino otrok. O vsaki sliki posebej so se pogovarjali. Na njih sem bila zelo 

ponosna in vesela, da sem se odločila za projekt, ki jih je tako zelo zanimal.  

 

   

 



Mahkovic, A. (2011). Kaj vse se dogaja na železnici. Diplomska naloga. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta 

 45 

  

 



Mahkovic, A. (2011). Kaj vse se dogaja na železnici. Diplomska naloga. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta 

 46 

4 EVALVACIJA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA 

 

Z izvedbo projekta sem zelo zadovoljna. Ker je bila skupina predvsem fantovska, 

je bila izbira teme zelo dobra, saj jih je to področje zelo zanimalo. Projekt 

zaprtega tipa je bil drugačen pristop dela, kakor so ga bili otroci navajeni do zdaj. 

Čeprav sem bila na začetku malce skeptična glede zaprtega tipa projekta, je ta 

zelo dobro potekal. Skeptična sem bila zato, ker je bila skupinica kombinira in 

nisem bila povsem prepričana za ta tip projekta.  Vendar pa so se otroci dobro 

povezali med seboj in si pri iskanju informacij pomagali. 

 

Otroci so izrazili veliko radovednost in željo po raziskovanju, kar mi je dalo še 

dodatno motivacijo za nadaljnje projekte tega tipa. Otroci so bili ves projekt zelo 

dobro motivirani, kar se je pokazalo na vsakem sprehodu, na katerega smo odšli, 

saj so vedno spraševali, ali bomo odšli do vlaka. Projekt je potekal po predčasno 

zastavljenih korakih. 

 

Med izvajanjem projekta so bili otroci ob dobri motivaciji zelo razigrani, 

vedoželjni, sproščeni. Ves čas so izražali svojo radovednost in željo po novih 

informacijah. Zato sem jim nudila možnost samostojnega raziskovanja in zbiranja 

informacij. Otroci so s tem, ko so sami prihajali do želenih rezultatov, pokazali 

veliko zadovoljstvo. 

 

Pri delu z otroki je bilo čutiti veliko sproščenost. S tem ko so bili otroci sproščeni, 

so bili tudi aktivni. Izbira teme je le še pripomogla k temu, da so otroci z veseljem 

raziskovali do zadnje faze našega projekta. Tudi skozi celoten proces so bili 

vseskozi v nekem pričakovanju. To so izražali s postavljanjem vprašanj, idej, 

zamisli in z izvirnimi odgovori. 

 

Obisk železniške postaje je na otroke naredil velik vtis, saj je bilo delo na 

železniški postaji predstavljeno na njim primeren način. Obisk jih je še dodatno 

motiviral za raziskovanje. Na njih pa so vtis naredile tudi železniške kape, saj so 

jih nato nenehno vključevali v igro. Če sem otrokom po radiu zavrtela še glasbo o 

vlaku, pa so stole postavili v kolono, kar je bilo mišljeno kot vlak, prvi in zadnji 
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otrok na stolu pa sta imela kapo. Tu  se je odražala velika kolektivnost, saj so se 

otroci sami organizirali in si naredili vlak. 

 

Otroci so aktivno sodelovali v procesu raziskovanja, kar je dokumentirano s 

fotografijami in z njihovimi izdelki. V projektu smo izvedli vse stvari, ki sem si 

jih zadala, da jih bomo naredili med projektom, obenem pa smo uresničili tudi 

predloge in ideje otrok. 

 

Z velikim navdušenjem in vedoželjnostjo otrok ter z medsebojnim sodelovanjem 

je projekt zelo dobro uspel. Za otroke je bil celoten projekt le igra, kar pa je bilo 

ključnega pomena. Ponosna sem na to, da so pri tem projektu sodelovali vsi otroci 

– mlajši in starejši – v skupini. Zanimivo je bilo gledati odzive mlajših in 

starejših, saj so projekt prvi dojemali drugače kot drugi. Vsi pa so pokazali 

neizmerno navdušenje in veselje ob dejavnostih.  



Mahkovic, A. (2011). Kaj vse se dogaja na železnici. Diplomska naloga. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta 

 48 

IV ZAKLJUČEK 
 

V procesu raziskovanja smo vsi zelo uživali. Veliko novega smo se naučili. Ne 

samo otroci, tudi zame je bila to izkušnja, ki mi bo pri delu prišla še velikokrat 

prav. Videla sem, da so se otroci prek igre naučili in spoznali veliko novih stvari. 

Spoznala sem, da je treba imeti za projekt na voljo dovolj časa. Tudi če se nam je 

ponudila še kakšna druga možnost informacij, smo jo zagrabili in raziskovali.  

 

Pri projektu sem spoznala, da morajo imeti otroci dovolj časa za raziskovanje in 

da čas, ki ga potrebujejo, prilagajamo njim. V nobeni fazi projekta jih ne smemo 

priganjati. Čas jim moramo pustiti za iskanje in urejanje informacij kakor tudi za 

podoživljanje dogodkov. To se je pokazalo predvsem, ko smo odšli s sprehoda iz 

železniške postaje, ko so bili otroci vso pot tiho in podoživljali dogodke, ki so se 

jim zgodili tisto dopoldne. Če otrokom pustimo čas, lahko resnično uživajo v 

raziskovanju.  

 

Ključna stvar pri projektu pa je motivacija; če je ta prava, otroke pritegne v 

raziskovanje. S tem so željni novega znanja in izzivov.  

 

Čeprav je vzgojiteljeva vloga v procesu raziskovanja drugačna, pa to ne pomeni, 

da je lažja. Nasprotno, od njega zahteva, da je strokoven, potrpežljiv. V projektu 

mora biti vedno korak pred otroki, le da oni tega ne vedo. Priprave je veliko, saj 

se mora predhodno dogovarjati za dogodke, za katere se nato dogovorijo otroci.  

 

Ko zdaj gledam nazaj na projekt, sem zelo vesela, da sem se podala v to nalogo in 

izpeljala projekt zaprtega tipa. Želela sem, da otroci sami raziskujejo temo, ki je 

njim blizu. Menim, da mi je to s projektom uspelo.  
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