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POVZETEK 

Zdravo prehranjevanje otrok in mladostnikov je v današnjem času predmet številnih raziskav, 

ki kažejo, da je število mladostnikov, ki so neustrezno prehranjeni, veliko. Razlog za to je tudi 

nezdravo prehranjevanje. Z izobraževanjem lahko vplivamo na osveščanje mladih, da se bodo 

pri izbiri živil odločali za bolj zdrave izbire. Učna uspešnost je med drugim odvisna tudi od 

izbire ustrezne metode dela. Prehranske karte omogočajo spoznavanje hranilne in energijske 

vrednosti živil, ustrezno kombiniranje živil in načrtovanje prehrane. Zasnovane so tako, da 

kombinirajo tekstovne in slikovne informacije (osnovni podatki, slike, prehranski semafor in 

porcije). Namen dela je bil ugotoviti učinkovitost kart pri obravnavi vsebine »mleko in mlečni 

izdelki«. Z raziskavo, v katero je bilo vključenih 28 osnovnošolcev, smo želela preveriti 

učinkovitost prehranskih kart v učnem procesu, pridobiti mnenje učencev o samih kartah (videz, 

informativnost) kot tudi mnenje, ali so se zaradi kart več naučili. Rezultat pedagoškega 

eksperimenta je pokazal pozitiven vpliv vključitve prehranskih kart v učni proces. Učencem so 

se karte zdele zanimive, menili so tudi, da so si zaradi aktivnosti, ki so vključevale karte, 

zapomnili več. 

 

KLJUČNE BESEDE: Didaktične igre, mleko in mlečni izdelki, prehranske karte, učenci. 
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ABSTRACT 

Today, children and youth eating healthy is a topic of numerous researches showing that the 

number of improperly nourished young people is high, one of the reasons being unhealthy 

eating. By educating, we can influence the young to opt for healthier selections when choosing 

their food. How successful this education is, depends also on selecting an appropriate work 

method. Nutrition cards enable learning about nutritional and energy values, appropriate food 

combinations and nutritional planning. They are conceived in such a way that they combine 

textual and pictorial information (basic information, photos traffic-light labelling, and portions). 

The purpose of this thesis was to establish how efficient the cards are when dealing with milk 

and dairy products. The research which comprised 28 elementary-school pupils tried to verify 

if the nutrition cards are an efficient part of the pedagogic process, and learn what pupils think 

about them (appearance, informativeness) and whether they believe that the cards helped them 

learn more. The results of this pedagogic experiment show a positive influence of nutrition 

cards in the pedagogic process. While pupils found them interesting, they also believed to 

remember more due to activities in which cards were used. 

 

KEY WORDS: Didactic games, milk and dairy products, nutrition cards, pupils. 
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1. UVOD 
 

V današnjem času je tempo življenja zelo hiter, nemalokrat se nam zgodi, da niti jesti nimamo 

časa, kaj šele, da bi se za določen obrok potrudili pripraviti okusno, zdravo in lahko hrano. 

Zaradi poseganja po nezdravih prigrizkih, hrani, pripravljeni v obratih s hitro prehrano, in 

neustrezni izbiri živil se pojavljajo civilizacijske bolezni, kot so težave z neustrezno telesno 

težo, bolezni srca in ožilja ter podobno. Dejstvo je, da je spreminjanje prehranjevalnih navad 

odraslih, že izoblikovanih oseb težavno. Zato je za uvajanje sprememb potreben drugačen 

izobraževalni pristop kot pri otrocih. Na prehranjevalne navade otrok imajo vpliv številni 

dejavniki, kot so npr. starši (ki lahko tudi nimajo ustreznega prehranskega znanja), vrstniki in 

vsekakor tudi šola. Na nivoju osnovnošolskega prehranskega izobraževanja ima pomembno 

vlogo predmet Gospodinjstvo v šestem razredu.  

Učitelj mora biti strokovno podkovan, da lahko uči in učencem priuči zdrave prehranske 

navade. Prav tako pa mora biti pri svojem delu tudi izviren, saj mnogo otrok zavrača 

spremembe, ker so od doma navajeni drugačnega razmišljanja in okusov hrane. Učitelju bo zato 

v veliko pomoč prav didaktična igra, ki naredi pouk zabavnejši, učenci si več zapomnijo, 

znanje, pridobljeno skozi igro, pa je tudi trajnejše. Didaktične igre prav tako spodbujajo 

sodelovanje med vrstniki. Tako si učenci lahko izmenjujejo mnenja in izkušnje posledično, pa 

se vzbudi tudi timski duh, ki je za pozitivno razredno klimo zelo pomemben. 

V okviru didaktične igre lahko uporabimo tudi prehranske karte. Karte so zasnovane tako, da 

učenci skozi igro spoznavajo vsebnost hranilnih snovi in se zavejo pomembnosti kombiniranja 

živil v zdravi prehrani. Karte tudi omogočajo povezavo z vsakdanjim življenjem – oznake, 

porcije in prehranski semafor. Če vsako hranilno skupino povežemo z igro, pri kateri uporabimo 

prehranske karte, ki nam lepo ponazorijo energijsko in hranilno vrednost posameznega živila, 

dodajamo možnost, da učenci odnesejo od snovi več, kot če je snov suhoparno predstavljena s 

pomočjo prehranskih tabel. Ravno tako jasna ponazoritev porcij daje možnost, da otroci 

številčna priporočila konkretizirajo in lažje povežejo z vsakdanjim življenjem. Ker je sodobni 

človek vezan na uživanje industrijskih živil, je pomembno, da zna pravilno brati tudi deklaracije 

na živilih in razume pomen oznak prehranskega semaforja za njegovo zdravje. Oznake na 

kartah tako učence opozarjajo, na kaj morajo biti pozorni pri nakupu predpakiranih živil. 

V diplomskem delu tako v prvem delu podajamo pregled teoretičnih spoznanj na področju 

prehranjevanja otrok in mladostnikov, didaktičnih iger in spoznanj stroke na področju vsebin, 
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ki so bile obravnavane tudi pri pouku. V empiričnem delu pa predstavimo ugotovitve 

pedagoškega eksperimenta, ki smo ga izvedli z namenom preverjanja uporabnosti kart v 

učenem procesu kot tudi mnenja otrok o všečnosti in uporabnosti prehranskih kart. 

 

2.  PREHRANJEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV 

 

Rezultati raziskav, ki so bile narejene v Sloveniji, kažejo, da se prehranjevalne navade otrok in 

mladostnikov močno razlikujejo od strokovnih smernic (Pandel Mikuš, Kvas, 2007). 

Slabše prehranjevanje je opazno že pri predšolskih otrocih, kar lahko povezujemo z 

oblikovanjem nezdravih prehranjevalnih navad, za katere so krivi starši, pa tudi izobraževalne 

ustanove, vzgojitelji (Pandel Mikuš, Kvas, 2007). Otroci prinašajo prehranjevalne vzorce od 

doma, kar se med družinami močno razlikuje. Dokazano je tudi, da družine, ki so socialno 

ogrožene ali imajo starši osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo, pogosteje uživajo hitro 

pripravljene jedi (Jurak idr., 2016). Tovrstne jedi vsebujejo večje količine sladkorja in maščob, 

zato so tudi energijsko bogatejše. Posledično potrebujemo za pokritje dnevnih energijskih 

potreb manj obrokov. Navadno so jedi za tako pripravo tudi cenejše. Problem nastane, ker ni 

nujno, da so energijsko bogata živila tudi hranilno ustrezna. Velikokrat ne vsebujejo dovolj 

hranilnih snovi, ki pa jih telo nujno potrebuje za rast, razvoj in obnavljanje (Pandel Mikuš, 

Kvas, 2007). Prepogosto poseganje po sladkih in slanih prigrizkih otroke sicer nahrani, vendar 

zaradi pomanjkanja gibanja oz. fizične aktivnosti začno pridobivati na telesni masi. Otroci, ki 

imajo preveč kilogramov, so navadno tudi manj aktivni, tako pa bo tveganje za srčno-žilne 

bolezni le še večje (Pandel Mikuš, Kvas, 2007). Na splošno je današnji tempo življenja zelo 

hiter, zato navadno družine sploh nimajo časa za pripravo kvalitetnih obrokov in se zato 

poslužujejo hrane iz restavracij ter kupujejo že pripravljene ali zamrznjene jedi. Ker nimajo 

časa, tudi nakup živil postane nepremišljen (Jurak idr., 2016). 

Pomemben vpliv na prehranjevanje otrok in mladostnikov imajo tudi mediji ter sovrstniki. 

Mediji lahko negativno vplivajo na mlade, ker po eni strani oglašujejo, kako moderno je biti 

postaven in »fit«, po drugi strani pa je po televiziji, radiu in internetu veliko oglasov za različne 

nezdrave prigrizke in napeljevanje, da je tak izdelek celo priporočljivo uživati. Težave, ki pri 

tem nastanejo, so motnje hranjenja, tako anoreksija in bulimija, ki sta bolj značilni za dekleta, 

kot tudi prekomerna telesna teža, pridobljena z neustrezno prehrano – uživanje prevelikih 

količin sladkarij in slanih, mastnih slaščic ter prigrizkov vodi v debelost pri mladostnikih, ki ne 
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dajo toliko na videz (Kuhar, 2004). Na mladostnike in njihovo prehranjevanje ter odnos do 

hrane vpliva tudi nepoznavanje potreb človeškega telesa po energijskih ter hranilnih vrednostih 

ali pa nekateri nepravilni stereotipi (Jurak idr., 2016). 

 

2.1 ZDRAVA PREHRANA 

Zdrava prehrana je definirana kot uravnotežena, kar pomeni, da je hrana raznovrstna in vsebuje 

vse hranilne snovi, kot so beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati ter vitamini in minerali, v 

pravem razmerju. Zdrava prehrana je temeljna za varovanje zdravja, saj z njo preprečujemo 

nastanek debelosti in posledično razvoj bolezni srca in ožilja (Pandel Mikuš, Kvas, 2007). 

Poleg zdravega prehranjevanja pride v poštev tudi zmerna telesna aktivnost, gibanje na svežem 

zraku ali treniranje športa. Pomembno je, da se energija, ki jo pridobimo s kalorično bogato 

hrano, tudi porabi. Nujno je tudi pitje ustrezne količine vode in ne sokov, ker lahko vsebujejo 

preveč sladkorja. Taki sokovi ne odžejajo, pač pa pomenijo dodaten energijski vnos (Pandel 

Mikuš, Kvas, 2007). 

Pomembno je tudi uživanje ustrezne količine svežega sadja in zelenjave, ker vsebujeta veliko 

prehranskih vlaknin. Poleg sadja in zelenjave naj bi uživali ogljikohidratna živila, brez bele 

moke in belega sladkorja, posluževali naj bi se polnozrnatih izdelkov, ki imajo večjo hranilno 

vrednost. Beljakovine naj bi pridobili predvsem iz pustega piščančjega mesa, rib, stročnic in 

mlečnih izdelkov, kot so skuta, jogurt in različni siri. Pri izbiri maščob pa je pomembno vedeti, 

da so bolj kakovostna in hranilna olja rastlinskega izvora, saj ta vsebujejo nenasičene maščobne 

kisline, medtem ko olja živalskega izvora vsebujejo predvsem nasičene (Pandel Mikuš, Kvas, 

2007). 

   2.2 MLEKO IN MLEČNI IZDELKI TER ZDRAVO PREHRANJEVANJE 

 

Mleko in mlečni izdelki sodijo v skupino beljakovinskih živil. Beljakovine so nujno potrebne 

za telo, to lahko le z njimi raste in se razvija. Beljakovine so namreč zgrajene iz aminokislin in 

dušikovih spojin, ki so nujne, da človeško telo samo proizvede njemu lastne beljakovine 

(Pandel Mikuš, Kvas, 2007). Potrebe po beljakovinah se skozi življenjska obdobja spreminjajo. 

Dojenčki potrebujejo od 2,2–1,6 g/ kg na dan, odrasle osebe pa dnevno do 0,8 g/ kg (Pokoren, 

2003). 
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Mleko in mlečni izdelki so zelo dober vir beljakovin, saj vsebujejo veliko esencialnih, med 

njimi pa vlada tudi pravo razmerje. Poleg dobrega vira beljakovin so mleko in mlečni izdelki 

zelo priporočljivi tudi zaradi večje vsebnosti kalcija, ki je pomemben za razvoj in trdnost našega 

skeleta (Pokoren, 2003). 

Najpomembnejša vloga maščob je, da dajejo telesu energijo (Pandel Mikuš, Kvas, 2007). 

Vsebnost maščob v mlečnih izdelkih je različna; siri na primer spadajo pod močno maščobna 

živila. Pri različnih sirih je problematična tudi sol, saj kar v nekaj sirih, kot je npr. topljeni sir, 

ta lahko presega priporočene količine. Zato siri niso priporočljivi za vsakodnevno uživanje, 

bolje se je posluževati mlečnih izdelkov, ki imajo na prehranskem semaforju za sladkor, 

maščobo in natrij zeleno luč. Najbolj priporočljivi izdelki iz mleka za vsakodnevno uživanje so 

pusta skuta, kislo mleko, navadni jogurt (1,6 % mlečne maščobe) in kefir (Pokorn, 2003). 

Obstajajo pa tudi mlečni izdelki, ki vsebujejo večjo količino sladkorja. Taki izdelki vsebujejo 

večje količine dodanega sladkorja, ki je bil dodan med pripravo ali proizvodnjo določenih 

slaščic, napitkov itd.; mednje uvrščamo čokoladni puding, mlečni sladoled in čokoladno mleko, 

veliko vsebnost sladkorja pa imajo tudi sadni jogurti ali sadne skute. Ker je priporočljiva, zdrava 

mera sladkorja v enem izdelku oz. živilu od 5 do 10 % na 100 g živila, so vsi pravkar omenjeni 

izdelki označeni z rdečo oznako prehranskega semaforja (Pokorn, 2003). Mlečni sladoled 

denimo vsebuje kar 30 g sladkorja na 100 g živila, kar štirikrat presega količino sladkorja, ki jo 

lahko zaužijemo v enem izdelku (Jurak idr., 2016). 

2.3 VPLIV ŠOLE NA PREHRANJEVALNE NAVADE OTROK  

Hrana je ena glavnih življenjskih potreb. Znanje o zdravi prehrani je tako še kako pomembno. 

Otroke je treba že v predšolskem obdobju navajati na pravilne prehranjevalne navade, ki bodo 

v bodoče pozitivno vplivale na njihovo zdravje, saj si mlajši otroci več zapomnijo in obstaja 

verjetnost, da bodo videne navade ponotranjili. Novo znanje, navade bodo prinesli domov, kar 

lahko vpliva tudi na starše. Učenci pa bodo zaradi sistematičnega učenja imeli boljše znanje o 

zdravem prehranjevanju (Jurak idr., 2016). Zdrava prehrana vsekakor mora postati del 

posameznikovega vseživljenjskega učenja (Gabrijelčič Blenkuš, 2000). Poleg družine je tudi 

šola tista, ki pomaga pri oblikovanju ustrezne in uravnotežene prehrane (Günsel, 2009). 

Pomembno je, da je v javnih ustanovah, kot so vrtci in šole, hrana okusna, kakovostna, hranilno 

bogata in privlačna. Šola ima pomembno vlogo pri oblikovanju prehranskih navad, zato bi 

morala poskrbeti za pozitiven razvoj zdravega življenjskega sloga učencev. Poleg kakovostnih 

obrokov, kjer se zniža nivo bele moke, sladkorja in dodatne maščobe, se priporoča tudi 
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izobraževanja otrok, uvedba čim več prehranskih predmetov, da se učence začne hitro osveščati 

o zdravih alternativah in uravnoteženi prehrani (Jurak idr., 2016). 

 

V predmetniku osnovnih šol obstaja šolski predmet gospodinjstvo, ki se ga poučuje v 5. in 6. 

razredu. V slednjem se obravnava prav hrana in prehrana, kjer učenci spoznajo tako 

uravnoteženo in zdravo kot tudi varno in varovalno prehrano. Učenci pridobijo razumevanje 

priporočil zdrave prehrane, kar jim omogoča tudi interpretiranje prehranskih navad. V okviru 

predmeta spoznajo tudi človekove potrebe po energijskih in hranilnih potrebah. Seznanijo se z 

različnimi načini prehranjevanja. Pomembno je tudi osveščanje o povezavi med prehrano in 

zdravjem. Glavni cilj poučevanja hrane in prehrane je prav to, da se učence osvesti, da je za 

zdravje in dobro počutje pomembna prav zdrava prehrana (Simčič, 2011). 

 

 

3. DIDAKTIČNE IGRE 

3.1 UČNE METODE DELA 

Pri pouku je najpomembneje, da učenci ne dobivajo samo določenega znanja, pač pa razvijejo 

tudi svoje sposobnosti, potenciale in osebnostne lastnosti (Kramar, 2009). Tukaj se pokaže 

prava vloga učitelja, saj je ravno on tisti, ki učence motivira za učenje in delo, ter je v pomoč 

pri kritičnem reševanju težav. Da učitelj doseže, da so učenci aktivni, mora biti iznajdljiv ter se 

znati soočiti z različnimi oblikami in metodami dela (Mrak Merhar, 2013). Učitelj mora biti pri 

sami izbiri načina poučevanja pozoren na didaktični material in učenčev napredek (Ajtnik, 

2000). 

Pri izbiri metode dela se ne sme zanemariti dejstva, da si niti dva učenca nista enaka, zato je 

potrebno prilagajanje prav vsakemu posebej. Vsi učenci delujejo tako, da si lažje in 

dolgotrajnejše zapomnijo to, kar jim je bolj zanimivo. Metode dela se deli glede na aktivnost 

učencev in učitelja. Načinu, pri katerem je aktiven samo učitelj in so ob njem učenci pasivni, 

pravimo statična metoda. Če so aktivni tako učenci kot učitelj, pa tako metodo poimenujemo 

dinamična. Dinamična metoda je največkrat dosežena prav z igro (Mrak Merhar, 2013). 
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3.2 IGRA 

Igra je zelo pomembna, saj se jo uporablja že od malih nog. Prav s pomočjo igre majhni otroci 

navežejo prve stike s sovrstniki. Zato lahko rečemo, da je igra pomembna za družabni razvoj 

otrok. Prav tako igra omogoča otrokom učenje določenih pravil in redu, kar jim v bodoče 

pomaga pri šolskih obveznostih. Starejši kot smo, manj se igramo, ne čutimo potrebe po igri. 

Pa vendar je ravno zaradi različnih pripomočkov, materialov in navodil lahko prisotna tudi v 

šolskih klopeh. Ravno zaradi take igre si lahko kot učitelji olajšamo delo in tako učence na 

preprostejši način privabimo k aktivnosti. Ker pri igri ni najpomembnejši cilj, temveč dejavnost, 

nam to omogoča, da se učenci tudi dodatno zabavajo in pridobivajo na znanju. Pomembno je, 

da se igra pri pouku ohranja, ker bodo le tako učenci motivirani za delo in posledično bolj 

dovzetni za novo znanje (Rušnjak, 2014). 

 

3.3 IGRA PRI POUKU 

Učencem igra pomeni dodatno motivacijo. Če jo vključimo v pouk, lahko s tem nanje pozitivno 

vplivamo, saj jih vključi v dejavnost, kjer morajo biti miselno aktivni. S tem dosežemo, da si 

več zapomnijo, pridobljeno znanje pa je tudi trajnejše. Poleg tega se razvija tudi socialna mreža 

med vrstniki, saj se igre pri pouku navadno igra v skupinah (Rušnjak, 2014). Pri tem pa mora 

učitelj paziti le, da učencem pravilno posreduje navodila in jih med samo igro usmerja 

(Gregorič, 2012). Navodil in zastavljenih pravil se morajo držati prav vsi, tako učitelj kot tudi 

učenci (Rušnjak, 2014). 

 

3.4. DIDAKTIČNA IGRA KOT DINAMIČNA METODA 

S pomočjo didaktičnih iger učence učimo nove snovi, taka metoda dela pa je priporočljivejša 

zaradi hitrejšega pomnjenja informacij. Poleg tega je tako pridobljeno novo znanje tudi bolj 

obstojno, trajnejše. Didaktična igra zaradi dodatne motivacije predstavlja izziv, ki ga morajo 

učenci uspešno in izvirno rešiti (Gregorič, 2012).  

Učenci so zaradi didaktične igre tako bolj pri stvari, posledično pride tudi do boljšega 

pomnjenja, kar se zgodi zaradi igre, ki omogoča delovanje tako leve kot desne možganske 

hemisfere (Rušnjak, 2014). Didaktična igra je imenovana tudi celostna metoda učenja, saj 
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spodbuja komunikacijo in pozitivno vzdušje, to pa pouk popestri. Učenci se pri pouku zabavajo, 

zato se tudi dobro počutijo (Šinigoj, 2010). 

Ker didaktična igra učencem predstavlja določen izziv, to od njih zahteva, da so inovativni in 

ustvarjalni. Poleg sodi tudi izmenjava mnenj in rešitev znotraj skupine (Šinigoj, 2010). Pri 

uporabi didaktične igre pa moramo kot učitelji biti pozorni na zahtevnost same igre. Če je igra 

prezahtevna, otroke odvrne, če pa je prelahka, izzove dolgčas, pri čemer jih igra posledično ne 

zanima več. Zraven sodi tudi upoštevanje starosti otrok in predhodno znanje (Gregorič, 2012). 

Didaktično igro se pri pouku poleg uresničevanja zastavljenih učnih ciljev uporablja tudi za 

izboljševanje miselnih sposobnosti in domišljije. Z igro se učenci učijo biti samostojni, 

odgovorni in disciplinirani, kar pa je za nadaljnje življenje zelo pomembno (Novak, 2009). 

 

3.5 DIDAKTIČNA IGRA NA TEMO ZDRAVE PREHRANE 

 

Cilji teh didaktičnih iger so, da učenci spoznajo pravilen način prehranjevanja in definicijo 

zdrave prehrane. Njihovi nameni so, da znajo ločiti med zdravo in nezdravo hrano, da znajo 

izdelati plakat in sestaviti jedilnik s pomočjo zdravih alternativ. Pri teh didaktičnih igrah se 

uporablja več različnih oblik dela, od frontalne in individualne do skupinske. Metode in tehnike 

so pogovor, razlaga in demonstracija ter metoda praktičnega dela. Med pripomočke, ki se jih 

uporablja, spadajo različne embalaže živil – zdrave in nezdrave prehrane, šeleshamer papir, 

flomastri, barvice, listi in različne revije s slikami (Klančnik, 2011). 

 

Primeri izvedbe didaktičnih iger (Klančnik, 2011): 

1. didaktična igra je pogovor o prehranjevanju, pri katerem vsak otrok opiše svoj jedilnik 

prejšnjega dne, zraven pojasni, kaj najraje je in česa ne mara. Potem učitelj predlaga, 

kaj je dobro jesti, in vodi razpravo o tem, zakaj je dobro uživati sadje in zelenjavo. 

2. didaktična igra nosi naslov Zdrava prehrana, pri njej pa otroci s seboj v šolo prinesejo 

embalaže živil. Skupaj si ogledajo embalaže in jih razvrstijo na dve posebni mesti – eno 

mesto predstavlja zdravo prehrano, drugo pa nezdravo. Embalaže se razdeli tako, kot si 

mislijo učenci. Nato vsako embalažo pregledajo, povejo, zakaj je na kateri mizi. Če 

skupaj ugotovijo, da kakšna ne spada tja, kjer je, se jo prestavi. Nato sledi pogovor o 

tem, zakaj je določena hrana zdrava in kaj mora za to vsebovati. 

3. didaktična igra se nanaša na izdelava plakata, pri čemer so otroci razdeljeni v skupine. 

Vsaka dobi več revij s slikami živil, izdelajo plakat o zdravi in nezdravi prehrani. 
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4. didaktična igra pa je sestavljanje jedilnika z zdravo prehrano, kjer vsak otrok sestavlja 

jedilnik enega dne, ima prosto pot, saj ga lahko nariše ali prilepi slike. Vse jedilnike se 

nato pregleda in o njih pogovori.  

Plakate in jedilnike se lahko uporabi tudi za razstavo po šolskih hodnikih (Klančnik, 2011). 

V nadaljevanju predstavljamo prehranske karte in didaktično igro, ki smo jo uporabili v 

empiričnem delu diplomskega dela.  

 

4. PREHRANSKE KARTE 

4.1 KAJ SO PREHRANSKE KARTE? 

Prehranske karte so karte, ki jih uporabljamo za izvedbo različnih didaktičnih iger pri pouku 

gospodinjstva. To je didaktičen material, s pomočjo katerega se učence prehransko ozavešča 

(Jurak idr., 2016). Poleg tega predstavljajo dodaten način učenja o hrani in prehrani za učence 

na osnovnem ali srednjem izobraževalnem nivoju. So odličen pripomoček tudi za informiranje 

o varnosti hrane (Kordaki, Gousiou, 2015). Učencem pomagajo, da se v nadaljnje odločajo za 

bolj zdravo prehrano (Lakshman, 2010). 

4.2 VSEBINA PREHRANSKIH KART 

Prehranske karte (Slika 1), ki smo jih uporabljali v empiričnem delu, so oblikovane tako, da 

imajo iz slike določenega živila in tabele, ki prikazujejo energijsko vrednost živila na 100 g, 

makrohranila ter mikrohranila v gramih. Prikazujejo skupine živil: žita in žitne izdelke, meso, 

ribe, jajca, mesne in ribje izdelke, stročnice, zelenjavo, sadje, mleko in mlečne izdelke, maščobe 

in maščobna živila, pijače in sladkarije ter slane prigrizke. Kartice imajo različno obarvane 

robove: po barvah lahko že takoj vidimo, v katero skupino živilo spada. Rjav rob imajo žita in 

žitni izdelki; rdečega meso, ribe, jajca ter mesni in ribji izdelki; stročnice so obarvane pol rdeče 

in pol zeleno; zelenjava ima zelen rob; sadje pa rumen. Mleko in mlečni izdelki imajo bel rob; 

maščobe in maščobna živila bela barva z vprašajem; pijače so označene z modro barvo; 

sladkarije in slani prigrizki pa z oranžnim robom. 

Prehranske karte vsebujejo 180 kartic, se pravi ravno toliko različnih živil (Jurak idr., 2016). 
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Slika 1:Predstavljena prehranska karta (Jurak idr., 2016) 

 

4.3 PREHRANSKI SEMAFOR 

Vse prehranske kartice so označene s prehranskim semaforjem (Slika 2), ki označuje količino 

sladkorja, maščob in natrija (Na). Če živilo presega dovoljeno količino sladkorja, maščob ali 

natrija, je označeno z rdečim krogcem, srednja meja je označena z rumenim krogcem, če pa je 

količina ravno pravšnja – količina na spodnji meji – pa je krogec zelene barve. S prehranskim 

semaforjem se ne označuje samo osnovnih živil, kot je na primer polnomastno mleko. 
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Slika 2: Prehranski semafor (Jurak idr., 2016) 

 

V eksperimentalni uri, ki smo jo izvedli za potrebe diplomskega dela, smo z učenci dali 

poudarek na prehranski semafor, opazovali smo mleko in mlečne izdelke ter samo vsebnost 

sladkorja, maščob in soli v njih. Prehranski semafor temelji na opredeljenih mejnih vrednostih 

količine sladkorja, maščob in natrija v gramih na 100 g živila (glej spodnji tabeli).  

Tabela 1: Priporočene količine sladkorja, maščob in soli za hrano (http://veskajjes.si/ ) 

HRANA (g/100 g) DOBRO SREDNJE SLABO 

Maščobe do 3 od 3 do 20 nad 20 

Nasičene mašč. 
kisl. 

do 1 1–5 nad 5 

Sladkor do 5 5–15 nad 15 

Sol  do 0,3 0,3–1,5 nad 1,5 

Prehranska 
vlaknina 

nad 6 3–6 do 3 

 

Tabela 2: Priporočene količine sladkorja, maščob in soli za pijače (http://veskajjes.si/ ) 

PIJAČA (g/100ml) DOBRO SREDNJE SLABO 

Maščobe do 1,5 1,5–10 nad 10 

Nasičene mašč. 
kisl. 

do 0,75 0,75–2,5 nad 2,5 

Sladkor do 2,5 2,5–6,3 nad 6,3 

Sol do 0,3 0,3–1,5 nad 1,5 
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4.4 PRIMERI UPORABE PREHRANSKIH KART KOT DIDAKTIČNA 

IGRA 

Karte, ki smo jih uporabljali pri uri, se lahko uporabi na več načinov. V nadaljevanju so 

predstavljene tri možnosti: 

 

1. igra: SPADAVA SKUPAJ 

Učitelj iz zbirke kart izbere karte iz posameznih skupin živil, učence nato razdeli v skupine po 

štiri. Vsaka skupina karte premeša in jih razporedi po mizi tako, da so slike obrnjene proti mizi. 

Učenci mečejo kocko; kdor dobi največ pik, začne igro tako, da obrne dve karti. Če je odkril 

dve živili, ki spadata v isto skupino (npr. banana in granatno jabolko: sadje) ju lahko obdrži. 

Igro nadaljuje učenec na njegovi desni strani in igra se nadaljuje, dokler kart na mizi ne 

zmanjka. Zmaga učenec, ki ima največ pravilnih parov. Po končani igri učenci razporedijo vsa 

živila na karticah v prehransko piramido (ogljikohidratna živila, zelenjava, sadje, živila, bogata 

z beljakovinami, in živila, bogata z maščobami) (Jurak idr., 2016). 

 

2. igra: PREHRANSKI RAZISKOVALEC 

Učenci se razdelijo po skupinah, nato en učenec iz kupa kart potegne naslednje karte: zelena 

solata, hruška, ajdov kruh, goveji zrezek, mlečni sladoled in sadni kefir, ter jih razporedi po 

mizi. Skupina dobi navodila, da skupaj analizirajo določena živila, pri čemer upoštevajo 

prehranski semafor, energijsko vrednosti itd. (Jurak idr., 2016). 

 

3. igra: HRANILNE SNOVI TEKMUJEJO 

Igro lahko igrajo štirje učenci ali dva. Vsak učenec dobi enako število kart. Nato učitelj izbere 

hranilno snov, vsebnost v posameznih živilih katere bodo učenci skozi igro spoznavali. Vsi 

učenci naenkrat vržejo karte na sredino mize, karte pa pobere npr. igralec, ki je vrgel karto 

živila z največjo vsebnostjo maščob (Jurak idr., 2016). 
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Slika 3: Primer kart z različno vsebnostjo maščob (Jurak idr., 2016) 

 

 

5. EMPIRIČNI DEL 

5. 1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V diplomski nalogi smo raziskovali uporabnost prehranskih kart pri obravnavi mleka in mlečnih 

izdelkov. Želeli smo pridobiti povratne informacije učencev o uporabnosti prehranskih kart in 

ugotoviti odnos učencev do igre s prehranskimi kartami. S pomočjo raziskovanja smo dobili 

ugotovitve, kako prehranske karte vplivajo na učenčevo pridobljeno znanje o mleku in mlečnih 

izdelkih ter dodanih sladkorjih in količini maščob v le-teh. Zanimalo nas je tudi, ali si bodo s 

pomočjo prehranskih kart zapomnili več in tako osvojili več znanja, kot če bi jim snov podali 

samo frontalno.  

 

5. 2. HIPOTEZE 

Glede na zastavljene cilje smo oblikovali tri hipoteze oz. predvidevanja: 

H1: Znanje o hranilni/energijski vrednosti mleka in mlečnih izdelkov bo pri učencih v kontrolni 

skupini nižje kot znanje učencev v eksperimentalni skupini (uporaba prehranskih kart). 

H2: Poznavanje vsebnosti beljakovin v posameznih izdelkih bo v eksperimentalni skupini 

boljše kot v kontrolni skupini. 

H3: Večina učencev eksperimentalne skupine bo navedla, da so si zaradi učenja s prehranskimi 

kartami novo snov bolje zapomnili. 
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5.3. METODA DELA 

 

Namen raziskave je bil ugotoviti učinkovitost prehranskih kart pri osnovnošolcih, torej izvedeti, 

ali se jim karte zdijo zanimive in uporabne ter ali so mnenja, da so pridobili boljše znanje, kot 

če bi jim snov posredovali samo na frontalni način. Poleg tega nas je zanimalo, ali bodo imeli 

boljše rezultate pri reševanju delovnega lista učenci, ki so bili deležni pouka z didaktično igro, 

ali učenci, ki so snov prejeli samo na frontalni način. 

 

 

Podatke smo zbirali s pomočjo ankete in delovnega lista, ki so ga učenci rešili po končani učni 

uri. Učni uri, na katerih smo pridobili podatke, smo izvedli junija 2017. Anketni vprašalnik so 

izpolnjevali samo učenci, ki so se med uro igrali didaktično igro – prehranske karte –, medtem 

ko so delovni list reševali vsi učenci, od tega jih je bilo 28 v eksperimentalni skupini in 28 v 

kontrolni.  

1. Za zbiranje podatkov smo uporabili deskriptivno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. Podatke smo zbirali s pomočjo kvantitativne tehnike – 

ankete. Reševali so jo samo učenci eksperimentalne učne ure. Anketa je bila anonimna, 

sestavljena iz zaprtega in odprtega tipa vprašanj. 

2. Za drugi del zbiranja podatkov pa smo uporabili kvantitativno eksperimentalno 

pedagoško raziskovanje – pedagoški eksperiment, pri katerem smo uporabili delovni 

list. Delovni list, ki so ga po koncu učne ure reševali vsi učenci, se je nanašal na snov 

mleko in mlečni izdelki, sestavljen je bil iz vprašanj izbirnega tipa, zaprtega in odprtega. 

 

Opis poteka dela v eksperimentalni skupini 

V eksperimentalni skupini smo uvedli didaktično igro s prehranskimi kartami. Uro smo začeli 

s teoretično snovjo, kjer smo predstavili hranilne snovi, ki jih vsebuje mleko; nato smo 

definirali, kaj je homogenizacija mleka; omenili, da so mleko in mlečni izdelki glavni vir 

kalcija; in pojasnili, zakaj je potreben vitamin D. Razložili smo jim, kaj so mlečni izdelki, 

našteli smo jih ter pri nekaterih mlečnih izdelkih, kot so sirotka, pinjenec, smetana in kefir, 

opisali postopek njihovega pridobivanja.  

5.3.1. Namen raziskave 

5.3.2. Postopki zbiranja podatkov 
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Nato smo jim predstavili navodila za didaktično igro. Učence smo razdelili v štiri skupine po 

sedem učencev. Vsaka skupina je dobila kupček kart, ki je zajemal mleko in mlečne izdelke ter 

učni list, s pomočjo katerega so lažje reševali naloge s prehranskimi kartami.  

Pri 1. nalogi so morali učenci razporediti prehranske karte po energijski vrednosti (kJ) od 

največje do najmanjše. Izpisati so si morali energijsko najbogatejše in najrevnejše živilo. Na 

sliki je lepo vidno, kako je bilo videti delo oz. izdelek po končani razporeditvi. Ugotovili so, da 

ima najvišjo energijsko vrednost maslo, najmanjšo pa kislo mleko. 

 

Slika 4: Razpored prehranskih kart mleka in mlečnih izdelkov po energijski vrednosti (od leve proti desni od 
največje do najmanjše) 

Pri 2. nalogi so morali učenci karte razporediti po vsebnosti (g) beljakovin od največje do 

najmanjše in izpisati z beljakovinami najbolj bogata beljakovinska živila. Izpisali so si 

parmezan, različne sire in skuto. 
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Slika 5: Razpored prehranskih kart mleka in mlečnih izdelkov po vsebnosti beljakovin (od leve proti desni, od 
najvišje do najnižje) 

3. naloga je od učencev zahtevala razporeditev prehranskih kart po vsebnosti maščob, od 

najvišje do najnižje. Pri tem so ugotovili, da je maščobno najbolj bogato živilo maslo, sledijo 

mu kajmak, sir ementaler, gorgonzola, sir za žar in mozzarella. Najnižjo vrednost pa imata 

izdelka kefir s sadjem–lahki in sadni jogurt–lahki. Naziv lahki pove, da so mu odstranili 

večinski del maščobe.  

  

Slika 6: Razpored prehranskih kart mleka in mlečnih izdelkov po vsebnosti maščob (od leve proti desni, od 

najvišje do najnižje) 
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Pri 4. nalogi pa so prehranske karte uredili še po vsebnosti sladkorja. Pri tem so ugotovili, da 

največ sladkorja vsebujejo mlečni sladoled s čokolado, puding in čokoladno mleko. Prav tako 

sta v oranžni luči prehranskega semaforja tudi sadni jogurt in kefir s sadjem. Za pusto skuto, sir 

ementaler, kajmak, gorgonzolo in sir za žar podatek o vsebnost sladkorja ni bil podan. 

 

Slika 7: Razpored prehranskih kart mleka in mlečnih izdelkov po vsebnosti sladkorja (od leve proti desni, od 
najvišje do najnižje) 

Ko so učenci opravili te štiri naloge, so obrnili učni list, kjer so bila dodatna vprašanja, na katera 

so morali kot skupina tudi odgovoriti, da so znanje, pridobljeno s prejšnjimi nalogami, tudi 

utrdili in poglobili. Vprašanja so se nanašala na razpored prehranskih kart po različnih rangih 

in na splošne značilnosti samih kart. V vprašanja smo vključili prehranski semafor, kjer nas je 

zanimalo, katero živilo z njim ni označeno in zakaj ne, prav tako so morali izpisati izdelke z 

rdečim prehranskim semaforjem pri sladkorju in maščobah. Sledilo je vprašanje o NaCl – kaj 

to je in kje se nahaja. Izbrati so morali najbolj slan mlečni izdelek, v kartah pa so morali poiskati 

tudi mlečni izdelek z največjo vsebnostjo kalcija ter vitamina D. Na koncu pa je bilo še 

vprašanje o prevladujoči hranilni snovi mleka in mlečnih izdelkov. 

Po končani šolski uri smo učencem razdelili delovni list, kjer so pokazali znanje, ki so ga 

pridobili s pomočjo prehranskih kart. 
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Opis poteka dela v kontrolni skupini 

Učenci, ki so bili v kontrolni skupini, pa so se učili preko razlage in razgovora. Uporabljena je 

bila frontalna oblika dela. Podatki, ki jih je eksperimentalna skupina poiskala na prehranskih 

kartah, so bili učencem kontrolne skupine predstavljeni s pomočjo predstavite v programu 

Power Point (tabelarni prikazi). S pomočjo tabel smo jim prikazali razvrstitev mleka in mlečnih 

izdelkov po energijski in hranilni vrednosti.  

 

V raziskavo (pedagoški eksperiment) je bilo vključenih 56 učencev 6. razreda; od tega je bilo 

v eksperimentalni skupini (ES) 28 učencev, v kontrolni skupini (KS) pa 28 učencev.  

 

 

Pridobljene podatke smo vnesli v program Excel in jih obdelali z računalniškim programom 

SPSS. Uporabljena je bila opisna in inferenčna statistika (hi-kvadrat). 

 

 

Predvidevali smo, da bodo učenci, ki so poslušali uro s pomočjo prehranskih kart (didaktična 

igra), osvojili več znanja in bodo posledično po končani uri delovni list rešili bolje kot učenci, 

ki so se učili s pomočjo razlage in razgovora. Predvidevali smo tudi, da se učenci radi učijo 

skozi igro. 

 

 

5.4 REZULTATI DELOVNEGA LISTA 

V empiričnem delu smo preverili znanje učencev o mleku in mlečnih izdelkih. Uvodoma smo 

preverili poznavanje splošnih pojmov: mlečni izdelki, pasterizacija in homogenizacija. Kot je 

razvidno iz Tabele 3, je 66 % učencev pravilno navedlo, kaj so mlečni izdelki. Več pravilnih 

odgovorov je bilo v ES (70,4 %) kot v KS (60,9 %).  

 

5.3.3. Raziskovalni vzorec 

5.3.4. Postopki obdelave podatkov 

5.3.5. Pričakovani rezultati 
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Tabela 3: Rezultati reševanja 5. naloge 

Pojem »mlečni izdelki« Pravilno Nepravilno 
Skupaj 

Skupina ES f 19 8 27 

f (%)  70,4 % 29,6 % 100,0 % 

KS f 14 9 23 

f (%)  60,9 % 39,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 33 17 50 

f (%)  66,0 % 34,0 % 100,0 % 

Pravilno je pojem pasterizacije definiralo 21,1 % učencev (Tabela 4), v ES je bilo pravilnih 

odgovorov 18, 2 %, v KS pa nekoliko več, tj. 25,0 %.  

 
Tabela 4: Rezultati reševanja 3. naloge 

Pasterizacija 

 
Skupaj  

Pravilno Nepravilno 

Skupina ES f 4 18 22 

f (%)  18,2 % 81,8 % 100,0 % 

KS f 4 12 16 

f (%)  25,0 % 75,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 8 30 38 

f (%) 21,1 % 78,9 % 100,0 % 

Nekoliko boljši rezultat so učenci dosegli pri vprašanju homogenizacije. Kaj je 

homogenizacija, je pravilno odgovorilo 76 % učencev (Tabela 5), večji delež pravilnih 

odgovorov je bil v ES (77,8 %) kot v KS (73,9 %). 
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Tabela 5: Rezultati reševanja 4. naloge 

Homogenizacija 

 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Skupina ES f 21 6 27 

f (%)  77,8 % 22,2 % 100,0 % 

KS f 17 6 23 

f (%)  73,9 % 26,1 % 100,0 % 

Skupaj f 38 12 50 

f (%)  76,0 % 24,0 % 100,0 % 

 

Pri tej nalogi so morali učenci številko izdelka pravilno pripisati k opisu besede. Preverjali 

smo poznavanje načina izdelave posameznih mlečnih izdelkov. Naloga je bila naslednja: 

 

Zapiši pravo številko pred povedjo. 

SIROTKA (1), SMETANA (2), PINJENEC (3), KEFIR (4) 

___ Izdelano iz polnomastnega, pol posnetega ali posnetega mleka, pod pogojem, da je 

fermentirano z zrni. 

___ Stranski izdelek, ki se dobi pri izdelavi surovega masla iz smetane. 

___ Mlečni izdelek, pridobljen s posnemanjem mleka, z visoko vsebnostjo maščobe. 

___ Tekočina, ki ostane pri koagulaciji mleka, v postopku izdelave sira. 

 

Kot je razvidno iz Tabele 6, je le nekoliko več kot polovica (57,1 %) učencev pravilno rešila 

nalogo, več učencev je pravilno odgovorilo v KS (64,3 %) kot v ES (50 %). 

 

Tabela 6: Rezultati reševanja 6. naloge 

Definiranje pojmov 
 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Skupina ES f 14 14 28 

f (%)  50,0 % 50,0 % 100,0 % 

KS f 18 10 28 

f (%) 64,3 % 35,7 % 100,0 % 

Skupaj f 32 24 56 

f (%)  57,1 % 42,9 % 100,0 % 
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Učenci so morali tudi navesti vitamin, ki je potreben za izkoristek kalcija in je prisoten v mleku 

ter mlečnih izdelkih. Kot je razvidno iz Tabele 7, je večina učencev (89,3 %) na to vprašanje 

odgovorila pravilno, več pravilnih odgovorov je bilo v ES (96,4 %) kot v KS (82,1 %).  

 

 

 

Tabela 7: Rezultati reševanja 2. naloge 

Vitamin, potreben za izkoristek kalcija 
 

Skupaj 
Pravilno Nepravilno 

Skupina ES f 27 1 28 

f (%)  96,4 % 3,6 % 100,0 % 

KS f 23 5 28 

f (%)  82,1 % 17,9 % 100,0 % 

Skupaj 
f 50 6 56 

f (%)  89,3 % 10,7 % 100,0 % 

Preverjali smo tudi, ali bi učenci na podlagi pridobljenih informacij znali navesti dve živili, ki 

bi ju lahko uživali vsak dan. Rezultati so pokazali, da je na to vprašanje pravilno odgovorilo 

več učencev v KS (38,1 %) v primerjavi z ES (8,3 %), ki je na to vprašanje odgovarjala slabše.  
 

Tabela 8: Rezultati reševanja 15. naloge 

Dve živili, ki bi ju lahko uživali vsak dan 

 
 

Skupaj 
Pravilno 

Delno 

pravilno Napačno 

Skupina ES f 2 9 13 24 

f (%)  8,3 % 37,5 % 54,2 % 100,0 % 

KS f 8 9 4 21 

f (%) 38,1 % 42,9 % 19,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 10 18 17 45 

f (%)  22,2 % 40,0 % 37,8 % 100,0 % 

Z nalogami na delovnem listu, ki so ga učenci reševali po obravnavi nove snovi, smo želeli tudi 

preveriti, kako dobro so učenci usvojili znanje, vezano na hranilno in energijsko vrednost mleka 

ter mlečnih izdelkov in povezavo s prehranskim semaforjem.  

 

Pri razvrščanju živil glede na vsebnost kalcija je pravilno odgovorila manj kot polovica (44,4 

%) učencev (Tabela 9), število pravilnih odgovorov je bilo večje v KS (50 %).  
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Tabela 9: Rezultati reševanja 10. naloge 

Razvrščanje izdelkov glede na vsebnost kalcija 
 

Skupaj 
Pravilno Napačno 

Skupina ES f 11 17 28 

f (%)  39,3 % 60,7 % 100,0 % 

KS f 13 13 26 

f (%)  50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 24 30 54 

f (%) 44,4 % 55,6 % 100,0 % 

Učence smo prosili, naj napišejo dva mlečna izdelka, ki bi ju lahko označili z rdečo oznako 

prehranskega semaforja, če opazujemo vsebnost soli (natrija). Kot je razvidno, so boljše 

rezultate dosegli učenci ES (10 % popolnoma pravilnih odgovorov in 55 % delno pravilnih 

odgovorov) kot učenci KS (5,9 % pravilnih odgovorov in 21,4 % delno pravilnih odgovorov). 
 

 

Tabela 10: Rezultati reševanje 13. naloge 

 

Rdeča oznaka živila za natrij 

 

Skupaj 
Pravilno 

Delno 

pravilno Napačno 

Skupina ES f 2 11 7 20 

f (%)  10,0 % 55,0 % 35,0 % 100,0 % 

KS f 0 3 11 14 

f (%)  0,0 % 21,4 % 78,6 % 100,0 % 

Skupaj 
f 2 14 18 34 

f (%) 5,9 % 41,2 % 52,9 % 100,0 % 

 

Pri nalogi, ki je preverjala poznavanje priporočene količine sladkorja na 100 g živila, je večina 

učencev odgovorila pravilno (Tabela 11), vendar so bili rezultati v ES nekoliko slabši kot v KS 

(85,7 %).  
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Tabela 11: Rezultati reševanja 9. naloge 

Priporočena količina sladkorja na 100 g živila 

 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Skupina ES f 22 6 28 

f (%)  78,6 % 21,4 % 100,0 % 

KS f 24 4 28 

f (%)  85,7 % 14,3 % 100,0 % 

Skupaj f 46 10 56 

f (%)  82,1 % 17,9 % 100,0 % 

 

Zanimivo je, da so nalogo, pri kateri so morali navesti dva mlečna izdelka z rdečo oznako pri 

sladkorjih, bolje rešili učenci ES (63 % pravilnih in 37 % delno pravilnih odgovorov) kot učenci 

KS (11,8 % pravilnih in 64,7 % delno pravilnih odgovorov). Rezultati (Tabela 12) kažejo na 

morebiten pozitiven vpliv vizualizacije prehranskega semaforja na prehranskih kartah.  

Tabela 12: Rezultati reševanja 12. naloge 

Dva mlečna izdelka z rdečo oznako pri 

sladkorjih  

 

Skupaj Pravilno 

Delno 

pravilno Napačno 

Skupina ES f 17 10 0 27 

f (%)  63,0 % 37,0 % 0,0 % 100,0 % 

KS f 2 11 4 17 

f (%)  11,8 % 64,7 % 23,5 % 100,0 % 

Skupaj f 19 21 4 44 

f (%)  43,2 % 47,7 % 9,1 % 100,0 % 

 
Učenci so morali med naštetimi živili (polnomastno mleko, sadni jogurt, gorgonzola, 

mozzarella) izbrati živilo z največjo vsebnostjo maščob. Kot je razvidno iz Tabele 13, je več 

kot polovica anketiranih v obeh skupinah odgovorila napačno, pa vendar je bil delež pravilnih 

odgovorov v ES skupini večji (39,3 %) kot v kontrolni skupini (12,0 %). Razlike so bile tudi 

statistično značilne (X2 = 5,059, df = 1, α = 0,025). 
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Tabela 13: Rezultati reševanja 14. naloge 

Prepoznava živila z največjo vsebnostjo 

maščob 

 

Skupaj Pravilno  Napačno 

Skupina ES f 11 17 28 

f (%) 39,3 % 60,7 % 100,0 % 

KS f 3 22 25 

f (%)  12,0 % 88,0 % 100,0 % 

Skupaj f 14 39 53 

f (%)  26,4 % 73,6 % 100,0 % 

Ravno tako so učenci slabo rangirali živila glede na vsebnost beljakovin v obeh skupinah. 

Naloga , ki so jo morali rešiti, se je glasila:  

Kateri mlečni izdelek med spodaj naštetimi bi priporočal prijatelju, ki bi si rad kupil izdelek z 

največjo vsebnostjo beljakovin na 100 g živila? 

a.) Polnomastno mleko 

b.) Navaden jogurt 

c.) Sadni jogurt 

d.) Sirni kremni namaz 

e.) Pusto skuto 

f.) Puding  

 

Kot je razvidno iz Tabele 14, je pravilno odgovorilo le 19,6 % učencev, nekoliko bolje v KS 

(22,2 %) kot v ES (16,7 %). Razlike niso bile statistično značilne. Hipotezo H2: Poznavanje 

vsebnosti beljakovin v posameznih izdelkih bo v eksperimentalni skupini boljše kot v 

kontrolni skupini, tako zavrnemo. 
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Tabela 14: Rezultati reševanja 16. naloge 

Prepoznava živila z največjo vsebnostjo 

beljakovin 

 

Skupaj Pravilno Napačno 

Skupina ES f 4 20 24 

f (%)  16,7 % 83,3 % 100,0 % 

KS f 6 21 27 

f (%)  22,2 % 77,8 % 100,0 % 

Skupaj f 10 41 51 

f (%)  19,6 % 80,4 % 100,0 % 

Poleg nalog, ki so posredno preverjale poznavanje hranilne vrednosti živil, smo učence prosili, 

da tudi sami navedejo hranilne snovi, ki jih vsebuje mleko. Če združimo odgovore pravilno in 

delno pravilno ter jih primerjamo s številom nepravilnih odgovorov (Tabela 15), vidimo, da je 

več kot polovica učencev v obeh skupinah na to vprašanje odgovorila nepravilno. Statistično 

pomembnih razlik ni bilo.  

Tabela 15: Rezultati reševanja 1. naloge, kjer so pravilni in delno pravilni odgovori združeni 

Hranilne snovi, ki jih vsebuje mleko  

 

Skupaj Pravilno  Nepravilno  

Skupina  ES f 12 14 26 

f (%)  46,2 % 53,8 % 100,0 % 

KS f 11 13 24 

f (%)  45,8 % 54,2 % 100,0 % 

Skupaj f 23 27 50 

f (%)  46,0 % 54,0 % 100,0 % 

 
Podrobnejša analiza (Tabela 16) odgovorov pa kaže, da je bil delež popolnoma pravilnih 

odgovorov nizek (14 %). Delno pravilnih je bilo 32 % vseh odgovorov. Več delno pravilnih 

odgovorov je bilo sicer v ES (42,3 %) kot v kontrolni skupini (20,8 %), kar nakazuje na 

morebiten pozitiven vpliv uporabe prehranskih kart.  
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Tabela 16: Rezultati reševanja 1. naloge 

Hranilne snovi, ki jih vsebuje mleko 

 

Skupaj Pravilno 

Delno 

pravilno Napačno 

Skupina ES f 1 11 14 26 

f (%)  3,8 % 42,3 % 53,8 % 100,0 % 

KS f 6 5 13 24 

f (%)  25,0 % 20,8 % 54,2 % 100,0 % 

Skupaj f 7 16 27 50 

f (%)  14,0 % 32,0 % 54,0 % 100,0 % 

 

 

 

 

 

Tabela 17: Sumarni prikaz večjega deleža pravilnih odgovorov vezanih na poznavanje hranilne vrednosti 

Vprašanje Boljši rezultat pri znanju 

Maščobe ES 

Sladkorji ES 

Beljakovine  KS 

Natrij (sol) ES 

Kalcij KS 

Vse hranilne snovi v mleku ES 

 

Hipotezo H1: Znanje o hranilni in energijski vrednosti mleka in mlečnih izdelkov bo pri 

učencih v kontrolni skupini nižje kot znanje učencev v eksperimentalni skupini (uporaba 

prehranskih kart), na podlagi empiričnih rezultatov potrdimo. 
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5.5 REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

 

Z raziskavo smo želeli pridobiti informacijo, ali se učencem prehranske karte zdijo zanimive. 

Vprašanje je bilo zastavljeno kot zaprti tip, saj sta bila možna samo dva odgovora: da ali ne. Na 

podlagi obkroženih odgovorov lahko vidimo, da se kar 93,0 % učencem, ki so bili deležni pouka 

z didaktično igro s prehranskimi kartami, te zdijo zanimive. Samo 7,0 % se s to trditvijo ne 

strinja. 

 

 

Graf 1: Mnenje učencev o zanimivosti prehranskih kart 

Učence smo tudi vprašali, kaj jih  je najbolj pritegnilo. Ugotovili smo, da so jih na prehranskih 

kartah najbolj pritegnili podatki – vrednosti (39,0 %), sledijo slike (22,0 %) ter prehranski 

semafor (14,0 %). Nekaj (18,0 %) je bilo tudi drugih možnosti, pod katere spadata energijska 

vrednost in vsebnost sladkorja v posameznih živilih. 7 % učencev ni pritegnilo nič (Graf 1). 

 

93 %

7 %

DA NE
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Graf 2: Najzanimivejše lastnosti prehranskih kart 

 

Na podlagi odgovorov na drugo vprašanje smo ugotovili, da so jih na prehranskih kartah najbolj 

pritegnili podatki – vrednosti (39,0 %), sledijo slike (22,0 %) ter prehranski semafor (14,0 %). 

Nekaj (18,0 %) je bilo tudi drugih možnosti, pod katere spadata energijska vrednost in vsebnost 

sladkorja v posameznih živilih. 7,0 % učencev ni pritegnilo nič. 

 

 

 

Želeli smo dobiti podatek o tem, ali se učencem poleg samih prehranskih kart zdi pomembno 

tudi sodelovanje z drugimi učenci pri aktivnostih. 

7 %

22 %

39 %

14 %

18 %

NIČ SLIKE PODATKI PREHRANSKI SEMAFOR DRUGO
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Graf 3: Mnenje o aktivnosti, kjer je potrebno sodelovanje z vrstniki 

Skoraj vsi učenci (93,0 %) so je strinjalo, da so aktivnosti, ki vključujejo delo s sovrstniki, 

dobre. Le 7,0 % učencev nima rado takega načina dela (Graf 3). 

 

Z raziskavo smo želeli pridobiti tudi mnenje učencev o tem, ali so se zaradi dela s kartami več 

naučili. Rezultati (Graf 4) so pokazali, da večina otrok (96,0%) meni, da  da so se novo vsebino 

veliko bolje naučili s pomočjo kart, kot če bi jim učitelj snov samo razložil.  

 

 

Graf 4: Mnenje učencev o vplivu prehranskih kart na boljše znanje 
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Raziskovali smo tudi, kaj se učencem na prehranskih kartah zdi najbolj uporabno. Učenci so 

lahko izbirali med naslednjimi možnostmi: a) da je živilo predstavljeno s sliko in informacijami; 

b) da je zelo jasno prikazano, katera živila se označuje s prehranskim semaforjem; c) da so 

označene tudi velikosti porcij; d) da je navedena hranilna vrednost na 100 g živila; e) da je 

navedena energijska vrednost na 100 g živila; f) da so robovi kart različno obarvani, glede na 

to, kateri skupini živilo pripada; in odgovor g) drugo.  

Rezultati so pokazali ( Graf 5) da je največ učencev izbralo odgovor, da je živilo predstavljeno 

s sliko in informacijami (57,0 %), sledil je odgovor, da je zelo jasno prikazano, katera živila se 

označuje s prehranskim semaforjem (11,0%), kar nekaj učencev je izbralo dva ali več možnih 

odgovorov (25,0%). 

 

Graf 5: Mnenje o uporabnosti prehranskih kart 

Podatki so predstavili, da je največ učencev izbralo odgovor, da je živilo predstavljeno s sliko 

in informacijami (57,0 %), precej učencev je izbralo več možnih odgovorov (25,0 %), tudi 

odgovor, ki podaja, da je zelo jasno prikazano, katera živila se označuje s prehranskim 

semaforjem, je bil obkrožen nekajkrat (11,0 %). 

 

Raziskati smo hoteli tudi, ali bi učenci radi pri prehranskih kartah kaj spremenili ali dodali. 

Večina je bila mnenja, da pri kartah ne bi dodajali ničesar (Graf 6). 
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Graf 6: Spreminjanje prehranskih kart 

Kar 79,0 % učencev pri kartah ne bi spreminjalo ničesar. Tistih 21,0 %, ki bi karte spremenilo, 

pa bi dodalo samo rahle spremembe, kot so nekateri podatki na kartah. 

 

V raziskavi nas je zanimalo tudi, ali bi učenci delo s kartami pri pouku gospodinjstva priporočali 

tudi v prihodnje. Veliko učencev je na to vprašanje odgovorilo pritrdilno (Graf 7). 

 

Graf 7: Mnenje učencev o tem ali naj se karte vključijo v pouk 

Velika večina učencev (79,0 %) se strinja, da bi bilo smiselno, da se v bodočnosti prehranske 

karte pogosteje vključuje v pouk gospodinjstva. 21,0 % učencev tega ne priporoča. 
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Z raziskavo smo želeli tudi ugotoviti ali bodo zaradi dela s prehranskimi kartami v bodočnosti 

tudi bolj pozorni na prehranski semafor. Večina učencev (79. 0%) se je odločilo za odgovor da 

(Graf 8).  

 

Graf 8: Pozornost na prehranski semafor v prihodnosti 

Večina učencev (79,0 %) je mnenja, da jih je delo s prehranskimi kartami ozavestilo in da bodo 

v prihodnje na prehranski semafor tudi pozorni. Samo 21,0 % učencev pa meni, da jih delo s 

kartami ni prepričalo in da ne bo vplivalo na njihovo nadaljnje življenje. 

 

Zadnja naloga je sestavljena iz dveh delov, oba sta odprtega tipa, kar pomeni, da učenci 

napišejo, kar želijo. Pri prvem delu smo želeli dokazati, da učenci dotlej niso bili pozorni na 

oznake na živilih (Graf 9). 
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Graf 9: Pozornost pri nakupu živil do izvajane učne ure 

Rezultati so predstavili, da kar 33,0 % učencev do izvajane učne ure ni bilo pozornih na oznake 

na posameznih živilih. Naslednji podatek kaže, da je bila njihova pozornost, v kolikor je 

obstajale že prej, obrnjena na druge stvari, kot so poreklo, cena in videz (30,0 %). 22,0 %  

učencev je bila pozorna na količino maščob v posameznem živilu pozornih že od prej. 

Pri drugem vprašanju pa nas je zanimalo, na kaj bodo učenci pozorni v prihodnje. Tukaj smo 

želeli dokazati, da jih je prehranski semafor prepričal in ga bodo posledično v prihodnje tudi 

upoštevali (Graf 10). 

 

Graf 10: Pozornost pri nakupu živil v prihodnosti 
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Rezultati so pokazali, da so na kar 44,0 % učencev prehranski semafor ter ostale energijske in 

hranilne vrednosti živil vplivali, saj bodo v prihodnje na vse to pozorni. Tudi na sam prehranski 

semafor bo pozornih kar 28,0 % učencev 

 

 

 

 

 

 

5.6 RAZPRAVA 

 

Učenci, ki so se učili s pomočjo prehranskih kart, so bili v času ure zelo aktivni, veliko so 

spraševali, prehranske karte so si ogledovali, ker so jim bile zanimive, samo delo v skupini pa 

jih je še dodatno motiviralo. Posledično lahko potrdimo, da so učenci pri didaktičnih igrah bolj 

pri stvari, ob tem pa se dodatno zabavajo ter se dobro počutijo (Šinigoj, 2010). 

Pri pregledu rezultatov so zato učenci eksperimentalne skupine bolje reševali naloge, kjer je 

bilo potrebno navesti prav določena živila – mlečne izdelke, ki vsebujejo večjo količino 

sladkorja, soli in maščob. Prav tako so se dobro odrezali pri nalogi, kjer se sprašuje po vitaminu 

D, ki je nujno potreben, da naše telo izkoristi kalcij. Tovrstni podatki so na kartah jasni; 

maščobe, soli in sladkor so celo označeni s prehranskim semaforjem, kar je učencem pomagalo 

do boljše predstave. To so naloge, ki jih je bolje reševala eksperimentalna skupina kot 

kontrolna. Torej lahko rečemo, da če igro vključimo v pouk, s tem na učence pozitivno 

vplivamo, ker jih vključi v dejavnost, kjer morajo biti miselno aktivni. Ob tem pa dosežemo, 

da si več zapomnijo, znanje pa je tudi trajnejše (Rušnjak, 2014). Obe skupini sta tudi dobro 

reševali nalogi, kjer je bilo potrebno navesti, ali je čokoladno mleko bolj zdrava izbira od 

polnomastnega in zakaj ter nalogo, kjer smo spraševali, ali se za zdravo prehranjevanje lahko 

sir zaužije večkrat dnevno. Pri teh dveh nalogah je sicer v povprečju bolje reševala kontrolna 

skupina, pa vendar je tudi eksperimentalna pokazala dovolj znanja, da lahko rečemo, da so 

usvojili bistvo vsebnosti  maščob in sladkorja v mleku in mlečnih izdelkih.  
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 Zelo dobro so učenci reševali tudi nalogo, kjer so si lepo zapomnili, da je priporočena količina 

sladkorja na 100 g živila do 5 g. Vendar je tudi to nalogo kontrolna skupina reševala malo bolje. 

Ostale naloge je kontrolna skupina reševala bistveno bolje od eksperimentalne. Vendar so same 

končni rezultati posameznikov boljši v eksperimentalni skupini, kot v kontrolni. Rezultat 

pripisujemo bolj dinamičnemu delu in vizualizaciji, k čemur so prispevale prehranske karte. 

Kot je bilo že omenjeno so prehranske karte pomagale učencem, da so si lažje zapomnili, kateri 

mlečni izdelki vsebujejo preveč sladkorja, soli in maščob (vizualizacija s pomočjo prehranskega 

semaforja), prav tako so jasno vedeli, kateri vitamin se pojavlja v teh izdelkih.  

 

Večina učencev eksperimentalne skupine je navedla, da so si zaradi učenja s prehranskimi 

kartami novo snov bolje zapomnili. Prehranske karte  so se jim zdele zanimive, pritegnile so jih 

slike, podatki in prehranski semafor na njih. Poleg samega dela s kartami se učenci radi družijo 

s svojimi vrstniki, zato se jim delo v skupini zdi razgibano in aktivno. Sami so mnenja, da so 

se s pomočjo prehranskih kart naučili več. Igra na splošno jim je bila všeč, spreminjali ne bi 

ničesar, želijo si, da bi se prehranske  karte v prihodnje več uporabljale pri samem pouku. Do 

sedaj večina ni bila pozorna na hranilne snovi in energijsko vrednost posameznih izdelkov, v 

nadaljnje pa so mnenja, da bodo dali več pozornosti na to, kar so se tisto uro naučili. To pomeni, 

da bodo pozorni na količino sladkorja, maščobe in soli, prav tako na energijsko vrednost in 

vsebnost beljakovin v posameznih mlečnih izdelkih ter živilih na splošno. Zadnji dokaz lahko 

potrdimo s teorijo, saj pravi, da prehranske karte učencem pomagajo, da se v nadaljnje odločajo 

za bolj zdravo prehrano (Lakshman, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampe D. Preverjanje učinkovitosti prehranskih kart 
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 
 

35 
 

 

6. ZAKLJUČEK 

 

Dejstvo je, da zdrava prehrana vpliva na dobro počutje tako odraslih kot tudi otrok. Zato je 

pomembno, da se tega zavedamo in da v tej smeri delujemo usklajeno tako starši kot šola. Da 

bo otrok spoznal pomen zdrave prehrane, je najpomembneje, da se ga začne učiti zgodaj. S 

pomočjo poučevanja na preprostejši, zabavnejši način, bo znanje, ki mu bo posredovano, boljše 

in trajnejše. Ko govorimo o dinamičnem in aktivnem poučevanju, imamo vsekakor v mislih 

didaktično igro, kjer so učenci dodatno motivirani za delo, saj se take igre navadno igrajo v 

skupinah in s pomočjo določenih predmetov, ki popestrijo dogajanje. 

Namen diplomske naloge je bil dokazati pomembnost didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva 

pri težje razumljivih snoveh, kamor spada tudi zdrava prehrana. Cilj je preveriti vpliv uporabe 

prehranskih kart na učno uspešnost učencev. 

Na podlagi tega eksperimenta smo ugotovili, da so didaktične igre zelo uporabne tudi na 

področju prehranskega izobraževanja, če jih ustrezno uporabimo. Pomembno je, da učence s 

pomočjo načrtovanih aktivnosti napeljemo, da sami začnejo razmišljati o ustreznosti njihove 

prehrane- zasledovanje cilja pestre in uravnotežene prehrane.  Zavedati se moramo, da smo to, 

kar jemo. In najpomembnejše je, da znamo od vsega, kar nam hrana ponuja, izrabiti najboljše.  

V prihodnosti bi se raziskave s prehranskimi kartami kvečjemu lahko izvedle v večjem 

raziskovalnem vzorcu z drugače zastavljenimi vsebinami, lahko bi se usmerili tudi na ožje 

skupine kot so npr. otroci z učnimi težavami ali pa nadarjeni.  Smiselno bi bilo tudi razmišljati 

o izvedbi delavnic za učitelje, kjer bi se prikazale različne možne uporabe prehranskih kart.   
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8. PRILOGE 

8.1 Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik 

 

1. Ali se ti zdijo prehranske karte zanimive? 

DA NE 

 

2. Kaj te je pri kartah najbolj pritegnilo? 

__________________________________________________________ 

 

3. Ali ti je bilo všeč, da si pri aktivnostih s kartami lahko sodeloval z drugimi 

učenci? 

DA NE 

 

4. Meniš, da si se s pomočjo prehranskih kart več naučil, kot če bi ti učitelj 

novo snov samo razložil? 

DA NE 

 

5. Kaj je po tvojem najbolj uporabno pri kartah: 

 

a.) da je živilo predstavljeno s sliko in informacijami 

b.) da je zelo jasno prikazano, katera živila se označujejo s prehranskim 

semaforjem 

c.) da so označene tudi velikosti porcij 

d.) da je navedena hranilna vrednost na 100 g živila 

e.) da je navedena energijska vrednost na 100 g živila  

f.) da so robovi kart različno obarvani, glede na to, kateri skupini živilo 

pripada. 

g.) drugo:______________________________________ 

 

6. Bi pri igrah s prehranskimi karti kaj spremenil oz. dodal?  
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DA NE 

 

Če je tvoj odgovor DA, na črto na kratko pojasni, kaj bi spremenil. 

________________________________________________________________ 

 

7.  Priporočaš, da bi se za boljše znanje prehranske karte več vključevalo v 

pouk gospodinjstva? 

DA NE 

8. Boš zaradi dela s prehranskimi kartami v prihodnosti bolj pozoren na 

prehranski semafor? 

DA NE 

9. Na katere oznake si bil do sedaj pozoren pri nakupu živila? 

_________________________________________________________ 

Na kaj pa boš pozoren v prihodnosti? 

_____________________________________ 
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8.2. Delovni list 

DELOVNI LIST 

 

1. Naštej hranilne snovi, ki jih vsebuje mleko. 

____________________________________________________________________ 

 

2. Obkroži, kateri od spodaj naštetih vitaminov je nujno potreben, da telo lahko izkoristi 

kalcij, ki se nahaja v mleku. 

 

a.) Vitamin D 

b.) Vitamin K 

c.) Vitamin B 

d.) Vitamin C 

e.) Vitamin A 

 

3. Kaj pomeni, da je mleko pasterizirano? 

_________________________________________________________________________ 

4. Homogenizacija mleka je? 

a.)  Postopek toplotne obdelave, s katerim zagotovijo enakomerno temperaturo mleka. 

b.) Postopek pakiranja. 

c.) Postopek, pri katerem velike maščobne kapljice razbijejo na manjše. 

d.) Postopek, kjer se voda loči od maščobe. 

 

5. Kaj so mlečni izdelki? 

_________________________________________________________ 

6. Zapiši pravo številko pred povedjo. 

SIROTKA (1), SMETANA (2), PINJENEC (3), KEFIR (4) 

____ Izdelano iz polnega, pol posnetega ali posnetega mleka, pod pogojem, da je fermentirano 

s zrni. 

____ Stranski izdelek, ki se dobi pri izdelavi surovega masla iz smetane. 

____ Mlečni izdelek, pridobljen s posnemanjem mleka, z visoko vsebnostjo maščobe. 

____ Tekočina, ki ostane pri koagulaciji mleka v postopku izdelave sira. 
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Pri pouku si spoznal mleko in različne mlečne izdelke. Poizkusi odgovoriti na naslednja 

vprašanja: 

 

7. Katera izbira za zajtrk je bolj zdrava: izbira polnomastnega mleka ali čokoladnega 

mleka? Utemelji. 

_______________________________________________________________ 

8. Matic obožuje sire. Vsak dan si za zajtrk in večerjo privošči 4 rezine sira ementalerja. 

Ali je to zdravo? Zakaj si se tako odločil? 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Obkroži pravilen odgovor: 

Priporočena količina sladkorja na 100 g živila je:  

a.) Nad 16 g 

b.) Do 5 g 

c.) Od 3 do 12 g 

 

 

10. Kateri izdelek vsebuje največ kalcija: 

a.) Mleko 

b.) Parmezan 

c.) Kajmak 

d.) Grški jogurt 

e.) Nobeno, vsi enako 

 

11. Med spodaj naštetimi živili, ki jih lahko kupimo v trgovini, obkroži tistega, ki ga ne 

označujejo s prehranskim semaforjem. 

a.) Polnomastni jogurt 

b.) Pusta skuta 

c.) Polnomastno mleko 

d.) Puding  

 

12. Zapiši vsaj dve živili, ki sta imeli rdečo označbo pri sladkorjih. 

_________________________________________________________ 

 

13. Napiši dva mlečna izdelka, ki bi ju lahko označili z rdečo oznako pri vsebnosti soli 

(natrija). 

________________________________________________________________ 

14. Katero izmed spodaj navedenih primerov živil vsebuje največ maščob? 

a.) Polnomastno mleko 

b.) Sadni jogurt 

c.) Gorgonzola 
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d.) Mozzarella  

 

15. Naštej dve živili, ki bi ju lahko uživali vsak dan. 

___________________________________________________________________________ 

 

16. Kateri mlečni izdelek med spodaj naštetimi bi priporočal prijatelju, ki bi si rad kupil 

izdelek z največjo vsebnostjo beljakovin na 100 g živila? 

a.) Polnomastno mleko 

b.) Navaden jogurt 

c.) Sadni jogurt 

d.) Sirni kremni namaz 

e.) Pusto skuto 

f.) Puding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Učni list (didaktična igra s prehranskimi kartami) 
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VPRAŠANJA – PREHRANSKE KARTE 

Tabela živil: 

ENERGIJSKA 

VREDNOST (kJ) 

BELJAKOVINE (g) MAŠČOBE (g) SLADKORJI (g) 
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1. Izpolni tabelo: Razvrsti mlečne izdelke po energijski vrednosti od najvišje do 

najnižje, prav tako po vsebnosti maščob, beljakovin in sladkorjev.  

Kaj si opazil? 

 

 

2. Zakaj je na nekaterih živilih prehranski semafor, na drugih pa ne? 

 

 

 

3. Na poseben kupček položi kartice, ki imajo živila z rdeče obarvanim sladkorjem.  

a.) Zapiši jih.  

 

b.) Ali so to predelana živila?  

 

c.) Kolikšna je priporočljiva količina sladkorja na 100 g živila? Koliko ga je v mlečnem 

sladoledu s čokolado in v pudingu? Koliko tehta lučka? Primerjaj! 

 

4. Na kupček položi živila, ki imajo z rdečo barvo označeno maščobe. 

a.) Katero živilo ima največ maščob? 

 

b.) Katero živilo ima najmanj maščob? 

 

5. Kaj je Na? V katerih živilih se pojavlja v večjih količinah? Zakaj meniš, da je tako? 

 

a.) Izpiši najbolj slano živilo. 

 

6.  Poiščite živilo, ki vsebuje največ kalcija in največ vitamina D? Zapiši ju. 

 

Zakaj smo analizirali hranilno vrednost živil? Katera je prevladujoča hranilna snov? V katero 

skupino živil v prehranski piramidi jih uvrščamo? 
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