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OD MLEKA DO MLEČNIH IZDELKOV  ̶  OTROCI RAZISKUJEJO 

 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, oktober 2011 

 

POVZETEK 
 
V diplomski nalogi je predstavljen zaprti tip raziskovanja na temo »Od mleka do mlečnih 

izdelkov«. Predstavljena je lastna aktivnost otrok pri raziskovanju naslednjega 

raziskovalnega vprašanja: 

- Kako nastaneta jogurt in skuta? 

 

Otroci so z lastno aktivnostjo in zmožnostjo za posamezne spretnosti z veseljem sodelovali 

v procesu raziskovanja. V diplomski nalogi so predstavljene posamezne faze raziskovanja 

zaprtega tipa, skozi katere prikažemo, kako v vrtcu preiti od usmerjenih oz. direktivnih 

metod učenja k aktivnim, dejavnim metodam. 

Raziskovalno vprašanje so otroci spoznali po uvodni motivaciji, ki je bila okušanje jogurta 

in skute z zavezanimi očmi. Nato so izražali svoje domneve o raziskovalnem vprašanju ter 

predlagali dejavnosti, ki bi jih pripeljale do čim več informacij in s tem tudi do končnih 

ugotovitev. Na koncu so primerjali spoznanja s prvotnimi domnevami. 

Pri zaprtem tipu raziskovanja otroci rešujejo problem oz. skušajo odgovoriti na 

raziskovalno vprašanje z določenimi informacijami in podatki. Pridobili so veliko novih 

znanj in informacij o jogurtu in skuti ter predvsem razvijali sposobnosti, pomembne za 

dejavno učenje. 

V času izvajanja projekta so otroci spoznali pomembnost mleka in mlečnih izdelkov v 

njihovi prehrani, ki so nujno potrebni za njihov razvoj. Namen projekta je bil, da otroci 

preko raziskovanja ugotovijo, kako nastaneta jogurt in skuta. Pomembno je, da so otroci 

aktivni udeleženci v procesu raziskovanja, saj je znanje, ki ga pridobijo med 

raziskovanjem, trajno. 
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FROM MILK TO DAIRY PRODUCTS  ̶  CHILDREN EXPLORE 

 

University of Ljubljana, Faculty of Education, October 2011 

 

SUMMARY 
 
The thesis presents a closed type research on the topic "From milk to dairy products." 

Children's activity in exploring the following research question is presented: 

- How are yogurt and cottage cheese produced?  

 

Children loved to participate in the process of research by being actively involved and 

through applying the ability of certain skills. The thesis presents the different phases of the 

closed type research, which show how to move from focused to active learning methods in 

a kindergarten. 

After the initial motivation, which was tasting yogurt and cottage cheese with a blindfold, 

the research question was presented to children. They expressed their assumptions about 

the research question and proposed activities that could lead them as much information as 

possible and thus to ultimate conclusions. Finally, they compared the findings with the 

original allegations.  

In a closed type research children are solving a problem or trying to answer the research 

question with certain information and data. They acquired many new skills and 

information about yogurt and cottage cheese and developed particular skills relevant to 

active learning.  

Within the project the children learn the importance of dairy in their diet, namely, they are 

necessary for their development. The purpose of the project was for the children to learn 

through research, how yogurt and cottage cheese are made. It is important that children are 

active participants in the process of research, since the knowledge that one acquires during 

the survey, is permanent. 
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1 UVOD 

Otroci so v vrtcu vključeni v raznovrstne dejavnosti, ki jim omogočajo različno mero 

aktivnosti. Metoda raziskovanja je oblika aktivnega učenja, saj otroka v procesu učenja 

postavlja v aktivno vlogo. 

Otroci sodelujejo tako pri načrtovanju kot tudi pri sami izvedbi. Njihova vloga je 

aktivnejša in odgovornejša. Pomembno je, da jih spodbujamo k samostojnemu reševanju 

problemov. Spodbujamo jih k uporabi njihovega predhodnega znanja in izkušenj, da 

samostojno izbirajo informacije, ki jih nato kritično ovrednotijo in tako pridejo do rešitve 

raziskovalnega vprašanja. 

Metoda raziskovanja omogoča upoštevanje otroka kot posameznika, njegovo razvojno 

stopnjo, predznanja, izkušnje in različne interese. Preko igre in postavljanja v vlogo 

radovednih raziskovalcev pridobivajo nova spoznanja in pojmovanja. Razvijajo svojo 

domišljijo in ustvarjalnost ter se z vsakim korakom bližje rešitvi počutijo samozavestnejše, 

odgovornejše, kar v veliki meri prispeva k njihovi pozitivni samopodobi. 

Diplomska naloga temelji na metodi raziskovanja zaprtega tipa (angl. inquiry). Večina 

dejavnosti je vključevala vse aktivne strategije učenja. 

Ta metoda raziskovanja je bila zame velik izziv, saj sem se prvič seznanila z njo tudi v 

praksi. Želela sem preizkusiti njeno dejansko uporabnost in na podlagi pridobljenih 

izkušenj ovrednotiti njene prednosti in pomanjkljivosti. 

Da bi otroci spoznali mleko in mlečne izdelke ter njihov pomen v prehrani, sem se odločila 

za raziskovanje nastanka jogurta in skute po fazah zaprtega tipa. Zanimala me je, kakšna 

bo udeležba otrok v posameznih fazah in ali bodo sploh motivirani za raziskovanje. 

Med raziskovanjem problema so si otroci vse od seznanitve z raziskovalnim vprašanjem, 

postavljanjem domnev, iskanja informacij, pregledovanja končnih ugotovitev in uporabe 

le-teh razvijali metakognitivne sposobnosti, kritično mišljenje, samostojnost, ustvarjalnost 

in domišljijo, samozavest, sposobnost komuniciranja ter občutek za medsebojno 

sodelovanje. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 UČENJE 
 

Učenje v ožjem pomenu besede pomeni »pridobivanje znanj, spretnosti in navad«. 

Poučevanje so v tradicionalnem pouku razumeli zgolj kot posredovanje znanja. Posledice 

takega učenja so hitro pozabljeno znanje, majhna motivacija, slab prenos znanj iz teorije v 

življenjsko prakso. Tako znanje je »neživljenjsko«. 

 

Učenje v širšem smislu je vsako spreminjanje posameznika pod vplivom izkušenj. V tem 

smislu obsega učenje spoznavno, socialno in čustveno komponento. 

 

V zadnjih desetletjih je opazno intenzivno iskanje novih in širših pojmovanj učenja ter 

znanja, ki temeljijo predvsem na kognitivni, humanistični in kritični psihologiji. 

Vse te koncepcije izhajajo iz različnih izhodišč: 

� Kognitivno pojmovanje poudarja predvsem smiselno učenje, pri katerem ne gre za 

kopičenje podatkov, temveč za samostojno oblikovanje znanja, ta pa se povezuje z že 

znanimi pojmi, podatki itd. 

� Izkustveno učenje poudarja pomen povezave med izkušnjo in abstraktnim 

razmišljanjem ter pomen povezave med spoznavnim ter čustvenim in socialnim  

področjem pri učenju. 

• Inovativno učenje je najširše pojmovanje, nasprotujoče tradicionalnemu učenju in je 

usmerjeno v odgovorno predvidevanje prihodnosti. Najznačilnejši zanj sta dve 

sestavini, in sicer participativno učenje (dejavno učenje) in anticipatorno učenje 

(predvidevanje). 

 

Za vsa pojmovanja je značilno, da učenje pojmujejo širše, kot proces progresivnega, 

trajnega spreminjanja posameznika na podlagi izkušenj, pri tem pa obstoječa znanja, 

pričakovanja in čustva posameznika ter njegov socialni okvir občutno vplivajo na to, kaj se 

bo le-ta naučil in kako učenec postaja subjekt in dobiva dejavnejšo vlogo (Marentič 

Požarnik, 1987). 
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2.1.1 IGRA IN UČENJE 
 

V Kurikulumu za vrtce je zapisano, da je igra »tista dejavnost, ki na najbolj naraven način 

združuje temeljna načela predšolske vzgoje, in je v primeru, da je opredeljena dovolj 

široko, razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju. V igri se v 

otrokovih dejavnostih prepletajo in povežejo različna področja kurikula, kar je za razvojno 

stopnjo in način učenja v tem starostnem obdobju smiselno in strokovno utemeljeno.« 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 20). 

 

Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, je notranje motivirana, svobodna in 

odprta ter za otroke prijetna (Kurikulum za vrtce, 1999: 19). Otrok se igra zaradi 

zadovoljstva, ki mu ga nudi igra. Potek in smisel sta v njej sami, zato otroku ni tako 

pomemben končni rezultat kot sam proces, zadovoljstvo in uživanje v igri (Horvat in 

Magajna, 1987: 86, 87). 

 

Ferjančičeva pravi, da je igra kot svojevrstna dejavnost najbolj primerna otrokovi naravi 

(biološki in socialni) in temeljnim zakonitostim njegovega psihičnega razvoja. Otroku 

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

razvojem. Otrok se v igri uči, ne da bi se tega zavedal. V igri je pridobljeno znanje 

vzporedni produkt spontanega učenja. Pozorni moramo biti, da otroku nudimo predvsem 

pridobivanje tistega znanja in izkušenj, ki jih lahko uporabi v vsakodnevnem življenju 

(Ferjančič, 1994: 12). 

 

Po Požarnikovi v otroštvu igra predstavlja najpomembnejši način otrokovega učenja in 

pridobivanja osnove za višje oblike učenja in razvoj mišljenja. Preko nje pridobiva tudi 

čutne vtise  ̶  tipa, opazuje, voha, posluša, ko se aktivno ukvarja z raznimi gradivi, 

sestavlja, pretaka, gnete ter pridobiva socialne izkušnje, ko prevzema razne vloge med 

vrstniki (Marentič Požarnik, 2000: 28). 
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2.2 AKTIVNO UČENJE 
 

»Znanje ne izvira 

ne iz objektov in 

ne iz otroka, temveč 

iz interakcij med 

otrokom in temi objekti.« 

(Jean Piaget) 

 

O aktivnem oz. dejavnem učenju govorimo takrat, ko vzgojitelj namenoma uporablja take 

pristope (metode, tehnike, postopke…), ki zagotavljajo visoko stopnjo otrokovega 

sodelovanja v procesu nastajanja novega znanja, predstav in pojmov. Aktivno učenje 

vključuje dve metodi – strategij načrtovanja: 

� raziskovanje (otrok ima možnost, da pride sam do rešitve, je čustveno motiviran), 

� igralne kotičke (otrok skozi kotičke dobi konkretno izkušnjo, išče odgovore na 

raziskovalna vprašanja). 

Skozi aktivno učenje otroci konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet. Moč 

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

raziskovanju. Tako zastavljajo različna vprašanja in iščejo odgovore na vprašanja o ljudeh, 

materialih, dogodkih in zamislih, ki zbudijo njihovo radovednost. Otroci rešujejo 

probleme, ki so jim na poti do njihovih ciljev in oblikujejo nove strategije poskušanja 

(Hohmann, P. Weikart, 2005). Aktivno učenje otroka aktivira celostno, miselno in 

čustveno. Uspešnejše je, če poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem (Marentič 

Požarnik, 2000). 

Utemeljitelj aktivnega učenja je bil J. Piaget, ki je menil, da je otrokov odnos do okolja od 

vsega začetka aktiven, saj med otrokovo miselno strukturo in okoljem ves čas prihaja do 

izmenjave impulzov. Ta aktiven odnos do okolja je Piaget predstavil z modelom mentalne 

adaptacije, ki vključuje dva nasprotna, pa vendar komplementarna procesa, ki potekata 

sočasno in usklajeno: 
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1. proces asimilacije (sprejemanje, predelava in prilagajanje nove informacije iz okolja že 

obstoječim miselnim strukturam v otrokovi zavesti), 

 

2. proces akomodacije (spreminjanje obstoječih oz. novih miselnih struktur pri otroku, ki 

v svojem okolju naleti na informacije in probleme, ki jih ne more več obvladovati z 

obstoječimi miselnimi strukturami). 

Piaget meni, da znanje ni kvantitativno nabiranje informacij, pač pa da z zrelostjo in 

izkušnjami narašča (Labinowicz, 1989, povz. po Batistič Zorec, 2000). 

 

2.2.1 POGOJI ZA AKTIVNO UČENJE 
 

2.2.1.1 OSREDNJA NAČELA HIGH/SCOPOVEGA 

PREDŠOLSKEGA KURIKULA 

SHEMA 1: High/Scopov predšolski »Krog učenja« (povz. po Hohmann, P. Weikart, 2005: 
str. 5-7). 
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� INTERAKCIJA MED ODRASLIM IN OTROKOM 
 
Aktivno učenje je odvisno od pozitivne interakcije med otrokom in odraslim. Odrasli, ki 

uporabljajo High/Scopov predšolski pristop, so pozorni na pomen psihološko varnega 

ozračja in si zato prizadevajo podpirati otroke med tem, ko se z njimi pogovarjajo in igrajo. 

Tisti odrasli, ki poznajo razmišljanje in sklepanje predšolskih otrok, vseskozi uporabljajo 

pozitivne interakcijske strategije: 

- z otroki si delijo vodenje, 

- osredotočajo se na otrokove sposobnosti, 

- z otroki vzpostavljajo pristne odnose, 

- podpirajo otroško igro, 

- za premagovanje socialnih konfliktov uporabljajo pristop reševanja problemov. 

Tako otroci neovirano in samozavestno izražajo svoje misli in občutja, se odločajo o 

usmeritvi in vsebini pogovora ter v dialogu izkusijo pravo partnerstvo. Odrasli se zanašajo 

na spodbude ter tako pri spopadanju z vsakdanjimi situacijami v igralnici uporabljajo 

pristop reševanja problemov, ne pa sistem vodenja otrok, ki temelji na pohvali, kazni in 

nagrajevanju. 

 

� UČNO OKOLJE  
 
Okolje za aktivno učenje otrokom nenehno ponuja možnosti za izbiro in odločitve. Vloga 

odraslega pri tem je, da igralni prostor organizira v posebne interesne kotičke ter tako 

podpira zanimanje otrok za raznovrstne dejavnosti. Izbira materialov, ki morajo biti 

otrokom lahko dostopni, naj bo raznolika. Odrasli poskrbijo za shranjevanje materialov, pri 

čemer uporabljajo nizke police, prozorne škatle in slikovne oznake, ki jih otroci lahko 

»preberejo«, tako da lahko vsi otroci samostojno poiščejo predmete, ki jih potrebujejo, jih 

uporabljajo ter vrnejo. 

 

� DNEVNA RUTINA 
 
Odrasli načrtujejo dosledno dnevno rutino, ki podpira aktivno učenje. Rutina omogoči 

otrokom predvideti, kaj se bo zgodilo, in jim omogoča nadzor nad tem, kaj bodo počeli v 

posameznih delih svojega dne. High/Scopova dnevna rutina vključuje proces načrtovanja-

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



Vovk, J. (2011). Od mleka do mlečnih izdelkov  -  otroci raziskujejo. Diplomska naloga. Ljubljana.  
Pedagoška fakulteta. 

7 

tem, kaj so počeli. Ta proces sprožijo odrasli s primernim vprašanjem za otroke (»Kaj bi 

rad-a počel-a?«), oni pa nakažejo svoje načrte. 

Igra v majhnih skupinah spodbuja otroke k raziskovanju in eksperimentiranju z novimi ali 

poznanimi materiali, ki so jih izbrali odrasli glede na vsakdanja opažanja otrokovega 

zanimanja, ključne izkušnje in dogajanja v okolju. 

Pri igri v veliki skupini tako otroci kot odrasli dajejo pobude za glasbene in gibalne 

aktivnosti, dramatiziranje, razpravljajo v skupini ter sodelujejo pri igri in projektih. Po 

zaključenih dejavnostih v interesnih kotičkih sledi neke vrste evalvacija, ko se otroci 

pogovarjajo ter likovno ali kako drugače izražajo, kaj so počeli. Skozi običajno dnevno 

rutino, ki se osredotoča na priložnosti za aktivno učenje, otroci in odrasli vzpostavljajo 

občutek skupnosti. 

 

� VREDNOTENJE 
 
Skupinsko delo, ki gradi na spodbudnih odnosih med odraslimi, je trdna podlaga za skupno 

opravljanje dela. Vzgojiteljske skupine vsak dan zberejo natančne informacije o otrocih, 

tako da jih opazujejo in so z njimi v interakciji: 

- izvajanje dnevnih anekdotskih zapiskov (temeljijo na tem, kar vidijo in slišijo), 

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

naslednji dan), 

- izpolnitev instrumentarija za vsakega otroka posebej – temelji na ključnih izkušnjah 

(le občasno). 

 

1.1.1.1 GLAVNE SMERNICE AKTIVNEGA UČENJA PO 

BRUNERJU (po Maxim 1997) 

 

Otroci predhodno znanje, izkušnje in pojmovanja nadgrajujejo z novim znanjem in 

izkušnjami. Vprašamo jih, kaj o nečem že vedo, to uporabimo ter nadgradimo. Pomembno 

je tudi njihovo aktivno in čim bolj samostojno sodelovanje v procesu zbiranja informacij, 

saj si s samostojnim reševanjem problemov zapomnijo več. Pridobljene informacije in 
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spoznanja naj otroci ne le skladiščijo, ampak tudi praktično uporabijo za reševanje 

različnih problemskih situacij.  

 

2.2.2 BISTVENE SESTAVINE AKTIVNEGA 
UČENJA ( Hohmann, P. Weikart, 2005) 

 

2.2.2.1 IZBIRA 

Otrok se sam odloči, kaj bo počel, in da pobudo za dejavnosti, ki izvirajo iz osebnih 

interesov in namenov. Sam tudi izbira materiale in sredstva ter se odloča, kaj z njimi 

početi. 

 

2.2.2.2 MATERIALI 

Obstaja veliko različnih materialov, ki jih otroci lahko uporabljajo na veliko načinov. Tako 

uporabljajo praktične vsakdanje predmete, naravne in odpadne materiale ali pa umazane, 

lepljive, vodene in mehke materiale. Otroci se seznanjajo in na več načinov uporabljajo 

velike in težke materiale ter tiste, s katerimi je lahko ravnati. Pomembno je, da imajo otroci 

za uporabo teh materialov prostor in čas. 

 

2.2.2.3 RAZPOLAGANJE IN ROKOVANJE 

Odrasli spodbujajo otroke, naj neovirano razpolagajo in rokujejo s predmeti. Pomembno je, 

da aktivno raziskujejo z vsemi čuti. Otroci z neposredno izkušnjo odkrivajo razmerja ter 

preoblikujejo in kombinirajo materiale. Orodja in oprema, ki jo uporabljajo, naj bodo 

primerna njihovi starosti. Pri razpolaganju in rokovanju z različnimi materiali otroci 

uporabljajo velike mišične skupine. 
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2.2.2.4 OTROKOV GOVOR 

Otrok s svojimi besedami govori in opisuje kaj počne ter pripoveduje o svojih izkušnjah. 

 

2.2.2.5 PODPORA ODRASLEGA 

Odrasli prepoznajo in spodbujajo otrokove namene, razmišljanja, reševanja problemov in 

ustvarjalnost. Z otroki oblikujejo partnerstva in spremljajo njihove namene, prisluhnejo 

razmišljanju otrok in jih spodbujajo. Odrasli otroke tudi spodbujajo, naj stvari naredijo 

sami. 

 

2.2.3 RAZISKOVANJE KOT STRATEGIJA 
AKTIVNEGA UČENJA 

 

2.2.3.1 RAZISKOVANJE 

Maxim (1997) opredeljuje raziskovanje kot strategijo dejavnega (participativnega) učenja, 

ki je usmerjeno v reševanje problemov. 

 

Cilji raziskovanja: 

- ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje, 

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

 

V ospredju raziskovalnega dela sta otrokova aktivnost in ustvarjalnost v procesu učenja. 

Raziskovanje zahteva odločitev vzgojiteljice, da bo skupaj z otroki raziskovala določen 

problem tako, da jim bo v podporo in pomoč pri samostojnem iskanju odgovorov. Vloga 

vzgojiteljice v procesu raziskovanja ni več podajanje »objektivnih znanj«, pač pa 

organizacija in pomoč otrokom pri dokumentiranju in analiziranju podatkov. 

 

S spodbujanjem otrokove aktivnosti ohranjamo in spodbujamo njegovo radovednost ter 

dajemo prosto pot njegovi domišljiji. Raziskovalni pristop omogoča uveljavljanje nekaterih 
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prednosti sodobnejših pojmovanj učenja, ki se usmerjajo v razvoj otrokovih sposobnosti, v 

konstruiranje znanja in v razvoj otrokovih potencialov. Omogočanje izkušnje raziskovanja 

daje otrokom sporočilo, da je radovednost zaželena, kar spodbuja notranjo motivacijo za 

vseživljenjsko učenje. 

 

Raziskovalni pristop omogoča uveljavljanje nekaterih prednosti sodobnejših pojmovanj 

učenja, ki se usmerjajo tudi v razvoj otrokovih sposobnosti, v konstruiranje znanja in v 

razvoj otrokovih potencialov (Marentič Požarnik, 1998). 

 

2.2.3.2 VRSTE RAZISKOVANJA 

Maxim (1997) se opira na Piagetova in Brunnerjeva teoretska izhodišča in govori o dveh 

vrstah raziskovanja: 

- raziskovanje zaprtega tipa, 

- raziskovanje odprtega tipa. 

 

2.2.3.2.1 RAZISKOVANJE ZAPRTEGA TIPA 

 

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

odgovoriti na raziskovalno vprašanje z določenimi informacijami in podatki. Otroci pridejo 

do novih informacij in spoznanj z lastno aktivnostjo preko različnih deskriptivnih tehnik: 

razgovori, anketiranje, opazovanje, zbiranje dokumentov, ki omogočajo preučevanje 

določenega problema. Rešitev problema temelji na analizi informacij, ki jih otroci poiščejo 

sami oz. s pomočjo vzgojiteljice. Proces lahko izvedemo tudi na induktiven način 

(sklepamo od posameznega na splošno) ali deduktiven način (sklepamo iz splošnega na 

posamezno). 

 

� KORAKI V RAZISKOVANJU ZAPRTEGA TIPA: 

1. opredelitev problema,  

2. izražanje domnev, 

3. iskanje informacij, podatkov ter njihovo dokumentiranje in urejanje, 
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4. rešitve oz. odgovori na vprašanja, 

5. uporaba novih spoznanj. 

 

2.2.3.2.2 RAZISKOVANJE ODPRTEGA TIPA 

 

Odprti tip raziskovanja je cenjen kot spodbuda kreativnosti in ustvarjalnega mišljenja. 

Otroci so spodbujeni k iskanju in preizkušanju alternativnih rešitev določenega problema. 

Iščejo kreativne in raznolike rešitve problema, razmišljajo o več možnostih rešitev oz. 

ugotovitev raziskovalnega vprašanja, ki jih tovrstno raziskovanje nudi. 

 

� KORAKI V RAZISKOVANJU ODPRTEGA TIPA:  

1. opredelitev problema, 

2. iskanje alternativnih rešitev problema, 

3. izbira in preizkušanje rešitev, 

4. ocena rešitev, 

5. uporaba rešitev. 

 

2.2.3.3 KORAKI V RAZISKOVANJU ZAPRTEGA TIPA 

 

John Dewey je bil mnenja, da sta mišljenje in reševanje problemov tesno povezana, da 

reševati problem pomeni misliti in obratno. Zanj je torej mišljenje sopomenka za 

raziskovanje, menil je, da mišljenje vključuje naslednje korake: 

- priznanje, da problem res obstaja, 

- zbiranje informacij o problemu, 

- formuliranje rešitve problema, 

- testiranje rešitev v praksi, 

- zbiranje podatkov testiranja, 

- povezovanje in prevzemanje vsega, kar se je zgodilo, 

- sestavljanje novega načrta za akcijo, ki temelji na tem, kar smo se naučili. 
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Dewey je bil mnenja, naj imajo predšolski otroci v procesu raziskovanja možnost 

pridobivati izkušnje iz prve roke, torej konkretne izkušnje, ki naj jih pridobivajo z lastno 

aktivnostjo, na čim več načinov in s čim več različnimi čutili, z aktivnim sodelovanjem v 

raziskovalnem procesu (Maxim, 1997). 

 

V njegovem modelu raziskovanja zaprtega tipa obstajajo naslednji koraki: 

 

1. ZAVEDANJE PROBLEMA 

 

Problem, ki ga raziskujemo, najbolj jasno izrazimo tako, da postavimo raziskovalna 

vprašanja. Raziskovalni problemi se pogosto pojavijo spontano: otroci postavljajo 

vprašanja, ki jih zanimajo. Ko pa želi vzgojiteljica zbuditi zanimanje otrok za nek problem, 

je potrebno načrtovati uvodne dejavnosti, s katerimi bomo zbudili radovednost za 

raziskovanje. Pri tem vzgojitelji uporabljajo različne tehnike: uganke, predmete, aktivnosti 

ipd. V prvih korakih raziskovalnega procesa je zelo pomembno, da so otroci ustrezno 

motivirani, da se zavedajo problema in ga prepoznajo. Vzgojitelj mora skozi celoten 

raziskovalni proces otroke motivirati, spodbujati za delo in ohranjati njihov interes. 

Vzgojitelj mora spodbuditi aktivnosti otrok tudi s svojim zgledom in navdušenjem. 

 

2. POSTAVLJANJE DOMNEV 

 

Nekatera področja so otrokom bolj znana od drugih, med njimi pa so običajno velike 

razlike v izkušnjah in znanjih. Zato je potrebno načrtovati dejavnosti, s pomočjo katerih 

prepoznamo, koliko otroci problem že poznajo. Domneve, predpostavke oz. predznanja 

otrok dokumentiramo oz. zabeležimo: plakat, zbiranje fotografij, avdio in video posnetki 

otrok in tako preverimo pravilnost končnih ugotovitev. Ta postopek je pomemben za 

celoten proces raziskovanja, saj tako zagotovimo, da raziskovanje poteka od ustrezne 

izhodiščne točke. 
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3. ISKANJE INFORMACIJ IN PREVERJANJE PRAVILNOSTI DOMNEV 

 

Otroke je potrebno spodbuditi k aktivnemu razmišljanju o možnih virih informacij za 

raziskovanje določenega problema. Informacije zbirajo z različnimi tehnikami, ki so 

običajne v raziskovanju, vendar prilagojene razvojni stopnji otrok: razgovor, anketiranje, 

obiski različnih ustanov, iskanje informacij v literaturi in pri ustnih virih. Pri zbiranju 

informacij je pomembno, da jih shranjujemo in dokumentiramo z različnimi tehnikami. Z 

iskanjem in odkrivanjem informacij se otroci naučijo načinov iskanja informacij, njihovega 

preverjanja in vrednotenja, s tem pa postanejo tudi bolj samostojni in ustvarjalni. 

 

4. UGOTOVITVE 

 
Vse zbrane informacije pregledamo, jih uredimo in strnemo. Ugotovimo, kakšni so 

odgovori na raziskovalna vprašanja in kaj smo novega spoznali. Pomembno je, da 

ugotovitve dokumentiramo (plakati, risbe), saj lahko tako še enkrat pregledamo in 

preverimo pravilnost domnev, ki smo jih izrazili na začetku raziskovanja. 

 

5. UPORABA ZNANJA 

 

V celotnem procesu raziskovanja otroci pridobijo zelo veliko novega znanja, izkušenj, 

pojmov in predstav, ki jih uporabijo v vsakdanjem življenju. Otroke spodbudimo k uporabi 

novega znanja s primerno načrtovanimi dejavnostmi: priprava razstave, oblikovanje zgodb, 

izdelava različnih izdelkov … Cilj vsakega učenja je uporaba znanja, saj otroci tako svoje 

znanje in izkušnje uporabljajo in na njih gradijo nova spoznanja in znanja. 

 

2.2.3.4 PREDNOSTI RAZISKOVANJA 

Raziskovalni pristop ima v primerjavi s tradicionalnimi učnimi aktivnostmi naslednje 

prednosti: 

 

1. Raziskovanje daje prednost procesom pred produktom oz. končnim rezultatom, s tem pa 

sledi temeljnemu načelu sodobnega Kurikuluma za vrtce (1999). Vzgojiteljice pogosto 
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ugotavljajo, da se otroci niso naučili le tisto, kar so se prvotno nameravali, pač pa 

vzporedno še mnogo drugega. Otroci se z raziskovanjem naučijo: 

- kako priti do informacij, 

- kako nove informacije zabeležiti, da jih ne bi pozabili, 

- kako razvrstiti relevantne informacije od tistih, ki niso bile pomembne za rešitev 

problema. 

Otroci se torej naučijo, kako se učiti ter po sistematični poti priti od uganke do njene 

veljavne rešitve. 

 

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

pojmovanj, zato v procesu pogosto ne odkrivamo le dejstev, pač pa otroci gradijo oz. 

konstruirajo nove predstave in pojme, določajo nove pomene in pogosto soočajo 

perspektive drugih otrok in njihove pojmovne strukture. To je posebej relevantno pri izbiri 

problema, kjer vzgojiteljica upošteva načela otrokovih interesov in življenjske bližine. 

Izhodišče učenja so zanimivi, relevantni in z življenjem otrok smiselno povezani problemi, 

ne pa katalogi znanj posameznih znanstvenih disciplin. Problemska vprašanja segajo na 

več znanstvenih področij, kar zahteva interdisciplinarnost oz. integracijo spoznanj in 

metodoloških pristopov več družboslovnih disciplin.  

 

3. Raziskovanje zagotavlja uveljavljanje iniciative otrok in njihovo aktivno udeležbo v 

vseh fazah raziskovanja. Po mnenju mnogih vzgojiteljic je prav to vzrok, da sta 

motiviranost otrok ter želja po spoznavanju ves čas projekta na visoki ravni; 

predvidevamo, da to prispeva tudi k večji trajnosti učnih rezultatov oz. znanja. Pogosto se 

raziskovanje zaprtega tipa nadaljuje v reševanje problemov odprtega tipa; v tem smislu 

raziskovanje prispeva k večji funkcionalnosti znanja. 

 

2.2.3.5 VLOGA VZGOJITELJA V PROCESU RAZISKOVANJA 

Vzgojitelj skuša otroke spodbuditi k aktivni udeležbi v posameznih fazah raziskovalnega 

procesa. Otrokom ne podaja že izdelanih znanj, ki se jih je sam naučil, pač pa prevzema 

naslednje naloge: 
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- otrokom omogoča dostop do virov informacij, 

- skupaj z otroki načrtuje tehnike zbiranja informacij, 

- otroke spodbuja in opogumlja, 

- otrokom pomaga organizirati proces raziskovanja, 

- spodbuja otroke k dokumentiranju podatkov, 

- pomaga pri urejanju informacij, 

- nudi pomoč pri sintezi podatkov, 

- išče odgovore na zastavljena vprašanja. 

 

Vsi, ki sodelujemo v vzgojnem procesu, se moramo zavedati, da je potrebno organizirati in 

oblikovati aktivnosti, s katerimi pomagamo otroku v njegovem lastnem oblikovanju 

spoznanj. S tem ustvarjamo pogoje za razvoj njegovih sposobnosti in lastnosti. Vzgojitelj 

lahko vsebine izbere ne samo iz vzgojnega programa, ki je temelj njegovega dela, pač pa 

se lahko odloči za vse vsebine, teme, ki so vpete v širše okolje. Od teh ima otrok že 

določene izkušnje, ob katerih lahko začuti smisel učenja, smisel aktivnega raziskovanja, 

kajti otrok se uči za življenje. 

Izkušnje in interakcija med ljudmi, stvarmi, predmeti, ki otroka obdajajo, vplivajo na 

njegov razvoj. Z aktivnim učenjem in raziskovanjem otrok pridobi nove vpoglede in 

razumevanje dogajanja okrog sebe (Koren, 2004). 

 

2.3 PROJEKTNO VZGOJNO DELO 
 

Za projektno vzgojno delo v teoriji ne najdemo enotnega poimenovanja. Nekateri avtorji 

ga označujejo ožje kot metodo (metodo projekta), drugi širše kot obliko (projektni pouk) 

ter še širše kot aktivnost (projektno delo), ki zajema tudi širše aktivnosti izven klasične 

opredelitve pouka. 

V današnji praksi se projektno delo vse bolj razume kot didaktični sistem, ki stopa na 

mesto učnega procesa in s katerim vzgojitelj poskuša realizirati zastavljene cilje. 

Projektno vzgojno delo združuje elemente vodenja vzgojiteljevega vzgojnega in učnega 

procesa ter elemente samostojnega vključevanja dela otrok in zunanjih vplivov družbenega 

okolja. 
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Struktura projekta in njegove bistvene značilnosti vplivajo tudi na oblikovanje 

medsebojnih odnosov vseh udeležencev v vzgojnem procesu. 

Vzgojitelj vodi otroke skozi učni proces in preko njega uresničuje vzgojno-izobraževalne 

cilje, ki so bili zastavljeni v medsebojnem sodelovanju na začetku izvajanja projekta. Med 

potekom projekta vzgojitelj spodbuja, usmerja in pomaga otrokom pri izvajanju aktivnosti, 

ki so jih otroci prevzeli ob načrtovanju izvedbe projekta. Preko lastnih aktivnosti prihajajo 

do neposrednih spoznanj in znanj.  

Bistvo vsakega projekta vzgojnega dela je, da ima vzgojno funkcijo. Pomembno je, da 

otroci pridobijo izkušnje, poglobijo in razširijo znanja in jih tako tudi utrdijo, da razvijejo 

določene sposobnosti, se navajajo na medsebojno sodelovanje in samostojno prehajanje do 

določenih spoznanj ter se učijo iskati in uporabljati različne vire informacij. Potrebno je 

spodbujati njihove ustvarjalne sposobnosti in zlasti tiste osebnostne lastnosti, ki so 

pomembne za njihovo uspešno vključevanje v življenje in za sožitje med ljudmi nasploh. 

 

Pri procesu projektnega dela je potrebno vzpostaviti sproščeno socialno klimo, ki omogoča 

in spodbuja enakopravni položaj in medsebojno spoštovanje vseh udeležencev v njem. 

Tako se razvije tudi demokratičen odnos med vzgojiteljem in otroki (Kovačič, 2003: 69). 



Vovk, J. (2011). Od mleka do mlečnih izdelkov  -  otroci raziskujejo. Diplomska naloga. Ljubljana.  
Pedagoška fakulteta. 

17 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Otroci običajno sami kažejo interes za učenje in znanje; na predšolski stopnji pa je 

potrebno uvajati takšne učne pristope, ki omogočajo, da otroci svojo radovednost in željo 

po znanju ohranijo. Zato je pomembno, da so učne dejavnosti zasnovane tako, da so otroci 

aktivni udeleženci v procesu raziskovanja, saj je tako pridobljeno znanje trajno. Razen tega 

otroci v procesu raziskovanja pridobijo metakognitivne sposobnosti. Raziskovanje 

zaprtega tipa (angl. inquiry) navedeno omogoča in zagotavlja učenje po načelih 

pedagoškega konstruktivizma. Uporabila sem ga tudi pri projektu, ki je zajet v diplomski 

nalogi.  

 

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

odgovoriti na raziskovalno vprašanje z določenimi informacijami in podatki. Otroci pridejo 

do novih informacij in spoznanj z lastno aktivnostjo prek različnih deskriptivnih tehnik: 

razgovori, anketiranje, opazovanje, zbiranje dokumentov, ki omogočajo proučevanje 

določenega problema. Rešitev problema temelji na analizi informacij, ki jih otroci poiščejo 

sami oz. s pomočjo vzgojiteljice. Proces lahko izvedemo tudi na induktiven način 

(sklepamo s posameznega na splošno) ali deduktiven način (sklepamo s splošnega na 

posamezno). 

 

Zdi se mi pomembno, da se otrok v predšolskem obdobju seznani s pomembnostjo mleka 

in mlečnih izdelkov v njihovi prehrani, ki so nujno potrebni za njihov razvoj. Tako sem se 

odločila, da otroke vključim v proces raziskovanja o tem, kako nastaneta jogurt in skuta, v 

katerem bodo z lastno aktivnostjo prišli do novih spoznanj, informacij oz. znanja. Namen 

diplomske naloge je ovrednotiti prednosti in pomanjkljivosti projekta ter prepoznati 

»stranske učinke«, tako pozitivne kot negativne. Večina dejavnosti projekta vključuje 

aktivne strategije učenja; otroci so sodelovali pri zbiranju, beleženju podatkov, urejanju 

informacij, analiziranju ter iskanju odgovorov na zastavljena vprašanja. Namen diplomske 
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naloge je tudi oceniti, ali je navedeni pristop za predšolske otroke te starosti primeren, ter, 

kakšne so prednosti in pomanjkljivosti izvedbe. 

 

3.2 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 
 

• Ugotoviti želim ustreznost metode raziskovanja zaprtega tipa; odziv otrok nanjo. 

• Prek analiz in evalvacij bom v vsebinskem smislu preverila, ali so dejavnosti 

primerne. 

• Želim preveriti zanimanje otrok za raziskovanje ter njihovo aktivnost in samostojnost  

pri iskanju odgovora na raziskovalno vprašanje. 

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
• Katere prednosti in pomanjkljivosti ima metoda raziskovanja zaprtega tipa na 

predšolski stopnji? 

• Katere pogoje moram zagotoviti, da bodo otroci postali samostojni raziskovalci v 

svojem okolju? 

• Ali bodo otroci v celotnem projektu motivirani in odprti za sprejemanje in iskanje 

novih informacij? 

• Ali bodo otroci v procesu raziskovanja razvili občutek za medsebojno sodelovanje? 

• Ali bodo starši spremljali projekt? 

 

3.4 METODA DELA 
 
Metoda je deskriptivna ter kavzalna – neeksperimentalna. Izvajala bom projekt po načelih 

raziskovanja zaprtega tipa ter dejavnosti sproti evalvirala. Na ta način bom prepoznala tako 

vsebinske kot procesne značilnosti navedenega pristopa.  

Uporabila bom naslednje tehnike: 

� Izvedba in evalvacija raziskovanja zaprtega tipa   
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� Evalvacija videoposnetkov 

� Evalvacija razgovorov 

� Študij literature 

 

3.5 VZOREC 
 

V projektu, ki je predmet raziskave je bilo vključenih 24 otrok, od tega 11 deklic in 13 

dečkov, starih od 5 do 6 let. V šolskem letu 2009/2010 so bili vključeni v Vrtec pri OŠ 

Vavta vas, v skupino Medvedki. 
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KAKO 
NASTANETA 

JOGURT  
IN  

SKUTA? 

1. ZAVEDANJE IN 
OPREDELITEV PROBLEMA 

 
- Okušanje jogurta in skute z 
zavezanimi očmi, 
- pogovor o tem, kaj so otroci 
okušali, 
- branje zgodbe Zakaj nam krava 
daje mleko? 
- seznanitev z raziskovalnim 
vprašanjem, 
- dogovor o zbiranju prazne 
embalaže mlečnih izdelkov, 
- otroci prinesejo embalaže 
mlečnih izdelkov. 

4. UGOTOVITVE –  
REŠITVE PROBLEMA 
 
- Pregled ugotovitev, primerjava z 
domnevami, 
- ogled fotografij celotnega 
raziskovanja, pogovor, 
- odgovor na raziskovalno 
vprašanje. 

5. UPORABA INFORMACIJ 
 
- Izražanje nastanka jogurta in 
skute skozi risbo z vodenimi 
barvami in črnim flomastrom, 
- priprava razstave na galeriji šole, 
s predstavitvijo celotnega 
projekta. 

3. ISKANJE INFORMACIJ IN 
PREVERJANJE 

PRAVILNOSTI DOMNEV 
- Pogovor o različnih vrstah 
mleka, 
- otroci kot novinarji sprašujejo 
kuharice, 
- obisk kmetije Krnc, 
- obisk šolske knjižnice, 
- branje prispelega pisma, 
- obisk kmetije Dular, 
- izdelava drgalnih bobnov, 
ropotulj, drdral, krav iz mlečne 
embalaže, mlekomata, 
- izdelava jogurta in skute, 
- obisk Društva kmečkih žena. 

2. POSTAVITEV DOMNEV 
 

- S stolpci zabeležimo, kdo ima 
raje sadni, navadni ali sploh ne 
mara jogurta, 
- s stolpci zabeležimo, kdo ima 
raje sadno, navadno ali sploh ne 
mara skute, 
- izražanje otroških domnev in 
predpostavk o raziskovalnem 
vprašanju, 
- dokumentiranje domnev na 
plakat. 
 

SHEMA 2: Predstavitev dejavnosti celotnega raziskovalnega projekta, »Kako nastaneta jogurt in skuta?«, glede na posamezne faze 
raziskovanja zaprtega tipa 



Vovk, J. (2011). Od mleka do mlečnih izdelkov  -  otroci raziskujejo. Diplomska naloga. Ljubljana. 
Pedagoška fakulteta. 

21 

3.6 IZVEDBA PROJEKTA: RAZISKOVANJE 
ZAPRTEGA TIPA: Kako nastaneta jogurt in 
skuta? 

 

CILJI: 

� Spodbuditi otroke k raziskovalnemu procesu, 

� otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema, 

� otrok preko raziskovanja ugotovi, kako nastaneta jogurt in skuta, 

� otrok spoznava mleko in mlečne izdelke ter njihov pomen v njihovi prehrani. 

 

1. faza raziskovalnega procesa: ZAVEDANJE IN OPREDELITEV PROBLEMA 

� Okušanje jogurta in skute z zavezanimi očmi, 

� pogovor o tem, kaj so otroci okušali, 

� branje zgodbe Zakaj nam krava daje mleko?, 

� seznanitev z raziskovalnim vprašanjem, 

� dogovor o zbiranju prazne embalaže mlečnih izdelkov, 

� otroci prinesejo prazne embalaže mlečnih izdelkov, ki so jih našli doma. 

 

IZVEDBA: 

Po jutranjem sestanku, ki ga imajo vsak dan po zajtrku in si pripovedujejo različna 

doživetja, se dogovarjajo, kaj in kako se bodo igrali po posameznih kotičkih, žrebajo 

njihovo maskoto ali knjižni kovček, sem otrokom povedala, da imam za njih pripravljeno 

presenečanje, ki ga bodo poskusili z zavezanimi očmi. Otroci so bili polni radovednosti. Z 

nestrpnim pričakovanjem so predlagali, da čim prej začnemo. 

Otrokom sem zavezala oči ter jih odpeljala k mizi, kjer sem imela vse pripravljeno za 

poskušanje jogurta in skute. Otroci so najprej okušali  jagodni jogurt, potem pa skuto. 

Opazila sem, da na začetku nekateri otroci niso hoteli pristopiti, ampak so malo počakali in 

se šele potem opogumili. Samo ena deklica ni poskušala, saj je alergična na mleko.  

Potem smo se pogovarjali o tem, kaj so okušali. Otroci so povedali, da je bil jogurt tekoč, 

okus pa je imel po jagodah. Za skuto so menili, da je kislega okusa ter v grudicah. Skuto in 

jogurt so si otroci tudi pobližje ogledali ter ju povonjali.  
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Domnevali so, da so poskušali jagodni jogurt, kislo smetano ali pa skuto. Ker niso bili 

prepričani ali je skuta ali pa kisla smetana, so predlagali, da pogledamo na embalažo. 

Ugotovili smo, da so okušali skuto. 

Nato smo prebrali tudi zgodbo Zakaj nam krava daje mleko?  ter iz nje  ugotovili, da sta 

jogurt in skuta iz mleka. Ker otroci niso vedeli, kako nastaneta jogurt in skuta, so 

predlagali, da to skupaj raziščemo. Tako smo se seznanili z raziskovalnim vprašanjem: 

Kako nastaneta jogurt in skuta? 

Otrokom sem predlagala, da naj doma poiščejo čim več praznih embalaž mlečnih izdelkov 

ter jih prinesejo v vrtec. Eden izmed otrok je nato prišel k meni ter mi rekel: »Janja, k si ti 

vrgla v koš embalažo od jogurta?«. Povedala sem mu, da to nisem bila jaz, nato pa je 

vprašal še vzgojiteljico, ki pa mu je povedala, da je to bila ona. Otrok ji je rekel: »Zdej boš 

mogla pa drugo embalažo najdt, da jo boš prnesla v vrtec.«   

Otroci so komaj čakali, da pokažejo kaj vse so našli doma, zato smo se usedli v krog. Vsak 

otrok je povedal, kaj je prinesel, potem pa smo skupaj ugotavljali iz česa je narejeno. 

Otroci so osvojili pojma mleko in mlečni izdelek. Presenečena sem bila, ko sem videla, da 

so trem otrokom, ki so na pozabili na embalažo, drugi otroci dali nekaj svojega. Tudi sicer 

sem opazila, da so otroci med seboj povezani in si pomagajo.  

 

ANALIZA: 

Že zaradi tišine v igralnici sem opazila, da sem otroke z dejavnostjo okušanja jogurta in 

skute presenetila. Začutila sem, da sem med otroki ustvarila napetost. Postali so radovedni, 

kaj so okušali. S to dejavnostjo sem pri otrocih želela spodbuditi radovednost za 

raziskovanje, kar mi je tudi uspelo. 

Pri dejavnosti zbiranja prazne mlečne embalaže sem opazila, da sem otroke zelo 

motivirala. Saj je eden izmed otrok v košu naše igralnice našel prazno embalažo od jogurta 

in vprašal mene ter vzgojiteljico, kdo jo je vrgel v koš. Vzgojiteljica mu je povedala, da je 

to bila ona. Otrok pa ji je nato rekel: »Zdej boš mogla pa drugo embalažo najdt, da jo boš 

prinesla v vrtec.« 
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Fotografija 1: Otrokom prekrijemo oči 

 

 

Fotografija 2: Otroci okušajo jogurt in skuto 
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Fotografija 3: Otroci so prinesli prazne embalaže mlečnih izdelkov, ki so jih našli doma 

 

 

2. faza raziskovalnega procesa: POSTAVLJANJE DOMNEV 

� S stolpci zabeležimo, kdo ima raje sadni, navadni ali sploh ne mara jogurta, 

� s stolpci zabeležimo, kdo ima raje sadno, navadno ali sploh ne mara skute, 

� otroke spodbudim, da izrazijo svoje domneve in predpostavke o raziskovalnem  

vprašanju, 

� dokumentiranje domnev na plakat (pisanje in risanje). 

 

IZVEDBA: 

Naše raziskovanje je bilo namenjeno jogurtu in skuti, zato smo se dogovorili, da 

ugotovimo, kdo ima rad sadni ali navadni jogurt oziroma ga sploh ne mara ter kdo ima rad 

sadno ali navadno skuto oziroma je ne mara. Otroci so prinesli škatlo s kockami ter iz nje 

zbrali modre (za navadni jogurt ali skuto), rdeče (za sadni jogurt ali skuto) in rumene (če 

otrok ne mara oziroma ne sme jesti jogurta ali skute) kocke. Vsak otrok se je nato odločil 

kaj ima rad, vzel kocko in jo postavil v stolpec. Ko so vsi prišli na vrsto, smo ugotavljali 

katerih kock je največ (rdečih – sadni jogurt in skuta), katerih malo manj (modrih – 

navadni jogurt, rumenih – otrok ne mara ali ne sme jesti skute) in katerih najmanj (rumenih 

– otrok ne mara ali ne sme jesti jogurta, modrih – navadna skuta ). Kocke v posameznih 

stolpcih so otroci prešteli (jogurt – 13 rdečih, 2 modri in 1 rumena; skuta – 13 rdečih in 3 

rumene). 
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Domneve otrok: 

� »Iz mleka.« (Eva) 

� »Iz skute.« (Maša) 

� »Iz mleka nastane pa iz riža, zmiksano s paličnim mešalnikom. Skuta pa iz 

sadja pa spet s paličnim mešalnikom.« (Dominik) 

� »Lahku se skuto nardi tut z mleka, jogurt je iz sadja.« (Lovro) 

� »Jogurt se nardi iz sadja pa ga zmiksajo.« (Julija) 

� »Jogurt nastane iz mleka pa iz sadja. Skuta pa tut iz mleka pa potem zmiksajo 

fino, da nastane trda skuta.« (Domen) 

� »Mleko daš najprej, pol daš skuto, potem damo pa še ene take bunkice.« (Vika) 

� »Iz mleka, skuta pa bunkice.« (Zala) 

� »Mislm, da je od kaše pa mleka pa smetana skisana.« (Aiša) 

� »Skuta, jajca, cukr in nč druzga.« (Kaja) 

� »Iz mleka pa iz regrata.« (Blaž) 

� »Daš neki v jogurt pa jagode daš notr narezane pa mleko.« (Taisa) 

� »Iz mleka pa skuta iz jogurtovega mleka.« (Aleksander) 

� »Iz kozjega mleka.« (Jaka) 

 

ANALIZA: 

Otroci so zelo radi sodelovali pri dejavnosti. Bili so zares motivirani za pogovor o 

nastanku jogurta in skute. Spodbudila sem jih, da razmislijo in povedo svoje domneve. 

Zapisali smo jih na plakat ter ga pritrdili na oglasno desko, kjer so ga lahko videli tako oni 

kot njihovi starši, babice, dedki in ostali, ki vstopajo v vrtec. 
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Fotografija 4: Otroci preštejejo kocke v posameznih stolpcih 

 

 

Fotografija 5: Dokumentiranje domnev na plakat 

 

 

3. faza raziskovalnega procesa: ISKANJE INFORMACIJ IN PREVERJANJE 

PRAVILNOSTI DOMNEV 

• Otroke spodbudim k razmišljanju o virih informacij ter vse njihove ideje in 

predloge dokumentiramo na plakat (besedno in slikovno), 

• pogovor o različnih vrstah mleka (kravje, kozje, ovčje, kobilje …) in dogovor 

o tem, da bomo pri izdelavi jogurta in skute uporabili kravje mleko, 

• otroci bodo kot novinarji spraševali kuharice, 

• obisk kmetije, kjer predelajo mleko v jogurt in skuto, 

• obisk šolske knjižnice, 

• branje pisma od Združenja malih sirarjev, 
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• izdelava drgalnih bobnov, ropotulj in drdral,  

• obisk kmetije, kjer bomo dobili mleko za izdelavo jogurta in skute, 

• izdelava ter okušanje jogurta in skute, 

• izdelava stolpčnega diagrama za jogurt in skuto, 

• izdelava krav iz mlečne embalaže, 

• izdelava krav in sirov iz Das mase, 

• izdelava mlekomata, 

• seznanjanje z deklamacijo Krava (Lainšček, 2000), 

• obisk Društva kmečkih žena Novo mesto v naši skupini, seznanjanje z izdelki 

iz jogurta in skute, 

• obisk trgovine, kjer so otroci pozorni na to, kje hranijo mlečne izdelke, 

• igranje z namizno igro na temo mleko in mlečni izdelki. 

 

IZVEDBA: 

Z otroki smo se pogovarjali o njihovih domnevah, a ker niso bili prepričani, če imajo prav, 

so se strinjali, da bo najbolje o tem še koga povprašati. Sami so predlagali naslednje:    

� »Kuharce bi vprašal.« (Dominik) 

� »Ljudi, ki so pri mlekomatu bi vprašal.« (Domen) 

� »Na mlekomat.« (Lovro) 

� »Tam, kjer delajo jogurt pa skuto«. (Dominik) 

� »Na kmetijo, kjer pridejo po mleko s cisterno na mlekomat.« (Jaka) 

� »Mogoče obstajajo kakšne pravljice.« (Lana) 

� »Imam cd pa ga lahko prinesem.« (Domen) 

� »Na pravo kmetijo.« (Aiša) 

 

ANALIZA: 

Otroci so sami predlagali, kje bi lahko dobili še kakšne informacije o raziskovalni temi. 

Njihove predloge smo zapisali na plakat. 
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Fotografija 6: Izdelovanje plakata Kam po informacije 

 

 

� POGOVOR O RAZLIČNIH VRSTAH MLEKA  

Z otroki smo se odločili, da pogledamo tudi v njihov knjižni kotiček, če imajo kakšno 

knjigo o živalih na kmetiji. V kotičku smo našli knjigo Vse o kmetiji in jo na preprogi 

pregledali. Spoznali smo, da imajo nekatere domače živali mleko, ki ga ljudje uživamo ali 

pa ne. Nameravala sem jih vprašati, zakaj ne pijemo na primer pasjega ali zajčjega mleka, 

vendar mi ni bilo treba, saj so do tega prišli sami. Razumeli so, da v naši kulturi nimamo 

navade piti mleka drugih živali. Pijemo kravje, nekateri kozje, še redkejši pa so tisti, ki 

pijejo ovčje mleko. Povedala sem jim, da je kravje mleko zdravo, kozje je sicer še bolj, a je 

govedoreja pri nas bolj razširjena. Spodbudila sem jih, da razmislijo zakaj je tako. Prišli so 

do zanimive ugotovitve. Krave so večje in tako dajejo več mleka. 

Dogovorili smo se, da bomo za izdelavo jogurta in skute uporabili kravje mleko, katerega 

bomo odšli iskat s kanglico na bližnjo kmetijo. 

Otroci niso poznali pojma sesalec in so zanj prvič slišali. Nekaj otrok tudi ni vedelo, da 

piščanec ne pije mleka pri kokoški, ampak se izvali iz jajca. 
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Fotografija 7: Pregledovanje knjige Vse o kmetiji 

 

 

ANALIZA: 

Ob analizi te dejavnosti opažam, da bi otrokom lahko dala na razpolago več časa za 

odgovore. Da bi otroke še bolj spodbudila k razmišljanju in posredovanju informacij, jim 

ne bi smela takoj ponuditi lažjega vprašanja ali jih napeljati takoj na odgovor, ki sem ga 

pričakovala. Ob tej izkušnji sem tudi sama prišla do določenih spoznaj, npr. da velikokrat 

od otrok pričakujemo nekaj, kar smo si sami zamislili, da otrok ne smemo podcenjevati in 

jim moramo pustiti čas za razmislek. 

S to dejavnostjo sem izpolnila vse cilje, ki sem si jih zastavila.  

 

� SPRAŠEVANJE KUHARIC 

Otroci so sami predlagali, da o nastanku jogurta in skute povprašamo tudi kuharice. 

Dogovorili smo se, da bomo pogovore posneli z diktafonom. Z izštevanko, ki jo je 

vsakokrat predlagal in izvedel drug otrok, smo določili novinarje in snemalce.  

Tako smo odšli do kuharic v upanju, da dobimo čim več informacij o nastanku jogurta in 

skute. Od njih smo izvedeli, da nastane skuta tako, da v mleko dodajo kislo tekočino,  ki 

povzroči, da mleko skisa. To mleko potem segrejejo, da nastane kepa, ki jo ožamejo. 

Izvedeli pa smo tudi, da jogurt nastane tako, da v mleko dodajo tekočino in to zmes potem 

polnijo v lončke. 

Posnetke smo nato poslušali v igralnici, otroci pa so podoživljali in se spominjali, kje in s 

kom so le-ti nastali. 
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ANALIZA: 

Opazila sem, da je bila pri tej dejavnosti zelo močna motivacija za otroke, snemanje z 

diktafonom in določitev vlog (novinarji, snemalci). Otroci so se zelo vživeli v svoje vloge. 

Posnetke smo nato poslušali v igralnici, tako da so jih slišali vsi otroci. Bili so občinstvo, 

ki se je pri zbranem poslušanju res nasmejalo. Znani glasovi, ujeti kar na magnetofonski 

trak, so se jim zdeli imenitni. 

 

Fotografija 8: Otroci sprašujejo kuharice o nastanku jogurta in skute 

 

 

� OBISK KMETIJE, KJER PREDELAJO MLEKO V JOGURT IN SKUTO 

Z gospo Mojco Saje Krnc, ki živi v Novem mestu in ima dopolnilno dejavnost predelave 

mleka, sem se dogovorila za ogled kmetije in za predstavitev izdelave jogurta in skute. 

Ker je kmetija daleč od vrtca, smo se odpravili z avtobusom. Na dvorišču nas je pričakala 

prijazna gospa Mojca. Povabila nas je v prostor predelave mleka, kjer smo si ogledali 

pripomočke (bazen, cedilo, kovinska lopatka, model za sir). Povedala nam je, da imamo 

premalo časa, da bi naredili jogurt in skuto, zato smo si ogledali izdelavo mladega sira. Na 

kmetiji so nam pokazali tudi hlev, krave, teličke ter traktor. Otroke je zelo zanimalo, zakaj 

imajo živali številke. Mislili so, da so to cene. Gospa jim je povedala, da so živali označene 

s številkami in črtno kodo, poleg tega pa ima vsaka tudi svoj potni list. Izvedeli smo tudi, 

kako nastaneta jogurt in skuta. Otroke je zelo zanimalo, kako poteka molža krave, zato 

nam je gospa Mojca razložila molžo z molznim strojem ter nam ga tudi pokazala. Na 
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kmetiji smo poskusili mladi sir, nad katerim so bili otroci zelo navdušeni. Ob koncu obiska 

smo se gospe Mojci zahvalili za njeno gostoljubnost ter ji izročili darilo, ki smo ga sami 

izdelali. Polni vtisov smo se odpravili na avtobus, ki nas je odpeljal nazaj v vrtec.  

 

ANALIZA: 

Za otroke je bilo veliko doživetje že to, da smo se z avtobusom odpeljali na kmetijo.  

Opazila sem, da so si otroci z zanimanjem ogledali pripomočke za izdelavo jogurta in 

skute. Navdušeni so bili tudi nad živalmi v hlevu ter traktorjem, katerega so si tudi 

podrobneje ogledali. Zelo me je presenetilo tudi vprašanje deklice, ki je želela vedeti, kako 

se molze krave. Tako sem spoznala, da jih naš projekt res zanima.  

 

Fotografija 9: Otroci si ogledujejo pripomočke za predelavo mleka 
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� OBISK ŠOLSKE KNJIŽNICE 

Šolske knjižnice otroci še niso poznali, zato so nestrpno pričakovali njen ogled. V skrbno 

urejeni nas je pričakala knjižničarka, ki se je na naš obisk temeljito pripravila. Seznanila 

nas je z zdravo prehrano, ki je zelo pomemben dejavnik zdravega življenjskega sloga. 

Povedala nam je tudi basen Lisica in krokar. Nato nas je povabila k mizi, na kateri so bile 

knjige o skuti in jogurtu. Otroci so knjige prelistali in izbrali tiste, ki smo si jih potem tudi 

izposodili. Knjige smo v knjižnem kotičku pregledali in se o njih pogovorili. Iz njih smo 

izvedeli, kako v tovarnah izdelujejo jogurt in skuto.  

 

ANALIZA: 

Otroci so nestrpno pričakovali ogled knjižnice, ker je še niso poznali. Pozorno so poslušali 

knjižničarko, ki nam je povedala basen Lisica in krokar. Izbrali so tudi knjige o jogurtu in 

skuti, ki so jih nato v knjižnem kotičku z zanimanjem pregledali. 

 

Fotografija 10: Otroci poslušajo basen Lisica in krokar 

 

 

� PISMO OD ZDRUŽENJA MALIH SIRARJEV 

Otrokom sem povedala, da sem v poštnem nabiralniku našla pismo, ki je namenjeno njim. 

Domnevali so, da je pismo poslala gospa Mojca, pri kateri smo si tudi ogledali izdelavo 

mladega sira.  



Vovk, J. (2011). Od mleka do mlečnih izdelkov  -  otroci raziskujejo. Diplomska naloga. Ljubljana. 
Pedagoška fakulteta. 

33 

Pošto so počasi odprli. Otroke je najprej pritegnil recept za izdelavo jogurta in skute, nato 

pa sem jim prebrala tudi pismo, ki je bilo priloženo (priloga 1).  

Spoznali smo, da nam je pisalo Združenje malih sirarjev. Otroci so domnevali, da so to 

majhni ljudje, ki izdelujejo sir. Nekdo je domneval, da bomo mi postali mali sirarji, ko 

bomo izdelali jogurt in skuto. Povedala sem jim, da je to skupina ljudi, ki na domu 

predeluje mleko v mlečne izdelke. 

Nato smo prebrali tudi recept za izdelavo jogurta in skute ter ugotovili, da postopek 

izdelave ni zahteven (priloga 2). Odločili smo se, da ga tudi sami preizkusimo.  

 

ANALIZA: 

Otroci so bili zelo radovedni, kdo nam je poslal pismo. Z navdušenjem so odprli pismo, ki 

smo ga skupaj prebrali. Opazili so, da je v pismu tudi recept, za izdelavo jogurta in skute. 

Predlagali so, da ga tudi sami preizkusimo. 

 

Fotografija 11: Otroci si ogledujejo recept za izdelavo jogurta in skute 

 

 

� IZDELAVA DRGALNIH BOBNOV, ROPOTULJ IN DRDRAL 

V vrtec sem prinesla slamice, jogurtove lončke, riž, valovito lepenko ter krave iz papirja. 

Otroci so predlagali, da iz tega naredimo instrumente. Odločili smo se za izdelavo drgalnih 
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bobnov, ropotulj in drdral, katere smo tudi preizkusili. Otroci so pri tem zelo uživali, saj so 

instrumenti oddajali različne zvoke, katere smo kasneje prepoznavali v igri Kdo igra.  

 

ANALIZA: 

Otroke sem s pomočjo slik razdelila v tri skupine. V prvi skupini so izdelovali drgalne 

bobne, v drugi ropotulje in v tretji drdrala. Opazila sem, da so bile slike zelo močna 

motivacija za otroke. Pri dejavnosti so zelo uživali. Instrumente smo kasneje tudi 

prepoznavali v igri Kdo igra. 

 

Fotografija 12: Otroci izdelujejo drgalni boben 

 

 

� OBISK KMETIJE, KJER SMO DOBILI MLEKO ZA IZDELAVO JOGURTA IN 

SKUTE 

Z gospodarjem Gregorjem Dularjem, ki ima kmetijo v isti vasi, kot se nahaja vrtec, sem se 

dogovorila za ogled kmetije z otroki in za mleko, ki ga bomo dobili za izdelavo jogurta in 

skute. 

Na jutranjem sestanku sem otrokom povedala, da bomo odšli s kanglico po mleko na 

kmetijo Dular. Ko smo prišli na tja, nas je na dvorišču že pričakal Gregor. Povabil nas je v 

mlekarno, kjer smo si ogledali hladilni bazen za hlajenje mleka. Kar naenkrat smo na 
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dvorišču zagledali kamion s cisterno, na kateri je pisalo Ljubljanske mlekarne. Otroci so z 

navdušenjem stopili k njemu ter si ogledali prečrpavanje mleka. Nato nas je Gregor 

povabil v molzišče, kjer smo si ogledali molzne stroje. Otroci so predlagali, da gremo hlev. 

V njem smo videli črno-bele, rjavo-bele ter sive krave, katere so otroci krmili. Na kmetiji 

so nam pokazali tudi senik in porodnišnico, v kateri smo videli krave po telitvi ter teličke. 

Otroci so izrazili željo, da bi si ogledali tudi traktor. Zato nas je Gregor odpeljal do 

traktorjev, kjer smo si enega tudi ogledali. Otroci so bili zelo navdušeni, saj jim je Gregor 

dovolil, da si ga ogledajo tudi od znotraj. Nato nas je povabil k mizi, na kateri nas je čakalo 

toplo mleko. Otrokom je bilo mleko zelo dobro, zato so ga z veseljem popili. Gregor nas je 

odpeljal k mlekomatu, kjer nam je v kanglico natočil mleko.  Otroci so se Gregorju 

zahvalili za njegovo gostoljubnost. Polni vtisov smo se vrnili v vrtec. Kanglico z mlekom 

smo odnesli kuharicam, ki so jo postavile v hladilnik. 

 

ANALIZA: 

Za otroke je bila zelo močna motivacija kanglica, s katero smo odšli po mleko.  

Ko smo bili na dvorišču kmetije, smo kar naenkrat zagledali kamion s cisterno. To je bilo 

za otroke veliko presenečenje. Z navdušenjem so si ga ogledali ter opazovali prečrpavanje 

mleka. Želja otrok je bila tudi, da si ogledamo hlev. Z veseljem so krmili živali in jih 

božali. Nato so otroci prosili gospodarja Gregorja, da jim pokaže tudi traktor. Zato nas je 

Gregor odpeljal do traktorjev, kjer smo si enega tudi ogledali. Veseli so bili, saj jim je 

dovolil, da si ga ogledajo tudi od znotraj. Na kmetiji so nam postregli toplo mleko, 

katerega so otroci z veseljem popili. Odšli smo tudi do mlekomata, kjer nam je gospodar v 

kanglico natočil mleko.  
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Fotografija 13: Otroci opazujejo prečrpavanje mleka 

 

 

� IZDELAVA TER OKUŠANJE JOGURTA IN SKUTE 

Otroci so nestrpno pričakovali dan, ko bodo izdelovali jogurt in skuto po receptu Združenja 

malih sirarjev. H kuharicam smo odšli po mleko, ki smo ga dobili na kmetiji Dular ter ga 

odnesli v gospodinjsko učilnico, kjer smo se lotili izdelave jogurta. Mleko smo prelili v 

dve posodi ter ga zavreli. Otroci so z navdušenjem opazovali vretje mleka, ki smo ga nato 

ohladili na 40ºC. Dodali so jogurt in premešali z metlico. Zmes smo iz ene posode prelili v 

plastične kozarčke, katere smo potem preložili v električno pečico. Obe zmesi (v posodi in 

plastičnih kozarčkih) smo tri ure vzdrževali na temperaturi 40ºC in dobili smo jogurt. 

Otroci so z veseljem hodili opazovat nastajanje jogurta. Plastične lončke z jogurtom smo 

pokrili s pokrovčki ter jih preložili v hladilnik. V posodo z jogurtom smo dodali vrelo 

mleko in segreli na 70ºC. Otroci so z metlico večkrat premešali. Zmes smo nato ohladili in 

nastala je skuta. Sirotko smo odcedili s pomočjo cedila, ki so ga držali otroci. Predlagali 

so, da na pokušino jogurta in skute povabimo tudi ostale vzgojiteljice, katerim sta šla dobro 

v slast. Otroci so okušali navadni jogurt in navadno skuto ter sadni jogurt in sadno skuto, v 

katera smo dodali jagodno marmelado.  

Sledila je dejavnost izdelave stolpčnih diagramov. Otroci so prinesli škatlo s kockami ter iz 

nje zbrali modre (za navadni jogurt ali skuto), rdeče (za sadni jogurt ali skuto) in rumene 

(če otrok ne mara oziroma ne sme jesti jogurta ali skute) kocke. Vsak otrok se je nato 

odločil, kaj ima rad, vzel kocko in jo postavil v stolpec. Nekaterim otrokom sta bila všeč 

tako sadni jogurt in sadna skuta, kot tudi navadni jogurt in navadna skuta, zato se niso 
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mogli odločiti, kam bi postavili kocko. Predlagali so, da iz škatle zberemo še zelene kocke, 

ki jih bodo postavili v oba stolpca. Ko so vsi prišli na vrsto, smo ugotavljali katerih kock je 

največ (rdečih – sadni jogurt in skuta), katerih malo manj (modrih – navadni jogurt in 

skuta) in katerih najmanj (rumenih–otrok ne mara oziroma ne sme jesti jogurta in skute). 

Kocke v posameznih stolpcih so otroci prešteli (jogurt – 10 rdečih, 3 modre in 3 zelene; 

skuta – 10 rdečih, 3 modre, 2 rumene in 1 zelena). 

 

ANALIZA: 

Otroci so se zelo veselili dneva izdelave jogurta in skute. Ta dan smo vsi nosili 

predpasnike in kape, nad čimer so bili še posebej navdušeni. Z zanimanjem so sodelovali 

pri izdelavi. Vmes so otroci večkrat pogledali na recept in sami aktivno sodelovali pri delu. 

Ko smo končali z delom, je sledila pokušina. Nanjo smo povabili ostale vzgojiteljice, ki so 

se povabilu z veseljem odzvale. Potem smo odšli na preprogo in izdelali stolpčne 

diagrame, iz katerih je bilo razvidno, kateri jogurt in skuta sta nam bila najbolj všeč. 

Opazila sem, da jih je naš projekt navdušil do te mere, da sedaj raje uživajo mlečne 

izdelke. 

 

Fotografija 14: Otroci merijo temperaturo mleka 
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Fotografija 15: Otroci mešajo zmes jogurta in vrelega mleka 

 

 

� SEZNANJANJE Z DEKLAMACIJO KRAVA (Lainšček, 2000) 

Otroci so imeli na voljo dejavnosti v kotičkih. Tako so v umetniškem kotičku izdelovali 

kravi iz mlečne embalaže, ki smo jo zbirali v času projekta. V kotičku za namizne igre pa 

so izdelovali mlekomat ter krave in sire iz Das mase. Vzdušje v igralnici je bilo zelo pestro 

in vse dejavnosti so imele pridih mleka. Seznanila sem jih tudi z novo deklamacijo Krava 

(Lainšček, 2000), kateri so otroci radi prisluhnili. 

 

ANALIZA: 

Dejavnosti so potekale v sproščenem vzdušju. Vsak otrok je imel možnost izbire 

dejavnosti. Za iz izdelavo mlekomata sem v vrtec prinesla škatlo. Otroci so ga naredili z 

lastnimi idejami, saj sem jim pustila prosto pot pri izdelavi. Zelo so bili veseli svojega 

izdelka, saj so se po končanem delu začeli igrati z njim.  

V kotičku za namizne igre pa so otroci izdelovali krave in sire. Nastali so zanimivi izdelki, 

vsak je imel možnost iz Das mase izraziti svojo predstavo. 

V umetniškem kotičku pa so naredili kravi iz mlečne embalaže, ki smo jo zbrali v času 

projekta. Po končanih dejavnostih sem otrokom povedala deklamacijo Krava (Lainšček, 

2000). Predlagali so, da bi se jo naučili za zaključno prireditev projekta. 
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Fotografija 16: Izdelovanje krave iz mlečne embalaže 

 

 

� OBISK DRUŠTVA KMEČKIH ŽENA NOVO MESTO 

Da bi spoznali jedi iz jogurta in skute, smo povabili članice Društva kmečkih žena Novo 

mesto (priloga 3). Od njih smo izvedeli, da sta jogurt in skuta zdrava, ker vsebujeta veliko 

kalcija in beljakovin, ki so nujno potrebni za otrokov razvoj. Predstavile so nam tudi 

zelišča, ki smo jih povonjali in otipali. Nato so nas povabile k mizam, na katerih so bile 

jedi iz jogurta in skute, ki so jih pripravile prav za to priložnost. Seznanile so nas z 

njihovimi imeni, nato pa smo jih skupaj okrasili. Otroci so olepšali jogurtove kocke in 

skutin zavitek z zelišči in cvetlicami. Na narezane kruhke so z dresirno vrečko brizgali 

skuto s suhim sadjem ter zeliščni namaz s skuto. Na sadno skuto so položili suho sadje in 

lešnike, ki so jih nastrgali s pomočjo strgala. Zeliščni namaz s skuto so okrasili z zelišči, ki 

so jih prinesle članice društva. Jogurtno strnjenko so polili s sadnim prelivom in nanj 

položili list mete. Nato nam je ena od članic pokazala, kako lahko iz jabolka naredimo 

laboda ter iz redkvic miško. To smo si z zanimanjem ogledali. Ko smo končali z 

dekoriranjem jedi, smo jih tudi poskusili. Na koncu obiska smo se jim zahvalili za prijetno 

druženje in njihov trud. Z jedmi, ki so jih prinesle, smo pogostili tudi vodjo vrtca, 

vzgojiteljice, ravnatelja, učitelje in kuharice. Z veseljem so jih pokusili in nam izrazili 

hvaležnost, ker smo bili pozorni do njih.  
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ANALIZA: 

Dejavnost je bila otrokom zelo zanimiva, saj so spoznali jedi iz jogurta in skute. Seznanili 

so se o njihovih pozitivnih učinkih na zdravje. Zelo jim je bilo všeč, da so lahko sami 

dekorirali jedi. Komaj pa so tudi čakali, da jih poskusimo. Celotno ozračje je bilo zelo 

prijetno. 

Fotografija 17: Otroci okrašujejo skuto s suhim sadjem in zeliščni namaz s skuto 

 

 

Fotografija 18: Otroci opazujejo izdelavo miške iz redkvice 
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� OBISK TRGOVINE 

Da bi videli vso pestrost mlečnih izdelkov predelovalne industrije, smo odšli v trgovino in 

si ogledali hladilnik z mlečnimi izdelki. V njem smo videli: jogurte, skute, sladke smetane, 

kisle smetane, pudinge, Actimele, mlečne namaze … Seznanili smo se z uporabo 

hladilnika ter spoznali, da se mlečni izdelki pokvarijo, če niso v hladnem prostoru. Na 

koncu obiska smo dobili mlečne rezine, ki so nam zelo teknile. Vtise iz trgovine so otroci v 

vrtcu izrazili skozi risbo, ki so jo narisali z voščenkami (priloga 4). V kotičku za namizne 

igre so se igrali z igro Človek ne jezi se, na temo mleko in mlečni izdelki. 

 

ANALIZA: 

Otroci so se zelo veselili, da odidemo v trgovino, kjer si bomo ogledali mlečne izdelke. V 

trgovini so nas zelo lepo sprejeli. Po končanem ogledu smo dobili mlečne rezine, katerih so 

se otroci zelo razveselili. Ko smo prišli v igralnico, so otroci izrazili svoje vtise iz trgovine 

na list papirja. Nastale so zanimive risbe. Zelo so bili navdušeni tudi nad igro Človek ne 

jezi se, katero so se igrali v kotičku za namizne igre. 

 

Fotografija 19: Otroci si ogledujejo mlečne izdelke, ki so v hladilniku 

 

 

4. faza raziskovalnega procesa: UGOTOVITVE – REŠITVE PROBLEMA 

� Pregledamo vse ugotovitve, se o njih pogovorimo in jih primerjamo z 

domnevami, 
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� ogledamo si fotografije celotnega raziskovanja in se o njem pogovorimo, 

� odgovorimo na zastavljeno raziskovalno vprašanje. 

 

IZVEDBA: 

Z otroki smo se pogovorili o celotni fazi iskanja informacij in si ogledali fotografije 

posameznih faz našega raziskovanja. Tako so otroci podoživljali spomin na obisk kmetije 

Krnc, kjer smo videli izdelavo mladega sira, ki smo ga tudi poskusili. Z navdušenjem so si 

ogledali fotografije, ki so nastale na kmetiji Dular. Najbolj pa so jim bile všeč fotografije iz 

gospodinjske učilnice, kjer smo izdelovali jogurt in skuto. Otrokom je v spominu ostalo 

druženje s članicami Društva kmečkih žena Novo mesto, ki so nas prepričale o uporabnosti 

jogurta in skute v kulinariki.  

Besedno so izrazili svoje končne ugotovitve o tem, kako nastaneta jogurt in skuta. 

Pregledali smo tudi prvotne domneve in se o njih pogovorili. Nekatere so se precej 

razlikovale od končnih spoznanj. Otroci so prišli do poznanj, da jogurt nastane iz 

prevretega mleka, ki ga ohladimo na 40 ºC in mu dodamo jogurt. To imamo še nekaj časa 

na temperaturi 40 ºC. Spoznali so, da se skuta naredi, če v jogurt dodamo vrelo mleko, ki 

ga nato segrejemo na 70 ºC. Zmes ohladimo, da se naredijo grude. Nastane skuta, ki jo 

ocedimo na cedilu.  

 

ANALIZA: 

Opazila sem, da so si otroci z veseljem ogledali fotografije, medtem pa smo se  pogovarjali 

o našem projektu. Za sodelovanje so jih zelo motivirale moje spodbude in pohvale. Pazila 

sem, da sem dala možnost odgovoriti vsakemu otroku. Presenečena nad odgovori otrok 

sem opazila, da so si veliko zapomnili, saj so bili njihovi odgovori pravilni. 

 

5. faza raziskovalnega procesa: UPORABA INFORMACIJ 

• Otroci skozi risbo z vodenimi barvami in črnim flomastrom izrazijo, kako 

nastaneta  jogurt in skuta, 

• skupaj z otroki pripravimo prireditev z razstavo na galeriji šole, v kateri otroci 

predstavijo celoten proces raziskovanja in svoja spoznanja ter ugotovitve o 

tem, kako nastaneta jogurt in skuta. 
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IZVEDBA: 

Svoje ugotovitve o tem, kako nastaneta jogurt in skuta, so otroci narisali s črnim 

flomastrom in pobarvali z vodenimi barvami (priloga 5). 

Ob zaključku projekta smo se z otroki odločili, da naredimo prireditev v jedilnici šole ter 

razstavo, na kateri bomo predstavili celoten proces raziskovanja. Vabila so napisali otroci 

sami, skupaj pa smo jih raznesli povabljenim. Objavila sem ga tudi v regionalnem tedniku 

Dolenjski list, 21/3169/ Leto LXI/Novo mesto, četrtek, 27. maja 2010, v rubriki »Od 

četrtka do četrtka« (priloga 6). 

Ker so bili prostori vrtca premajhni za postavitev tako obsežne razstave, smo sklenili, da jo 

razstavimo na galeriji šole. Postavljali smo jo tako z otroki v dopoldanskem času kakor 

tudi z osebjem vrtca v popoldanskem času.  

Projekt je temeljil v sodelovanju z lokalnimi društvi. Ob koncu projekta smo pripravili 

prireditev za družine otrok in ostale obiskovalce. Prireditev je bila zasnovana na čim bolj 

samostojnem nastopu otrok. K sodelovanju smo povabili tudi Turistično društvo Straža, ki 

nam je prireditev popestrilo z nastopom Straške folklorne skupine. Povabilu so se odzvali 

župan občine Straža, ravnatelj šole, vodja vrtca, svetovalka za družbene dejavnosti in 

turizem ter šolska svetovalna delavka. Po prireditvi so članice Društva kmečkih žena Novo 

mesto navzoče pogostile z jedmi iz jogurta in skute. Na galeriji so si obiskovalci lahko 

ogledali tudi razstavo celotnega projekta.  

Ob ogledu celotne razstave projekta so otroci z navdušenjem opazovali svoje izdelke in 

risbe ter občutke podoživljali preko fotografij z utrinki našega raziskovanja. 

Razstavo in prireditev smo posneli na DVD in ju tako trajno obeležili (priloga 7).  

Objavila pa sem tudi poročilo projekta v uradnem glasilu občine Straža, leto 3, št. 8, 

september 2010 (priloga 8). 

 

ANALIZA: 

Ob zaključku projekta smo se z otroki odločili, da pripravimo razstavo in s tem seznanimo 

tudi ostale, kaj vse smo počeli v sklopu projekta. Pomembno se mi zdi, da se tudi širša 

javnost seznani z delom v vzgojno-izobraževalni ustanovi, kakršna je vrtec. Naš 

raziskovalni projekt dokazuje, da predšolski otroci zmorejo posamezne spretnosti, da so 

sposobni aktivno sodelovati pri raziskovanju ter preko samostojnega dela in z veliko 

radovednosti priti do končnih rešitev. 
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Fotografija 20: Otroci plešejo na prireditvi gibalno-rajalno igro Potujemo v Rakitnico 

 

 

Fotografija 21: Otroci vodijo obiskovalce po razstavi 
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3.7 REZULTATI RAZISKOVANJA IN EVALVACIJA 
 
Z aktivno udeležbo otrok pri raziskovanju smo prišli do vseh ugotovitev oz. rešitev  

raziskovalnega vprašanja. Tako so otroci osem tednov, od meseca aprila do maja, preko 

raziskovanja zaprtega tipa prihajali do raznovrstnih spoznanj, razvijali metakognitivne 

spretnosti in si z medsebojnim sodelovanjem pri raziskovanju pridobivali nove izkušnje, 

znanja in spretnosti. 

Udeležba otrok v vseh posameznih raziskovalnih fazah zaprtega tipa je bila aktivna, 

njihova radovednost, motiviranost in sposobnost za raziskovanje pa potrjujejo, da 

predšolski otroci zmorejo posamezne spretnosti. 

Z gotovostjo trdim, da je izvedba raziskovalnega projekta v najboljšem možnem pogledu 

uspela, kar pa je posledica ustrezne in močne motivacije v obliki okušanja jogurta in skute 

z zavezanimi očmi. Pri tej dejavnosti sem opazila, da sem med otroki ustvarila napetost. 

Postali so radovedni, kaj so okušali. Pri otrocih sem želela spodbuditi radovednost za 

raziskovanje, kar mi je tudi uspelo. 

 

V času izvajanja projekta so otroci spoznali pomembnost mleka in mlečnih izdelkov v 

njihovi prehrani, ki so nujno potrebni za njihov razvoj. Namen projekta je bil, da otroci 

preko raziskovanja ugotovijo, kako nastaneta jogurt in skuta. Pomembno je, da so otroci 

aktivni udeleženci v procesu raziskovanja, saj je le tako znanje, ki ga pridobijo med 

raziskovanjem, trajno. Vloga vzgojitelja je, da omogoči otrokom spodbudno okolje, v 

katerem se otroci sami učijo, ter ohranja njihovo radovednost in interes za znanje.  

Projekt sem izvajala v okviru diplomskega dela, v vrtcu pri OŠ Vavta vas, v skupini 

Medvedki. Vanj je bilo vključenih 24 otrok, starih od 5 do 6 let. Na začetku projekta sem 

otroke seznanila z raziskovalnim vprašanjem tako, da so z zavezanimi očmi ugotavljali, kaj 

poskušajo. Ugotovili so, da je bil to jagodni jogurt, skute pa še niso prepoznali po okusu, 

zato smo pogledali na embalažo. Tako sem otrokom vzbudila radovednost ter zanimanje za 

raziskovalni problem. Med projektom smo zbirali v skupini tudi mlečno embalažo in tako 

spoznali različne mlečne izdelke. Kasneje smo iz nje naredili kravi. Projekt sem razvijala v 

smeri zanimanja otrok  tako, da so sami predlagali, kje lahko iščemo informacije o 

raziskovalnem vprašanju. Najprej smo obiskali šolsko knjižnico, kjer smo s pomočjo 
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knjižničarke poiskali knjige, iz katerih smo pridobili začetne informacije. Raziskovalna pot 

nas je vodila v šolsko kuhinjo, kjer smo od kuharice Vesne Pirc izvedeli nekaj novega o 

raziskovalnem vprašanju. Po nova znanja smo odšli na kmetijo Krnc v Novo mesto, kjer 

predelujejo mleko v mlečne izdelke (skuta, mladi sir, jogurt). Zaradi dolgotrajnosti 

postopka izdelave jogurta in skute, nam je gospa Mojca Krnc Saje prikazala le izdelavo 

mladega sira, ki smo ga z veseljem tudi poskusili. Ker smo že veliko vedeli o izdelavi 

jogurta in skute, smo se odločili, da ju tudi sami izdelamo. Za izdelavo smo potrebovali 

mleko, zato smo odšli na bližnjo kmetijo Dular, kjer nam ga je gospod Gregor natočil iz 

mlekomata. Na kmetiji smo si z zanimanjem ogledali hlev ter kmetijske stroje. Da bi 

spoznali okus domačega mleka, smo ga tam tudi poskusili. Nato smo odšli v učilnico za 

gospodinjstvo, kjer smo pričeli z izdelavo jogurta in skute. Izdelava nam je v celoti uspela. 

Pri tem so mi prišla prav znanja s tečaja Predelava mleka na kmetiji in domače izkušnje.  O 

uporabnosti jogurta in skute v kulinariki so nas prepričale članice Društva kmečkih žena 

Novo mesto. Prinesle so nam jedi, ki smo jim jih pomagali tudi okrasiti. Te jedi smo nato 

poskusili. Da bi videli vso pestrost mlečnih izdelkov predelovalne industrije, smo odšli v 

trgovino in si ogledali hladilnik z mlečnimi izdelki.  

Projekt je temeljil na sodelovanju z lokalnimi društvi. Ob koncu projekta smo pripravili 

prireditev za družine otrok in ostale obiskovalce. Prireditev je bila zasnovana na čim bolj 

samostojnem nastopu otrok. K sodelovanju smo povabili tudi Turistično društvo Straža, ki 

nam je prireditev popestrilo z nastopom Straške folklorne skupine. Povabilu so se odzvali 

župan občine Straža, gospod ravnatelj, vodja vrtca, svetovalka za družbene dejavnosti in 

turizem ter šolska svetovalna delavka. Po prireditvi so članice Društva kmečkih žena Novo 

mesto navzoče pogostile z jedmi iz jogurta in skute. Na galeriji so si obiskovalci lahko 

ogledali tudi razstavo celotnega projekta. 

 

Z izvedbo projekta sem zelo zadovoljna. Moji prvotni dvomi in pomisleki za obvladovanje 

določenih spretnosti predšolskih otrok so se razblinili. Pokazali so veliko željo po novih 

informacijah in znanju, do česar pa želijo priti z lastno aktivnostjo. To jim vliva občutek 

sposobnosti, enakovrednosti in samozavesti. Potrebujejo samo dobro motivacijo, ki v njih 

vzbudi še večji občutek radovednosti. Vse ostalo zmorejo sami. 

Ponosni smo na razstavo in prireditev, s katerima smo širšemu krogu obiskovalcev 

dokazali izjemne sposobnosti predšolskih otrok. 
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4 ZAKLJUČEK 

 
»Pri otrocih ni majhnih korakov. 

Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari. 

Predvsem srca imajo velika. 

Vanje spravijo vse, 

kar vidijo in vse, česar se zavedajo – 

tudi majhen kamenček, 

ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa, 

poljubček kar tako, 

mravljico ali črička, 

predvsem pa vse ljudi, 

ki so okoli njih.« 

  (neznani vir) 

 

Raziskovanje zaprtega tipa je uspešna strategija aktivnega učenja predšolskih otrok. V 

medsebojni povezanosti pristopov različnih družbenih ved otroci daljše časovno obdobje 

raziskujejo številne probleme, ki se odpirajo v naravi posamezne družbene vede. Pri tem si 

razvijajo občutek za medsebojno sodelovanje, spodbujajo ustrezen razvoj metakognitivnih 

sposobnosti, razvijajo sposobnost kritičnega vrednotenja ter pridobivajo nova znanja in 

informacije. Za svoje aktivno sodelovanje pri raziskovanju pokažejo otroci ob ustrezni 

spodbudi in nenehnem prizadevanju vzgojitelja za ohranjanje motivacije veliko 

pripravljenost za raziskovanje. Vzgojiteljeva vloga v procesu raziskovanja je zato 

bistvenega pomena. Otrokom ne podaja svojega že izdelanega znanja, pač pa jih spodbudi 

k aktivnemu učenju in s tem samostojnemu pridobivanju novih informacij in znanj. 

Otrokom nudi podporo, za raziskovanje izkazuje lastno navdušenje, otroke vodi in jim 

omogoča dostop do potrebnih materialov oz. virov informacij. Otroška radovednost, 

prirojena želja po raziskovanju in lastna aktivnost, jih pripelje do novih ugotovitev, ki jih 

uporabljajo v vsakdanjem življenju. 

Odnos med mano in otroki je bil enakopraven, temeljil pa je na enakovredni dvosmerni 

komunikaciji, aktivnem poslušanju, interakciji in sodelovanju. Otroci so pridobili več 
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samozavesti, vzdušje med vsemi nami je bilo prijetno in sproščeno, pri izvajanju 

raziskovalnih dejavnostih pa so uživali. 

V bodoče bi se lahko lotili raziskovanja še kakšnih drugih vprašanj, ki se na omenjeno 

temo porajajo pri posamezni družbeni vedi ter tako o nastanku jogurta in skute pridobili še 

več raznovrstnih spoznanj. 
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6 PRILOGE 
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PRILOGA 1: Pismo od Združenja malih sirarjev 

 

DRAGI MEDVEDKI! 

PREDKRATKIM SMO IZVEDELI, DA SE PRI VAS 

DOGAJA NEKAJ ZANIMIVEGA, IN SICER, DA 

RAZISKUJETE O TEM, KAKO NASTANETA JOGURT 

IN SKUTA. KER VAM ŽELIMO PRI RAZISKOVANJU 

POMAGATI, SMO VAM POSLALI RECEPT ZA IZDELAVO 

JOGURTA IN SKUTE.  

UPAMO, DA GA BOSTE TUDI PREIZKUSILI. 

 

LEP POZDRAV! 

    ZDRUŽENJE MALIH SIRARJEV 
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PRILOGA 2: Recept od Združenja malih sirarjev 
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PRILOGA 3: DVD obiska članic Društva kmečkih žena Novo mesto 
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PRILOGA 4:  Risbi, ki sta nastali pri risanju vtisov iz trgovine 
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PRILOGA 5: Risbe, ki so nastale pri risanju ugotovitev o tem, kako nastaneta jogurt in 

skuta 
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PRILOGA 6: Vabilo na prireditev in razstavo projekta iz osrednjega regionalnega tednika 

Dolenjski list 
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PRILOGA 7: DVD prireditve in razstave »Kako nastaneta jogurt in skuta?« 
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PRILOGA 8: Poročilo projekta iz uradnega glasila občine Straža 

 

 


