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POVZETEK 

V diplomskem delu je predstavljen projekt Vesolje, utemeljen na učenju z raziskovanjem 

(inquiry-based learning), ki smo ga v študijskem letu 2015/2016 izvedle študentke in študent 

tretjega letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Poleg predstavitve 

projekta je bil moj cilj evalvirati uspešnost procesnih in vsebinskih ciljev vsakega 

posameznega nastopa, zlasti z vidika participacije otrok pri reševanju zastavljenih 

problemskih vprašanj. Skozi celotno načrtovanje projekta raziskovanja vesolja smo se trudili 

pripravljati dejavnosti oziroma problemska vprašanja tako, da bi otroci do spoznanj prišli 

izkustveno, z aktivnim učenjem. V odgovorih na raziskovalna vprašanja sem ugotovila, da sta 

za izvedbo uspešnega projekta najpomembnejša načrtovanje dejavnosti in tudi pozorna izbira 

ciljev, ki jih želimo uresničiti, saj se je izkazalo, da smo uresničili prav vse. Delno zagotovo 

tudi zato, ker se nismo omejili ali se poskušali prisiliti v to, da si otroci zapomnijo vse 

informacije, temveč smo stremeli k temu, da se z določenimi pojmi seznanijo, to pa jim bo 

koristilo v prihodnje. Na pridobitev novih spoznanj smo vplivali skozi raziskovalno naravnan 

način dela in načrtovano aktivnost otrok, saj se je pokazalo (po pričakovanjih), da sta 

sodelovanje otrok in motivacija dolgotrajnejša, ko so v aktivni vlogi. Poleg ustrezne 

motivacije in zagotavljanja enakih možnosti za sodelovanje je pomemben odnos, ki smo ga 

imeli študentje do otrok  bili smo spoštljivi, jih spodbujali, kadar je bilo potrebno, predvsem 

pa smo sprejemali njihova mnenja in bili odprti za vprašanja. Nekoliko več prilagajanja in 

spodbud so potrebovali pri izdelavi načrtov (predvsem skupnih), predvidevam, da zaradi 

pomanjkanja izkušenj s tovrstnimi sodelovalnimi dejavnostmi, in pri komunikaciji, 

dominantnejši otroci so želeli nekoliko preglasiti ostale in voditi svojo skupino, vendar smo 

tudi to uspešno premostili – s pogovorom in dejanskim zavedanjem otrok, da so vsi 

upoštevani in slišani pri izražanju svojih mnenj, domnev oziroma vprašanj. Zelo pomembno 

je, da smo o temi, ki jo obravnavamo, tudi sami dobro poučeni. To seveda pomeni, da smo 

morali osvežiti znanje o vesolju in ga tudi dopolniti, da smo lahko vsebine posredovali 

otrokom in z njimi sočasno soustvarjali – prek literature, uporabe moderne tehnologije, 

izvirno pripravljenih dejavnosti, igre in predvsem dopuščanja možnosti za uporabo/izražanje 

domišljije otrok. Njihovo zanimanje smo spodbudili z raznolikimi materiali, ki so jih imeli na 

voljo, s čimer smo jim zagotovili tudi možnost izbire, glavni namen pa je bil, da je otrok v 

celotnem procesu spoznavanja v aktivni vlogi. 
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ABSTRACT 

In my thesis I have presented the entire project titled Space, which was formed by the 3
rd 

year 

students of preschool education at the Faculty of Education in Ljubljana, in 2015/2016. In 

addition to the presentation of the project, my aim was also to analyse the degree of success of 

each individual performance in regard to the procedural and content goals and at the same 

time show the importance of children's participation in the problem-solving process. Through 

the entire process of planning the project we tried to prepare the activities or rather problem-

solving activities in the manner which would encourage the children to become active 

participants in forming new knowledge. With the help of my research questions I came to the 

conclusion that if you want your project to be successful, it is of key importance to plan out 

good activities, which are supported with reasonable goals. In our project specifically, we 

reached all our goals, partly also because we didn't limit or push ourselves into making sure 

that the children would remember all the given information, but we strived towards them 

hearing different phrases which they will be able to use later on in life. We tried to make a 

difference in the learning process through research oriented activities and active participation 

of the children, since in this way (according to our expectations) the children's participation 

and motivation was on a higher level. They did need a bit more encouragement and 

adjustments when it came to the part of preparing their own plans (especially plans that were 

made in smaller groups), I suppose this happened to the fact that they don't have many 

experience with this kind of activities. They also needed some more guidance with their 

communication, because often the dominant children tried to lead the group and they didn't 

give the other group members a chance to speak, but we managed to successfully solve the 

situation – with a discourse and by raising the children's awareness that all of their opinions, 

assumptions and questions are being heard and taken into consideration. Before presenting a 

topic to children, it is very important to have a certain amount of knowledge about that topic, 

which means we needed to refresh and upgrade our knowledge about space. In that way we 

were able to pass on the information to the children and simultaneously co-create the project 

through literature, modern technology, original activities, play and most importantly we 

allowed and prompted the children to use/express their own imagination. We stimulated their 

interest with different materials that they were able to use. In this way we provided them with 

the possibility of choice, while following the main purpose which was to make sure the child 

was an active participant in the learning process.  

Key words: preschool, inquiry-based learning, exploration of space 
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UVOD 

V diplomskem delu bom evalvirala projekt Vesolje, ki smo ga študentke in študent tretjega 

letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani izvedli v študijskem letu 2015/16. 

V teoretičnem delu bom opisala značilnosti učenja v predšolskem obdobju in glavne teoretike 

učenja ter pomen spodbudnega okolja za (aktivno) učenje – igre in odraslih oseb v 

spodbujanju le-te. Predstavila bom učno-ciljno načrtovanje vzgojnega dela kot nasprotje 

procesno-razvojnemu načrtovanju, značilnosti participativnega učenja z raziskovanjem, nekaj 

značilnosti koncepta Reggio Emilia, ki temelji na otrokovih pravicah, pravni državi in 

vrednotah demokracije, ter preverila, v kolikšni meri je participacija otrok omenjena v 

zakonskih podlagah in dokumentih predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji. Omenila bom 

tudi raziskavo, izvedeno na začetku kurikularne prenove, ki vsebuje vprašanje o soodločanju 

otrok. Z načrtovanjem in izvajanjem projekta smo spoznali, da ni nujno, da si otroci takoj 

zapomnijo vse podatke  to tudi ni bil naš namen, bolj smo se usmerili v to, da se otroci 

seznanijo z medsebojno povezanimi enotami širše teme, kar jim bo koristilo v prihodnje, ko 

bodo vesolje spoznavali podrobneje. Projektni pristop omogoča bolj celostno in poglobljeno 

pridobivanje izkušenj pri raziskovanju različnih tematik in lahko predstavlja podlago za 

razvoj dispozicij, ki so pomembne za nadaljnje učenje (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 

2009). V empiričnem delu bom odgovorila na štiri raziskovalna vprašanja, ki se navezujejo na 

zagotovitev ustreznih pogojev za uresničitev ciljev posameznih sklopov dejavnosti in v 

kolikšni meri so bili uresničeni, uspešnost otrok pri komunikaciji, sodelovanju in zmožnosti 

dogovarjanja ter v kolikšni meri načrtovana aktivnost otrok in raziskovalno naravnan načina 

dela vplivata na pridobitev novih spoznanj. Evalvirala bom posamezen sklop dejavnosti 

(nastop) in reflektirala projekt, v sklepu pa povzela spoznanja in ugotovitve.  
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I. TEORETIČNI DEL DIPLOMSKE NALOGE 

1.  UČENJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

1.1. Razvoj in značilnosti učenja v predšolskem obdobju  

Kurikulum za vrtce (1999) v poglavju, kjer opisuje poznavanje otrokovega razvoja in učenja 

kot temelj za ustvarjanje koncepta predšolske vzgoje, ugotavlja, da ne obstaja enotna teorija, 

ki bi enako dobro razložila razvoj vseh psihičnih procesov, vendar je to mogoče le skozi več 

teoretskih smeri, v katerih pa lahko prepoznamo nekaj skupnih zakonitosti. Otrokov razvoj 

poteka v zaporednih stopnjah, vsi psihični procesi se razvijajo v vseh razvojnih obdobjih 

(mišljenje, čustva, govor ...), posamezna področja se med seboj prepletajo, saj so funkcije 

med seboj vzporedne in povezane, obstajajo obdobja, ki so najbolj optimalna za učenje ali 

pridobivanje določene spretnosti (t. i. kritična obdobja). Znotraj norm pa se pojavljajo 

individualne razlike v razvoju ter stalna povezanost otrokovega razvoja, učenja in 

raziskovanja. Avtorica Marjanovič Umek (2001) navaja, da se avtorji kurikulov sklicujejo 

predvsem na kognitivne razvojne teorije, ki povezujejo različne teoretske domneve, te pa v 

medsebojni povezanosti omogočajo kakovostnejšo razlago otrokovega razvoja. Razvojna 

psihologija kot samostojna veda ne daje zadostnih informacij za osnovanje pedagoških 

konceptov, skladno z nekaterimi skupnimi, splošnimi načeli pa lahko predstavlja vodila, ki 

posamezniku zagotavljajo zanesljivejše odločanje o ravnanju. Področja otrokovega razvoja so 

med seboj povezana, pogosto tudi medsebojno odvisna, hkrati pa nanje vplivata dednost in 

okolje, tako fizično kot socialno. Za razvoj ni značilno le napredovanje, temveč tudi 

nazadovanje, pomembno pa je, da se otrok spopada z izzivi, ki so zahtevnejši od njegove 

trenutne stopnje razvoja, vendar ta razmik med trenutno in kakovostnejšo stopnjo ne sme biti 

prevelik. High/scopov pristop dojema vzgojo in učenje kot socialno izkušnjo, pri kateri se 

vodenje deli na vodenje odraslega in otroka – saj je moč učenja prisotna v njem. Poudarek je 

na socialni interakciji med otroki in odraslimi, saj se otroci učijo z različno hitrostjo, imajo 

različne interese in predhodne izkušnje, tako da svoj polni potencial dosežejo takrat, ko jih 

spodbujamo k neovirani interakciji in komunikaciji z vrstniki in odraslimi. Te socialne 

izkušnje zagotavljajo primerne priložnosti, kjer otrok izbira, vodi in se izraža kot posameznik 

(odvijajo se v okviru dejavnosti, ki so jih načrtovali otroci, ali pa so zanje dali pobudo 

odrasli). Za usvojitev novega koncepta je potrebnih veliko izkušenj, s tem pa so se podrobneje 

ukvarjali razvojni psihologi oziroma teoretiki (Hohmann M. in Weikart, D., 2005). 
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1.2. Teoretiki učenja 

Kognitivne teorije so za pedagoško prakso pomembne, saj so njihovi avtorji razširili in 

povezali več tem in teoretskih podmen ter s tem prispevali k sodobnejšim pogledom na razvoj 

mišljenja v smislu socialnega, čustvenega, moralnega razvoja, na razvoj kognicije in jezika 

(Marjanovič Umek, 2001). 

Piaget v svoji teoriji mišljenja kronološko opredeli zaznavno gibalno, predoperativno, 

konkretno operativno in formalno operativno obdobje ter posamezne zaporedne faze znotraj 

obdobij. Na posameznih stopnjah si otrok postopoma izgrajuje celovitejše miselne strukture in 

spoznanja, prek adaptacije. Sestavljata jo dva procesa, in sicer proces asimilacije (nove pojme 

vnese v že obstoječe miselne sheme, se prilagaja načinu razmišljanja, ki je že prisotno) in 

proces akomodacije (zgodi se sprememba miselne strukture, obstoječ način razmišljanja se 

prilagodi novi informaciji) (Batistič Zorec, 2006). Otrok se tako prične učiti s tem, da 

prepozna problem – gre za neujemanje z informacijo, ki je že prisotna v njegovi miselni 

strukturi. S pridobivanjem izkušenj konstruira znanja, zato teorija zagovarja pomembnost 

okolja, v katerem otrok aktivno raziskuje in je v interakciji z drugimi otroki, odraslimi in 

različnimi materiali (Marjanovič Umek, 2001). 

Vigotski v sociokulturološki teoriji razvoja mišljenja kritizira Piagetevo razlago posameznih 

razvojnih stopenj in meni, da se s tem razvoj odvija spontano, sam pa zagovarja učenje, ki je 

korak pred njegovim aktualnim razvojem – tako ga spodbujamo. Poseben poudarek je na 

socialnem učenju, na strukture otrokovega intelekta imajo pomemben vpliv kulturne izkušnje 

(otrok jih ponotranji), razvoj jezika oz. razvoj govora (Marjanovič Umek, 2001). Pomen in 

glavno izhodišče njegove teorije je, da so miselne sposobnosti odvisne predvsem od socialnih 

institucij oziroma otrokove aktivnosti v njih in ne toliko od prirojenih dejavnikov (Batistič 

Zorec, 2003).  

Bruner v svoji kognitivni teoriji predstavi tri ravni obdelave informacij (aktivnost, slika, jezik) 

in skozi spiralni model razvoja, ki se navezuje tudi na učenje, pojasni, da otrok določene 

koncepte najprej razume na intuitivni ravni, šele nato se pretvorijo na zahtevnejšo raven, 

vsaka pa je veljavna, in tako kot Vigotski tudi on poudarja pomen socialnega konteksta 

(Marjanovič Umek, 2001). Učenje v vrtcu/šoli je z vidika otrok participativen proces. Kadar 

nova spoznanja nadgrajujemo po predhodnih, že usvojenih znanjih in izkušnjah, otroku 

zagotovimo samostojno aktivnost pri zbiranju informacij, odgovarjanju na problemska 
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vprašanja ter možnosti, da na novo nastala znanja tudi uporabijo za reševanje različnih 

problemskih situacij (Turnšek, 2004). 

1.3. Učenje v predšolskem obdobju v Kurikulumu za vrtce 

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki vsebuje temeljna načela in cilje 

predšolske vzgoje, vključuje pa tudi pogoje in ovire, ki so zajeti v besedni zvezi prikriti 

kurikulum. Poudarja proces predšolske vzgoje, celoto interakcij in izkušenj, ki otroku 

omogočajo optimalen razvoj in učenje. Omembo participacije najdemo med dvanajstimi cilji 

kurikula za vrtce, in sicer »večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v 

nasprotju s skupinsko rutino« (str. 10). V nadaljevanju so zapisana načela uresničevanja ciljev 

kurikula za vrtce, izmed šestnajstih načel lahko razberem dve načeli, ki sta povezani z 

omenjeno temo, in dve, ki jo le deloma opisujeta. »Načelo razvojno-procesnega pristopa« 

(prav tam, str. 16) je omenjeno spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in 

razmišljanja, zato bi rekla, da sem sodi otrokovo iskanje alternativnih rešitev, aktivna 

participacija. Naslednje načelo, ki se prav tako dotakne participacije otrok, je načelo 

»aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja« (prav 

tam, str. 16), ki zagotavlja spodbudno okolje za aktivno učenje, ki ne izhaja le iz 

vzgojiteljevega usmerjanja, temveč tudi otrokovih samoiniciativnih pobud; prav tako pa je 

omenjeno tudi problemsko učenje, kjer otroke spodbujamo pri uporabi različnih pripomočkov 

in strategij za iskanje odgovorov, pri tem pa upoštevamo tudi njihove individualne potrebe in 

interese. Drugi dve načeli bi skoraj umestila med načela, ki so povezana s participacijo otrok, 

o kateri govori diplomsko delo, vendar se ob večkratnem branju s tem ne morem v celoti 

strinjati, tako da ju umeščam le iz razloga, da jo omenita. Gre za »načelo omogočanja izbire in 

drugačnosti« (prav tam, str. 12), ki pravi, da otroci lahko izbirajo med različnimi dejavnostmi 

(tudi alternativnimi) in vsebinami (glede na interes, želje, sposobnosti in razpoloženje), 

vendar zgolj tistimi, ki jih načrtuje vzgojiteljica; in »načelo timskega načrtovanja in izvajanja 

predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja« (prav tam, str. 15), kjer je omenjeno 

sodelovanje med strokovnimi delavci vrtca, med različnimi vrtci in sodelovanje vrtcev z 

drugimi institucijami. Mogoče je razbrati, da gre tudi za participacijo otrok, ki so vključeni v 

vrtce, vendar njihova vloga pri sodelovanju ni opisana. Menim, da bi se moral kurikulum 

posodobiti, v večji meri zasnovati na postmodernem razumevanju otroštva in vzgoje; v tem 

pogledu bi moralo biti zapisano, da lahko otrok sodeluje pri načrtovanju dejavnosti oziroma 

da so njegove ideje upoštevane, da lahko soustvarja proces in s svojimi interesi prispeva k 

izvajanju, in ne le dejstvo, da mora imeti možnost izbire. 
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Postmoderno razumevanje otroštva je utemeljila Konvencija o otrokovih pravicah, v kateri je 

je 54. členov, ki so razdeljeni na tri dele in določajo pravice otrok. V 12. členu je zapisano, da 

ima otrok pravico »izoblikovati lastna mnenja in pravico do svobodnega izražanja le-teh«, 

vendar se izraženo presoja skladno z njegovo starostjo in zrelostjo. V 13. členu pa je zapisano, 

da ima otrok pravico do »svobodnega iskanja, sprejemanja in širjenja vsakovrstnih informacij 

in idej, po otrokovi izbiri«, glede uveljavljanja pravice pa so možne omejitve, ki so povezane 

z zakoni, ki zagotavljajo pravice drugih. 

Velja omeniti tudi potrebo po redefiniranju Bele knjige o vzgoji in izobraževanju (2011), saj v 

njej nikjer ni prisotna omemba participacije otrok, znova je omenjeno le načelo, ki narekuje 

dejstvo, da je treba upoštevati posameznikove individualne posebnosti oziroma razlike v 

razvoju, zagotavljanje pravice do izbire in drugačnosti – med otroki, glede na starost, spol, 

socialno-kulturni status in jezikovno okolje (prav tam, str. 74). 

2. PROJEKTNI PRISTOP K UČENJU V VRTCU 

Projektni pristop k učenju je ena izmed vidnejših značilnosti koncepta Reggio Emilia, kjer gre 

za omogočanje poglobljenega spoznavanja določenega pojma ali teme, ki je v interesu otrok. 

Zagotovljeno je, da otroci lahko samostojno izbirajo, opazujejo, zbirajo informacije, 

sprašujejo ... Vse svoje ugotovitve, izkušnje, ideje, opažanja in občutke pa izrazijo na različne 

načine. Spodbujajo jih predvsem za risanje in slikanje pa tudi uporabo različnih medijev, prek 

katerih odrasli lahko vidijo, kako otroci izgrajujejo pojme oziroma lastno razumevanje; ne gre 

predvsem za estetsko vrednost izdelkov, temveč je namen v spodbujanju predstavljanja 

lastnega dela, diskutiranje in s tem komuniciranje otroka z vsemi ostalimi udeleženci projekta. 

Bistvo projektnega dela je vzpostavitev odnosa med odraslimi osebami in otroki, ki temelji na 

skupnem in omogoča interakcije. Vloga odraslih je, da poslušajo otroke in njihove predloge, 

izražajo zanimanje za njihovo delo, s tem pa povratno informacijo dobijo tudi otroci, ki se 

čutijo kompetentne in upoštevane. Prav tako je temelj projektnega dela dokumentiranje 

dogajanja procesa, ki pozitivno vpliva na otroke – sprotna evalvacija, opažanje napredka, 

daljša motivacija oziroma interes; starši imajo večji vpogled v udejanjanje svojega otroka, 

obveščeni so o aktivnostih, dogajanju; vzgojitelji lažje, bolj intenzivno in z večjim 

razumevanjem lahko opazujejo otrokovo delo in napredek ter reflektirajo svoje, izboljšujejo 

svoje učne strategije, pristop in odločitve (Turnšek, N., Hodnik Čadež, T., Krnel, D., 2009). 

Projektno delo ima za otroke velik pomen, saj v procesu osmišljajo dogajanje in pojave, ki so 

prisotni v njihovem okolju. Kolektivi strokovnih delavcev se v vrtcih Reggio Emilia sestajajo 

vsak teden in razpravljajo o projektih, ki se izvajajo oziroma so bili izvedeni v posameznih 



. 
 

6 
 

oddelkih. Vsebine predstavijo s pomočjo različnih sredstev, ki so jih skupaj z otroki 

pridobivali skozi proces izvajanja projektov. Otroci lahko izbirajo, v katerem projektu bodo 

sodelovali, vzgojitelji jih spodbujajo k odločitvi, da si sami (ali skupinsko) izberejo, kaj bodo 

počeli – s tem otrok pridobi zaupanje v svoje sposobnosti, razvija različne sposobnosti in 

gradi na pozitivni samozavesti (Devjak, T. in sod., 2010). Participacija otrok je tako na 

najvišjem nivoju, saj otroci sodelujejo tudi pri vsakdanjih opravilih, njihove zamisli veljajo 

kot glavno vodilo pri organizaciji projektov, velik poudarek pa je na medsebojni komunikaciji 

med otroki in odraslimi (vzgojitelji, ostalimi delavci), skupaj iščejo rešitve, se pogajajo, 

sodelujejo in razpravljajo (Rožič, A. in Turnšek, N., 2010). 

3. SPODBUDNO OKOLJE ZA UČENJE 

3.1. Pomen igre za učenje 

Igra je otrokova najbolj naravna dejavnost, ki jo izvaja zaradi nje same, zanjo je notranje 

motiviran, spremeni odnos do realnega sveta in v njem vzbuja pozitivna čustva. Je pomembna 

komponenta razmerja med otrokovim trenutnim (aktualnim) in potencialnim razvojem, 

vendar ni samo po sebi umevno, da bo pripeljala do uresničitve zastavljenih ciljev, treba je 

poznati elemente kurikula in jih povezati na način, ki bo smiselno zaobjel otrokovo razvojno 

stopnjo in način učenja na tej ravni (Kurikulum za vrtce, 1999). Vsebina otrokove igre odraža 

dogodke in odnose (lahko je terapevtsko sredstvo) v njegovem življenju, v njej se prepletajo 

različna področja (čustveno, socialno, gibalno, spoznavno) razvoja, otrok pa narekuje igralni 

tempo oziroma je v svoji dejavnosti fleksibilen in močno osebnostno angažiran. Vrsta igre se 

spreminja glede na starost, nanjo vpliva razvojna stopnja (npr. sposobnost preseganja 

egocentrizma, jezikovno izražanje), izkušnje, izbira materialov, število prisotnih, okolje, 

počutje ... Otrokom moramo zagotoviti dovolj časa, da se igra lahko razvije, vzpostaviti 

smiselno razmerje med strukturiranimi in nestrukturiranimi igračami ter prilagoditi prostor, 

predvsem pa omogočiti interakcije med odraslimi in otroki (Marjanovič Umek, 2001). Pri igri 

si otrok krepi mišice in živčevje, razvija domišljijo, inteligenco, vrline (npr. empatijo, 

solidarnost, požrtvovalnost), ki vplivajo na moralno vedenje. Prek igre se otrok usposablja za 

življenje v sodobni družbi, z učenjem komunikacije, samoobvladovanja in reševanja 

problemov (Pomen igre za razvoj otroka, 2010). Hohmann in Weikart (2005) poudarjata 

pomen igre za aktivno učenje v programih High/Scope, kjer je pobudnik odrasla oseba, ki se 

prilagaja zamislim in pobudam otrok, omogoča manipuliranje z različnimi materiali in 

možnost izbire ter lastnega tempa. Pri igri v majhnih skupinah gre za zagotavljanje priložnosti 

za spoznavanje in preizkušanje materialov, s katerimi morda še niso rokovali ter medsebojno 
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iskanje rešitev za probleme, ki se pojavijo, pogovor o dilemah in novih odkritjih ter 

doživetjih. S tem se učijo drug od drugega, si pomagajo, komentirajo dejanja, raziskujejo, 

uporabljajo domišljijo, pridobivajo različne sposobnosti oziroma veščine in spoznavajo odnos 

med dejanjem in posledicami. Pri igri v veliki skupini gre za medsebojno interakcijo odraslih 

in otrok, kjer je reševanje problemov skupno, v prijetnem vzdušju, kjer otrok pridobi občutek 

pripadnosti v skupnosti. Otroci dajejo predloge in načine npr. gibanja, petja, spreminjanja 

dejanj, odrasli pa vnaprej načrtujejo izkušnje (sodelovalne projekte in igre), ki so v tistem 

trenutku pomembne za otroke, seveda ob upoštevanju njihovih zanimanj; v tem programu sta 

ključni izkušnji glasba in gibanje. Svojo igro vsakodnevno nadaljujejo na prostem, kjer poteka 

bolj energično in glasno, zagotavlja veliko priložnosti za družabnost, združevanje oziroma 

druženje otrok in predvsem nudi igralne možnosti, učenje in izražanje na načine, ki v zaprtem 

prostoru navadno niso mogoči npr. uporaba gugalnic, toboganov, sani – s tem pridobivajo 

motorične sposobnosti in si postavljajo izzive skladno s svojim lastnim tempom. 

3.2. Vloga odraslega pri spodbujanju igre 

Pomembna je začetna vpeljava, usmerjanje otrok v igro; način vstopanja in prisotnost 

odraslega v otrokovi igri sta odvisna od otrok, njihove želje, poteka igre, situacije in ciljev, ki 

jih želimo uresničiti. Otroci v igri, pri kateri so prisotni odrasli, vztrajajo dlje časa, kar 

pomeni, da s svojo prisotnostjo lahko zelo pozitivno vplivajo na potek in trajanje igre 

(Marjanovič Umek, 2001). Odrasli naj tempa oziroma poteka igre ne bi pretirano narekovali, 

usmerjali z navodili ali popravljali otrok med samo aktivnostjo, obenem pa mentalno 

razvitejši igralni partner lahko igro povede na višji nivo, s spodbudami, demonstracijo, 

predlogi in predvsem s tem, da otroku postavlja izzive in mu pomaga, da tudi sam uspešno 

opravi nalogo (Batistič Zorec, 2002). Tudi avtorja Hohmann, M. in Weikart, D. (2005) 

navajata, da morajo odrasli otrokom zagotoviti dovolj časa in organizirano okolje (ločeni 

kotički), saj lahko le tako dodobra izkoristijo materiale in prostor. Odrasli naj spremljajo 

otrokove namene, potrjujejo njihove izbire (brez predsodkov), saj s tem krepijo svojo 

iniciativnost in občutek za obvladovanje; prisluhnejo naj razmišljanju otroka in naj ga pri tem 

spodbujajo, s pogovorom, komentiranjem na način, da ponavljajo in razširjajo povedano. S 

tem sprejemajo otrokovo razmišljanje, pojasnitve in odgovore, tudi če so neustrezni oziroma 

napačni – z nenehnim popravljanjem bi dosegli, da se otrok zapre vase, zato je prav, da ga 

spodbudimo k temu, da svoje ideje ali domneve preizkusi in tako sam pride do reševanja 

dileme pravilnosti. 
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Vzgojitelj oziroma osebe, ki sodelujejo pri vzgojnem procesu, z otroki preživijo veliko časa, 

kar pomeni, da se otroci po njih zgledujejo in jih velikokrat posnemajo. Vzgojitelj je v vlogi 

usmerjevalca (ne-direktivno vodenje), zgled prijetne, vljudne komunikacije (ustrezna raba 

jezika), ki otrokom zagotavlja spodbudno okolje in interakcije. Pomembno je, da se vzgojitelj 

odziva na otrokova vprašanja (jih tudi spodbuja, da sprašujejo, izražajo mnenja, sodelujejo v 

razgovorih), prošnje, ga posluša, spodbuja reševanje konfliktov na konstruktiven način, 

spodbuja otroke, da so samostojni (stopnja neodvisnosti je pogojena s starostjo), podaja jasna 

navodila in s svojim pomirjajočim in spoštljivim ravnanjem (nasmeh, dotik, prijem ...) 

ustvarja pozitivno čustveno-socialno vzdušje v skupini (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 22). 

Poleg naštetega je vloga oziroma naloga vzgojitelja tudi to, da pri načrtovanju dnevne rutine 

sodeluje z otroki in se s samorefleksijo zave morebitnih učinkov prikritega kurikula ter se z 

njimi sooči. Spoštovati je treba otrokove pravice, jim omogočiti možnost soodločanja, da 

pridobijo občutek za demokracijo (hkrati tudi za odgovornost) in enakost, s tem pa se učijo 

strpnosti, spoštovanja različnosti (mnenj, kulturnih razlik) in dojemanja drugačnosti kot 

bogatitve, ne pomanjkljivosti. S tem otroci pridobijo sposobnost nestereotipnega presojanja, 

kritičnega razmišljanja in tolerantnosti; z možnostjo izbire, sprejemanjem odgovornosti za 

odločitve in spoštovanjem drugih pa vzgajamo otroke, ki bodo odrasli v osebe, sposobne 

avtonomnega razmišljanja in ravnanja (Rakovič, 2004). Ker vzgojitelj z otroki preživi veliko 

časa, ima celosten vpogled v njihovo igro, ki lahko služi kot terapevtsko sredstvo, saj prek nje 

lahko opazimo otrokove stiske in tegobe, ki jih drugače ne bi izrazil, tako lažje razumemo 

njegovo ravnanje in mu pomagamo (Batistič Zorec, 2002).  

4. NAČRTOVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

4.1. Učno-ciljno načrtovanje kot nasprotje procesno-razvojnemu načrtovanju 

Značilnost učno-ciljnega vzgojno-izobraževalnega procesa je, da se osredotoča na prenos 

določenih znanj, spretnosti, navad in vrednot (učno-ciljno načrtovanje). Zato je načrtovanje 

vzgojnega dela nujno, ciljno naravnano, saj vedno pričakujemo nek rezultat npr. določeno 

vedênje, znanje ... Lahko pa tovrstno načrtovanje predstavlja tudi oviro pri pedagoških 

procesih, saj ni splošnega recepta, ki bi deloval pri vseh posameznikih. Upoštevati pa je treba 

tudi vprašanje prikritega kurikuluma, saj je pozitiven odnos in s tem transfer med vzgojiteljico 

in otrokom precej lažje vzpostaviti spontano kot v načrtovanih okoliščinah, vendar bi tovrstno 

prikrito pričakovanje lahko vodilo v manipulacijo (skozi »nevidno vodenje otroka«), ki je 

nedopustna – poleg tega pa imajo starši pravico do seznanjenosti z vzgojno-izobraževalnim 
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konceptom institucije in tudi do izbire vzgoje, ki je skladna z njihovimi prepričanji (Kroflič, 

2001, str. 9–10). 

Učno-ciljno načrtovanje ima prednosti, saj omogoča sistematično predstavitev posameznih 

področij, hitrejši prenos znanja (otrok sprejme vsebino in jo ponotranji), olajša evalvacijo 

(ne)uspešnosti končnih rezultatov. Po drugi strani pa se lahko hitro ujamemo v sistem šolskih 

oblik dela in njihovo favoriziranje, komunikacija postane pretežno enosmerna, glavni in 

najpomembnejši dejavnik izvajanja dejavnosti pa je končni rezultat (Kroflič, 2001, str. 15–

16). Tudi pri procesno-razvojnem načrtovanju gre za prenos določenega znanja in izkušenj, 

vendar tu ni pomemben končni rezultat, temveč proces učenja in pridobivanja spoznanj, 

zagovarja oziroma poudarja prednost metod poučevanja, ki prispevajo k razvoju otrokovih 

osebnih potencialov (Kroflič, 2002). Zaradi poudarka usmerjanja pozornosti na proces se 

pojavi zahteva po sprotni evalvaciji dela, s tem pa po pogostejši samorefleksiji vzgojitelja, da 

se zave oziroma prepozna učinke prikritega kurikuluma, ki morda niso pozitivni (Kroflič, 

2001, str. 16).  

Pri procesno-razvojnem načrtovanju vzgojno-izobraževalni cilji niso le vnaprej določeni, 

trdno opredeljeni kot končni (kar želimo doseči kot končni rezultat), temveč so 

implementirani kot načela, vgrajena v vzgojno-izobraževalni proces dela. Otroci so tako v 

aktivni vlogi (subjekt), saj izhajamo iz njihovih potencialov, hkrati pa so vključeni tudi v 

samo načrtovanje dela, saj upoštevamo njihove interese, omogočimo izbirne vsebine – 

komunikacija je dvosmerna, kajti tako se približamo glavnemu smotru procesnega dela, ki 

pomeni razvijanje kritičnega mišljenja, samostojnosti in ustvarjalnosti (Kroflič, 2002).  

5. AKTIVNO UČENJE V VRTCU 

N. Turnšek (2004) pravi, da je za aktivno učenje značilno, da vzgojitelj namenoma uporablja 

metode in postopke, ki otroka spodbujajo k sodelovanju v procesu zbiranja informacij, 

usvajanja novega znanja in pojmov. Bruner zagovarja dejstvo, da je učenje participativen 

proces, kadar otrokova spoznanja nadgrajujemo na predhodnih, kadar zagotovimo čim večjo 

samostojnost v procesu zbiranja podatkov za odgovore na problemska vprašanja in kadar mu 

omogočimo, da na novo pridobljeno znanje tudi uporabi, v vsakodnevnih/abstraktnih 

situacijah (Maxim, 1997, v Turnšek, 2004). Avtorja Hohmann, M. in Weikart, D. (2005) 

trdita, da je aktivno učenje odvisno od pozitivne interakcije odraslega in otroka, ter poudari, 

da je aktivno učenje podlaga za razvoj človekovih sposobnosti, učinkovitost pa dosežemo 

takrat, ko so zagotovljene priložnosti, ki so razvojno primerne, saj bo otrok gradil nova znanja 
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le prek lastnih izkušenj, z raziskovanjem in preizkušanjem (spoznavanjem napak in njihovim 

odpravljanjem). Za aktivno učenje je značilno, da otrok najprej izbere, kaj bo počel – da 

pobudo, izbere materiale in način uporabe oziroma rokovanja, se z njimi igra, jih preoblikuje, 

gradi ... Zagotovljen mora imeti ustrezen prostor in na voljo dovolj časa, da različne vrste 

materialov (lepljive, naravne, odpadne, mehke ...) uporabi na različne načine. Pri tem 

verbalizira početje, s svojimi besedami opisuje, kaj počne, izraža predhodne izkušnje z 

materialom ipd. Pri tem ga odrasla oseba podpira, posluša oziroma se z njim pogovarja, 

sprejema odgovore, spodbuja njegove namere, reševanje problemov in kreativnost. 

5.1. Učenje z raziskovanjem: reševanje problemov zaprtega tipa 

Pri razlikovanju problemov zaprtega tipa gre za proces, pri katerem skuša otrok (s pomočjo 

odraslega) poiskati ustrezne podatke oziroma informacije ter tako odgovoriti na raziskovalno 

vprašanje. Poteka v petih zaporednih korakih, in sicer »opredelitev problema, izražanje 

domnev, iskanje informacij, podatkov ter njihovo dokumentiranje in urejanje, rešitve oziroma 

odgovori na vprašanja in uporaba novih spoznanj« (Turnšek, 2004, str. 5). Ko raziskujemo 

nek problem, postavimo nekaj raziskovalnih vprašanj, ki so ožje/širše zastavljena – natančno 

oblikovanje vprašanj omogoča iskanje ustreznih informacij, s katerimi nato dobimo odgovore 

na zastavljena problemska vprašanja. Raziskovalni problemi se pogosto pojavijo spontano, 

kadar otrokom določena stvar postane zanimiva, ali pa kadar vzgojitelj z vnaprej 

pripravljenimi dejavnosti vzbudi njihovo radovednost. Dejavnosti je treba načrtovati tako, da 

prek njih ugotovimo, koliko znanja otroci že imajo, obenem pa beležiti njihove domneve 

oziroma predpostavke, da jih lahko na koncu evalvirajo in ocenijo delež pravilnih/nepravilnih 

trditev ter na novo usvojeno znanje. Pri zbiranju informacij in preverjanju domnev otroke 

spodbudimo, da razmislijo, kje vse bi lahko poiskali odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja, odgovornost za učenje prevzamejo sami, vzgojitelj pa jim omogoči dostop do virov 

informacij in jim pomaga pri urejanju – tudi pri tem koraku je pomembno dokumentiranje (na 

ustrezen način), ki nam omogoča zbiranje materialov, ki jih lahko uporabimo v igralnici. 

Raziskovanje je zaključeno, ko je narejen pregled informacij in ko odgovorimo na vsa 

raziskovalna vprašanja, sledi le še razmislek o dejavnostih, kjer lahko na novo pridobljeno 

znanje in izkušnje uporabimo v vsakdanjem življenju (Turnšek, 2004). 

5.2. Reševanje problemov odprtega tipa kot pristop v spodbujanje 

participacije 

Pri odprtem tipu raziskovanja gre za spodbujanje otrok k iskanju in preizkušanju različnih 

rešitev, ki so izvirne in kreativne. Prav tako poteka v petih korakih: »opredelitev problema, 
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iskanje alternativnih rešitev problema, izbira in preizkušanje rešitev, ocena rešitev in uporaba 

rešitev« (Turnšek, 2004, str. 6). Gre predvsem za to, da imajo otroci dejansko možnost 

odločanja, vzgojitelj jim pomaga pri izvedbi (skrbi za spodbudno vzdušje, občutek zaupanja v 

sposobnosti otrok), vendar otroci sami preizkušajo ustreznost zamisli za reševanje problema – 

dobrodošle so ideje vseh otrok, tako jim tudi približamo koncept demokracije. Pri opredelitvi 

problema se npr. vprašamo, kaj bi radi naredili, izboljšali, novega izvedeli, nato otroke 

spodbudimo k podajanju predlogov, zamisli, lahko narišejo načrt, se med seboj pogovarjajo in 

izmenjujejo ideje ... Ko smo izbrali nekaj glavnih predlogov (ne ustavimo se že pri prvi ideji), 

jih preizkusimo. Četudi vzgojitelj ve, da je kakšna izmed idej neustrezna oziroma ne bo 

prinesla želenega rezultata (seveda prepreči uresničitev idej, ki bi lahko bile nevarne), je 

pomembno, da jo otroci vseeno preizkusijo, saj učenje iz napak aktivira otroke, da iščejo 

nove, ustreznejše rešitve, s katerimi bi lahko pripomogli pri reševanju zastavljenega 

problema. Sproti dokumentiramo dogajanje, saj tako lažje ocenimo, kako blizu rešitvi smo, 

kaj smo že preizkusili, kaj bi še lahko, na koncu pa sledita evalvacija in uporaba novih 

spoznanj v različnih dejavnostih v praksi. Odprti tip raziskovanja spodbuja otrokovo aktivno 

udejanjanje, tako pri načrtovanju kot sami izvedbi, poleg participacije pa se učijo tudi 

demokratičnega odločanja in pridobijo občutek, da so njihove ideje enakovredno upoštevane 

in enako pomembne (Turnšek, 2004). 

5.2.1. Problematika participacije otrok pri načrtovanju učnih aktivnosti v 

vrtcu 

Po besedah avtoric Rožič, A. in Turnšek, N. (2010) je eden izmed najbolj razširjenih dvomov 

v participacijo otrok ta, da so premalo izkušeni in nimajo dovolj razvitih sposobnosti za 

participiranje. Mnogi avtorji temu nasprotujejo in svoje trditve argumentirajo z dejstvom, da 

imajo otroci na različnih področjih različno razvite sposobnosti (ravno tako kot odrasli) ter da 

je zagotavljanje možnosti participacije odvisno predvsem od odraslih in njihove 

pripravljenosti za omogočanje primernih načinov izražanja in priložnosti, ne toliko od starosti 

otrok. Naslednja dilema, ki se pojavi v zvezi s participacijo otrok, je ta, da se morajo otroci 

najprej naučiti prevzemanja odgovornosti za lastna dejanja, šele nato se jim podeli pravice – 

na drugi strani pa najdemo argument, da se otroci odgovornosti učijo ravno s tem, ko lahko 

izrazijo svoje ideje in so pri tem tudi upoštevani, tako da je najbolj učinkovit način za 

spodbujanje in učenje sprejemanja otrokove odgovornosti ta, da so njihove pravice 

spoštovane. Vzgojno-izobraževalne institucije delujejo po pravilih in normah, ki so določeni 

od zunaj, in ne od strokovnih delavcev, staršev ali vodstva posamezne institucije, zato je tukaj 
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vprašanje meja, do kod lahko sega otroška participacija. Avtorji menijo, da je participacijo kot 

način prakticiranja demokratičnosti v tem primeru treba razumeti skladno z dejstvom, da se 

prilagaja okviru javne ustanove. Glavna dilema pa se nanaša na možnost potencialne 

manipulacije otroške participacije, kjer otroci odločajo pri le na videz pomembnih zadevah, 

ali pa gre za sodelovanje pri odločitvah, ki ne spremenijo ničesar. Ravno zato avtorji 

opozarjajo, da morajo biti otrokom (učencem) meje oziroma omejitve njihove participacije 

razumljivo predstavljene.  

Kurikulum za vrtce (1999) je dokument, ki v našem prostoru določa smernice za načrtovanje 

dela v predšolskem obdobju, od koncepta Reggio Emilia se sicer razlikuje v več stvareh, 

vendar je pomembnejše poudariti podobnosti: oba dokumenta sta utemeljena na razumevanju 

otroka v vlogi subjekta  pojmovan je kot kompetentno bitje, ki lahko sodeluje pri odločitvah, 

ki se tičejo njegovega življenja, ki vplivajo na proces učenja in življenje v vrtcu, odrasli pa so 

zavezani k temu, da se z njimi pogovorijo, jim pojasnijo oziroma jih spodbudijo k participaciji 

(dokumentirajo vzgojno delo), razumevanju posledic in sprejemanju (demokratičnih) 

odločitev (Devjak, T. in sod., 2009). Za razliko od preteklega pojmovanja otroštva je za 

sodobno razumevanje značilno, da je otrok v aktivni vlogi, sodeluje v družbi v vsakem 

trenutku, saj ne gre več za dejstvo, da postane enakovreden član družbe, ko odraste, torej da 

se za to vlogo šele pripravlja (prehodno obdobje), ampak je del družbe ves čas (Rožič, A. in 

Turnšek, N., 2010).  
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II. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

V svojem diplomskem delu bom predstavila izvedbo in evalvacijo projekta Vesolje, ki smo ga 

v zimskem semestru izvajali študentje 3. letnika predšolske vzgoje, v vrtcu Jelka (enota 

Palčki). Naš glavni cilj je bil doseči dejavno soudeležbo in soustvarjanje (v nadaljevanju 

besedila: participacija) otrok pri dejavnostih in soustvarjanje učnega procesa ter načrtovanega 

vzgojnega dela na način, da se otroci učijo prek igre in z reševanjem problemskih situacij. 

S projektom smo želeli izstopiti iz prevečkrat ustaljenih okvirjev, kjer gre predvsem za 

frontalno delo vzgojitelja; namesto tega smo razvijali aktivne strategije učenja (Maxim, 1997, 

v Turnšek, 2004). Trudili smo se načrtovati dejavnosti čim bolj natančno, a vendar dopustiti 

dovolj prostora, ki je bil namenjen temu, da smo prisluhnili otrokom in dejavnost usmerili v 

tisto, kar jih je zanimalo. Stremeli smo k aktivnemu skupinskemu delu, dogovarjanju otrok 

znotraj skupine, iskanju rešitev in odgovorov s pomočjo literature, spleta, intervjuvanja … 

Spodbujali smo sodelovanje med otroki, deljenje mnenj in izkušenj, pa tudi usmerjali 

komunikacijo tako, da je potekala večsmerno; vsak je imel možnost, da pove, kar želi, in ima 

dovolj časa, da to izrazi  predvsem pa je v ospredju dejstvo, da je bil vsak izmed njih 

poslušan in upoštevan. 

Aktivno učenje je omenjeno tudi v Kurikulumu za vrtce (1999) pri skupnih načelih predšolske 

vzgoje v vrtcu, in sicer: »… predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih 

in ga voditi k pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja 

smiselne zahteve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogoča 

izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira; učenje predšolskega otroka 

temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, 

stvarmi, razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju predstav in predpojmovnih struktur na 

osnovi prvih generalizacij, na notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter 

pridobivanju socialnih izkušenj …«, kar pomeni, da bi morala biti vedno prisotna pri 

načrtovanju in izvajanju dejavnosti dnevne rutine (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19).  

V projektu sem sodelovala in ga aktivno spremljala ter evalvirala; z namenom predstavitve v 

diplomskem delu sem dokumentirala (videoposnetki) in analizirala vseh pet nastopov, 

sodelovala pri skupnih evalvacijskih razgovorih in si zapisovala povratne informacije vseh 

udeležencev.  
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2. CILJI 

Cilj mojega diplomskega dela je predstaviti projekt, ovrednotiti uspešnost doseganja 

procesnih in vsebinskih ciljev posameznega nastopa z vidika uresničevanja participacije otrok 

pri reševanju problemov odprtega in zaprtega tipa.  

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Pri vrednotenju uspešnosti projekta sem po presoji skušala odgovoriti na naslednja vprašanja: 

- Kako smo študentje zagotovili ustrezne pogoje za uresničitev ciljev 

posameznih sklopov dejavnosti (nastopov)? 

- V kolikšni meri so bili cilji posameznih sklopov dejavnosti (nastopov) 

uresničeni? 

- V kolikšni meri sta načrtovana aktivnost otrok in raziskovalno naravnan način 

dela vplivala na pridobitev novih spoznanj?  

- Kako uspešni so bili otroci pri izražanju komunikacijskih veščin, sodelovalnih 

spretnosti in zmožnosti dogovarjanja? 

4. RAZISKOVALNA METODA 

4.1. Metoda in pripomočki 

Uporabila bom kavzalno ne-eksperimentalni pristop raziskovanja. Opisala bom načrtovanje 

dejavnosti, njihovo izvedbo in evalvacijo, slednja bo temeljila na analizi videoposnetkov 

posameznih nastopov. 

4.2. Vzorec merjencev 

V projektu je sodelovalo 23 otrok (med njimi ena deklica s hiperaktivnostjo), starih 5–6 let iz 

skupine Lunice v Vrtcu Jelka, enote Palčki. 
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4.3. Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Projekt je bil izveden v petih sklopih dejavnosti (nastopih), ki so enkrat tedensko potekali v 

skupinah predšolskih otrok in trajali 2–3 ure. Po vsakem nastopu je sledil evalvacijski 

razgovor vseh udeležencev (študentje, vzgojiteljica, koordinatorka projekta). Zapisovala sem 

si komentarje in predloge za izboljšave, prav tako pa sem izvedla analizo videoposnetkov 

posameznih nastopov. Gradivo torej predstavlja kvalitativne podatke, ki jih bom analizirala in 

z ugotovitvami odgovorila na raziskovalna vprašanja. 
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5. NAČRTOVANJE PROJEKTA VESOLJE 

5.1. VESOLJE IN ASTRONAVT/-KA
1
 

Cilji: 

- Otroci se preizkusijo v vlogi poklica astronavta/-ke. 

- Otroci gradijo svoje lastne teorije o vesolju. 

- Otroci imajo možnost participacije v procesu spoznavanja teme vesolje. 

- Otroci imajo možnost oblikovanja lastne astronavtske obleke in svojega kotička.  

- Otroci spoznajo pojem vesolje in postopoma spoznavajo, kaj vse sestavlja vesolje. 

- Otroci se seznanjajo s poklicem, opremo in življenjskim slogom astronavta/-ke. 

 

OTROŠKE »TEORIJE« O VESOLJU 

Namen uvodne dejavnosti je zagotoviti otrokom izkušnjo oziroma eksperiment spuščanja 

balonov v zrak (priložnost za razmišljanje o vesolju, podajanje lastnih teorij, porajanje 

vprašanj in zamisli). 

 

Metodični postopek: Otroke (ne glede na vremenske razmere) povabimo na prosto, kjer 

imajo nezastrt pogled v nebo. Nika ima na vrvici navezan balon, v katerem je zrak, in na drugi 

vrvici štiri balone, ki so napolnjeni s helijem. Otrokom pove: »Poglejte, baloni, ki so 

napolnjeni s helijem, želijo pobegniti v zrak, med tem ko balon, ki je napolnjen z zrakom, 

pade na tla. Zrak je namreč težji in zato balon, napolnjen z zrakom, pade na tla.« Helijevi 

baloni so navezani na klobčiču sukanca. Sukanec se odvija in baloni so ves čas na vrvici, a se 

od nas počasi oddaljujejo. Na vrvici Nika s pomočjo sukanca balone počasi spušča. Otroke 

spodbudi k opazovanju dvigovanja balonov: »Otroci, zazrite se v nebo in opazujte, kaj se 

dogaja z baloni.« Po izkušnji (ko se balon ne dviguje več) se z otroki o tem pogovarjamo, da 

izvemo njihove teorije in predstave o vesolju. Zastavimo jim vprašanja: Kam bi baloni odšli, 

če bi sedaj vrvico prerezali? Zakaj balonov nismo kar spustili v zrak brez vrvice? Kaj je na 

nebu? Kaj vidite ponoči? Ali podnevi vidimo luno? Ali se zvezde ponoči prižgejo? Ali je 

zgoraj hladno/toplo/svetlo/temno? Ste opazili planete/zvezde/satelite? Ali zgoraj lahko 

dihamo? Ali lahko normalno hodimo? Ali je kdo že bil tam zgoraj? 

                                                           
1 Študentke/izvajalke nastopa: Nika Dolinar, Patricija Rozina, Marija Štefan, Vesna Trček 
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Prek vprašanj otroke pripeljemo do ugotovitve, da je tema raziskovanja vesolje. Z zaigranim 

pogovorom pa jih spodbudimo, da razmišljajo, kje bi dobili informacije. 

IZDELAVA PLAKATA O VESOLJU, POTOVANJE ASTRONAVTA 

Namen prve dejavnosti je, da otroci z lastno aktivnostjo in participacijo izdelajo plakat o 

vesolju, da s pomočjo spleta odkrivajo, raziskujejo in spoznavajo pojem vesolje, spoznavajo 

pojem breztežnosti, se seznanijo s potovanjem astronavtov v vesolje in delom na vesoljski 

postaji. 

 

Metodični postopek: Ko pridemo v igralnico (v vsaki igralnici sta postavljeni po dve in dve 

mizi skupaj; na vsaki mizi je pripravljen en računalnik), Marija drži v roki vrečko z listki 

štirih različnih barv. Otrokom pove, da bodo žrebali listke in se na ta način razdelili v skupine, 

v katerih bodo iskali informacije o vesolju. Vsak otrok žreba svoj listek in se razporedi po 

barvi listka k študentkam, ki v rokah držijo listek barve svoje skupine (Nika–rumena, Vesna–

modra, Marija–rdeča, Patricija–zelena). Ko je vsak otrok v svoji skupini, Marija in Vesna 

svoji skupini odpeljeta v igralnico Lunic. Nikina in Patricijina skupina pa ostaneta v igralnici 

zvezdic. 

Vsaka študentka s svojo skupino ob pomoči računalnikov vnaša v spletni brskalnik, kar 

predlagajo otroci, kar jih zanima. Poskušamo se osrediniti bolj na posnetke in slike. Študentka 

svojo skupino vpraša: Kaj vas o vesolju zanima? V primeru, da otroci niso pripravljeni na 

diskusijo in nimajo svojih predlogov, jih spodbudimo z vprašanji: Iz česa je vesolje 

sestavljeno? Vas zanima, kako je vesolje nastalo? Veste, kje je Sonce? Kje je Zemlja? Kakšni 

so planeti? Njihova spoznanja, ideje, misli in vprašanja sproti zapisujemo na plakat. Otroci 

lahko tudi sami nanj rišejo in pišejo, kar že vedo in kar jih še zanima o vesolju. Otroci se bodo 

ob raziskovanju po spletu seznanili s pojmi: vesolje, planeti, rakete, Zemlja, zvezde, galaksije, 

Sonce, astronavt, Luna, vesoljska plovila. V posamezne podrobnosti o vesolju (rakete, 

osončje, planeti, Zemlja, plovila, zvezde …) se ne bomo poglabljali. Če bo otroke to še zelo 

zanimalo, jim bomo povedale, da jim bomo na ta vprašanja odgovorili v naslednjih nastopih. 

Ob brskanju o vesolju po spletu teče diskusija med otroki in vzgojiteljicami. Poskušamo jim 

čim bolj pomagati in jih poslušati, da spoznamo njihove osnovne teorije, želje in vprašanja o 

vesolju. Pogovore usmerimo v spoznavanje pojma breztežnosti. Otrokom na primeru žoge 

razložimo, kako deluje težnost. Vržemo jo v zrak in otroke vprašamo, zakaj žoga ne ostane v 

zraku. Povemo jim, da pade na tla, ker na Zemlji deluje sila težnosti. Na posnetkih pa smo 
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videli, da v vesolju predmeti in tudi astronavti lebdijo v zraku, ker tam ta sila ne deluje. Videti 

je kot bi vse plavalo v vodi. Otrokom predstavimo poklic astronavta preko posnetkov. 

Povemo, kdo so, kako postaneš astronavt, kakšni so, kaj počnejo, kako živijo na vesoljski 

postaji, kako poteka njihovo delo, kakšna je njihova obleka  skafander. Ob posnetkih 

dodatno pojasnjujemo, kar nas bodo otroci še vprašali. 

 

Posnetki, ki si jih bomo pogledali: 

https://www.youtube.com/watch?v=MK5E_7hOi-k  V posnetku so predstavljena imena 

planetov, kako so videti in kolikšna je njihova velikost. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FG0fTKAqZ5g  pogled na Zemljo iz vesoljske postaje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S_DuKu74Hfc  Prvi polet v vesolje, 1961 – Yuri 

Gagarin. Komentarji: Oblekel se je v skafander, šel v raketo, se privezal, da se v kabini ne bi 

zaletaval v stene, ko bi začela delovati breztežnost, nato so raketo izstrelili v vesolje. 

Dvigovala se je in Yuri je lahko že gledal skozi okence na Zemljo iz vesolja. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D_6L9kj2hac  kako deluje breztežnost; astronavti 

lebdijo, medtem ko delajo (popravljajo postajo), da se lahko vrnejo nazaj, sicer bi odplavali in 

se ne bi mogli vrniti, delajo v različnih položajih – obrnjeni na glavo ali na bok, premikajo se 

počasi, kot bi imeli težke noge. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TB14HiOV2kU  V posnetku vidimo, kako astronavti v 

vesoljski postaji spijo (zlezejo v spalno vrečo in se pripnejo), kako se umijejo – kako imajo 

shranjeno vodo, kako si umijejo lase, predstavitev obleke/skafandra: varuje pred 

pritiskom/tlakom v atmosferi, zagotavlja kisik (plin, ki ga potrebujemo za proces dihanja), 

omogoča, da astronavti vidijo in se gibajo, ščiti pred radioaktivnostjo in majhnimi meteorji, 

ohranjajo človekovo stalno telesno temperaturo; kako jejo, kako imajo shranjeno hrano, jejo 

trikrat na dan, telovadijo dve uri in pol na dan, da ohranjajo kondicijo, preživljajo prosti čas z 

gledanjem TV, branjem in delom z računalnikom, delajo poskuse z mikrogravitacijo, kako 

uporabljajo stranišče. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MK5E_7hOi-k
https://www.youtube.com/watch?v=FG0fTKAqZ5g
https://www.youtube.com/watch?v=S_DuKu74Hfc
https://www.youtube.com/watch?v=D_6L9kj2hac
https://www.youtube.com/watch?v=TB14HiOV2kU
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VESOLJE: je vse, kar nas obdaja. Mi smo le majhen delček vesolja. Sonce, Zemlja, vsi planeti 

ter ostale zvezde in prostor med njimi. Je polno prahu, skal, ledu in plinov. Vse to sestavlja 

galaksijo, ki se imenuje Rimska cesta. Poleg te galaksije v vesolju obstaja še mnogo drugih 

galaksij. 

 

PLANET: je nebesno telo, ki kroži okrog zvezde v svoji tirnici in ne proizvaja energije s 

pomočjo jedrskega zlivanja. Poleg tega ima še dve lastnosti: telo mora biti dovolj masivno, da 

ga lastna gravitacija (težnost) oblikuje v kroglasto obliko in da počisti drobir v območju svoje 

tirnice. Planeti so Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. 

 

ZVEZDA: sijoče (plinasto) nebesno telo z veliko maso, na videz svetleče točke na nočnem 

nebu, ki utripajo zaradi učinkov Zemeljskega ozračja. Sonce je edina zvezda dovolj blizu 

Zemlje, da jo vidimo kot večjo okroglo ploskev. Prav tako je Sonce ena redkih zvezd, ki je 

vidna tudi podnevi. Ostalih zvezd podnevi zaradi močnega sončevega soja praviloma ne 

opazimo. 

 

GALAKSIJA: je velikansko, (gravitacijsko vezano) nebesno telo, sestavljeno iz zvezd, plinov, 

medzvezdne snovi in »temne snovi«. Galaksije drži skupaj gravitacijski privlak – sila in telesa 

krožijo okoli njenega skupnega središča  jedra. 

 

ASTRONAVT: je udeleženec odprave v vesoljski prostor. Za opravljanje tega poklica je treba 

biti star od 27 do 37 let, biti v dobri telesni pripravljenosti, zdrav, ne sme se uživati alkohola, 

kaditi, jemati tablet, imeti očal, pomemben je zelo dober sluh in vid, znanje tujega jezika  

(angleščine), ustrezna izobrazba (univerza na področju naravoslovja, strojništva ali 

medicine), dobro je tudi znanje upravljanja letala. Pred odpravo v vesolje je nujno potrebno 

opravljanje številnih zahtevnih testov. Za opravljanje tega poklica je zahtevana sposobnost 

odločanja, zmožnost dela pod pritiskom, dobro razvit spomin in višja stopnja zbranosti ter 

spretnost z rokami. Kandidat mora biti tudi močno motiviran, prilagodljiv, družaben in 

sočuten, neagresiven in čustveno stabilen. Kaj počnejo? Dandanes se v vesolje leti predvsem 

zaradi Mednarodne vesoljske postaje, kjer izvajajo poskuse in skrbijo za Postajo. Kadar ne 

trenirajo ali ne živijo v vesolju, pomagajo pri vesoljskih programih in skrbijo za stike z 

javnostjo. 
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BREZTEŽNOST 

Namen druge dejavnosti je, da otroci usvajajo pojem breztežnosti, se preizkusijo v risanju pod 

vplivom gravitacije, se preizkušajo v opravljanju »igrane« velike potrebe na vesoljski postaji, 

nosijo rokavice in se preizkusijo v različnih nalogah, ki so podobne delu astronavtov. 

Metodični postopek: Dejavnosti potekajo hkrati, v dveh ločenih igralnicah.  

- Risanje v vesolju 

Otroke vprašamo, kaj se dogaja s predmeti v vesolju. Spomnimo jih na breztežnost, da 

predmeti, ki niso pritrjeni, prosto lebdijo v zraku in ni tako kot na Zemlji, ko sila težnosti 

deluje na njih. Postavimo jim vprašanje: »Zdaj ko veste, da v vesolju vse lebdi, kako bi vi v 

vesolju narisali risbico?« 

V primeru, da otroci ne bi podali nobene ideje, bi jih spodbudile, da risbico poskusijo narisati 

tako, da list položijo na spodnjo stran mize. 

 

- Uporaba stranišča  

Otroke vprašamo, če se s posnetkov spomnijo, kako astronavti opravljajo veliko potrebo. 

Njihove odgovore poslušamo in po potrebi dopolnimo, jih opomnimo na breztežnost in 

lebdenje predmetov. Otrokom povemo, da se bodo preizkusili v uporabi astronavtskega 

stranišča. Okrog pasu jim zavežemo vrvico, na kateri visi »kakec« iz plastelina. Povemo jim 

navodilo, naj brez pomoči rok kakec spravijo v plastenko z širšim vratom (Fruc). 

 

- Delo z rokavicami  

Otroke vprašamo, zakaj astronavti pri svojem delu potrebujejo rokavice. Poslušamo njihove 

odgovore in jih po potrebi dopolnimo, da astronavti pri svojem delu in raziskovanju vesolja 

uporabljajo rokavice, da jih zaščitijo pred okoljem in temperaturo v vesolju. Rokavice so zelo 

velike in astronavti se morajo naučiti, kako z njimi lahko opravljajo delo. Otrokom povemo, 

da bodo tudi oni poskusili delati z velikimi rokavicami. 

V posodah z vodo bodo matice in vijaki, lego kocke, zraven pa rokavice. Otrokom podamo 

navodila, naj si nataknejo rokavice in pod vodo poskusijo priviti matico na vijak ali pa pod 

vodo sestaviti lego kocke. 

Prehod na naslednjo dejavnost: Vesna se med zadnjo delavnico izmuzne iz igralnice in se v 

pedagoški sobi obleče v pajaca za astronavtsko obleko. Skupina iz zvezdic se po končanem 

delu odpravi k Lunicam in tam se nam pridruži Vesna z novim miselnim vprašanjem. 
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USTVARJANJE ASTRONAVTSKE OBLEKE 

Namen zaključne dejavnosti je omogočiti otrokom, da raziskujejo in spoznavajo dele 

astronavtske obleke in glede na pridobljeno znanje in lastne ideje ter želje ustvarijo 

astronavtsko obleko. 

 

Metodični postopek: Z otroki se zberemo v gruči na sredini igralnice. Nato se razporedimo v 

štiri kotičke, tako kot pri prvi dejavnosti. Vsak kotiček predstavljata po dve mizi skupaj. 

Vesna vstopi v igralnico. Vesna in Nika zaigrata pogovor: 

Vesna: »No, sedaj pa že veliko vemo vesolju, našla sem tudi astronavtsko obleko in sedaj 

lahko grem v vesolje.« Se obrne in se hoče posloviti. 

Nika jo ustavi: »Ne, ne Vesna. Taka pa ne moreš iti v vesolje.« 

Vesna začudeno: »Zakaj ne? Saj imam obleko, mar to ni dovolj?« 

Nika: »Mislim, da ne. Otroci, ali se spomnite, kaj vse mora imeti astronavt oblečeno, da lahko 

gre v vesolje? Kaj mora Vesna še dati nase?« 

S tem pogovorom otroke pripeljeta do razmišljanja, kaj vse so videli na posnetkih in v 

knjigah, da imajo astronavti oblečeno, ko gredo v vesolje. Vesna reče otrokom, da bo vrgla 

žogo tistemu, ki bo želel kaj povedati, zato da ne bomo govorili eden čez drugega in da se 

bomo med seboj slišali, da bomo vsi vedeli, kaj vse je še treba narediti. Otroku, ki želi nekaj 

reči, poda žogo, nato lahko pove, kaj še manjka. Če se ne bodo ničesar spomnili, jih Vesna 

vpraša, ali gre lahko kar bosa v vesolje. Ali bo v vesolju zrak, da ga bo lahko dihala? Kaj 

potrebuje, da se bo sporazumevala z astronavti, ki so v vesoljski postaji, medtem ko bo šla iz 

vesoljske postaje? Ali mora imeti kaj na glavi? Bi bilo dovolj, če bi dala na glavo, na primer, 

zimsko kapo, ali potrebuje kaj bolj trdega? 

Ko otroci pridejo do ugotovitev, da manjkajo še rokavice, čevlji, čelada in dihalni aparat, jim 

Vesna reče, naj gredo vsak k svoji vzgojiteljici, tako kot so bili na začetku razporejeni po 

barvah. K Patriciji naj gredo tisti, ki so izžrebali zeleni listek, k Niki tisti, ki so izžrebali 

rumenega, k Mariji rdečega in k Vesni tisti, ki so izžrebali modri listek, zato da bomo po 

kotičkih izdelali potrebne dele astronavtske obleke. 

 

- Obleka  

Vesna ostane s svojo skupino otrok v igralnici Lunic. Otrokom reče, naj se usedejo za mizo, 

ona pa si sleče kombinezon in ga razgrne na mizo. Otrokom reče, naj se spomnijo na posnetke 

in knjige, ter jih vpraša, kaj vse manjka na tem kombinezonu, da bi bil primeren za astronavta. 

Vesna jim da material in jim pomaga pri uresničitvi njihovih predlogov. Na primer: s 
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flomastri lahko narišejo razne gumbe ali zastavo (kateri državi pripada astronavt, ki jo bo 

oblekel), napišejo s flomastri ime astronavta ali izdelajo ploščico iz kartona z imenom 

astronavta in jo prilepijo z lepilnim trakom. Ime je lahko domišljijsko, lahko se nanaša na ime 

njihove skupine (Lunice). Na voljo imajo tudi rokavice, ki jih lahko z lepilnim trakom in 

spenjačem pritrdijo na konec rokavov. 

Če otroci nimajo idej, jih vpraša, s čim bi označili obleko, da bi vedeli, čigava je. Kako 

astronavt upravlja z dihalnim aparatom? Kje vidi, koliko zraka ima še v dihalnem aparatu? 

Kako ve, kako daleč od vesoljske postaje je šel? Povedala bi jim, da za vse to potrebuje 

gumbe, s katerimi lahko upravlja, in senzorje meritev, na katerih piše, koliko zraka ima in na 

kateri višini je. Glede na otrokove predloge, s flomastri to narišemo ali izdelamo iz kartona in 

to prilepimo z lepilnim trakom na kombinezon. 

 

- Čevlji  

Marija ostane s svojo skupino otrok v igralnici Lunic. Odpelje jih za drugi dve mizi in jim 

reče, naj se usedejo za mizo. Na mizi jim pokaže copate. Vpraša jih, kako bi jih 

spremenili/preuredili, da bi bili primerni za v vesolje. Otrokom da material in jim pomaga pri 

uresničitvi njihovih idej. Na voljo imajo belo in črno tempera barvo ter čopiče, s katerimi 

lahko copate pobarvajo v barvo astronavtske obleke. Karton lahko uporabijo, da učvrstijo 

copate, jih oblepijo ali jim dodajo dodaten podplat, da bodo bolj trpežni. Če nimajo nobenih 

idej, jih Marija vpraša, ali je ta podplat dovolj dober za na primer hojo po luni? Ali imajo 

astronavti čevlje rdeče barve? Bi bilo dobro, da bi čevlje oblepili s kartonom, da bi bili 

trpežnejši? 

Glede na otrokove predloge jim pomaga pobarvati in oblepiti copate v astronavtske čevlje. 
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- Dihalni aparat  

Nika reče svoji skupini otrok, naj gredo z njo v igralnico zvezdic in se usedejo za mizo. Pove 

jim, da v vesolju ni kisika (zraka, s katerim lahko mi dihamo). Vpraša jih, kam bi spravili 

kisik, da bi ga lahko odnesli s seboj, da bi lahko dihali v vesolju. 

Otrokom da material in jim pomaga pri izvedbi njihovih predlogov. Za jeklenke lahko 

uporabijo plastenke. Vpraša jih, ali bi bila dovolj ena jeklenka ali bi uporabili dve. Plastenki 

med seboj zlepijo z lepilnim trakom. Nanjo pritrdijo plastično cev, po kateri bo šel kisik v 

astronavta, s trakovi naredijo naramnice, da lahko dihalni aparat nosijo. Vse skupaj lahko 

pobarvajo s tempera barvami ali oblepijo z alufolijo. Lahko naredijo iz kartona tudi senzor, 

koliko kisika je še v jeklenkah. 

Če otroci nimajo idej, jih vpraša, kam bi spravili kisik? Ali je dovolj samo ena jeklenka? 

Kako/po čem bo kisik prišel do astronavta? Kako bodo dihalni aparat nosili astronavti na 

sebi? Kako bo astronavt vedel, koliko kisika še ima v jeklenkah? 

Glede na njihove predloge jim pomaga izdelati dihalni aparat. 

 

- Čelada  

Patricija reče svoji skupini otrok, naj gredo z njo v igralnico zvezdic in se usedejo za mizo. 

Pokaže jim kaširano čelado. Pove jim, da je to naredila doma, ker tukaj nimamo dovolj časa. 

Vpraša jih, kaj še potrebuje ta čelada, da bo primerna za v vesolje. Enemu od otrok jo 

povezne na glavo, da dobi občutek, kaj vse še manjka. Vpraša še ostale otroke, ali želijo 

preizkusiti to čelado, da bi lažje ugotovili, kaj potrebujejo. 

Ponudi jim material in jim pomaga pri izdelavi. Iz folije lahko naredijo vizir, iz žice ali 

kartona slušalke in mikrofon ter ju prilepijo z lepilnim trakom na notranjo stran čelade, 

pritrdijo lahko trak, s katerim si bodo privezali čelado na glavo. Naredijo tudi luknjo, skozi 

katero pride zrak do astronavta. 

Če otroci nimajo predlogov, jih vpraša: Kje bo zrak prišel do astronavta? Kako bo astronavt 

slišal navodila drugih astronavtov in kako jim bo kaj sporočil? Ali mora biti čelada pripeta na 

glavi? Ali mora biti čelada zaprta tudi s sprednje strani? S čim bi zaprli čelado s sprednje 

strani, da bi astronavt vseeno videl ven? 

Glede na njihove predloge jim pomaga izdelati astronavtsko čelado. 

Če da zmanjka časa za dokončno izdelavo astronavtske obleke, vsaka od vzgojiteljic pove 

otrokom, da je danes zmanjkalo časa in da bodo z izdelavo nadaljevali s svojo vzgojiteljico v 

naslednjih dneh ter se bodo z njo lahko tudi igrali. 
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5.2. PLANETI IN VESOLJSKA PLOVILA
2
 

Cilji: 

- Otroci izvedo, da je naš planet Zemlja v Osončju.  

- Otroci si predstavljajo Osončje z vsemi planeti in razdaljami.  

- Otroci se seznanijo s planeti našega Osončja in njihovimi bistvenimi značilnostmi. 

- Otroci razmišljajo o tem, kako vse to vemo o planetih, kdo to raziskuje, kako 

pridejo v vesolje, otroci spoznajo vesoljska plovila, sodelujejo pri iskanju 

informacij z videoposnetkov.  

- Otroci sodelujejo pri načrtovanju izdelave raketoplana in vesoljske postaje. 

 

Uvodna dejavnost – PONOVITEV SPOZNANJ O VESOLJU 

Na začetku otroke vprašamo (študentki Nika in Tjaša), ali se spomnijo, kaj so pretekli teden 

delali v vrtcu, ko so prišle študentke. Če sami ne bodo imeli idej, jim postavimo vprašanja 

(kdo gre lahko v vesolje, kako se v vesolju gibljemo, kakšno opremo potrebujemo, kako 

potujemo v vesolje, kaj tam raziskujemo …).  

 

PLANETI, OSONČJE 

Namen prve dejavnosti je, da otroci spoznajo pojem Osončja, kako je videti Osončje in kje je 

Zemlja v Osončju ter vsi ostali planeti našega Osončja, usvojijo poimenovanja za planete 

našega Osončja in izvedo bistveno lastnost posameznega planeta, aktivno sodelujejo pri 

iskanju delov zemljevida in sestavljanju ter raziskujejo značilnosti planetov prek knjig ter 

svoje pridobljeno znanje delijo z drugimi. 

 

Metodični postopek: V oddelek pride študentka Nina, ki ima s seboj veliko vrečo. Otrokom 

pove, da jo je našla zunaj, pred vrati njihove igralnice, in da je pisalo, da je za njih. Nato 

skupaj odprejo vrečo in pogledajo, kaj je notri. Najdejo planete našega Osončja, ki pa jih ne 

znamo razvrstiti – postaviti v pravilni vrstni red oziroma jih obesiti na vrvice, ki visijo s 

stropa (predhodno na stop navežemo vrvice v ustreznih razdaljah). Otroke vprašamo, ali oni 

vedo, kako si planeti sledijo? Kako se imenujejo? Kje bi to lahko izvedeli?  

V vreči najdemo tudi pismo, ki ga je pustil astronavt, v njem piše, da morajo v igralnici 

poiskati zemljevid našega Osončja (ki ga je izgubil), saj v njem piše, kako so planeti pravilno 

postavljeni. Otrokom predhodno skrijemo dele zemljevida po igralnici (za vsakega je en del, 

                                                           
2 Študentke/izvajalke nastopa: Nina Mestek, Nika Medved, Tjaša Može 
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torej 23 delov), otroci poiščejo dele, nato pa skupaj sestavimo celoten zemljevid našega 

Osončja. Pogovorimo se o tem, kaj zemljevid prikazuje, jih vprašamo, ali kakšen planet že 

poznajo, če ne, jim povemo njihova imena, opozorimo jih tudi na to, kje v Osončju je planet 

Zemlja. Pri vsakem planetu bo napisano tudi vprašanje, ki ga bomo prebrale otrokom, nato pa 

se bomo s pomočjo žreba razdelili v tri skupine in skušali prek knjig (vsaka skupina bo imela 

na voljo pet knjig o vesolju) najti odgovore na vprašanja in prebrati še druge značilnosti 

posameznih planetov.  

Vprašanja: 

- Merkur: Kakšno površje ima Merkur? (razbrazdano). 

- Venera: Kakšna je temperatura na Veneri? (zelo visoka, Venera je najtoplejši planet 

našega Osončja). 

- Zemlja: Zakaj je edino na Zemlji življenje? (ker imamo vodo in kopno). 

- Mars: Kakšno je vreme na Marsu? (pogosto divjajo nevihte). 

- Jupiter: Kako velik je Jupiter? (je največji planet v Osončju). 

- Saturn: Kaj je značilno za Saturn? (kolobarji, sestavljeni iz prahu, drobcev kamnin in 

koščkov ledu). 

- Uran: Kako je nagnjen Uran? (postrani). 

- Neptun: Kakšno je podnebje na Neptunu? (temno, mrzlo in vetrovno). 

Otroke razdelimo v tri skupine, vsaka lista knjige in spoznava planete, išče informacije in 

skuša odgovoriti na vprašanja. Ko končamo z branjem knjig in iskanjem odgovorov, otrokom 

naročimo, da si zemljevid Osončja še enkrat zelo dobro ogledajo in si zapomnijo, kako si 

planeti sledijo po vrsti. Nato zemljevid, ki smo ga sestavili, podremo. Skupaj moramo nato 

planete, ki so izdelani, pravilno postaviti v zaporedje. Planete bomo privezale na vrvice, ki 

bodo že predhodno visele s stropa, tako da bomo potrebovale zgolj stol, da jih bomo lahko 

dosegle. Vse tri skupine otrok poročajo odgovore na vprašanja o planetih. Med poročanjem pa 

ena izmed nas obesi planet, o katerem bo govor. Otrokom zastavimo tudi vprašanja: »Kateri 

planet moramo obesiti na katero vrvico? Kateri planet je najbližje Soncu? Kateri planeti so 

bolj oddaljeni od Sonca? Je Zemlja blizu ali daleč stran od Sonca?« Ko vse planete obesimo, 

se bomo igrali kviz, ki se bo navezoval na lastnosti planetov našega Osončja, ki so jih otroci 

prej spoznavali prek knjig. 

Kviz izvedemo vsi skupaj, otroci lahko odgovarjajo le z da ali ne, in sicer tako, da če je 

odgovor pravilen, gredo do zelenega listka, če pa je napačen, pa do rdečega (listka sta 

postavljena tako, da je vsak na eni strani igralnice). 

Vprašanja za kviz »Raziskujemo planete«: 
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- Merkur: Ali ima Merkur razbrazdano površje? DA. Ali je Merkur največji planet? NE. 

- Venera: Ali je Venera najhladnejši planet v Osončju? NE. Ali je Venera večja od 

Zemlje? NE. Ali jo lahko vidimo na nebu? DA. Ali ima Venera strupene pline? DA. 

- Zemlja: Ali je na Zemlji življenje? DA. Ali ima Zemlja 3 lune? NE. Zemlja je tretji 

planet po vrsti. DA. Ali Zemlji rečemo tudi rdeči planet? NE. 

- Mars: Ali na Marsu pogosto divjajo nevihte? DA. Ali je Mars zelen? NE. Ali so na 

Marsu vulkani? DA. Ali so na Marsu odkrili vodo? DA. 

- Jupiter: Ali je Jupiter največji planet? DA. Ali ima Jupiter največ lun? DA. 

- Saturn: Ali ima Saturn edini kolobarje? NE. (Jupiter, Uran, Neptun) Ali bi Saturn 

plaval na vodi? DA. 

- Uran: Ali je Uran je nagnjen postrani? DA. Ali je modrozelene barve? DA. 

- Neptun: Ali je Neptun je svetel, vroč in miren planet? NE. Ali na njem pihajo močni 

vetrovi? DA. 

- Na vseh planetih je življenje, takšno kot na Zemlji. NE. 

- Ali je v našem Osončju 8 planetov? DA. 

- Ali vsak planet kroži po svoji poti? DA. 

 

Nato si na projektorju ogledamo videoposnetek (za ponovitev) 

http://www.esa.int/esaKIDSen/Technology.html (ouruniverse). Otroci ob posnetku ponovijo 

glavne značilnosti planetov našega Osončja. Spoznavanje pojmov: 

OSONČJE  okrog Sonca je osem planetov, pet pritlikavih planetov in veliko lun, pa tudi 

kometi ter drugi kosi kamenja, ki neprestano krožijo okoli Sonca. Vsi skupaj sestavljajo 

Osončje ali Sončev sistem. 

SONCE je kot žarnica, ki sveti in nas greje, naše Sonce je ena izmed zvezd v Rimski cesti in je 

edina zvezda, ki je dovolj blizu Zemlji, da čutimo njeno vročino, čeprav je tako daleč stran. 

Sonce osvetljuje in greje planete, ki krožijo okrog njega. Sonce je od daleč videti gladko in 

okroglo, od blizu pa je kot podivjano morje med nevihto. S površja se dvigajo plameni, visoki 

kot stolpi in mogočne eksplozije vročega plina. Nihče še ni bil blizu Sonca, saj je prevroče in 

lahko ubije astronavta ter stali vesoljsko plovilo. 

PLANETI so okrogla nebesna telesa. Imamo osem planetov, od tega so štirje s kamnito 

površino (Merkur, Venera, Zemlja, Mars), štirje pa so velikanske krogle plina (Jupiter, 

Saturn, Uran in Neptun). Planeti se vrtijo okoli Sonca, ki jim zagotavlja svetlobo in toploto. 
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VESOLJSKA PLOVILA 

Namen druge dejavnosti je, da otroci spoznajo poimenovanja in osnovne značilnosti 

vesoljskih plovil, aktivno sodelujejo v pogovoru, odgovarjajo na vprašanja, sprašujejo, kar jih 

zanima ter spoznavajo značilnosti plovil s pomočjo videoposnetkov. 

 

Metodični postopek: Otrokom povemo, da so si v prejšnjem nastopu že izdelali astronavtsko 

obleko, vendar za to, da gre astronavt v vesolje, potrebuje tudi vesoljsko plovilo, zato si bomo 

pogledali, kako so videti vesoljska plovila, potem pa bomo vesoljska plovila tudi izdelali.  

VESOLJSKO PLOVILO je poimenovanje za vsa plovila, ki letijo v vesolje, so najrazličnejši 

stroji, namenjeni potovanju v vesolje. To so rakete, raketoplani, sonde, sateliti in vesoljske 

postaje. 

Pripravljena bomo imele dva videoposnetka, ki jih bomo predvajale s pomočjo projektorja, in 

sicer o vesoljski postaji: http://www.veselasola.net/veselasola.net/portal/ucne_poti/pil-vesolje-

20111010/index#state=6 in https://www.nasa.gov/externalflash/ISSRG/ ter raketoplanu: 

http://www.esa.int/esaKIDSen/Technology.html (technology). 

RAKETOPLAN je plovilo za polet v vesolje. V vesolje poleti večkrat. Na prvi pogled spominja 

na letalo. Uporabljajo ga za popravljanje satelitov in teleskopov ter za prevoz astronavtov na 

mednarodno vesoljsko postajo in nazaj. Raketoplan prevaža po navadi tri ljudi – astronavte 

na vesoljsko postajo. 

MEDNARODNA VESOLJSKA POSTAJA (MVP)  danes znanstveniki prebivajo na MVP, ki 

se vrti okoli Zemlje. V njej opravljajo poskuse in skrbijo, da pravilno deluje, jo po potrebi 

popravijo, najpomembnejše pa je, da raziskujejo vesolje in pošiljajo podatke nazaj na Zemljo. 

Na MVP je vedno pritrjeno vesoljsko plovilo, ki bo astronavte hitro pripeljalo na Zemljo, če 

bi se pojavile kakšne težave.  

 

IZDELAVA RAKETOPLANA IN VESOLJSKE POSTAJE 

Otroke s pomočjo listkov, ki jih izžrebajo, razdelimo v dve skupini. 

- Raketoplan (13 otrok) 

Namen dejavnosti je, da otroci po domišljiji ustvarijo svoj raketoplan, med seboj sodelujejo, 

se pogovarjajo in sklepajo kompromise, prav tako pa razvijajo fino motoriko (striženje, 

lepljenje). 

 

Metodični postopek: Otroke povabiva, da razmislijo o tem, iz česa bi lahko naredili svoj 

raketoplan. Nato skupaj  naredimo načrt, kakšen naj bo raketoplan. Otrokom pokažemo 
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material, oni pa na risalni list narišejo skupno skico. Pri risanju jih spodbujamo, da sodelujejo 

in izražajo ideje vsi. Otroke opozorimo na to, da izdelajo tako plovilo, ki bo gibljivo in s 

katerim se bodo kasneje lahko igrali. Otroci nato iz kartonastih škatel, koprene, zamaškov, 

alufolije, plastenk, flomastrov, škatlic za zdravila naredijo raketoplan. Otrokom pomagava pri 

lepljenju kartonov in paziva, da z vročo pištolo lepimo študentke (varnost), otrokom pa 

pustim kreativnost pri tem, da postavijo po njihovi zamisli, da lepijo, strižejo in ustvarjajo 

svoj raketoplan. 

 

- Vesoljska postaja (8 otrok) 

Namen dejavnosti je medsebojno sodelovanje otrok, pogovor in sklepanje kompromisov, 

konstruiranje iz odpadnih materialov in razvijanje prostorske orientacije. 

 

Metodični postopek: Za kotiček bomo imele pripravljene kartonaste škatle, raven karton, 

alufolijo, flomastre, zamaške, škatlice od zdravil, s katerimi bi otroci zgradili svojo vesoljsko 

postajo. Otroke bomo povabile, da si zamislijo čisto svojo vesoljsko postajo. Spodbudile jih 

bomo k razmišljanju o tem, kaj bodo na postaji počeli, kaj v njej potrebujejo in podobno. Nato 

skupaj  naredimo načrt, kakšna naj bo vesoljska postaja. Otrokom pokažemo material, oni pa 

na risalni list narišejo skupno skico  pri risanju spodbujamo otroke, da sodelujejo in vsi 

izražajo ideje. Skupaj bomo nato postavili vesoljsko postajo po njihovih zamislih. Opozorile 

jih bom tudi na priključek, kamor pride raketoplan, da se astronavti izmenjajo. Uporabljali 

bodo lahko tekoče lepilo ali lepilni trak, odvisno, kaj bodo pritrjevali. Na voljo bodo imeli 

tudi škarje, da bodo stvari izrezali po njihovih željah. 

 

SIMBOLNA IGRA (ASTRONAVTI V RAKETOPLANU IN NA VESOLJSKI 

POSTAJI) 

Namen zaključne dejavnosti je, da se otroci igrajo »polet v vesolje« ter s tem razvijajo svojo 

domišljijo in ustvarjalno izražanje. 

 

Metodični postopek: Otroci zaključijo z izdelovanjem raketoplana in vesoljske postaje. 

Otrokom se zahvalimo za sodelovanje in jim predstavimo nov kotiček: »Potovanje v vesolje«. 

Povemo jim, da ne moremo biti vsi naenkrat v kotičku, zato se med seboj dogovorimo, kdaj 

bo kateri otrok v njem, in ker bo kotiček zdaj kar nekaj časa v njihovi igralnici, bodo prav vsi 

lahko prišli na vrsto. Otroci se tako v manjših skupinah igrajo astronavte na raketoplanu in v 
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vesoljski postaji. Pustimo, da se zaigrajo in s tem zaključimo nastop. Ostali otroci se igrajo po 

stalnih kotičkih v igralnici. 

 

5.3. ZVEZDE IN NAŠA NAJVEČJA ZVEZDA SONCE
3
 

Cilji: 

- Otrok spozna zvezde, njihove značilnosti, nastanek in izginotje. 

- Otrok spozna, da je Sonce zvezda. 

- Otrok spozna, da nam Sonce daje energijo, svetlobo, toploto. 

- Otrok aktivno sodeluje pri ustvarjanju in poskusu. 

- Otrok spozna, da je Zemlja del Osončja, Osončje del Rimske ceste in Rimska cesta 

ena od galaksij, ki skupaj z ostalimi galaksijami sestavlja vesolje. 

- Soudeležba otrok pri ustvarjanju rešitve problema »Kakšne oblike so zvezde?«, »Zakaj 

zvezde mežikajo?«, »S katerimi barvami bomo pobarvali Sonce?«. 

 

PONAZORITEV ZVEZD 

V zatemnjeno igralnico pride ena od študentk s kozarcem, zavitim v preluknjano alufolijo, ki 

ponazarja zvezde. Drugi dve z otroki čakata v igralnici. Vprašamo jih, na kaj jih to spominja. 

– Zvezde.  

Otrokom postavimo problemska vprašanja:  

- »Ali zvezde vidimo, kot da mežikajo oziroma migljajo?« 

Otroke najprej vprašamo: »Ali zvečer kdaj gledate v jasno nebo? Kaj vidite?«. Dejavnost se 

izvaja skupno, otroci se razdelijo na dve strani igralnice. Na stran, kjer stoji študentka Urša, 

gredo tisti, ki mislijo, da mežikajo, in k študentki Maruši tisti, ki mislijo, da ne. Vprašamo jih, 

kje bi lahko to preverili. Skupaj pregledamo knjige, ki so na mizi in najdemo odgovor: 

»Zvezde mežikajo samo, če jih opazujemo z Zemlje. V vesolju njihova svetloba enakomerno 

sije. Mežikanje in lesketanje vidimo zaradi zraka okoli Zemlje  ko zvezdina svetloba potuje 

proti nam, se lomi in opoteka med mehurčki vročega in mrzlega zraka.« Če želijo, jim samo 

lomljenje svetlobe ponazorimo s kozarcem vode in slamice, kjer se zdi, da je slamica 

zlomljena, saj je je polovica v zraku, polovica pa v vodi. 

- »Kakšne oblike so zvezde? So okrogle ali zvezdaste?« 

                                                           
3 Študentke/izvajalke nastopa: Urša Klobčar, Tea Volaj, Maruša Vrzel 
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Dejavnost poteka skupno. Otroci se razdelijo po igralnici glede na odgovor (k Maruši se 

postavijo tisti, ki so za zvezdaste, K Urši pa tisti, ki so za okrogle), nato pa se še preštejemo. 

Za odgovor znova pregledamo knjigo »Zakaj nekaj zvezde mežikajo in druga vprašanja o 

vesolju«, kjer najdemo odgovor. Odgovor je: »Zvezde so okrogle kakor žoge. Rišemo jih z 

nazobčanimi robovi, ker jih tako vidimo z Zemlje – mežikajoče in migljajoče.« 

 

ZVEZDE  

Namen prve dejavnosti je, da otrok spozna, kako zvezda nastane in izgine ter spozna različne 

zvezde. 

 

Metodični postopek: Z otroki se najprej pogovorimo, kaj oni mislijo, kako zvezda nastane, 

ali sveti večno ali ugasne. Nato se otroci znotraj posamezne skupine skupaj dogovorijo, kako 

bi razporedili slike o tem, kako poteka življenje zvezd ter jim dodajo še slike ljudi (od 

dojenčka do starejšega človeka). Otrokom damo risalni list in lepilo, da ta potek nalepijo.  

Vsi skupaj se zberemo v igralnici s projektorjem. Za rojstvo zvezd jim nato pokažemo video 

(https://www.youtube.com/watch?v=mkktE_fs4NA), se o njih pogovorimo, pogledamo v 

knjige o vesolju ter video o smrti zvezde 

(https://www.youtube.com/watch?v=PM9CQDlQI0A&feature=youtu.be do 1:42). Spet se 

razdelimo nazaj v skupine. Mize pripravimo za pihanje milnih mehurčkov (črne in gladke 

podlage, mešanica za milne mehurčke, slamice za pihanje). Vsak otrok dobi svojo podlago in 

slamico ter napihne svoj mehurček, s čimer ponazorimo rojstvo in smrt zvezde.  

SONCE 

Namen druge dejavnosti je, da otrok spozna, da je tudi Sonce zvezda. Otrok spozna, zakaj 

imamo dan in noč, Sonce daje svetlobo in toploto ter energijo; aktivno sodeluje pri poskusu s 

kozarcem, svečo in snegom. 

 

Metodični postopek: Vsi otroci skupaj. Otroke vprašamo, kaj lahko podnevi opazijo na nebu. 

Otroke povabimo v krog in ponovimo, katere planete imajo v igralnici. Vprašamo jih, kaj 

manjka, da bo naše Osončje celo. Tako kot pri zvezdah tudi tu otroci dobijo slike o nastanku 

Sonca, vendar so ene slike za vse otroke. Najprej jih poskušajo razvrstiti tako, kot oni mislijo, 

da je Sonce nastalo. S knjigami preverimo, ali smo nalogo rešili pravilno.  
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Spodbudimo jih k razmišljanju, kje je Sonce glede na naš planet 

(http://www.kidsastronomy.com/solar_system.htm). Pogledamo si videoposnetek in mini 

model Osončja. Vsi skupaj si nato ogledamo videoposnetke o Soncu 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZZQcLJjpdrI – zvok Sonca in izbruhi). Otroke 

opozorimo na to, da tega zvoka mi ne slišimo, astronavti pa lahko s snemanjem, v več kot 

enem mesecu, pridobijo zvok za nekaj sekund. 

Spet gremo nazaj v skupine, tako kot smo se razdelili v začetku. Najprej damo otrokom čas, 

da prelistajo knjige in v njih poiščejo podatke o Soncu. Izvedemo dejavnost kjer otroci 

spoznajo, zakaj imamo na DAN in NOČ. Najprej jih vprašamo: »Otroci, ali veste, kje je sonce 

ponoči? Ali sonce ugasne?« Uporabimo globus, na katerem sta nalepljena iz papirja izrezana 

dva otroka (deček in deklica) in svetilko. Deklico nalepimo na Azijo, dečka pa na Ameriko. S 

svetilko svetimo na globus in ga počasi vrtimo v levo. Otroke vprašamo: »Kdo ima dan, deček 

ali deklica? Kako to veste? Kaj pa ima drugi otrok? Kaj imata pa sedaj, ko je sonce na sredini 

med njima?« Otrokom damo možnost, da tudi obračajo globus in držijo svetilko ter 

ugotavljajo, kje je dan in kje noč. Po končani dejavnosti se pogovorimo še o tem, kaj otroci 

delajo čez dan in kaj ponoči ter se gremo gibalno igro DAN/NOČ, vendar igra poteka 

nekoliko drugače. V igralnici spustimo rulete in prižgemo luči. Ko luč ugasnemo, je noč in 

otroci se uležejo na tla in »spijo«, ko pa luč prižgemo, je dan in otroci z gibom pokažejo to, 

kar delajo čez dan.  

GLOBUS 

Z otroki po skupinah še enkrat ponovimo, da je Sonce edina zvezda našega Osončja, ki nikoli 

ne izgine ter da brez njega na Zemlji ne bi bilo življenja, saj nam daje svetlobno in toplotno 

energijo. Da bi otroci razumeli, kaj ogrevanje oziroma toplotna energija sploh je, naredimo 

poskus. V parih dobijo otroci en steklen kozarec, alufolijo, sneg in čajno svečko. V kozarec 

položijo svečko, nad njo alufolijo, na kateri je sneg. Vprašamo jih, kaj mislijo, da se bo 

zgodilo s snegom, ko bo svečka ugasnjena, in kaj, ko bo prižgana. Najprej opazujemo sneg z 

ugasnjeno svečko, nato jo prižgemo in opazujemo, kaj se dogaja. Medtem se z otroki 

pogovarjamo in jih sprašujemo različna vprašanja: »Ali jih je že kdaj opeklo sonce – kaj se 

zgodi z našo kožo? Ali je vedno na istem mestu? Ali celo leto greje enako – zakaj mislijo da 

ne? …«. Otrokom zastavimo vprašanje: »Kaj bi bilo, če ne bi bilo sonca?«  ne bi bilo 

svetlobe na Zemlji in primernih temperatur za življenje. Pogledamo alufolijo in vidimo, da se 

je sneg stalil. Poskusimo jim razložiti, da na podoben način tudi Sonce čez dan ogreva Zemljo 
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in pozimi oziroma spomladi tali sneg. Za lažje razumevanje jim pokažemo tudi videoposnetek 

(https://vimeo.com/2941471). 

GALAKSIJE IN RIMSKA CESTA 

Namen tretje dejavnosti je, da otrok spozna, da vesolje sestavlja veliko različnih galaksij in da 

se seznani z našo galaksijo (Rimsko cesto). 

 

Metodični postopek: Vsi skupaj se usedemo na tla v igralnici s projektorjem. Otroke 

vprašamo, ali poznajo galaksije. Kaj bi galaksije sploh lahko bile? Kakšne mislijo, da so? 

Njihove odgovore preverimo tako, da jim predvajamo videoposnetek o galaksijah 

(https://www.youtube.com/watch?v=NjwWb_vUvB4) in pogledamo knjige. Ob posnetku jim 

še povemo, da je galaksij zelo veliko in da vse skupaj sestavljajo vesolje. Spodbudimo jih, da 

se gibljejo tako, kot mislijo, da se v vesolju gibljejo galaksije, zraven pa jim predvajamo 

različne zvoke iz vesolja (https://www.youtube.com/watch?v=5sbrpxmq8yk). Ko končamo z 

gibalno dejavnostjo, vprašamo otroke, ali vedo, v kateri galaksiji smo potem mi? Kako bi to 

ugotovili? Otrokom damo na izbiro najprej knjige, v katerih poskušajo poiskati informacijo o 

tem. Ko izvemo, da se naša galaksija imenuje Rimska cesta, si skupaj ogledamo posnetek 

(https://www.youtube.com/watch?v=G5AdrupH788 – od 1:40 naprej). Na posnetku je 

prikazano, kje v Rimski cesti je Sonce in takrat otroke na to opozorimo. Na sredino kroga 

prinesemo črno obarvani trši papir z izdelano našo galaksijo ter na trši papir narisane planete 

in Sonce. Skupaj z otroki umestimo naše osončje na pravo mesto v Rimski cesti. 

 

PLANETOM DODAMO SONCE IN DOPOLNIMO OSONČJE 

V igralnico, v kateri so planeti, prinesemo velik balon (kaširan in nepobarvan), ki predstavlja 

Sonce. Otroke vprašamo, kaj mislijo, da bi to lahko bilo in kaj bi s tem storili. Otroke po 

potrebi z dodatnimi vprašanji in fotografijami iz knjig usmerjamo k spoznanju, da v njihovem 

Osončju manjka Sonce, ki pa  nima ustrezne barve. Otroke vprašamo, kakšne barve je Sonce. 

Kako bi to ugotovili? Pogledamo si fotografije Sonca in izberemo barve, ki jih bomo 

uporabili. Ker imamo sonce le eno, ga bomo morali barvati vsi. Razložimo jim, da je Sonce 

ogromno, in da če bi želeli imeti prave velikosti, ga sploh ne bi mogli spraviti v igralnico. 

Otroci ga s temperami pobarvajo, postavimo ga na mesto za sušenje ter se z otroki 

dogovorimo, da ga bodo kasneje, ko bo suho, obesili. Še enkrat ponovimo planete ter njihov 
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vrstni red. V primeru, da planeti niso ostali, se nanje le navezujemo. V igralnici pa bodo imeli 

le Sonce. 
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5.4. Z RAKETO NA LUNO
4
 

Cilji: 

Z nastopom želimo otroke seznaniti s tem, kaj Luna je, kdo je bil prvi človek na Luni in da 

preko eksperimenta spoznajo, da vsako vesoljsko plovilo za izstrelitev potrebuje močan 

pogon in veliko silo, kar zahteva gorivo in kemično reakcijo, ki jo ponazorimo s poskusom. 

Želimo tudi, da otroci bolje spoznajo Luno, kako jo vidimo z Zemlje, kakšen vpliv ima na naš 

planet in kakšne so njene lastnosti. Prek nastopa bodo otroci Luno podrobneje spoznali s 

pomočjo knjig o vesolju, z zbiranjem informacij z videoposnetkov, družabne igre, prilagojene 

na to tematiko ter dejavnosti naravoslovne narave.  

Za zaključek pa bomo po otroških željah izdelali še lunarno vozilo in s tem spodbujali njihovo 

domišljijo. 

RAKETA NA POGON IZTISNJENEGA ZRAKA 

Namen uvodne dejavnosti je, da se otrok seznani z modelom rakete na iztisnjen zrak, spozna 

delo in pomen nadzornega centra na Zemlji. 

Metodični postopek: Posedemo se v krog. Andreja vpraša otroke: »Ali ste se kdaj ponoči 

zazrli v jasno nebo? Kaj ste zagledali? Ali smo ljudje že kdaj bili na Luni? Kako potujemo na 

Luno? Ali ste vedeli, da je bil prvi človek, ki je stopil na Luno Američan Neil Armstrong? To 

odpravo je takrat spremljal cel svet in še danes odmeva njegova znamenita poved, ki jo je 

izrekel po prvem koraku po Luninem površju: Majhen korak za človeka, velik za človeštvo. 

Poglejmo si posnetek prve odprave na Luno.« Manca nadaljuje: »Ampak kaj so Neil in 

njegova posadka potrebovali, da so sploh lahko odpotovali na Luno?« (raketo). »Kaj pa raketa 

potrebuje, da vzleti?« (gorivo). Mi smo za vas pripravile vzlet rakete, ki za vzlet prav tako 

potrebuje gorivo. Na hodniku je že pripravljena miza, na kateri so tipkovnica, ekran in 

ogromne slušalke. Meta si jih nadene in zavzeto tipka po tipkovnici. Spodbudimo pogovor o 

tem, kdo pravzaprav je ona in kaj počne. Meta razloži, da je poleg ljudi, ki so v raketi, še 

veliko pomočnikov, ki na Zemlji preko računalnikov skrbijo, da vzlet poteka nemoteno. 

Vprašamo jih, kaj so izdelovali pri zadnjem nastopu. Povemo jim, da bomo sedaj mi izstrelili 

namišljeno raketo, ki bo šla na pogon iztisnjenega zraka.  

                                                           
4 Študenti, izvajalci nastopa: Andreja Boc, Tara Kodra, Meta Oblak, Manca Zore 
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Pripravimo dva metra dolg laks, ki ga pritrdimo na ograjo stopnic. Laks damo skozi slamico, 

na katero je pritrjen balon. Balon je napihnjen z zrakom. Manca drži ustnik balona in otroke 

vpraša: »Kaj mislite, kaj se bo zgodilo, če spustim balon? Kam bo šel? Zakaj se je balon 

premaknil?« Otroci povedo svoje ideje in mnenja. Meta, ki je za računalnikom, prične 

odštevati in stopnjevati napetost. Namišljeno posadko sprašuje, ali so pripravljeni na 

izstrelitev, nato demonstriramo poskus.  

Po poskusu se z otroki pogovorimo o videnem. Otroke vprašamo: »Kaj ste opazili? Zakaj ni 

šel še višje? Zakaj se je vrnil nazaj?« Otroci imajo čas za razmišljanje in nato odgovarjajo na 

vprašanja, postavljajo svoje teorije in razlage, zakaj je do tega prišlo. Potem jim povemo 

razlago: »V balonu je zrak, ki ga elastična opna balona iztiska na prostost, ima dovolj veliko 

moč, da porine raketo (balon) v zrak. Na podoben način delujejo raketni motorji, le da pri njih 

odrivno moč predstavlja gorivo in ne zrak. Balon, ko mu zmanjka zraka oz. odrivne moči, 

pade nazaj k tlom.« Postopek lahko na željo otrok ponovimo, tako da balon ponovno 

napihnemo.  

MODEL RAKETE NA POGON ŠUMEČE TABLETE 

Namen prve dejavnosti je, da otroci spoznajo pogon raket in poglobijo razumevanje 

naravoslovnega eksperimenta (reakcija šumeče tablete z vodo). 

Metodični postopek: Vse študentke otroke povabimo k mizi, kjer je pripravljena šatulja 

fotografskega filma z vodo in šumeča tableta. Pred poskusom jih vprašamo: »Kaj se bo 

zgodilo, ko bomo tableto dali v vodo? Kam bo odneslo pokrovček in kam bo padel?« 

Študentka Andreja pokaže poskus izstrelitve rakete s šumečo tableto. Ob tem ves čas opisuje 

svoje delo – v šatulji je voda, dodam šumečo tableto in dobro zaprem šatuljo s pokrovom ter 

jo postavim na rjuho, ki je pogrnjena na tleh. Nekaj časa počakamo in nato vidimo, kako se 

reakcija sproži in pokrovček šatulje odnese v zrak. Otroke vpraša: »Zakaj je pokrovček 

odletel? Kašen pogon je imela ta namišljena raketa?« Otroke nekaj časa pusti, da razmišljajo 

in navajajo svoje razloge. Študentka Tara jih povabi k mizi, kjer sta pripravljena pollitrski 

kozarec vode ter šumeča tableta. Povemo, da bomo sedaj opazovali reakcijo, ki se je prej 

odvijala v zaprti šatulji in dala pogon namišljeni raketi. V kozarec vode spustimo šumečo 

tableto in opazujemo dogajanje. Otroke sprašuje: »Kaj se je dogajalo, kam je izginila tableta, 

zakaj so iz vode prihajali mehurčki, kakšna je sedaj voda, zakaj je pri modelu rakete 

pokrovček potisnilo v zrak?« Otroci razmišljajo in na osnovi opažanj postavljajo hipoteze in 
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teorije, kaj se je zgodilo s pokrovčkom, da je odletel. Vsakemu pustimo možnost, da izrazi 

svoje mnenje o tem, kaj se je zgodilo. Ko nam otroci povejo svoje ideje, skupaj pridemo do 

rešitve, da šumeča tableta v stiku z vodo reagira, se raztopi, med reakcijo pa pride do 

izhajanja plina ogljikovega dioksida, kar opazimo v obliki mehurčkov. Ti mehurčki tudi 

potisnejo v zrak pokrovček, če reakcija poteka v tesno zaprti šatulji. To je bil pogon modela 

rakete. 

Prehod na naslednjo dejavnost: Otroke povabimo, da še oni poskusijo izstreliti model 

rakete. Študenti pomočniki nam pripravijo šatulje filmov napolnjene z vodo. Po tleh so 

pogrnjene rjuhe, na katerih bomo eksperiment izvajali, saj se bo polilo nekaj vode. Otroci 

poskus izvajajo na tleh; v šatuljo z vodo dodajo šumečo tableto in filmsko šatuljo skušajo 

tesno zapreti. Pri tem jim pomagamo študentke in pomočniki. Zatem počakajo na reakcijo, ko 

skoči pokrovček v zrak. V primeru, da kakšen vzlet rakete ne uspe, poskusimo ponoviti še 

enkrat. Po uspelih poskusih študentje pomočniki pospravijo pripomočke in mokre rjuhe. 

Otroke vprašamo, ali imajo prave rakete, ki so izstreljene v vesolje, tudi pogon na šumečo 

tableto. »Ali bi bilo to zadosti za polet v vesolje? Kako daleč leti pokrovček od šatulje? Kako 

daleč odleti prava izstreljena raketa?« Otroci razmišljajo in povedo svoje ideje, mnenja na 

podlagi svojega predznanja in izkušenj, opažanj pri prejšnjih nastopih. Vse študentke otroke 

povabimo pred projektor, kjer si bomo ogledali posnetek izstrelitve prave rakete. 

RAKETE, KI LETIJO V VESOLJE 

Namen druge dejavnosti je spoznavanje resnične izstrelitve rakete, pomena in vrste goriva pri 

izstrelitvi, raziskovanje sestave realne rakete (moč, gorivo, hitrost, vloga) ter spoznavanje 

odpadkov v vesolju. 

Metodični postopek: Posedemo se na blazino pred projektorjem in si ogledamo izstrelitev ter 

polet rakete. Med ogledom jih študentka Tara vodi, da so pozorni na naslednje elemente 

izstrelitve: kaj opazimo pri vzletu, zakaj se kadi iz pomožnih raket, kdaj odpadejo pomožne 

rakete in zakaj, v katero smer vzleti raketa in kako hitro leti. Po ogledu videoposnetka gremo 

znova v skupine, vsaka skupina gre s študentko za svojo mizo. Tam so pripravljene knjige na 

temo raket, njihove sestave, izstrelitve, porabe goriva, opis potovanja v vesolje. Raketni motor 

je podvrsta motorjev na reakcijsko silo. Raketa ima v posebnem loncu shranjeno gorivo, ko 

gorivo izgoreva, gre skozi majhno odprtino izpuh, sestavljen iz vročega zraka in plinov, ki 

raketo potisne v zrak. Tretji Newtonov zakon pravi, da vedno, ko eno telo deluje na drugega s 

silo, deluje tudi drugo telo na prvega z enako veliko, a v nasprotno smer obrnjeno silo. To 
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pomeni, da bo naše plovilo pri odrivanju snovi pospeševalo v nasprotno smer potovanja 

odrinjene snovi.  

V knjigah poiščemo informacije o tem, kako je videti raketa, kako je sestavljena, katera raketa 

je bila do sedaj največja. Spoznamo tudi nadzorni center, v katerem so računalniki nenehno 

povezani z raketo. Vsaka študentka vpraša otroke, kako raketa sploh vzleti, od kje dobi moč 

in kaj se zgodi z rezervoarji goriva, ko se izpraznijo, koliko rezervoarjev goriva ima raketa in 

kakšno funkcijo ima vsak od njih. Vprašamo jih tudi, kaj se zgodi z odpadki, torej rezervoarji, 

ki padejo na tla, kdo jih gre iskat in kam jih potem odnesejo. Vse odgovore poiščemo v 

knjigah. Tako izvemo, da odpadki lebdijo v vesolju, zato imajo vsa vesoljska plovila radarje, 

ki zaznavajo te odpadke, da se ne zaletijo, rezervoarji padejo nazaj na Zemljo, na nenaseljena 

področja. 

Zatem otroke usmerimo, da po igralnici poiščejo posamezne koščke sestavljanke, ki jih nato 

skupaj sestavijo v raketo, ob tem pa poimenujemo obvezne dele rakete. Da usvojeno znanje 

utrdimo, jo sestavimo še enkrat. 

Tretja dejavnost – IZDELOVANJE LUNINIH KRATERJEV 

Namen tretje dejavnosti je spoznavanje lastnosti Lune (brez vremenskih pojavov) in Luninih 

men, razmišljanje o postavitvi Lune in o tem, kako jo na Zemlji vidimo, spoznavanje vzroka 

nastanka Luninih kraterjev in nastanka kraterja. 

- Spoznavanje Luninih men 

Metodični postopek: Z otroki si vsi skupaj na preprogi ogledamo slike Lune, kako jo vidimo 

z Zemlje, kakšna je, ko jo raziskovalci vidijo od blizu. Andreja vpraša otroke, ali Luno vedno 

vidimo enako. Zatem otroke pripravi na to, da bodo spoznali Lunine mene, zakaj Luno včasih 

vidimo celo, včasih le polovico ali pa je sploh ni. Tara poskrbi za temo v igralnici, ostale pa 

pripravimo žepno svetilko in model krogle, ki predstavlja Luno. Enega izmed otrok 

povabimo, da bo predstavljal Zemljo in prikažemo Lunine mene: žepna svetilka ima vlogo 

Sonca kot vira svetlobe, krogla pa ima vlogo Lune. Andreja predstavlja Zemljo. Roko, v 

kateri ima kroglo, iztegne in se zavrti na mestu. Na krogli opazujemo osvetljeni del, ki 

predstavlja Lunine mene. Ob tem se pogovarjamo, kaj vidimo.  

http://pefprints.pef.unilj.si/1216/1/Diplomsko_delo_Opazovanje_Lune_v_o%C5%A1_Katja_

Kuralt.pdf.  
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- Twister 

Metodični postopek: Za utrjevanje poimenovanj Luninih sprememb/men se igramo igro 

Twister. V velikosti A4 natisnemo štiri osnovne Lunine mene (polna luna, mlaj, prvi krajec in 

zadnji krajec). Za vsako meno natisnemo štiri kopije in jih prilepimo na tla, v mešanem 

vrstnem redu, drugo zraven druge. Igra je namenjena usvajanju in zapomnitvi poimenovanj za 

določeno Lunino meno, poteka pa tako, da Manca vrti kazalec na prilogi, na kateri so narisane 

vse omenjene Lunine mene. Ena pove, na kateri Lunini meni se je ustavil. Otroku podata 

navodilo, na katero meno mora dati svojo roko oziroma nogo. Poleg tega, da dajeta navodila, 

tudi preverjata, ali je otrok pravilno prestavil svojo roko oziroma nogo. 

ŠKATLA LUNINIH MEN 

Metodični postopek: Študentke že doma pripravimo škatlo, ki je pobarvana na temno modro 

barvo. Pripravimo sličice Luninih men ter na škatlo nalepimo »ježke«, s katerimi lahko potem 

omogočimo ponavljanje dejavnosti. Otroci glede na predhodno izkušnjo, kjer smo naredili 

prikaz Luninih men s svetilko, poskušajo razvrstiti Lunine mene v pravi vrstni red. Tako kot 

je prikazano na sliki. Če otrokom ne bo šlo, jim bo študentka še enkrat pokazala poskus s 

svetilko, kjer si bomo še bolj podrobno ogledali prikaz. Če jim to uspe, jim dejavnost še 

otežimo in Sonce postavimo na levi del škatle. Lunine mene so sedaj v obratnem vrstnem 

redu.  

- Kotiček: spoznavanje Luninega površja 

Metodični postopek: Študentki otroke spodbudiva k pregledu fotografij Lune. Prek fotografij 

opazujemo Luno in njeno površje. Otroke vprašava, ali opazijo kaj zanimivega na Luni, zakaj 

je nekje siva in nekje bela … Poveva jim, da ima Luna temne lise zaradi lunarnih morij in 

kraterjev. Tara otroke spodbudi k razmišljanju z vprašanjem, kako in zakaj nastanejo kraterji 

na Luni. Kaj se lahko zaleti v Luno? Zakaj asteroid potem ne ostane na Luni? Otroci 

spoznajo, da površje ni ravno, ker se vanj zaletavajo asteroidi in drugi predmeti, ki prosto 

lebdijo po vesolju, od nje se odbijejo in na njej pustijo sled. Spoznajo tudi, da ima Luna 

temnejše lise, ki jih imenujemo lunarna morja. Lunarna morja niso iz vode, ampak iz 

temnejših kamnin. Spoznamo, da na Luni ni vremenskih pojavov, zato se vsak odtis pozna 

več milijonov let. 
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IZDELOVANJE LUNINIH KRATERJEV 

Metodični postopek: Izdelovanje kraterjev v posodi z moko in kakavom: v večjo okroglo 

posodo damo moko, ki predstavlja Lunino notranjost in površje. Poravnamo jo in čez njo 

potresemo kakav, ki predstavlja Lunin prah. Nato Meta otroke vpraša, kaj še manjka na 

narejenem Luninem površju, da bo videti tako, kot v resnici, kako bi lahko kraterje naredili, 

kaj bomo uporabili namesto asteroida. Nato Meta poskus demonstrira in na Lunino površje 

spusti žogo. Otroci opazujejo. Nato jih spodbudiva k temu, da povejo, kaj so opazili. Otrokom 

nato razloživa, da je žoga naredila podoben krater, kot ga asteroid naredi na Luni. Razlika je v 

tem, da se asteroid od Luninega površja odbije, ker na Luni ni težnosti, in zato asteroidi po 

vesolju lebdijo. Nato poskus ponovimo, le da tokrat vzamemo težjo žogo. Pred demonstracijo 

poskusa Meta otroke vpraša, kaj bo naredila ta žoga, ali se bo odbila, bo krater drugačen ali 

enak. Znova jim pusti čas za razmislek in odgovore, nato pa spusti žogo. Meta preveri, ali so 

ugotovili pravilno in jim razloži, zakaj je težja žoga naredila večji krater. Otroke nato vpraša, 

ali so tudi na Luni različni kraterji in zakaj so oziroma niso. Otroke spodbudita, da tudi sami 

vzamejo različne žoge in jih spustijo na naše Lunino površje ter ugotavljajo in opazujejo, kaj 

se bo zgodilo na njem. 

SPOZNAVANJE LUNINEGA POVRŠJA 

Metodični postopek: 

Vsak otrok dobi krožnik in kepo plastelina, ki jo razporedi po krožniku. Tara otroke vpraša, 

ali se spomnijo sledi, ki jih je na Luni pustil Neil Armstrong. Te sledi so še zdaj vidne, kljub 

temu, da je minilo skoraj 50 let od prvega poleta. »Zakaj mislite, da je tako?« 

Vsak otrok naredi odtis svojega stopala v plastelin, ki ponazarja Lunino površje.  

IZDELOVANJE LUNARNEGA VOZILA 

Namen zaključne dejavnosti je, da se otrok seznani z lunarnim vozilom. 

 

Metodični postopek: Na interaktivni tabli si ogledamo videoposnetek 

(https://www.youtube.com/watch?v=5cKpzp358F4) vožnje astronavta z lunarnim vozilom po 

Luni. Meta otroke vpraša, kaj menijo, da potrebuje vsako lunarno vozilo. Na tabli si ogledamo 

več različnih fotografij lunarnega vozila, Andreja pa jih spodbuja, da razmišljajo in ugibajo, 

kaj predstavlja določen element lunarnega vozila in na kaj jih ti predmeti oziroma elementi 



. 
 

40 
 

spominjajo. Nato jim razloži, katere pripomočke in predmete ima na sebi, zakaj se astronavti z 

njim prevažajo in za kaj ga še potrebujejo. Manca in Tara pa jim navedeta tudi nekaj 

zanimivih informacij npr. da je lunarno vozilo najdražje vozilo na svetu, da so s pomočjo 

njega astronavti na Luni raziskali Morje deževij. 

Otroke nato spodbudimo, da sami oblikujejo lunarno vozilo. Razdelimo jih v dve skupini, 

vsaka najprej na risalni list nariše načrt za lunarno vozilo. Študentke jih spodbujamo, da 

narišejo čim več elementov in pojasnijo, zakaj bodo to potrebovali. Vsaka skupina po svojem 

načrtu iz različnih škatel, aluminijaste folije, zamaškov in raznobarvnega papirja izdela svoje 

lunarno vozilo. Študentke jim pomagamo pri lepljenju, sestavljanju in pritrjevanju različnih 

delov. 

 

5.5. MOJ PLANET ZEMLJA
5
 

Cilji: 

- Otroci sodelujejo v pogovoru in delijo svoje znanje in mnenja. 

- Otroci se učijo demokratičnega odločanja. 

- Otroci imajo možnost participacije v procesu spoznavanja teme vesolje. 

- Otrok razvija svojo domišljijo. 

- Otroci usvojijo komunikacijske in socialne veščine. 

- Otroci se učijo dogovarjanja in usklajevanja mnenja znotraj manjše skupine. 

- Otrok izdela svoj planet po lastnih zamislih. 

- Otroci spoznajo planet Zemlja; njen nastanek in značilnosti. 

- Otroci z lastnim raziskovanjem določijo vrstni red nastanka Zemlje in življenja na 

njej.  

- Otroci pridobijo znanje o planetu Zemlja. 

- Otrok razmišlja o dobrih in slabih stvareh, ki spremljajo življenje na Zemlji. 

 

OGLED VIDEOPOSNETKA O PLANETU ZEMLJA 

Namen uvodne dejavnosti je, da otroci ob predvajanem posnetku dobijo osnovno predstavo o 

planetu Zemlja. 

 

                                                           
5 Študenti/izvajalci nastopa: Tamara Bastarda, Natalija Šuštar, Blaž Ukmar 
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Metodični postopek: Otroci nas pred nastopom počakajo pred vrati igralnici. Nato jih gre 

eden izmed študentov poklicat in jih povabi v raziskovalni center »Moj planet Zemlja« (na 

vratih jih bo pričakal ta napis). Otroke usmerimo proti preprogi pred interaktivno tablo. Eden 

izmed študentov otroke še enkrat pozdravi in jih povpraša, kaj so se do sedaj naučili o vesolju. 

Vprašamo jih tudi, ali vedo, kateri planet se imenuje Modri planet in ali ga želijo spoznati. 

Otrokom nato povemo, da naj se udobno namestijo in pozorno spremljajo posnetek, ki ga bo 

predvajal eden izmed študentov. Otrokom nato ob posameznih izsekih videoposnetka 

zastavimo naslednja vprašanja: Kaj ste videli na posnetku? Kdo ve, zakaj se Zemlja imenuje 

Modri planet? Kaj na posnetku predstavljajo bele lise? Ali ste na posnetku videli gore in 

reke? Kako smo mi dobili ta posnetek?  

 

Ko otroci končajo z odgovarjanjem na vprašanja, jim povemo, da bi bilo zanimivo o našem 

planetu izvedeti čim več informacij. Povemo jim, da je naloga raziskovalnega centra in 

mladih raziskovalcev, da tisti dan izvejo čim več informacij o Zemlji in njenih lastnostih, 

zanimivostih. Otroci v ta namen dobijo še nalepke z napisom mladi raziskovalec, ki si jih 

nalepijo na majice. 

 

ZBIRANJE PODATKOV 

Namen prve dejavnosti je, da otroci s pomočjo videoposnetkov in anketiranja študentov 

poiščejo čim več informacij o planetu Zemlja ter z lastno aktivnostjo in participacijo ustvarijo 

plakat o planetu Zemlja. 

 

Metodični postopek: V eni igralnici bodo otroci v dveh skupinah iskali podatke o Zemlji 

prek dveh računalnikov. Računalnika bosta postavljena na mizi, na dveh različnih mestih v 

igralnici. Okoli miz bodo postavljeni stoli, da bodo otroci pri gledanju posnetkov lahko sedeli 

in skupaj izdelovali plakat. V drugi igralnici bo tretja skupina otrok, ki bo prosto hodila po 

prostoru in anketirala prisotne študente. V prvi igralnici bo potekla dejavnost iskanja 

podatkov o Zemlji prek računalnikov. Otroci bodo razdeljeni v dve skupinici, vsaka skupinica 

bo pri eni izmed študentk. Na mizi bodo postavljeni računalnik, papir, barvice in flomastri. 

Pred začetkom ogledovanja in raziskovanja posnetkov otrokom zastavimo različna vprašanja 

(v obeh skupinicah).  

Kaj že veste o planetu Zemlja? Katere so značilnosti našega planeta? Kaj vse imamo na 

Zemlji? Kdo prebiva na našemu planetu? Ali so na planetu že od nekdaj prebivali ljudje? Kdo 

je homo sapiens? Kaj novega si želite izvedeti? 
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Otroci skupaj s študentkama ob pomoči različnih posnetkov pridobivajo podatke o Zemlji in 

jih beležijo na plakat.  

V drugi igralnici bo tretja skupina otrok, ki bo podatke o Zemlji pridobivala z anketiranjem 

študentov, ki so prisotni na hospitacijah. Otroci bodo dobili naše mobilne telefone oziroma 

diktafone, na katere bodo lahko posneli odgovore študentov na vprašanja, ki jih bodo zastavili 

otroci. Študent, ki je prisoten v skupini, otrokom poda navodila za uporabo telefonov in jim 

pokaže, kako bodo lahko snemali odgovore, poleg tega jim predstavi tehniko anketiranja. 

Pove, da je to način, prek katerega lahko od različnih oseb pridobimo odgovore na vprašanja 

in da so lahko ankete zapisane na papirju, lahko pa jih tudi posnamemo, tako kot jih bodo oni. 

Študent otroke spodbudi k razmišljanju o vprašanjih, na katere bi radi našli odgovore. Ob 

pomoči naslednjih vprašanj lahko otrokom tudi nakaže smer njihovega raziskovanja in 

njihovih vprašanj. Kaj veste o planetu Zemlja? Katere so značilnosti našega planeta? Ali na 

Zemlji živimo samo ljudje? Kaj vam je na našem planetu najbolj zanimivo? Ali veste, kdo so 

bili homo sapiens? Ali je res, da je Zemlja pravokotne oblike? Ali na Zemlji še vedno bruhajo 

ognjeniki? Po končanem procesu anketiranja odgovore še enkrat poslušajo in jih, ob pomoči 

študenta, zabeležijo na plakat.  

 

POVRŠJE ZEMLJE IN ŽIVLJENJE NA NJEJ 

 

Namen druge dejavnosti je, da se otroci seznanijo s površjem Zemlje, spoznajo različne pojme 

(celina, homo sapiens, džungla, puščava, kultura, država), ustvarijo platno, ki predstavlja naš 

planet – površje in življenje na njem. 

 

Metodični postopek: V igralnici vse mize, stole, omare potisnemo ob stene in tako pustimo 

osrednji prostor prazen. Na tla raztegnemo rjuho, zraven postavimo knjige, flomastre in barve 

za tekstil ter plakate. Vsi otroci se postavijo ob rjuho. Ob pomoči knjig in pridobljenih 

podatkov iz prve dejavnosti bodo raziskovali površje Zemlje, celine, oceane, reke, gore, 

ognjenike, rastline, živali, puščave, pragozdove, različne kulture (Egipčani, Rimljani, Grki in 

današnje različne kulture). Otroci nato ob pomoči knjig na rjuho rišejo vse stvari, ki so po 

njihovem mnenju pomembne in bi jih morali vedeti v povezavi z našim planetom. Pri 

dejavnosti študenti vsako skupino še dodatno spodbujamo in jim pomagamo pri iskanju 

odgovorov na njihova vprašanja. Študenti otrokom sproti zastavljamo tudi vprašanja, s 

katerimi jim olajšamo raziskovanje.  
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Katera morja in celine imamo na Zemlji? Ali mislite, da imamo več kopnega ali morja? Kako 

globoka so naša morja? Ali poznate kakšne velike slapove? Katera je najdaljša reka na svetu? 

Katere živali in rastline imamo na Zemlji? Katera so največja drevesa na svetu in kje so? Ali 

mislite, da na dnu morja živijo kakšne živali? Ali veste, kaj je puščava? Katere živali so 

izumrle? Zakaj na Zemlji ni več dinozavrov? Kaj so to pragozdovi? Ali smo vsi ljudje na 

svetu enake rase? Ali veste, kje lahko najdemo mumije? Ali vsi živimo v isti državi? V kateri 

državi živimo mi? Kaj počnemo ljudje na Zemlji?  

Ko otroci zaključijo z risanjem, rjuho obesimo na steno igralnice (ali pa jo za nekaj časa 

postavimo ob steno). 

 

IZDELOVANJE LASTNEGA PLANETA 

Namen tretje dejavnosti je, da otrok iz danega materiala izdela svoj planet, razmišlja o svojem 

načinu življenja na tem planetu in to tudi izraža. 

 

Metodični postopek: Vsaka skupina se v eni igralnici usede v en kotiček (z mizami bomo 

predhodno oblikovali tri kotičke). Tam imajo na mizi plakat in flomastre. Vsak študent vodi 

eno skupino otrok. V skupinah otrokom najprej povemo, da smo pri prejšnji dejavnosti skupaj 

ustvarili veliko sliko o površju Zemlje in življenju na njej. Otrokom nato zastavimo vprašanje, 

ali jim je naš planet (Zemlja) všeč. Kaj jim ni všeč? Ali se na svetu dogajajo kakšne naravne 

katastrofe? Kaj je na Zemlji narobe? Kdo vlada na našem planetu? Kako se deli svet (države, 

zastave)? Kateri jeziki vse se govorijo na Zemlji? Kaj jemo? V kašnih zgradbah živimo? Na 

kakšen način ljudje uničujemo svoj planet? Če bi imeli možnost zgraditi svoj planet, kakšen bi 

bil? Kaj bi bilo na njem? Katere živali? Ali bi živali sploh živele na vašem planetu? Kako bi 

vi razdelili svoj planet? Kakšen jezik bi govorili? Kakšno zastavo/grb bi imeli? Kakšno himno 

bi prepevali? Kako bi poimenovali svoj planet? Kaj bi vi spremenili/naredili, da bi bil vaš 

planet boljši, lepši in bolj prijazen do otrok? Otroke nagovorimo, kaj bi si oni sami želeli 

imeti na planetu, kako velik bi bil, kaj bi ljudje počeli. Študentje podamo tudi svoje predloge 

(Moj planet bi bil zelo velik. Na njem bi bilo veliko igrišč z gugalnicami, da bi lahko vsi prišli 

na vrsto za guganje. Na mojem planetu ne bi bilo vojn in ljudje bi bili prijazni en do drugega. 

Na mojem planetu bi ljudje bili prijazni tudi do Zemlje in bi smeti metali v koš in vozili bi avte 

na električni pogon. Na mojem planetu bi bilo veliko plaž, na katerih bi bilo ogromno mivke, 

da bi lahko gradili gradove. Na mojem planetu ne bi bilo komarjev in strupenih kač.). 

V tem procesu so ideje otrok prioriteta in prek pogovora z zgornjimi vprašanji bi jih poskušali 

pripraviti, da bodo svoje ideje predstavili. Vse ideje zapisujemo na velik list papirja. 
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Ko imamo izdelan načrt za planet, povemo, da bi bilo res fino, če bi tak planet lahko izdelali. 

Vprašamo jih, ali se strinjajo. Po njihovem odgovoru na mizo postavimo veliko kaširano 

kroglo in obilo materiala za konstruiranje. Otrokom povemo, da je to njihov planet in da 

imajo sedaj možnost, da vse ideje, ki so jih prej povedali, tudi uresničijo in da s svojo 

domišljijo ustvarijo svoj novi planet. Otrokom pri izdelavi nudimo tehnično pomoč (lepljenje, 

striženje, sestavljanje), če je ta potrebna.  

Po določnem času izdelovanja (odvisno od časa, ki ga bomo imeli) posamezna skupina 

predstavi svoj planet ostalim otrokom (otroci se posedajo na tla v sredini igralnice). 

Pri tej dejavnosti vsak otrok izdela eno ali dve stvari (planete lahko izdelujejo še naprej z 

vzgojiteljico), razen če se izkaže, da jih bo dejavnost popolnoma prevzela in bodo hoteli dlje 

časa izdelovati svoj planet.  

 

KVIZ 

Namen zaključne dejavnosti je, da otroci utrdijo znanje, ki so ga usvojili skozi celoten projekt. 

 

Metodični postopek: Otroci sedijo na tleh v sredini igralnice, študenti stojimo izven kroga. 

Povemo jim, da so v zadnjih dveh mesecih izvedeli veliko novih stvari o vesolju in da so 

dobili veliko novih informacij. Eden izmed študentov nato reče, da se je tudi sam veliko 

naučil. Otrokom reče, da se je naučil, da na Saturnu živijo ljudje. Preostali dve študentki 

začudeno pogledata in vprašata otroke, ali je to res. Nato Blažu vsi povemo, da se moti. Nato 

pa otrokom Natalija pove, da najbolje, da mi malo preverimo, ali smo si vsi prav zapomnili 

informacije o vesolju. Študenti nato izmenično govorimo pravilne in napačne trditve, otroci 

pa morajo povedati, kdo izmed nas ima prav. Po končanem kvizu otrokom zaploskamo in jim 

povemo, da smo veseli, da so tako dobro sodelovali v našem projektu in da si zato vsak izmed 

njih zasluži medaljo. Sledi podelitev priznanj/medalj. Prav tako se tudi vzgojiteljici in 

pomočnici zahvalimo s priznanjem in rožico in s tem dejanjem zaključimo celoten projekt 

vesolje. Listki s pravilni in napačnimi trditvami: 

 

- V vesolje potujejo astrologi. / V vesolje potujejo astronavti. 

- Med obvezno opremo astronavtov sodi tudi plišasti medvedek. / Med obvezno opremo 

astronavtov sodi čelada.  

- V vesolju je 10 planetov. / V vesolju je 8 planetov. 

- V vesolje lahko poletimo z letalom. / V vesolje poletimo z raketoplanom. 
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- Astronavti v vesolju prebivajo v lepih, majhnih hiškah in gojijo korenje. / Astronavti v 

vesolju prebivajo na vesoljskih postajah. 

- Sonce je največji planet našega osončja. / Sonce ni planet, ampak zvezda. 

- Ponoči lahko na nebu s prostim očesom vidimo Saturn, Merkur in Sonce. / Ponoči 

lahko na nebu s prostim očesom vidimo Luno in zvezde. 

- Črne luknje so na Zemlji. / Črne luknje so v vesolju. 

- Rimska cesta je tista cesta, ki pelje v Rim. / Rimska cesta je ime ene izmed galaksij. 

-  Luna je polna okroglih lukenj, ki jim pravimo jame. / Luna je polna okroglih lukenj, 

ki jim pravimo kraterji. 
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6. EVALVACIJSKA OPAŽANJA IN REFLEKSIJA PROJEKTA 

Nastope sem evalvirala po posameznih dejavnostih, vključila svoje mnenje in opažanja ter 

morebitne predloge za izboljšanje ali drugačno izvajanje. Pozorna sem bila na motiviranost 

otrok, njihove odzive, stopnjo pozornosti pa tudi na organizacijo in potek dejavnosti, 

fleksibilnost študenta in študentk, smiselnosti prehoda med dejavnostmi in posameznimi 

nastopi ter pravilne rabe slovenskega jezika in razumljivosti podajanja definicij ali poteka 

določene reakcije. 

6.1. VESOLJE IN ASTRONAVT/-KA 

Otroške »teorije« o vesolju 

Nastop se je pričel zunaj, pred vhodom v vrtec, študentke so skupaj z otroki naredile krog na 

mestu, kjer so imeli vsi popoln pregled nad nebom – pomemben dejavnik, saj so le tako lahko 

videli, kaj se dogaja. Študentka je otrokom pokazala štiri balone, ki so bili napolnjeni s 

helijem, in z zrakom napihnila enega, v katerem je bil zrak. Vprašala jih je, ali bo ta balon 

tudi poletel. Odgovorili so, da ne, ona pa ga je nato tudi spustila, da so preverili, ali so 

pravilno predvideli. Pojasnila jim je pojav štirih balonov, ki so želeli poleteti, in balonom, ki 

je padel na tla, da je zrak težji od helija in zato balon pade na tla. To je bila zaenkrat 

zadovoljiva definicija, saj so to podkrepile tudi s primerom, kjer so balone navezale na 

klobčič sukanca, tako da so lahko vsi opazovali, kako se baloni oddaljujejo od njih. Bili so 

vidno navdušeni, se smejali in se čudili ter kljub temu, da je spuščanje balonov trajalo kar 

nekaj časa, z njih niso odmaknili pogleda vse do trenutka, ko jih niso več mogli zaznati. Pri 

tem so jih študentke spodbujale z vprašanji: »Jih še vidite?«, »Kam pa so šli baloni?« in prešle 

na vprašanje: »Kaj pa je tam zgoraj?«. Otroci so na vprašanja odgovarjali z navdušenjem, 

študentke pa so jih tako usmerile do pogovora o vesolju in kje bi lahko videli oziroma izvedeli 

še kaj več o njem ter dobile veliko zanimivih predlogov: »Dvigalo od gasilca!«, »S 

teleskopom.«, »Z raketo«!, »V knjigo.«, »V časopisu.«, »Na računalnik.«, »Na telefon.«. 

Povabile so jih k raziskovanju, na katerega so se brez izjeme odzvali vsi, kar pomeni, da je 

uvodna dejavnost bila dovolj močno motivacijsko sredstvo. 

Potovanje astronavta, izdelava plakata o vesolju 

Ko so prišli do igralnice, so se z žrebanjem razvrstili v skupine. V nadaljevanju so v vsaki 

skupini izražali tisto, kar jih zanima o vesolju, študentke pa so gesla vpisovale v spletni 

brskalnik, njihove ideje, razlage pa sproti zapisujejo tudi na plakat (otroci rišejo npr. »Kaj 
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misliš, kdo živi na Marsu? Nariši, jaz pa bom zraven napisala, da bodo vedeli tudi ostali.«). 

Opazila sem, da so otroci z zanimanjem opazovali posnetke na računalniku, razvijali diskusijo 

oziroma se pogovarjali o svojih izkušnjah, kaj so že videli in kaj o vesolju že vedo. Eden 

izmed otrok se je tako vživel, da je popolnoma resno razlagal, kako se je s prijateljem in 

njegovim očetom odpravil na Luno. Študentke so jih spodbujale z vprašanji, ki so bila 

odprtega tipa, tako da so najprej razmislili in povedali svoja mnenja, nato pa dejstva preverili 

na videoposnetkih. Bili so primerno izbrani, ne prezahtevni in otroci so jim lahko sledili, saj 

so hkrati komentirali in spraševali, vmes pa je bilo dovolj časa, da so odgovore tudi našli. To 

je bilo pomembno, saj so tako ugotovile, kakšne so njihove predstave o vesolju in kakšne 

teorije so si ustvarili pa tudi ostali smo tako izvedeli, kaj pripraviti oziroma dodati v 

naslednjih nastopih. Pogovor so usmerili v spoznavanje pojma breztežnosti, kar je kar 

zahteven pojem za razumevanje, zato so razlago podale zelo preprosto in učinkovito, s 

primerom žoge (ko jo vržemo, ne ostane v zraku). Otroke smo želeli seznaniti tudi z 

različnimi pojmi, ki se uporabljajo v določeni vedi, zato so jim študentke predstavile silo 

težnosti in jo tako tudi poimenovale, s strokovnim izrazom. Na videoposnetku so lahko videli, 

kaj se dogaja z astronavti v vesolju, kjer sila težnosti ne deluje, tako da so si lahko 

predstavljali, kaj to pomeni. Nadaljevali so s spoznavanjem poklica astronavta, najprej s 

pogovorom, nato pa so študentke so ob videoposnetkih dodatno pojasnjevale, kar so jih otroci 

spraševali. Pogovor je morda potekal nekoliko predolgo, vmes je bilo videti, da so bili otroci 

malo manj motivirani za razmišljanje in odgovarjanje na vprašanja, saj so potrebovali 

nekoliko več spodbud, v tem primeru so študentke povedale kakšno zanimivo dejstvo, npr. da 

astronavti ne smejo drobiti hrane, medtem ko jedo.  

Breztežnost 

Dejavnost je potekala v treh različnih tematskih skupinah, prva delavnica je potekala tako, da 

so otroci razmišljali, kako bi oni v vesolju narisali risbo. Študentka jih je opomnila, da v 

vesolju velja zakon breztežnosti, tako da predmeti, ki niso pritrjeni, prosto lebdijo. Otroci so 

predlagali, da bi postavili list papirja na mizo, na tla, v omaro in skupaj ugotovili, da to ne bi 

šlo, saj bi lebdelo. Nekateri so predlagali, da drug drugemu pridržijo list papirja, medtem, ko 

rišejo. Študentka je nato otrokom razdelila liste papirja, tako da so preizkušali in si lažje 

predstavljali, kako bi bilo v vesolju, nato pa predlagajo, da položijo list papirja na spodnjo 

stran mize. Otroci so se zabavali med ugotavljanjem, da ni tako preprosto držati papirja in 

pisala. Pri drugi delavnici so se otroci spomnili, kaj so videli na videoposnetkih, kako 

astronavti opravljajo veliko potrebo, nato pa so se tudi sami preizkusili v tem. Okrog pasu so 
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imeli zavezane vrvice s »kakci« iz plastelina, ki so jih morali (brez pomoči rok) spraviti v 

plastenko s širšim vratom. Takoj ko so zagledali »kakce«, so se pričeli smejati, dejavnost je 

bila zelo zabavna in kar zahtevna, saj je bilo brez pomoči rok težje, vendar so otroci vztrajali 

in z veseljem sodelovali. Ideja za to delavnico je res izvirna in primerna, menim, da so otroci 

razumeli princip početja astronavtov, obenem pa so se zabavali skozi igro. Pri zadnji delavnici 

so študentke otroke vprašale, zakaj astronavti pri svojem delu potrebujejo rokavice. Še enkrat 

so obnovili razumevanje breztežnosti, nato pa se preizkusili v sestavljanju lego kock oziroma 

privijanju matic na vijake – v vodi. Hitro so poiskali lažji način, in sicer so predmete 

sestavljali izven vode, zato so jih študentke opominjale, da morajo to početi pod vodo, da 

bodo videli, kako zahtevno delo imajo pravi astronavti, ko skušajo popraviti okvare na svoji 

vesoljski postaji. Ob uspehu, torej ko jim je uspelo priviti matico na vijak, so bili navdušeni in 

tako motivirani za nadaljnje sestavljanje. Včasih je govor katere izmed študentk postal preveč 

pogovorno obarvan, to ni bilo moteče, saj niso pojasnjevale ali razlagale strokovnih pojmov, 

kljub temu pa moramo biti pozorni na to, da govorimo kar se da knjižno, saj s tem vplivamo 

tudi na jezik, ki ga govorijo otroci.  

Ustvarjanje astronavtske obleke 

Med izvajanjem tretje delavnice se je ena izmed študentk neopazno umaknila iz igralnice in se 

preoblekla v »astronavtsko« obleko, ki pa ni popolna. Želi se odpraviti v vesolje, vendar jo 

druga študentka prekine, da njena obleka ne zadostuje odpravi in vpraša otroke, ali oni vedo, 

kaj še potrebuje. S tem vprašanjem in veliko podvprašanji jih je spodbudila k razmišljanju, kaj 

vse so že videli na videoposnetkih in fotografijah. Prišli so do ugotovitve, da s tako 

pomanjkljivo opremo ne more v vesolje, zato jih je vprašala, ali bi ji pri tem pomagali izdelati 

manjkajoče elemente – rokavice, čevlje, čelado in dihalni aparat. Otroci so se takoj strinjali z 

idejo in se razdelili v skupine, kjer so potem po kotičkih izdelali potrebne dele. Študentke so 

otrokom pomagale pri uresničitvi njihovih idej, spodbujale so jih z različnimi vprašanji, tako 

da so bili miselno aktivni ves čas. Nudile so jim različne materiale in možnosti ustvarjanja, 

med izdelavo pa so se morali tudi veliko dogovarjati med seboj, s tem so se učili usklajevanja 

mnenj in spoštovanja različnih pogledov in pristopov k situaciji. Za dokončno izdelavo je 

zmanjkalo časa, zato so jim študentke povedale, da bodo nadaljevali v naslednjih dneh, z 

vzgojiteljico, tako da jim ni treba hiteti, saj bodo del igralnice spremenil v vesoljski kotiček, 

kjer bo ves čas na voljo material o vesolju.  
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6.2. PLANETI IN VESOLJSKA PLOVILA 

Ponovitev spoznanj o vesolju  

V igralnici so se posedli v krog in se pogovarjali o tem, kaj so počeli prejšnji teden, kaj so se 

novega naučili oziroma spoznali. Otroci so naštevali pojme, kot so: astronavt, astronavtska 

obleka, planeti, breztežnost, vesolje … Kar pomeni, da so se jim močno vtisnili v spomnim, 

ravno zaradi tega, ker so bili ves čas v aktivni vlogi. 

Planeti, osončje 

V igralnico pride študentka, ki nosi za seboj veliko vrečo in jim pove, da jo je našla pred vrati 

igralnice, naslovljeno na njihovo skupino. Vsi so začudeni in v pričakovanju, da odkrijejo, kaj 

je v vreči. Notri najdejo planete našega Osončja, študentka jih vpraša, ali v igralnici opazijo 

kaj drugačnega in otroci ji odgovorijo, da vidijo vrvice na stropu, kar pomeni, da bodo nanje 

obesili planete. Ugotovijo, da ne vedo točno, kakšno je njihovo zaporedje, nato pa študentka 

pove, da je bilo vreči priloženo tudi pismo astronavta Vinka, v katerem jim je napisal, da 

morajo poiskati koščke zemljevida, ki jim bo razkril pravilno zaporedje planetov. Študentka 

poudari, da mora vsak poiskati le en košček, tako da bo vsak izmed njih našel enega. Ko so 

vsi koščki sestavljeni, se pogovorijo o tem, kaj zemljevid prikazuje in ali katerega izmed 

planetov že poznajo oziroma vedo, kako se imenuje. Otroci naštevajo planete, njihove 

lastnosti, nato jih študentke seznanijo s planeti, ki jih ne znajo poimenovati in jih skupaj 

ponovijo po vrstnem redu. Študentke otrokom postavijo eno vprašanje za vsak planet, nato pa 

se razdelijo v tri skupine, vsaka skupina ima na voljo pet knjig, s pomočjo katerih skušajo 

poiskati odgovore. Knjige otroke močno fascinirajo, vsi raziskujejo, listajo po njih, sprašujejo, 

kaj je na slikah, se pogovarjajo med seboj in sprašujejo študentke, ki morajo biti kar dobro 

pripravljene na temo, da lahko odgovorijo na vsa njihova vprašanja. V primeru, da česa niso 

vedele, so skupaj z njimi poiskale v knjigah  tako so otroci dobili vpogled, da tudi mi ne 

vemo vedno vsega na pamet, zato se pozanimamo v različni literaturi. Na tem mestu so 

razčistile tudi z dejstvom, da pravzaprav nihče nima vseh odgovorov na vprašanja, ki se nam 

porajajo, ko razmišljamo o vesolju, saj je ogromno še neraziskanega in znanstveniki 

vsakodnevno odkrivajo nove stvari, spreminjajo že znane teorije in podobno. Tematika 

vesolja in planetov jih je močno zanimala, zato so na vprašanja študentk večinoma 

odgovarjali zelo hitro, kajti takoj so v knjigi opazili nekaj, kar je odvrnilo pozornost od 

vprašanj študentk in jo preusmerilo na fotografijo v knjigi. Izmed vseh že videnih dejavnosti o 

vesolju so jih najbolj pritegnile knjige, veliko bolj kot računalniki. V nadaljevanju so planete 
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uredili v pravilno zaporedje in pri vsakem so otroci so poročali svoje odgovore na predhodno 

vprašanje. Študentke so se trudile čim bolj razumljivo predstaviti npr. površje določenega 

planeta, poskusile primerjati z določenim materialom na Zemlji in podobno. Sledil je kviz, ki 

se je navezoval na lastnosti planetov našega Osončja, ki so jih otroci spoznavali v knjigah. 

Vprašanja so bila smiselno izbrana, niso bila prelahka, tako da so se iz njih tudi veliko naučili, 

odgovarjali pa so z DA (postaviti se morajo k zeleni oznaki) ali NE (postaviti se morajo k 

rdeči oznaki). V primeru, da so se postavili narobe, jim je študentka postavila še kakšno 

dodatno vprašanje, ki jih je spodbudilo k razmisleku in večina je nato spremenila svoj 

odgovor. Za ponovitev so si na projektorju ogledali videoposnetek glavnih značilnosti 

planetov našega Osončja. Študentke so opisovale dogajanje na videoposnetku in spodbujale 

otroke, da tudi sami izražajo, kar vidijo, s tem so utrjevali znanje, ki so ga pridobili na novo. 

Pozornost in motivacija otrok sta bili neprekinjeni, zato je prehod k naslednji dejavnosti 

potekal preprosto, pogovarjali so se o tem, kako smo ljudje prišli do teh informacij o planetih, 

ki jih imamo, kdo to raziskuje in kako ljudje sploh pridejo v vesolje. 

Vesoljska plovila 

Astronavt za odhod v vesolje poleg ustrezne obleke potrebuje še nekaj drugega – otroci so 

hitro ugotovili, da študentke namigujejo na vesoljsko plovilo, zato so si pogledali 

videoposnetek, kakšna vesoljska plovila poznamo in kako so videti, izvedeli pa so tudi, koliko 

ljudi gre lahko vanje in zakaj jih uporabljajo. Videoposnetka sta prikazala vse našteto, 

študentke so sproti opisovale dogajanje, da so lahko sledili vsi, ves čas pa so imeli možnost 

komentiranja in postavljanja vprašanj. Nato otroci iz vrečke žrebajo listke in se razdelijo v 

dve skupini, ena bo izdelovala vesoljsko postajo, druga pa bo izdelovala raketoplan. 

Študentke so bile pozorne na rabo jezika, govorile so knjižno. 

Izdelava raketoplana in vesoljske postaje 

Otroci prve skupine dobijo nalogo, da razmislijo, kaj vse bi potrebovali, da bi lahko izdelali 

svoj raketoplan, skupaj izdelajo tudi načrt – študentke jim pokažejo material, oni pa narišejo 

skupno skico, pri čemer je znova potrebno medsebojno sodelovanje in usklajevanje idej. 

Otroci naletijo na težavo, da ne vedo, kako bi ga narisali, zato študentka prinese knjigo, v 

kateri si pogledajo, kako je sestavljen, kakšne dele vsebuje in nato se lotijo risanja. Opozori 

jih, da sodelujejo vsi, zato mora biti skica narejena tako, da imajo vsi možnost dodati svojo 

idejo in jih usmeri v to, da se pri risanju izmenjujejo. Niso si znali najbolje predstavljati, kako 

bo raketoplan videti, kaj naj še dodajo oziroma kako naj se lotijo, zato jim je študentka še 
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enkrat povedala, da imajo na voljo veliko škatel, tako da naj plovilo izdelajo tako, da bo 

gibljivo in se bodo z njim lahko igrali. Študentki sta otrokom pomagali pri lepljenju kartonov, 

saj je bila v uporabi pištola, ki je močno segreta, tako da bi lahko ogrozila varnost otrok, oni 

pa so izražali, kako in kam naj prilepita določen element. 

Otroci druge skupine dobijo nalogo, da si zamislijo svojo vesoljsko postajo in razmišljajo o 

tem, kaj bodo tam počeli, kaj potrebujejo v njej … Precej hitro so izdelali načrt in se lotili 

izdelave, primerjanja škatel, katera bo primernejša za glavno ploskev, krila ipd. Kar naenkrat 

so imeli vsi v rokah škatle in gledali, kako jih bodo uskladili v smiselno celoto. Študentka jim 

je pomagala pri lepljenju in se vidno vživela v vlogo graditeljice, kar je zelo pozitivno, tudi 

vzdušje je potem bolj sproščeno in ni napetosti med njo in otroki. Na voljo so imeli škarje, da 

so lahko izrezovali detajle po njihovih željah, bili so tako navdušeni, da je študentka včasih 

težko dohajala, da je elemente sproti lepila skupaj, motivirani so bili celoten čas dejavnosti, 

zato jih je bilo po končani dejavnosti kar težko pripraviti do tega, da so se zbrali na sredini 

igralnice in se dogovorili o pravilih, koliko otrok se lahko igra v raketoplanu in koliko v 

vesoljski postaji, da ne bo prišlo do uničenja, saj so bili zelo neučakani.  

Simbolna igra (astronavti v raketoplanu in na vesoljski postaji) 

Simbolna igra, kjer se otroci igrajo »polet v vesolje«, s tem razvijajo svojo domišljijo in 

ustvarjalno izražanje. Z vzgojiteljico se dogovorijo o poteku, času za igro, ki ga imajo na 

voljo in podobno, zato se nastop zaključi z njihovo igro in zahvalo za sodelovanje.  
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6.3. ZVEZDE IN NAŠA NAJVEČJA ZVEZDA SONCE 

Ponazoritev zvezd 

Z uvodno dejavnostjo so otroke močno pritegnile, saj je bil kozarec, ki je ponazarjal zvezde, 

zanimiv, prav tako pa je imela zatemnitev igralnice velik motivacijski učinek, saj so bili otroci 

tako še bolj v pričakovanju. To bi lahko bolj izkoristile in jim omogočile nekoliko več časa, 

da si zares ogledajo in premislijo, na kaj jih videno asociira. Otroke so nato seznanile z dvema 

problemskima vprašanjema, na katera so morali odgovoriti in svoj odgovor izraziti z 

razdelitvijo v dve skupini, potem pa so odgovore preverili v literaturi. Otrokom se je to zdelo 

zanimivo, knjige so jih (kot vsakič) zelo pritegnile. Sledila je delitev v tri skupine in prehod 

na osrednji del. 

Zvezde 

Pogovarjali so se o nastanku zvezde in o trajanju svetenja, otroci so podajali svoje domneve 

ter s slikami ponazorili potek življenja zvezd, vzporedno s slikami poteka življenja človeka 

(od dojenčka do starostnika). Dejavnost se mi je zdela zelo izvirna in ker poznajo potek 

življenja človeka, so s primerjavo lažje razumeli oziroma našli povezavo s potekom življenja 

zvezd –  morda ne takoj, ko pa so z urejanjem slik zaključili, menim, da so vsi vsaj približno 

dojeli smisel. Vsi skupaj so se nato zbrali v igralnici s projektorjem, se posedli in si pogledali 

videoposnetek, ki je prikazoval rojstvo zvezd, se ob njem pogovarjali ter si nato pogledali še 

videoposnetek, ki je prikazoval smrt zvezde. Veliko boljše bi bilo, da bi si omenjena 

videoposnetka pogledali po skupinah, saj bi tako razlaga študentk potekala veliko lažje, poleg 

tega pa bi lahko odgovorile na več vprašanj otrok, pogledali bi si lahko še kakšen 

videoposnetek po njihovi izbiri in glede na njihov interes. Sicer so stvari preverjali in 

pregledovali v literaturi, vendar je bilo premalo časa, da bi jim posredovale vse informacije, 

nastop bi morale zasnovati nekoliko drugače, vendar je razumljivo, da vseh odzivov otrok 

niso mogle predvideti vnaprej. Naslednja dejavnost je ponazarjala prav to, rojstvo in smrt 

zvezde, tako da je bila smiselna, saj so lahko povezali z videnim na videoposnetkih. Vsak 

otrok je dobil podlago in slamico, s katero je napihnil mehurček, opazoval, kako je rasel in na 

koncu počil. Študentke so potek najprej demonstrirale, večji poudarek pa bi moral biti na 

navodilu, da po slamici ne smejo vdihniti, ampak zrak izključno izdihniti oziroma pihati skozi 

slamico ven in ne vase. Pihanje skozi slamico bi morale najprej preveriti pri vsakem otroku, 

šele nato preiti na izvajanje, saj so otroci navajeni, da po slamici pijejo, ravno zato je prišlo 

tudi do primera, ko je otrok milnico posrkal. Spremljali smo jih tudi ostali študentje in tako 
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poskrbeli za višjo stopnjo varnosti. Glede jezika menim, da bi morale podajati predvsem 

podrobnejša navodila in več razlage, sicer pa so se trudile govoriti kar se da knjižno in 

uporabljati slovnično pravilne izraze. 

Sonce 

Otroci so že usvojili, da je Sonce zvezda, zato so razumeli, da ne sodi med planete, vendarle 

pa je prisotno v osončju. Znova so dobili slike o nastanku Sonca in jih uredili tako, kot 

mislijo, da je nastalo, nato pa so s pomočjo knjig preverili, ali je njihova ureditev pravilna. 

Otroke so spodbudile k razmišljanju, kje je Sonce (glede na naš planet) in si na videoposnetku 

pogledali izbruh ter njegov zvok in mini model osončja. Razdelijo se v skupine, nato pa v 

literaturi iščejo podatke o Soncu, študentke jih spodbujajo z vprašanji, kasneje pa jim 

pokažejo globus, na katerega so predhodno nalepile sličico dečka (lokacija Amerike) in 

deklice (lokacija Azije). S svetilko svetijo na globus in ga počasi vrtijo, nato pa jih sprašujejo, 

kdo ima noč in kdo dan – otroci so to znali povedati, težave pa jim je povzročal prehod – kdo 

ima jutro in kdo večer, morda je bilo preveč abstraktno, vsekakor pa je prav, da so se s tem 

vsaj seznanili. Po končani dejavnosti so se pogovarjali o tem, kaj počnejo podnevi oziroma 

ponoči, načrtovana je bila še gibalna igra, ki so jo opustile zaradi pomanjkanja časa, saj so 

raje nekoliko podaljšale predhodno dejavnost z mehurčki. To se mi je zdelo primerno, saj je 

bilo pihanje mehurčkov bolj povezano z vsebino kot gibalna igra, prav tako pa so pokazale 

sposobnost fleksibilnosti, saj jih opustitev vmesne dejavnosti ni zmedla in so nemoteno 

nadaljevale z nastopom. Nadaljevale so z dejavnostjo razumevanja ogrevanja oziroma 

toplotne energije, in sicer tako, da so otroci v parih opravljali poskus. V kozarec so položili 

svečo, nad njo pa srebrno folijo, na kateri je bil sneg. Tako so najprej opazovali dogajanje ob 

ugasnjeni sveči, nato pa še ob prižgani in se medtem pogovarjali ter opisovali, kaj vidijo in 

odgovarjali na vprašanja o tem, ali jih je že opeklo sonce, kaj se takrat dogaja z našo kožo, ali 

je sonce vedno na istem mestu, kaj bi bilo, če ne bi bilo sonca ipd. Za lažje razumevanje so si 

znova pogledali videoposnetek, menim, da je bilo to že nekoliko monotono, bolje bi bilo, če 

bi govorjeno besedilo prevajale. 
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Galaksije in Rimska cesta 

Pogovor o tem, kaj so galaksije, kaj oni mislijo, da so in nato ogled videoposnetka ter 

literature. Ugotavljajo, v kateri galaksiji smo mi in prisluhnejo legendo o Rimski cesti, ki jih 

močno fascinira, zato jo zbrano poslušajo. Ena izmed študentk na sredino kroga prinese 

galaksijo, izdelano iz tršega papirja in bleščic ter narisane planete in sonce, nato pa skupaj z 

otroki umesti naše osončje na Rimski cesti. Spoznali so, da je vesolje sestavljeno iz več 

različnih galaksij in podrobneje spoznali našo.  

Planetom dodamo Sonce in dopolnimo osončje 

Študentke v igralnico prinesejo velik balon (oblepljen s papirjem), ki ni pobarvan in 

predstavlja Sonce. Sledi pogovor o tem, da je tako ogromno, da ga ne bi mogli prinesti v 

igralnico, tako da ga ne morejo narediti v pravi velikosti, zato pa ga lahko pobarvajo tako, 

kakor je v resnici. Znova ponovijo vrstni red planetov in ugotovijo, kam bodo obesili Sonce, 

ko se bo barva posušila. Da ne bi tako hiteli z zaključkom, bi bilo morda bolje, da bi »Sonce« 

samo prinesle, barvali pa bi ga z vzgojiteljico, saj so bili zelo zainteresirani za pogovor in bi 

motivacijo in pozornost lahko v celoti izkoristile. Prav tako je bil celoten nastop premalo 

aktiven s strani otrok in monoton, saj so vedeli, da bo vsaki dejavnosti sledil skupni ogled 

videoposnetka, zato bi bilo boljše, da bi jih gledali po skupinah, saj bi tako lahko pogledali 

tudi kakšnega po njihovih željah in zanimanjih.  
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6.4. Z RAKETO NA LUNO 

Raketa na pogon iztisnjenega zraka 

Vsi se posedejo v krog, nato ena izmed študentk sprašuje otroke o tem, kaj ponoči zagledajo 

na nebu, ali smo ljudje že kaj bili na Luni (po daljšem razmisleku eden izmed otrok pove, da 

je bil to »Armstrong!«), kako potujemo do nje … Predstavi jim tudi prvega človeka, ki je 

stopil na Luno, njegovo znamenito poved, pogledajo pa si tudi videoposnetek odprave na 

Luno, ki ga je spremljal celoten svet. Nadaljujejo z vprašanji glede opreme, rakete in goriva, 

nato pa jim povedo, da so za njih pripravile vzlet rakete. Celotna dejavnost je bila izredno 

zabavna, predvsem zato, ker so bili otroci ves čas aktivni, prav tako pa jih je tematika močno 

zanimala. Na hodniku jih je pričakala miza, na kateri so bili tipkovnica, ekran in ogromne 

slušalke – študentka si jih nadene ter začne zavzeto tipkati po tipkovnici. Ostale spodbudijo 

otroke, da razmišljajo o tem, kdo pravzaprav je ona in kaj trenutno počne. Poslušajo vse 

odgovore, nato pa sama pove, da je poleg astronavtov, ki so v raketi, na Zemlji še veliko 

drugih ljudi, ki prek računalnikov skrbijo, da vse v raketi poteka nemoteno in varno. Otroke 

nato seznanijo z dejstvom, da bodo sedaj izstrelili imaginarno raketo, njen pogon pa bo 

iztisnjeni zrak. Študentke poskus ponazorijo z laksom, slamico in balonom, napolnjenim z 

zrakom, še pred tem pa jih povprašajo, kaj menijo, da se bo zgodilo, ko bodo izpustile balon, 

kam bo šel in zakaj se bo premaknil. Študentka za računalnikom prične odštevati in s tem 

stopnjevati napetost, otroci so v pričakovanju, dejavnost jih popolnoma prevzame. Po poskusu 

jim postavljajo problemska vprašanja, otroci pa imajo na voljo dovolj časa za razmislek, 

odgovor in razlago svojih teorij, nato pa strokovno razlago podajo tudi študentke in poskus z 

balonom povežejo z raketnimi motorji. Na željo otrok izstrelitev ponovijo. Razdelijo se v 

skupine in se tako pripravijo na naslednjo dejavnost. 

Model rakete na pogon šumeče tablete 

Otroke povabijo k mizi, kjer so že pripravljene škatlice fotografskih filmov, napolnjene z 

vodo, in šumeča tableta. Preden začnejo izvajati poskus, otroke vprašajo, kaj menijo, da se bo 

zgodilo, ko bodo tableto dali v vodo, kam bo odneslo pokrovček, kam bo padel … Študentka 

demonstrira poskus izstrelitve »rakete« s šumečo tableto, hkrati pa ves čas opisuje, kaj počne, 

po končani izstrelitvi pa imajo otroci možnost, da izrazijo, kaj so videli. Zdelo se jim je 

zanimivo, v pogovoru so sodelovali, menim pa, da bi študentke morale uporabljati več 

strokovnih besed, v smislu »to je kemijska reakcija, sprošča se …«, tudi pri naslednji 

dejavnosti, kjer so opazovali, kaj se s šumečo tableto dogaja v vodi, kajti tudi če jih otroci ne 
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bi uporabljali, bi jih vsaj slišali in ponotranjili pomen. Poskus izstrelitve pokrovčka nato 

izvedejo še sami (eden izmed otrok si ni upal, saj se je ustrašil zvoka, zato je delal s pomočjo 

vzgojiteljice, ki mu je predstavljala osebo, ki ji zaupa), ostali otroci pa so se ob poskusu vidno 

zabavali, če kakšen vzlet ni uspel, so poskusili še enkrat, tako da je vsak imel priložnost 

uspešno opraviti poskus. Pogovarjali so se, ali imajo prave rakete prav tako pogon na šumečo 

tableto, ali bi bila dovolj za izstrelitev v vesolje, kako daleč leti … Nato pa so si ogledali 

videoposnetek izstrelitve prave rakete, kar je še dodatno povečalo njihovo motivacijo. 

Rakete, ki letijo v vesolje 

Med ogledom jih je študentka vodila, da so bili pozorni na določene pomembne dele, npr. kaj 

opazijo pri vzletu, zakaj se kadi iz pomožnih raket, kdaj odpadejo in zakaj … Nato se 

razdelijo v skupine, kjer so na mizah pripravljene knjige na tematiko raket, v katerih poiščejo, 

kako je raketa videti, kako je sestavljena, ocenijo njeno velikost, se pogovarjajo o tem, od kje 

dobijo moč, kaj se zgodi, ko v rezervoarjih zmanjka goriva in kaj se zgodi z odpadki. 

Pomembno je, da so vključile tudi področje ekologije in otroke seznanile s problemom 

odlaganja odpadkov in pomembnosti ustreznega ravnanja z njimi. Sledila je dejavnost, kjer so 

morali otroci iskati koščke sestavljanke, ki so bili raztreseni po igralnici ter jih sestaviti v 

raketo. Ob tem so poimenovali glavne, obvezne dele rakete, nato pa jo za obnovitev znanja 

sestavili še enkrat. Dejavnost je bila zanimiva in igriva, otroci so bili aktivni in si posledično 

tako veliko več zapomnili. Prehod na naslednjo dejavnost je potekal tako, da so se pogovorili 

o tem, ali poznajo nebesno edino telo, na katerem je raketa že pristala. 

Spoznavanje Luninega površja, škatla Luninih men, izdelovanje Luninih kraterjev 

Ugotovijo, da je to nebesno telo luna. Ogledajo si slike Lune, kot jo vidimo z naše perspektive 

in kot jo vidijo raziskovalci od blizu. Ugotovijo, da je ne vidimo vedno enako, zato pričnejo s 

spoznavanjem Luninih men tako, da ena izmed študentk zatemni igralnico, ostale pa 

pripravijo svetilko in kroglo, ki predstavlja model Lune. Študentka je predstavljala Zemljo, 

svetilka pa je bila v vlogi Sonca. Na krogli so opazovali osvetljeni del, ki je predstavljal mene, 

ves čas so se pogovarjali o tem, kaj vidijo ter spoznavali izraze (prvi krajec, zadnji krajec, 

polna luna, prazna luna). Za utrjevanje izrazov so se šli igro Twister, kjer so na podlogi 

narisane Lunine mene, otrok zavrti kazalec na plošči, ta pa mu pove, na katero Lunino meno 

mora postaviti svojo roko ali nogo. Študentki sta preverjali pravilnost in ves čas ponavljali 

izraze, tako da so jih imeli priložnost slišati večkrat, prav tako pa so jih uporabljali tudi sami. 

Dejavnost je bila primerno izbrana, saj je bila v povezavi s temo, koristna za širjenje 
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otrokovega besednega zaklada, prav tako pa je bila koristna za vzdrževanje pozornosti, saj so 

bili tudi gibalno nekoliko bolj aktivni. Nadaljevali so z razmišljanjem o tem, kakšna je 

postavitev Lune in kako jo vidimo z Zemlje, nato pa so poskusili urediti sličice z Luninimi 

menami (jih z »ježki« pritrditi na predhodno pripravljeno škatlo, kjer sta bila prilepljeni sličici 

Zemlje in Sonca) v pravilen vrstni red, ob pomoči fotografije. Potrebovali so kar nekaj 

pomoči, vendar se mi to zdi razumljivo, saj je tema abstraktna in včasih zmede tudi nas, 

odrasle. Naslednja dejavnost je bila najbolj zanimiva, otroci so z veseljem sodelovali, ko 

spoznavali vzrok za nastanek kraterjev na Luni. Najprej so se pogovarjali o tem, kaj so 

lunarna morja in dejstvu, da na Luni ni vremenskih pojavov, zato se odtisi poznajo več 

milijonov let. Za lažjo predstavo in razumevanje so v posodo, napolnjeno z moko in kakavom, 

z višine spuščali žogice različnih velikosti in mase, tako da so lahko opazovali podobnost med 

pravimi kraterji na Luni in ponazorili njihov nastanek. Pred izvajanjem poskusa so študentke 

otroke vprašale, kaj menijo, da se bo zgodilo, kakšna bo razlika ob spustu večje žogice ipd., 

kar je pomemben dejavnik pri izvajanju poskusa, postavljanje hipotez, domnev in na koncu 

tudi potrditev ali zavrnitev. Prav tako so imeli na voljo dovolj časa za izražanje mnenj in 

ugotovitev, vsak je imel možnost povedati, kar misli ali vidi, s tem so študentke upoštevale 

načelo enakih možnosti. Po končani dejavnosti spoznavanja kraterjev so se osredinili na 

lastnosti Lune. Otroke so opomnile na videoposnetek, kjer so videli sledi prvega človeka na 

Luni ter jih tako usmerile na razmišljanje o tem, kako to, da so sledi vidne še danes, nato pa 

tudi sami ustvarjali odtise svojih stopal (na krožnik s plastelinom). Dejavnost je bila tematsko 

zelo dobro povezana, hkrati pa je bilo bistvo, da so razumeli razliko med tem, da na Zemlji 

sledi niso vidne tako dolgo časa kot na Luni, saj tam ni vremenskih pojavov, kot jih poznamo 

na Zemlji.  

Izdelovanje lunarnega vozila 

Nastop so zaključile s spoznavanjem lunarnega vozila, kaj to je, kje so ga že videli, kako 

mislijo, da se imenuje … Pregledovali so knjige, si na tabli ogledali več različnih fotografij 

lunarnih vozil, otroke so pozvale k temu, da razmišljajo in ugibajo, zakaj je uporaben določen 

del lunarnega vozila, kaj predstavlja in na kaj jih spominja. Seznanile so jih z zanimivimi 

dejstvi in jih tako motivirale za zadnjo dejavnost – oblikovanje lunarnega vozila. Najprej so 

narisali načrt, študentke so jih ves čas spodbujale z vprašanji, za kaj bo določen narisan 

element, čemu bo služil, kako se ga bo uporabljalo ipd. in ker je zmanjkalo časa, so vozilo 

nato izdelali z vzgojiteljico. 
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6.5. MOJ PLANET ZEMLJA 

Ogled videoposnetka o planetu Zemlja 

Igralnico smo spremenili v raziskovalni center »Moj planet Zemlja«, zato so nas otroci 

pričakali pred vrati. Povabili smo jih naprej, kjer so se posedli pred interaktivno tablo, tam jih 

je ena izmed študentk še enkrat pozdravila in jih vprašala, kaj vse so se že naučili v vesolju ter 

ali vedo, kateri planet imenujemo tudi Modri planet. Ko so ugotovili, da gre za Zemljo, jih 

povabimo k ogledu videoposnetka, ki prikazuje različne elemente našega planeta, vmes pa 

smo jih spodbujali z vprašanji, kaj vidijo na posnetku, kaj predstavljajo bele lise, ali so opazili 

gore in reke ter kako smo mi dobili ta videoposnetek. Otrokom je bilo všeč, da so nekatere 

stvari poznali in so samozavestno odgovarjali, zanimivo pa je bilo poslušati tudi njihove 

asociacije ob nepoznanih delih videoposnetka. Zdi se mi, da so bili motivirani za nadaljnje 

spoznavanje planeta Zemlje, sploh ko smo jim nadeli nalepke z napisom Mladi raziskovalec, 

vendar je bilo čutiti vznemirjenje in napetost, saj so na dan tega nastopa ostali v vrtcu tudi 

ponoči, zato so bili težje obvladljivi kot do sedaj – tudi to nam je predstavljalo še dodaten 

izziv. Nadaljevali smo z razdelitvijo otrok v tri skupine, dve skupini sta podatke in dejstva o 

Zemlji spoznavali prek računalnikov, ena skupina pa je raziskovala s pomočjo anketiranja 

ostalih študentk. 

Zbiranje podatkov 

V eni igralnici sta bili dve skupini, ki sta na plakat beležili podatke z računalnikov 

(videoposnetki, razlaga študentk, iskanje odgovorov na njihova vprašanja prek spleta), v drugi 

igralnici pa je potekalo anketiranje študentk. Otroci v prvih dveh skupinah so se težko zbrali 

oziroma so potrebovali več časa, da so lahko zbrano gledali videoposnetek in razmišljali o 

videnem, zanimivo jim je postalo takrat, ko sva s sošolko zaključili z videoposnetki, ki sva jih 

načrtovali, in so lahko tudi sami izbrali, kar so si še želeli spoznati, predvsem jih je pritegnil 

morski svet, velike ribe in pa dinozavri. Na tem mestu bi morda namesto računalnikov morali 

izbrati knjižno literaturo, saj se je glede motivacije pri vseh nastopih najbolje obnesla. V tretji 

skupini, kjer so otroci anketirali študentke, so potrebovali nekoliko več spodbud in idej za 

vprašanja, saj je bil tak pristop (s snemanjem odgovorov) zanje nov in ga še niso izvajali. 

Odgovore so še enkrat poslušali, tako da so preverili, ali so izvedeli kaj novega in dejstva 

zapisali na plakat (pomoč študenta).  
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Površje Zemlje in življenje na njej 

Vsi skupaj se zberemo v eni igralnici, odmaknemo stole in mize ter se posedemo okoli velike 

rjuhe. Zraven nje so flomastri, barve za tekstil, plakati iz prve dejavnosti in veliko različnih 

knjig. Z njihovo pomočjo so na rjuho risali vse stvari, ki se jim zdijo pomembne za naš planet 

ali njegovo preteklost, pogovarjamo se o različnih živalih, ki prebivajo na Zemlji, ljudeh, 

hišah, gozdovih, puščavah, celinah … Med risanjem smo jih študentje spraševali, kaj 

ustvarjajo, zakaj se jim zdi določen element pomemben; nekateri odgovori so bili, da so 

narisali »satelite, ki se zabijajo«, »mesto, sončne zahode, vulkane« in »pračloveke, ker so 

hecni«. Dejavnost je bila zelo uspešna, otroci so z navdušenjem risali po rjuhi, tisti pa, ki niso 

želeli risati, so še naprej listali po knjigah in drug drugemu razlagali, kaj vidijo.  

Izdelovanje lastnega planeta 

Študentje smo predhodno izdelali tri kaširane krogle, ki so predstavljale planete. Po skupinah 

vsak izmed študentov vodi otroke z vprašanji, ali jim je naš planet všeč, kaj jim ni všeč, ali 

obstajajo kakšne naravne katastrofe, kaj je na Zemlji narobe, kdo vlada na planetu, kako smo 

ljudje razdeljeni ipd. in nato pridemo do ključnega vprašanja, in sicer, če bi imeli možnost 

zgraditi svoj planet, kakšen bi bil, kaj bi bilo na njem in kako bi bil ta planet lepši in bolj 

prijazen do otrok. Otroci so podali precej zanimivih odgovorov, npr. da bi morali imeti vsi 

dovolj hrane, pospravljati odpadke, imeti bi morali več bazenov in ves čas bi moralo biti 

poletje, da bi lahko vsak dan nosili kratke rokave, eden izmed otrok je rekel, da bi imel 

piščančjo hišo in konja. Kadar se jim je zataknilo, da niso vedeli, kaj bi še povedali, smo jim 

podali svoje predloge in jih tako spodbudili k strinjanju ali nestrinjanju ter novim idejam. V 

pripravi smo imeli napisano, da bomo ideje zapisovali in nato po njih izdelali planete, vendar 

smo ta korak izpustili, saj bi močno zmanjšal pozornost in motivacijo otrok, ker so bili precej 

nemirni in so takoj potrebovali bolj aktivno zaposlitev, zato smo nadaljevali z izdelavo 

planetov brez predhodnega načrtovanja. Na voljo so imeli ogromno različnega materiala za 

konstruiranje, tako da so imeli možnost izbire po njihovih željah in vizijah. Med izdelovanjem 

smo jim študentje pomagali pri lepljenju in striženju, vmes pa smo se tudi pogovarjali o tem, 

kaj določen element prikazuje. Dogovoriti se je bilo treba tudi o imenu planeta, zato smo to 

naredili z glasovanjem, otroci so povedali predloge za ime, nato pa smo glasovali. Pri 

načrtovanju smo si zadali, da bomo izpeljali tudi končni kviz oziroma preverjanje znanja, zato 

smo morali dejavnost končati, vendar če bi pustili, bi otroci z veseljem še naprej lepili in 

sestavljali material na planet, tako da jim motivacija ni popustila. Posedli smo se v krog, kjer 
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smo skupaj predstavili, kaj smo ustvarili, vodenje predstavitve smo prevzeli študentje, otroci 

pa so razlagali. Drug drugega so poslušali, se zraven smejali in čudili, kaj vse so ustvarili, vse 

skupaj je potekalo v sproščenem vzdušju. Študentje smo se trudili s pravilno rabo govora, bilo 

je prisotno tudi nekaj pogovornega jezika. 

Kviz 

Vsi smo bili že zbrani v krogu na sredini igralnice, zato smo tam tudi ostali. Ena izmed 

študentk je brala pravilne in napačne trditve o vesolju, otroci pa so morali povedati, katera je 

pravilna. Na vseh deset vprašanj so odgovorili brez napake, svoje odgovore tudi utemeljili in 

goreče zagovarjali, ko smo jih poskusili zmesti z nepravilno trditvijo. S kvizom smo želeli 

preveriti njihovo usvojeno znanje, prav tako pa naše delo, saj se je tukaj pokazalo, v kakšni 

meri smo uresničili zadane cilje.  

 

7. EVALVACIJA KOT ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kako smo študentje zagotovili ustrezne pogoje za uresničitev ciljev posameznih 

sklopov dejavnosti (nastopov)? 

Vedno je za uresničitev ciljev pomembno to, da otroke pritegnemo k sodelovanju oziroma 

poskrbimo za ustrezno uvodno motivacijo (najuspešnejša se mi je zdela pri tretjem nastopu, 

ko so študentke zatemnile igralnico, da so si ogledali model zvezd). Prav tako je ključna tudi 

organizacija dela – razporeditev otrok, dovolj materiala, zagotavljanje enakih možnosti za 

udejstvovanje otrok. Nadalje je pomemben odnos študentov do otrok, ki mora biti spoštljiv, 

spodbuden in odprt za njihova mnenja ter pripravljen na soustvarjanje. Pomembno vlogo je 

imela tudi prostorska ureditev, da so imeli otroci dovolj prostora (na voljo smo imeli dve 

igralnici), ustrezno postavljeno pohištvo/oprema in pripomočki za potek dejavnosti, pa tudi 

smiselna razporeditev dejavnosti – da se skupine otrok med seboj niso motile ali ovirale. Pri 

prvem nastopu smo izkoristili okolico vrtca, odpravili smo se na prosto, kjer smo imeli 

nezastrt pogled v nebo. Otroci so tako dejansko opazovali aktivnost, ki se je odvijala 

(spuščanje balona, navezanega na vrvici). Ravno ta intenzivna izkušnja je bila nato povod za 

njihova vprašanja, ideje, teorije o vesolju, ki so jih izražali. Vsi smo stremeli k temu, da so 

imeli otroci na voljo veliko knjižne literature oziroma slikanic, iz katerih so potem iskali razne 

informacije in ob katerih so se jim porajala vedno nova vprašanja ter s tem priložnosti za 

nadaljnje raziskovanje. Za uresničitev ciljev je bilo treba pripraviti veliko različnega materiala 
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ter otrokom zagotoviti različne možnosti ustvarjanja, predvsem pa smo vsi morali biti precej 

prilagodljivi, da smo lahko skupaj z njimi odkrivali odgovore in sledili njihovim interesom. 

Uporabljali smo tudi moderno tehnologijo, računalnike, projektor, mobilne telefone in si tako 

s pomočjo spleta pomagali pri razlagi pojmov, spoznavanju pojavov, utrjevanju usvojenega in 

s tem uresničevanju ciljev. Med ustrezne pogoje sodijo tudi izvirno pripravljene dejavnosti, 

saj so prek njih otroci veliko bolj »naravno« usvajali nova znanja, največ prek igre in lastne 

aktivnosti. Za določen pojem, npr. Lunine mene (četrti nastop), so otroci imeli na voljo več 

dejavnosti, tako da je skoraj vsak lahko našel tisto, ki je ustrezala njegovim predstavam, da je 

nato lažje usvojil tisto, kar je bil cilj. Za pomembno komponento ustvarjanja ustreznih 

pogojev pa bi določila tudi to, da otrokom pustimo izražati domišljijo, ne vedno realne rešitve, 

saj tudi s tem spodbujamo miselne procese, otroci se nekoliko »odpočijejo«, čeprav še vedno 

aktivno sodelujejo – to smo dosegli predvsem pri petem nastopu, ko so ustvarjali lastni planet. 

 

2. V kolikšni meri so bili cilji posameznih sklopov dejavnosti uresničeni? 

Cilji posameznih sklopov dejavnosti oziroma nastopov so bili uresničeni v popolni meri. 

Delno tudi zaradi tega, ker smo si za določene pojme cilje zastavili tako, da se otroci s pojmi 

seznanijo oziroma se čim bolj približamo njihovem razumevanju; nismo pa skušali doseči, da 

bi da bi si otroci čisto vse podane informacije zapomnili npr. pojem breztežnost. Študentke so 

razložile definicijo breztežnosti, otroci so si ogledali videoposnetek, da so si pojem lažje 

predstavljali, nato pa so prek igre preizkušali vpliv gravitacije. Pojem je bil večkrat omenjen, 

tudi otroci so ga večkrat ponovili, glavno pa je bilo razumevanje in ne nujno zapomnitev. Prav 

tako je bil uresničen tudi cilj projekta, da pripravimo dejavnosti, kjer bodo otroci aktivno 

participirali in soustvarjali končne produkte (ustvarjanje lastnega planeta, konstruiranje 

vesoljske postaje in raketoplana, izdelava astronavtske obleke itn.) obenem pa bo glavni 

poudarek na procesu.  

3. V kolikšni meri sta načrtovana aktivnost otrok in raziskovalno naravnan način dela 

vplivala na pridobitev novih spoznanj? 

Načrtovana aktivnost otrok in raziskovalno naravnan način dela sta pozitivno vplivala na 

pridobitev novih spoznanj, predvsem zato, ker so imeli na voljo res ogromno različnih 

materialov, pripomočkov, knjižnega gradiva, možnosti uporabe spleta itd., kar je spodbujalo 

njihovo zanimanje in jih motiviralo za nadaljnje spoznavanje dejstev o vesolju. Pogosto so 
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nas presenetili s kakšnim vprašanjem, na katerega tudi sami nismo vedeli odgovora, pa smo 

ga potem poiskali skupaj z njimi – vendar smo tudi tovrstne zagate predvideli vnaprej, jih 

vključili v načrtovanje ter tako odreagirali z naravnanostjo, da se pri projektu ne učijo le 

otroci, temveč tudi mi sami. Ugotovili smo, kako pomembno je, da so otroci vedno aktivni na 

način lastnega raziskovanja, pri večkratnem gledanju videoposnetka so npr. postali nekoliko 

nemirni, če so bili na mestu predolgo časa, motivacija je upadla in pripravljenost za 

sodelovanje oziroma gledanje ter s tem pridobivanje novih spoznanj je bila posledično zelo 

nizka. To potrjuje dejstvo, da načrtovana aktivnost otrok in raziskovalno naravnan način dela 

vplivata na pridobitev novih spoznanj. 

4. Kako uspešni so bili otroci pri izražanju komunikacijskih veščih, sodelovalnih 

spretnosti in zmožnosti sodelovanja? 

Otroci so bili precej zgovorni, tako v komunikaciji s študenti, kot v komunikaciji drug z 

drugim. Odgovarjali so na vprašanja, jih postavljali, velikokrat so se med seboj prekinjali, 

tako da smo morali nekajkrat vzpostaviti način, ki je zagotovil, da vsak otrok pride do besede 

in da se med seboj poslušajo. Delili so svoje zamisli, nekaj težav pa so imeli, ko so dobili 

nalogo, da naredijo skupni načrt za izdelavo raketoplana. Niso namreč vedeli, kako se dela 

lotiti, kako se uskladiti, zato je bilo na tem mestu potrebno nekoliko več vodenja s strani 

študentov. Predvidevam, da je razlog za negotovost pomanjkanje izkušenj z izdelavo načrta, 

oziroma predvidevam, da je vzrok pomanjkanje sodelovalnih dejavnosti, prek katerih bi se 

tega učili. Prav tako so bili pri dejavnosti z mobilnimi telefoni nekoliko tišji in so potrebovali 

več spodbud in demonstracij. Nekajkrat so dominantnejši otroci želeli nekoliko voditi svojo 

skupino in prevladovati, tako da smo jim morali razložiti, da bodo vsi prišli na vrsto, imeli 

možnost izraziti, kar mislijo, vprašati in povedati, kar želijo. Potem so se prilagodili in 

sodelovali drug z drugim, sploh ko so dobili izkušnjo, da so res upoštevani. Opazila sem 

pozitivno demokratično vedenje – pri podajanju predlogov za ime lastnega planeta. Otroci so 

predlagali nekaj imen in jih z nekoliko usmerjanja tudi izglasovali, nihče se ni pritoževal, če 

niso izglasovali njegovega predloga, zato da menim, da so usvojili koncept oziroma pomen 

demokracije. 

8. SKLEP 

Ko smo se pripravljali na projekt, smo lahko izbirali med več naslovi, vendar smo se v 

skupini soglasno odločili za obravnavo teme vesolje. V projektu smo se skozi celoten proces 

pripravljanja vsebin in dejavnosti trudili, da ugotovitve, znanje in spoznanja otroci pridobijo 
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empirično, torej da do njih pridejo prek lastnih (spoznavnih) izkušenj. Naša naloga pa je bila, 

da smo izzvali učni proces, omogočili učenje; obenem pa smo bili pripravljeni prisluhniti 

njihovim idejam, se prilagajati poteku, odgovarjati na vprašanja, tako da smo skupaj iskali 

odgovore in jih usmerjali ter s premišljeno pripravo dejavnosti prišli do uresničitve skupnega 

cilja. Naš ključni namen je bil zagotoviti, da je v spoznavnem procesu otrok v aktivni vlogi, 

da sodeluje in soustvarja proces učenja oziroma spoznavanja vesolja. 

Želeli smo preizkusiti alternativo tradicionalnim oblikam transmisijskega podajanja znanja, ki 

se še vedno pojavljajo tudi v vrtcih: ustvarjali smo pogoje, v katerih so otroci do spoznanj 

prišli z lastnim raziskovanjem, kar včasih ni bilo najlažje. Obenem smo želeli pripraviti kar se 

da izvirne dejavnosti, zato so nam priprava in usklajevanje mnenj in idej vzeli kar precej časa. 

Na koncu smo bili študenti zadovoljni, saj so bili otroci navdušeni nad projektom in 

posameznimi dejavnostmi, kar se je odražalo skozi njihovo pozornost in aktivno sodelovanje. 

Prav tako pa so pridobili veliko novih spoznanj in si ogromno zapomnili, ravno zato, ker so 

do njih prišli samostojno. 

Skozi pisanje evalvacije in odgovarjanje na raziskovalna vprašanja sem ugotovila, da je bil 

projekt Vesolje zelo uspešen. Pokazalo se je, kako pomembno je načrtovanje, čeprav se nam 

je na začetku zdelo, da nekoliko pretiravamo. Pa vendar  zagotovitev pogojev za aktivno 

učenje oziroma participacija otrok pri reševanju problemov zahteva precej predhodno 

vloženega načrtovanja, da lahko na koncu poteka tako sproščeno, kot je pri nas. Dejavnosti 

smo morali zelo dobro domisliti, saj smo želeli dvigniti stopnjo inovativnosti, iskati nove 

pristope in možnosti za obravnavo pojmov in čim bolj vključiti otroke, kar pomeni, da smo 

morali tudi sami osvežiti svoje znanje o obravnavani temi in ga precej dopolniti, da smo lahko 

vsebine predajali otrokom oziroma z njimi gradili in soustvarjali. 

Kot skupina smo bili vedno polni pedagoškega optimizma, zato otrok nismo podcenjevali, 

pogosto smo se vprašali, ali morda ne bo kakšna dejavnost celo prelahka, sploh pri 

oblikovanju vprašanj za kviz, zato smo vmes raje dodali tudi kakšno malce zahtevnejše 

vprašanje. Pogosto smo bili presenečeni nad tem, koliko si zapomnijo oziroma koliko novih 

besed in pojmov razumejo in jih smiselno uporabijo – nad tem je bila presenečena tudi 

njihova vzgojiteljica. Stremeli smo k temu, da bi bili otroci čim bolj aktivni, in menim, da 

smo ta skupni cilj tudi uresničili. Tema, ki smo si jo izbrali, je seveda zelo obširna, saj v zelo 

kratkem času prihaja do novih odkritij v in o vesolju, teorije se spreminjajo, odgovorov na vsa 

vprašanja nima nihče (to smo pojasnili tudi otrokom), zato smo se skladno s časom, ki smo ga 
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imeli na voljo za izvedbo dejavnosti, omejili na določeno število tematik, ki so prišle v poštev 

za obravnavo. 

Načrtovanje projekta, ki temelji na aktivnem učenju in participaciji, mi je blizu, saj smo na ta 

način že izvedli kar nekaj dejavnosti v različnih vrtcih, prav tako pa sovpada tudi z mojo 

miselnostjo in načinom dela, ki ga želim opravljati kot diplomirana vzgojiteljica predšolskih 

otrok. 
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