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POVZETEK 

Prehrana je danes aktualna tema v družbi, zato je pomembno, da smo ljudje ustrezno 

prehransko pismeni. Otroci pridobijo ustrezne prehranjevalne navade že doma, vendar ima 

tudi šola pomembno vlogo v prehranskem izobraževanju. Pri nas se otroci s temo hrane in 

prehrane srečajo že v osnovni šoli, in sicer pri pouku gospodinjstva v šestem razredu osnovne 

šole. Učitelji pri svojem poučevanju uporabljajo različna didaktična sredstva in pripomočke. 

Eden izmed didaktičnih sredstev so tudi prehranske karte, s pomočjo katerih lahko učenci 

pridobivajo znanje o prehrani. Prehranske karte predstavljajo vizualno sredstvo in so dober 

didaktični material pri pouku gospodinjstva, saj lahko z njihovo pomočjo ustvarimo aktiven in 

dinamičen pouk.  

V magistrskem delu sem ugotavljala, kako učinkovite in uporabne so prehranske karte kot 

vizualno didaktično sredstvo. Predvsem me je zanimalo, katere informacije na prehranskih 

kartah, učenci opazijo, interpretirajo in pritegnejo učenčevo pozornost. Pri raziskovanju sem 

uporabila preizkus znanja o uporabnosti prehranskih kart. Poleg preizkusa znanja sem 

uporabila tudi očesni sledilec, ki je omogočil spremljanje očesnih premikov in iz katerega je 

bilo razvidno, na podlagi katerih informacij so se učenci odločali za odgovore. 

Metoda raziskovanja je temeljila na deskriptivni metodi. V raziskavi sem uporabila 

kvantitativen raziskovalni pristop, način vzorčenja pa je bil neslučajnostni, priložnostni. 

Vzorec so sestavljali učenci šestih razredov osnovne šole. V raziskavi s preizkusom znanja je 

sodelovalo 100 učencev, 11 učencev pa je bilo testiranih na očesnem sledilcu. 

Glavne ugotovitve raziskave so pokazale, da učenci na prehranskih kartah pravilno berejo 

informacije o makrohranilih, težave pa imajo pri utemeljitvi izbire bolj zdravih živil. 

Ugotovila sem, da so se učenci najbolj pogosto odločali za zdravo izbiro živila glede na 

predhodno znanje oziroma ugibajo o pravilnosti odgovora. Učenci ne poznajo prehranskega 

semaforja oziroma ga ne zaznajo kot pomembnega za izbiro odgovora. Učenci se za izbiro 

zdravih živil pogosto odločajo na podlagi informacij o vsebnosti maščob, energije in 

beljakovin. Z uporabo očesnega sledilca sem potrdila, kar je bilo analizirano s preizkusom 

znanja.  

Rezultati so pokazali, kakšno je učenčevo prepoznavanje informacij na prehranskih kartah. 

Ocenjujem, da uporaba prehranskih kart v izobraževalne namene potrebuje učiteljevo 

predstavitev kart učencem in vodenje učencev pri uporabi kart. S predstavitvijo informacij na 

kartah lahko pomembno izboljšamo njihovo uporabnost in tudi prehransko znanje učencev.  

KLJUČNE BESEDE: prehranske karte, prehransko izobraževanje, očesni sledilec, didaktični 

pripomoček. 

 

  



 

 
 

ABSTRACT  

As healthy diet is an important issue in the modern society, it is important that people are 

literate in this subject. Children acquire appropriate eating habits in their family; nevertheless 

school plays an important role in nutritional education. Children in primary school first 

encounter the topic of food and healthy diets in home economics classes in the sixth class of 

primary school. Teachers use a variety of didactic tools and teaching aids. One of them is 

nutritional cards which help pupils learn about food. Nutritional cards are a visuals means and 

represent a good didactic material in teaching home economics because they help us 

(teachers) create active and dynamic classes. 

In my dissertation I researched how effective and usable are nutritional cards as a visual 

didactic means. Primarily I was interested which information on the cards attract pupils’ 

attention, which they notice and interpret. I used the quiz as a method of my research. Besides 

the quiz I also used eye tracker, which enabled me to monitor eye movement and helped me 

determine which information made the pupils choose an answer. 

The method of my research based on the descriptive method. I applied the quantity research 

approach, the method of sampling was not accidental. The sample included pupils of the 6
th

 

class of primary school. 100 pupils took the quiz and 11 pupils were tested by eye tracker. 

The main findings of the research showed that pupils read the information of macro nutrition 

correctly but face problems explaining the choice of healthy foods. I have also found out that 

pupils most frequently decide for healthy diets because of their previous knowledge or that 

they guess the correct answer. The pupils are not familiar with the dietary traffic lights and 

therefore do not perceive it as an important factor in their choice of the correct answer. They 

most often choose healthy food because of the information about the food fat, energy and 

protein. I used the eye tracker to confirm the data I got from the quiz. 

The results have shown the pupils’ recognition of information on nutritional cards. I am 

positive that teachers should introduce and explain the use of dietary cards as a teaching tool   

and that the teacher should guide pupils in using the cards. By presenting the information we 

can substantially improve their usefulness as well as the pupils’ nutritional awareness and 

knowledge. 

  

KEY WORDS: nutritional cards, nutritional education, eye tracker, didactic tool 
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1 UVOD 

 

V Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2005) avtorji 

opozarjajo na nezdrav življenjski slog otrok in mladostnikov, pri čemer izpostavljajo 

neprimerne prehranjevalne navade, izbiro nezdravih živil, premalo dnevno zaužitih obrokov 

ter preobilne obroke. Vse od naštetega vpliva na počutje posameznika ter njegovo splošno 

zdravje. Nezdravo prehranjevanje vodi k številnim boleznim in zmanjšuje odpornost 

organizma, kar je ključni dejavnik za nastanek kroničnih bolezni, povezanih s prehrano, ki se 

lahko pojavijo v kasnejšem obdobju življenja. 

Na oblikovanje prehranjevalnih navad posameznika najprej vplivajo starši, nato vrstniki in 

ustrezno izobraževanje. Ustrezno prehransko izobraževanje ima pomemben vpliv na 

oblikovanje dolgoročnih prehranjevalnih navad ljudi. Zato je pomembno, da so prehranske 

vsebine vključene že v osnovnošolsko izobraževanje in so del obveznega izobraževanja. Z 

vključevanjem prehranskih vsebin vplivamo na boljše prehransko znanje otrok in 

mladostnikov. Prehransko izobraževanje pomembno vpliva tudi na oblikovanje 

prehranjevalnih navad v nadaljnjem življenju, zato postaja vedno bolj aktualno tudi na 

področju številnih raziskav (Kostanjevec, 2013). 

Otroci in mladostniki se za izbiro hrane odločajo predvsem na podlagi njenega okusa, barve in 

vonja, kar pomeni, da se odločajo na podlagi svojih želja. Glede prehrane imajo otroci slabo 

oziroma površno znanje. Načeloma poznajo splošna priporočila, ne poznajo pa načinov, kako 

ohraniti zdravo prehranjevanje in kako zelo pomembno je le-to. Zato je vloga 

osnovnošolskega izobraževanja zelo pomembna, saj lahko s prehranskimi vsebinami 

vplivamo na zdrave prehranjevalne navade otrok (Gregorič, 2010). 

V Sloveniji je največ prehranskih vsebin vključenih v predmet gospodinjstvo, in sicer v 

šestem razredu osnovne šole ter tudi pri izbirnih predmetih, ki se navezujejo na 

prehranjevanje. Pri obravnavi prehranskih vsebin lahko učitelji uporabljajo vizualna sredstva, 

s pomočjo katerih vplivajo na boljše prehranjevalne navade, boljše razumevanje prehrane ter 

vplivajo na stališča učencev glede zdravega prehranjevanja. Pri urah gospodinjstva učitelji 

uporabljajo različna vizualna sredstva, med katera prištevamo prehransko piramido, 

prehranski krožnik in tudi – prehranske karte (Kostanjevec, Koch in Polak, 2007). 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kako uporabne in učinkovite so prehranske karte 

kot vizualno didaktično sredstvo pri pouku. Ugotoviti sem želela, kako razumljive so 

informacije, ki so zapisane na prehranskih kartah, in katere informacije učenci na kartah 

opazijo. Rezultati raziskave so lahko v pomoč učiteljem pri izbiri prehranskih kart kot 

didaktičnega sredstva pri pouku. Na podlagi rezultatov je mogoče oblikovati predloge 

izboljšave in načina uporabe prehranskih kart pri pouku. 
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2 TEORETIČEN DEL 

 

2.1 PREHRANSKE VSEBINE V PREDMETNIKU OSNOVNE ŠOLE 

 

Velik problem današnje družbe je nezdravo prehranjevanje, nepoznavanje smernic zdravega 

prehranjevanja in premalo gibanja. Številni avtorji opozarjajo na to, da so prehranske vsebine 

pomemben del kurikuluma ter da je tem vsebinam treba nameniti več učnih ur, saj s tem 

vplivamo na stališča, ravnanja in odnos posameznika do prehranjevanja in prehrane 

(Kostanjevec, Jerman in Koch, 2011). 

Prehranske vsebine pomembno prispevajo k izboljšanju prehranskega znanja otrok. Redno 

izobraževanje lahko vpliva na oblikovanje stališč, ta pa naprej vplivajo na izvajanje 

določenega vedenja. Primarni cilj izobraževanja je predvsem ta, da učencem oblikujemo 

zdrave prehranjevalne navade (Kostanjevec, 2013). 

Prehranske vsebine predstavljajo pomemben vsebinski del gospodinjskega izobraževanja tako 

v svetu kot pri nas. Številni strokovnjaki se strinjajo, da je potrebno gospodinjstvu nameniti 

več pozornosti predvsem v šolah, saj ravno izobraževanje prispeva k bolj zdravemu načinu 

življenja in daljši življenjski dobi (Lichtenstein in Ludwig, 2010). 

Barbarič (2017) je v svoji diplomski nalogi raziskala gospodinjsko izobraževanje v različnih 

državah po svetu. Na podlagi vsebinske analize predstavljenih učnih načrtov različnih držav 

lahko opazimo, da so prav prehranske vsebine najpogosteje in najobsežneje zastopane. V 

Grčiji imajo tako predmet gospodinjstvo tudi v srednji šoli, kjer osvojijo tudi prehranske 

vsebine predvsem na temo zdravega načina prehranjevanja. Na Malti največ pozornosti 

posvečajo ravno hrani, prehrani in zdravju. Njihovo učenje poteka predvsem izkustveno, zato 

imajo veliko praktičnega pouka. Učence zelo spodbujajo k zdravem načinu prehranjevanja in 

razumevanju vsakodnevne telesne aktivnosti. S prehranskimi vsebinami se srečujejo praktično 

vso osnovno šolo. Tudi v Kanadi imajo veliko prehranskih vsebin vključenih v šolanje, tako v 

osnovni, kot tudi v srednji šoli. Velik poudarek je na praktičnem delu. Učijo se namreč tehnik 

priprave atraktivnih, okusnih in hranilnih jedi, raziskujejo globalna vprašanja na temo 

prehrane, ugotavljajo, kaj vpliva na izbiro hrane itd. V Avstraliji in Novi Zelandiji pa se v 

sklopu gospodinjstva učijo le o prehranskih vsebinah. 

Avtorica ugotavlja tudi, da se predstavljeni sistemi močno razlikujejo od slovenskega, 

predvsem z vidika časa, ki je namenjen praktičnemu pouku in skupinskemu delu (tega je v 

tujini bistveno več) ter da se prehranske vsebine pojavljajo tako v osnovnih kot tudi v srednjih 

šolah. Države po vsem svetu dajejo velik poudarek zdravemu in aktivnemu življenju 

(Barbarič, 2017).  

Prehranske vsebine se v Sloveniji obravnavajo predvsem pri pouku gospodinjstva, in sicer v 

šestem razredu, kjer je 80 % vseh ur namenjenih ravno modulu hrana in prehrana. Po učnem 

načrtu predmeta gospodinjstvo naj bi učenci usvojili prehransko znanje v šestem razredu, in 

sicer pri modulu hrane in prehrane. V omenjenem modulu naj bi učenci spoznali splošne 
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vsebine o hrani ter mehansko in toplotno obdelavo živil. Predvidene vsebine zajemajo tudi 

delitev živil v skupine (Kostanjevec, 2013). V sklopu modula hrana in prehrana učenci 

spoznavajo tudi pomen zdrave prehrane, načine priprave hrane, higieno živil, deklaracije itd., 

ki so pomembne vsebine za kakovostno življenje (Program osnovna šola. Gospodinjstvo. 

Učni načrt, 2011). 

Operativni cilji in vsebine modula hrana in prehrana so podani v preglednici 1. 

Preglednica 1: Operativni cilji in vsebine pri modulu hrana in prehrana za predmet 

gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole. 

Operativni cilji Vsebine 

Vsebinsko področje: Hrana in prehrana 

Učenci: 

- razumejo priporočila zdrave prehrane, 

- interpretirajo prehranjevalne navade, 

- spoznajo nekatere načine 

prehranjevanja, 

- analizirajo človekove potrebe po 

hranilni in energijski vrednosti, 

- izdelajo oglasni material: plakat, 

članek za šolsko glasilo, prispevek o 

šolski prehrani za šolski radio.  

1. Hrana 

2. Prehrana: 

- uravnotežena 

- zdrava 

- varna 

- varovalna 

Vsebinsko področje: Označevanje živil 

Učenci: 

- razumejo informacije, ki jih razberejo 

z deklaracije, 

- razlikujejo znake kakovosti, 

- poznajo pojem blagovne znamke, 

- zasnujejo in dopolnjujejo zbirko 

znakov kakovosti in blagovnih 

znamk. 

1. Deklaracije: 

- zapis informacij na deklaraciji 

- rok uporabe 

2. Znaki kakovosti: 

- blagovna znamka 

- znak kakovosti 

Vsebinsko področje: Higiena prehrane 

Učenci: 

- razumejo pomen pravilnega 

shranjevanja živil, 

- razumejo pravilen način dela z živili, 

- spoznajo znake zastrupitev s hrano in 

osnovno ukrepanje v teh primerih. 

1. Higiena pri delu z živili  

2. Kupovanje in shranjevanje živil  

3. Higiena pri pripravi živil  

4. Okužba živil: 

- mikroorganizem 

- okužba 

- zastrupitev s hrano 

Preglednica 1 se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje preglednice 1. 

Vsebinsko področje: Mehanska in toplotna obdelava živil 

Učenci: 

- razvrščajo živila v skupine glede na 

hranljive snovi, 

- ustrezno sestavijo jedilnik za različne 

obroke in različne priložnosti, 

- interpretirajo spremembe hranljivih in 

zaščitnih snovi v času mehanske in 

toplotne obdelave, 

- analizirajo lastnosti živil, ki jih 

uporabljamo pri pripravi, 

- znajo pri svojem delu uporabljati 

kuharske knjige, recepte, 

- usvajajo spretnosti priprave in 

postrežbe hrane, 

-  pri pripravi hrane organizirajo svoje 

delo po načelih higienskega 

minimuma,  

- poznajo pripomočke in aparate za 

obdelavo živil in pripravo hrane, 

- poznajo kuhalno in servirno posodo 

in pribor, 

- pripravljajo pogrinjke za različne 

priložnosti, 

- usvajajo primerno obnašanje pri jedi. 

1. Živila: 

- žita in žitni izdelki 

- maščobna živila 

- sladkor 

- jajca 

- ribe 

- mleko in mlečni izdelki 

- meso in mesni izdelki  

- sadje in zelenjava 

2. Hranilne snovi:  

- zaščitne snovi 

- voda 

3. Osnovni kuharski postopki:  

- kuhanje 

- pečenje 

- cvrenje 

- dušenje 

 4. Pokušanje jedi 

 5. Senzorične lastnosti jedi: 

- videz 

- vonj 

-  okus 

- konsistenca 

 

Vir: Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011. 

Iz preglednice 1 je razvidno, da učenci pri modulu hrana in prehrana spoznajo osnovne 

prehranske vsebine, kar jim lahko pomaga pri izoblikovanju prehranjevalnih navad in 

vedenja. 

V Sloveniji v osnovnih šolah poleg obveznega predmeta gospodinjstvo ponujajo tudi izbirne 

predmete, ki se nanašajo na prehransko vsebino. V zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

učenci, v okviru izbirnih predmetov, in sicer načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane, 

pridobijo še dodatno znanje o prehranskih vsebinah. Izbirna predmeta ponujata več praktičnih 

vsebin in sta nadgradnja snovi, ki se obravnava pri obveznem predmetu gospodinjstva v 6. 

razredu. Pri teh predmetih naj bi učenci pridobili znanja s področja prehrane, le-ta danes 

predstavlja velik problem predvsem pri najstnikih, ki se pogosto srečujejo z raznimi boleznimi 

prehranjevanja. Učenci pri izbirnih predmetih pridobijo predvsem znanje, povezano z varno, 

varovalno in zdravo prehrano ter različnimi načini priprave hrane (Kostanjevec, 2013). 

Operativni cilji in predlagane vsebine izbirnih predmetov v zadnjem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju na temo prehranskih vsebin so prikazani v preglednicah 2 in 3. 
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V preglednici 2 so prikazani cilji in vsebine izbirnega predmeta sodobna priprava hrane. V 

sklopu omenjenega predmeta naj bi učenci pridobili dodatno znanje s področja hranilnih snovi 

in kako le-te vplivajo na zdravje človeka ter spoznajo, kakšne so potrebe organizma po 

posameznih hranilnih snoveh. Spoznajo tudi, kako pomanjkanje ali presežek določenih hranil 

vpliva na posameznikovo zdravje ter spoznajo, kakšna je varna hrana ter kakšne so posledice 

zastrupitve s hrano. Pri tem predmetu usvojijo tudi znanje s področja tehnološke priprave jedi, 

z namenom ohranjanja hranilnih vrednosti ter ustrezna gastronomsko kulinarična načela v 

zdravi prehrani. Pri učnih urah izbirnega predmeta imajo učenci na voljo več praktičnega dela 

kot pri obveznem predmetu v 6. razredu. Pri predmetu so lahko tudi bolj ustvarjalni in 

rešujejo primere iz vsakdanjega življenja, saj je eden izmed priporočenih učnih ciljev tudi 

spreminjanje že obstoječih receptov z namenom izboljšanja v smislu priprave bolj zdravega 

obroka. Spoznavajo tudi prehranjevalne navade in ugotavljajo, kakšne so lahko posledice 

slabih prehranjevalnih navad. Z opisanimi cilji želimo doseči večjo prehransko pismenost pri 

učencih, ki bo vplivala na njihovo nadaljnje odločanje pri prehranjevanju (Program 

osnovnošolskega izobraževanja. Sodobna priprava hrane. Učni načrt, 2009). 

Preglednica 2: Operativni cilji in vsebine pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane. 

 Tematski sklop: Hranilne snovi v povezavi z zdravjem 

Operativni cilji Vsebine  

Učenci: 

- utrdijo pridobljena znanja o hranilni, 

biološki in energijski vrednosti živil, 

- utrdijo razvrščanje živil v skupine po 

hranilni vrednosti, 

- sintetizirajo priporočila zdrave 

prehrane, 

- uporabljajo pravilen ritem 

prehranjevanja, 

- analizirajo pomen hranljivih snovi za 

zdravje človeka, 

- vrednotijo makro- in mikrohranila,  

- ovrednotijo potrebe organizma po 

posameznih hranljivih snoveh, 

- povezujejo pomanjkanje in 

preseganje količin hranil s 

spremembo zdravja in o tem pisno 

poročajo. 

1. Zdrava prehrana 

2. Ritem prehranjevanja 

3. Hranljive snovi v prehrani 

4. Potrebe organizma po hranljivih 

snoveh 

Preglednica 2 se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje preglednice 2. 

Tematski sklop: Kakovost živil in jedi 

Operativni cilji  Vsebine 

Učenci: 

- utrdijo pomen varne hrane in 

naštejejo vzroke kvara živil in 

posledice zastrupitev s hrano, 

- usvajajo kriterije kakovosti živil in 

jedi,  

- usvajajo primerjalno ocenjevanje 

živil in jedi, 

- si ogledajo živilskopredelovalni obrat 

v svojem kraju ali v bližini svojega 

kraja. 

1. Kakovost živil in jedi 

Tematski sklop: Priprava zdrave hrane 

Operativni cilji Vsebine  

Učenci: 

- razumejo priporočila o pripravi 

zdrave hrane, 

- spoznavajo tehnološke postopke 

priprave jedi z vidika ohranjanja 

hranilne vrednosti,  

- usvajajo načine predpriprave ter 

priprave živil in jedi z vidika 

ohranjanja hranljivih snovi, 

- usvajajo načine priprave 

polpripravljenih in pripravljenih 

živilskih proizvodov,  

- poznajo gastronomsko kulinarična 

načela v zdravi prehrani, 

- ocenjujejo in spreminjajo kuharske 

recepte v smislu priprave zdrave 

hrane in na osnovi njih pripravljajo 

zdravo hrano. 

1. Kriteriji za oceno zdrave hrane 

2. Postopki priprave zdrave hrane 

3. Predpriprava živil 

4. Priprava jedi 

5. Gastronomsko kulinarična načela pri 

pripravi obrokov 

Preglednica 2 se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje preglednice 2. 

Tematski sklop: Prehranske navade 

Operativni cilji Vsebine 

Učenci: 

- razumejo oblikovanje prehranskih 

navad 

- uporabljajo dobre prehranske navade,  

- analizirajo lastne prehranske navade, 

- ugotavljajo vzroke in posledice slabih 

prehranskih navad in razvijajo 

odgovornost do zdravja, 

- z razpravljanjem predstavijo dobre 

prehranske navade. 

1. Prehranske navade: 

- vplivi in razvoj, 

- dobre prehranske navade,  

- posledice slabih prehranskih navad. 

Vir: Program osnovnošolskega izobraževanja. Sodobna priprava hrane. Učni načrt, 2009. 

 

Preglednica 3 prikazuje operativne cilje in vsebine izbirnega predmeta načini prehranjevanja. 

V sklopu predmeta učenci pridobijo praktično znanje s področja prehranjenosti in samostojno 

izdelajo tudi svojo osebno kartotečno listo. Spoznavajo različne načine prehranjevanja, med 

drugim tudi tradicionalne načine prehranjevanja ter analizirajo posamezne prednosti in 

slabosti posameznih vrst prehranjevanja. Pri omenjenem predmetu spoznajo tudi prehrano 

posameznih starostnih skupin, kar je prednost predmeta, saj spoznajo značilnosti posameznih 

starostnih skupin. Seznanijo se tudi s prehranjevanjem v različnih razmerah, kar jim lahko 

koristi v nadaljnjem življenju (Program osnovnošolskega izobraževanja. Načini 

prehranjevanja. Učni načrt, 2009). 

Menim, da pri uresničevanju učnih ciljev pri predmetu gospodinjstvo, učencem lahko 

približamo dodatne prehranske vsebine, ki jim koristijo vse življenje. 

 

Preglednica 3: Operativni cilji in vsebine pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja. 

Tematski sklop: Prehranjenost 

Operativni cilji Vsebine  

Učenci: 

- razumejo pomen ustrezne 

prehranjenosti za zdravje organizma, 

- uporabljajo enostavne metode za 

ugotavljanje stanja prehranjenosti, 

- analizirajo stanje prehranjenosti,  

- izdelajo osebne kartotečne liste. 

1. Stanje prehranjenosti v povezavi z 

zdravjem  

 

2. Metode ugotavljanja stanja 

prehranjenosti 

Preglednica 3 se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje preglednice 3. 

Tematski sklop: Tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja 

Operativni cilji Vsebine  

Učenci: 

- poznajo nacionalne in drugačne 

načine prehranjevanja, 

- analizirajo nacionalne jedi na podlagi 

poznavanja posamezne dežele, 

- analizirajo pozitivne in negativne 

posledice posameznih vrst načinov 

prehrane, 

- ocenjujejo ustreznost in neustreznost 

načinov prehrane z vidika 

zagotavljanja dobrega zdravja, 

- pripravijo in senzorno, fiziološko in 

tehnološko ovrednotijo nacionalno 

jed. 

1. Tradicionalni načini prehranjevanja 

 

2. Drugačni načini prehranjevanja 

Tematski sklop: Prehrana v različnih starostnih obdobjih 

Operativni cilji Vsebine  

Učenci: 

- usvajajo osnovna napotila za 

prehrano različnih starostnih skupin 

prebivalstva, 

- analizirajo in načrtujejo prehrano v 

družini, 

- ovrednotijo šolsko prehrano. 

1. Prehrana: 

- dojenčka 

- majhnega otroka 

- šolarja 

- mladostnika 

- odraslega 

- starostnika 

- športnika 

-  nosečnice 

 

2. Načrtovanje prehrane v družini 

Tematski sklop: Prehrana v posebnih razmerah 

Operativni cilji Vsebine  

Učenci: 

- usvajajo način prehrane v naravi,  

- usvajajo način prehrane v izrednih 

razmerah. 

1. Prehrana v posebnih razmerah: 

- v naravi 

- v izrednih razmerah 

Vir: Program osnovnošolskega izobraževanja. Načini prehranjevanja. Učni načrt, 2009. 

Iz preglednice 3 je razvidno, da učenci pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja pridobijo 

znanje s področja prehrane določenih skupin (dojenček, mladostnik, odrasli, športnik, 

nosečnice itd.) in se seznanijo s tradicionalnimi in drugačnimi načini prehranjevanja. 
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2.2 POUČEVANJE PREHRANSKIH VSEBIN 

2.2.1 STOPNJE OTROKOVEGA RAZVOJA PO PIAGETU 

 

Poučevanje oziroma način poučevanja, ki ga izvajajo učitelji v razredu, je ključnega pomena. 

Kakovostno poučevanje zahteva vedenje, kako in kdaj kaj poučevati. Švedski psiholog Jean 

Piaget je opisal kognitivne stopnje otrokovega mišljenja in dojemanja sveta po letih. 

Poznavanje razvojnih stopenj omogoča učitelju, da prilagodijo svoje poučevanje tako, da bo 

otrokom bolj razumljivo in bodo bolj motivirani. Piaget je razdelil otrokov razvoj v štiri 

stopnje, in sicer (Polanc, 2013): 

1. Senzorična stopnja (od 0 do 18 mesecev): otrok sprejema svet preko igre in 

senzoričnih informacij; začne se zavedati samega sebe, okolice okrog sebe ter 

fizičnega sveta. 

2. Predoperacionalna stopnja (od 18 mesecev do 7 let): otroci preidejo z igre v bolj 

logično razmišljanje; postanejo bolj egocentrični; svet in izkušnje drugih vidijo z 

lastnega stališča; so že dovzetni za učenje, vendar z natančnimi in konkretnimi 

navodili. 

3. Konkretno operacionalna faza (od 7 do 11 let): otroci so zmožni logičnega 

sklepanja v fizičnem svetu, kjer so prisotni konkretni predmeti; niso več tako 

egocentrični. 

4. Formalno operacionalna faza (od 11 leta dalje): otroci so zmožni logičnega 

sklepanja, brez prisotnosti konkretnih predmetov; zamišljajo si lahko ideje in 

razmišljajo na abstraktni ravni (Polanc, 2013). 

 

2.2.2 SODOBNO POUČEVANJE 

 

Tradicionalni modeli poučevanja stremijo k točno določenemu vrstnemu redu, od poučevanja 

do preverjanja znanja. Tako so se učitelji v tradicionalnem didaktičnem modelu držali 

določenega zaporedja. Najprej so izvedli poučevanje, navadno v frontalni obliki, temu pa je 

sledilo utrjevanje snovi in na koncu preverjanje znanja. Poučevanje je tako delovalo po 

principu podajanja in prenašanja snovi, učenci pa so si vse to morali zapomniti v smislu 

učenja na pamet (Zupan, 2000). 

Sodobni načini poučevanja temeljijo na povezanosti aktivnosti vse od načrtovanja učnega 

procesa, poučevanja, preverjanja znanja ter načina spremljanja napredka učenca (Zupan, 

2000). 

Načini poučevanja, kot jih poznamo danes, se tako razlikujejo od tradicionalnega načina 

poučevanja. Učitelj ne predstavlja več edinega vira informacij učencem, saj lahko učenci 

dostopajo do informacij tudi preko računalnika, telefonov itd. Sodobni učitelj pouk prilagodi 

zahtevam časa tudi z uvedbo različnih aktivnih metod dela, ki lahko vključujejo tudi sodobno 

komunikacijsko tehnologijo. Učiteljeva naloga ni le suhoparno podajanje snovi, temveč ima 
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vlogo usmerjevalca in motivatorja za doseganje zastavljenih učnih ciljev. Učenci niso le 

sprejemniki informacij, ampak so aktivno vključeni v proces konstruiranja novega znanja. 

Aktiven pouk za učitelje torej pomeni, da morajo organizirati bolj zanimiv pouk in uporabljati 

različne metode, ki so sodobnejše in bližje učencem (Novak, 2005). Aktivno vključevanje 

učencev v pouk je za njih koristnejše, saj če se učenec v neko situacijo vživi, to znanje ostane 

trajnejše in učenec zna reševati podobne probleme tudi v prihodnosti (Mrak Merhar in Umek, 

2013). 

Učitelj mora biti pri izbiri metode dela pozoren na različne faktorje, ki vplivajo na pouk. 

Faktorji, ki lahko vplivajo na pouk so lahko dana situacija in pa sama snov, ki jo obravnava, 

hkrati pa se mora učitelj zavedati, da so vsi učenci različni, zato se mora prilagajati vsakemu 

posebej. Vsak pa si zapomni ravno tisto, kar mu je najbolj zanimivo in predstavljeno na njemu 

zanimiv način, kajti ravno to ostane v dolgotrajnejšem spominu. Poznamo dve metodi dela, 

glede na to, ali je aktivnejši učitelj ali učenec (Mrak Merhar in Umek, 2013). 

Slika 1 prikazuje delitev različnih metod dela. Metoda dela, kjer je aktiven samo učitelj 

(frontalna oblika pouka), učenci pa so nekoliko pasivni, se imenuje statična metoda. Takrat, 

kadar so aktivni učitelji in učenci, pa metodo imenujemo dinamična metoda. Med dinamične 

metode prištevamo tudi igro, s pomočjo katere je največkrat takšna metoda dosežena (Mrak 

Merhar in Umek, 2013). 

 

Slika 1: Delitev metod dela (Mrak Merhar in Umek, 2013) 

 

Sodobno poučevanje zahteva tudi, da učitelj v pouk vključuje različne didaktične učne 

materiale, ki mu pomagajo pri aktivnejšem vključevanju učencev v pouk ter posledično k 

aktivnejšemu pouku. Materiali morajo biti izbrani premišljeno in biti morajo predhodno 

pripravljeni (Hozjan, 2004). 
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Aktivne metode poučevanja zahtevajo celostno učenje. To pomeni, da mora biti učno okolje, 

v katerem sodeluje učenec, spodbudno, kar pomeni, da mora učitelj informacije podati na 

smiselni način, spodbujati mora domišljijo, igro in komunikacijo. Znanje, ki ga učenci 

pridobijo na tak način, da so pri pouku aktivni, je trajnejše in uporabno za nadaljnje reševanje 

novih vprašanj in problemov (Mrak Merhar in Umek, 2013). 

V sodobnem poučevanju pa še vedno uporabljamo metode, ki ne zahtevajo aktivnosti učencev 

v primeru, ko želimo določene informacije podati hitro in je namen učitelja, da jih učenci le 

slišijo (Mrak Merhar in Umek, 2013). 

Kot je bilo že omenjeno, je za kakovosten pouk ključnega pomena obvladovanje različnih 

metod poučevanja.  Ustrezna izbira metode nas lahko pripelje do želenega cilja. Pucelj Lukan 

(2011) metode poučevanja razvrsti po naslednjih kriterijih:   

- aktivnost udeležbe (ali so učenci aktivni ali ne), 

- ciljna skupina (ali gre za posameznike ali skupino ter starost), 

- tehnične možnosti (pripomočki itd.), 

- vsebina (ali je samo za seznanitev ali poglobljeno znanje), 

- cilji metod (učenje, osebna rast itd.). 

 

2.2.3 METODE POUČEVANJA PREHRANSKIH VSEBIN 

 

V učnem načrtu predmeta gospodinjstvo so navedene priporočene različne metode in oblike 

poučevanja, da bi učenci čim bolj samostojno usvojili znanje in si pridobili ustrezne spretnosti 

in veščine. To so priporočene metode dela (Kostanjevec, 2013): 

- metoda praktičnega dela, razvijanja spretnosti, 

- metoda reševanja problemov, 

- metoda dela z besedilom, 

- metoda terenskega dela, 

- metoda projektnega dela. 

Učenci si morajo pri pouku gospodinjstva pridobiti ustrezno prehransko znanje, za katero pa 

je pomembno ustrezno prehransko izobraževanje. Učitelji gospodinjstva imajo pri tem 

pomembno vlogo, saj so zadolženi za izbiro didaktičnih pristopov poučevanja in izbiro 

ustreznih učnih metod in oblik. Prav tako je pomemben odnos učitelja do zdrave prehrane 

(Murko, 2017). 

Murko (2017) je v svojem magistrskem delu ugotavljala, katere didaktične pristope obravnave 

prehranskih vsebin, uporabljajo učitelji. Ugotovila je, da se pri praktičnem delu učitelji 

odločajo večinoma za demonstracijsko metodo dela. Najpogostejša metoda dela je še vedno 

metoda razgovora, individualno obliko uporabljajo predvsem takrat, kadar obravnavajo 

teorijo. Učenci delajo v dvojicah predvsem takrat, kadar izdelujejo določene plakate. Pri 
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obravnavi prehranskih vsebin se učitelji poslužujejo uporabe didaktičnih pripomočkov 

(uporaba PowerPointa, spletnih učilnic, didaktičnih kart). Učencem frontalna oblika ni všeč, 

vendar jo učiteljice uporabljajo takrat, ko morajo učencem podati jasna navodila, nato pa 

uporabljajo druge metode. Učne ure imajo načrtovane tako, da znotraj ene ure uporabijo več 

metod, saj so učenci na tak način najbolj motivirani za delo. 

 

2.2.4 VKLJUČEVANJE IGRE V POUK- DIDAKTIČNE IGRE 

 

Že v preteklosti je bila igra ključen dejavnik pri razvoju otrok v odrasle osebe, saj je bila 

način vzgoje. Med igro so se otroci razvijali v odrasle osebe in si hkrati popestrili življenje. 

Učili so se od svojih staršev s posnemanjem njihovega vedenja in delovanja tako, da so 

aktivnosti ustrezno prilagajali. Iz tega se je razvila igra, ki je bila zabavna in sproščujoča 

(Pistotnik, 1995). Igra je življenjsko pomembna in naravna. Otrok, katerega sestavni del 

življenja je igra, skozi njo spoznava in raziskuje svet, predela različne dileme, strah in kar je 

najpomembnejše spoznava srečo in veselje. Igra je za otroka pomembna tudi zaradi tega, ker 

se otrok tako uči govoriti, širi svoj besedni zaklad in spozna načine odzivanja na dane 

situacije. Ljudje okoli otroka ga lahko spremljajo otroka skozi igro in tako spoznavajo, kakšen 

je, na katerih področjih še potrebuje pomoč in kaj ga osrečuje (Sopko, 2013). 

Igra tudi danes predstavlja velik pomen v otrokovem razvoju, saj skozi igro spoznava samega 

sebe in se razvija v odraslo osebo. Otrok, ki pridobiva znanje skozi igro, je motiviran za delo, 

je manj pod stresom, znanje, ki ga pridobi skozi igro med poukom, je trajnejše. Učitelji, ki v 

pouk vključujejo didaktične igre, morajo biti pri tem pozorni na to, da z igro uresničujejo učne 

cilje ter da učencem podajo ustrezna navodila in jih pri igri spremljajo (Rušnjak, 2014). 

Igra, kot metoda poučevanja že sama po sebi vsebuje takšne elemente, ki privlačijo 

posameznika zato je ne zapusti kar tako. Z uporabo te metode pri učencih spodbudimo 

igrivost in predvsem to sproščenost ter visoko motiviranost za igro (Whitton in Moseley, 

2012). Med igro uporabljamo tako miselne sposobnosti kot tudi gibanje, kar pomeni, da 

povezano delujeta tako desna kot leva stran možganov, kar povzroči, da si zapomnimo veliko 

več in na daljši rok (Ginnis, 2004). 

Samo ime didaktična igra izhaja iz besede didaktika. Beseda didaktika je v Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika opredeljena kot veda o poučevanju. Je pedagoška disciplina, 

njeno ime izhaja iz grške besede didasko, ki pomeni poučevati oziroma učiti (Mrak Merhar, 

Umek, Jemec in Repnik, 2013). 

V pedagoški enciklopediji opredeljujejo didaktično igro kot igro, v kateri so smiselno 

načrtovana pravila in vsebine z namenom spodbujati učenčeve dejavnosti za dosego učnega 

cilja. Učenci se navadno teh ciljev ne zavedajo, igra pa jim pomaga pri učenju. Igre imajo pri 

pouku pomembno vlogo, saj se lahko uporabljajo kot učinkovita metoda pri vseh korakih 

pouka. Lahko so uporabne za ponovitev snovi, usvajanje novega znanja, utrjevanje določene 

snovi ali pa so namenjene motivacijskem uvodu posamezne učne ure (Pečjak, 2009). 
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Dobro načrtovana in uporabljena didaktična igra pripomore k uresničevanju določenega 

učnega cilja. Znanje, ki je pridobljeno me didaktično igro, ostane učencem dlje v spominu, 

zato je takšna metoda poučevanja zelo koristna (Mrak Merhar in Umek, 2013). 

Didaktične igre se od naravne igre razlikujejo po tem, da: 

- so pri navadni igri otroci povsem svobodni, pri didaktični igri pa morajo sodelovati vsi 

učenci skupaj, 

- pri didaktični igri moramo realizirati učne cilje, medtem ko se pri navadni igri le 

zabavajo, 

- mora biti didaktična igra vodena in nadzorovana (s strani učitelja) in imeti določena 

pravila (Vankuš, 2005). 

Glavna lastnost didaktičnih iger je ta, da naj ne bi imele preveč zahtevnih pravil, ampak 

morajo biti čim bolj privlačne in učencem zanimive. Pri didaktični igri gre za celostno učenje, 

saj razvijajo domišljijo, so zabavne, zahtevajo komunikacijo in vsebujejo veliko humorja. 

Glavni namen je, da se učenci počutijo dobro in se zabavajo (Šinigoj, 2010). 

Didaktične igre se lahko izvajajo v učilnici ali v drugih prostorih šole, kot so: telovadnica, 

igrišče ali v naravi. Pri didaktični igri moramo biti pozorni na to, da ima jasna navodila in 

pravila ter da je pod nadzorom (po navadi pod nadzorom učitelja). Učiteljeva vloga ni samo 

nadzorovati igro, ampak tudi usmerjanje, z namenom doseči zastavljene učne cilje. 

Didaktične igre imajo pomembno vlogo za učence, saj vplivajo na njegovo kreativnost, 

domišljijo, interes ter sodelovanje v skupini, saj igre navadno potekajo v skupini, lahko pa so 

tudi individualne. Učenci med igro uporabljajo tako svoje že usvojeno znanje kot tudi 

izkušnje, tekom nje pa pridobivajo novo znanje in izkušnje, ki se ravno z igro dolgotrajnejše 

vtisnejo v spomin (Vankuš, 2008). 

Pomen didaktičnih iger je velik, saj si otroci pridobivajo različne veščine ter razvijajo sledeče 

(Klemen, 2010): 

- govor (možnosti komunikacije, poslušanje drugega učenca itd.), 

- motoriko,  

- čutila, 

- miselne sposobnosti, 

- domišljijo, 

- ustvarjalnost, 

- izkušnje in znanje, 

- spoznavanje med vrstniki, 

- lastnosti posameznika (pogum itd.).  

Pri pouku gospodinjstva se lahko izvaja veliko didaktičnih iger, predvsem na temo zdrave 

prehrane in prehrane na splošno. Glavni cilj takšnih didaktičnih iger je predvsem to, da 

učence ozavestimo o pravilnem načinu prehranjevanja, da spoznajo glavne razlike med 

zdravo in nezdravo prehrano in da znajo sestavljati jedilnike. Pripomočki, ki jih lahko 



Kostelac,  S. (2019). Uporaba prehranskih kart pri prehranskem izobraževanju. Magistrsko 

delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

14 
 

uporabljamo za didaktične igre, so lahko embalaže živil, s pomočjo katerih lahko 

ovrednotimo, ali je neko živilo zdravo ali ne (Klančnik, 2011). 

Ferlan (2018) v svojem magistrskem delu obravnava uporabo didaktičnih iger pri pouku 

gospodinjstva. Z raziskavo je ugotovila, da učenci ki pri prehranskih vsebinah uporabljajo 

didaktične igre, osvojijo več znanja kot tisti, ki niso uporabljali didaktičnih iger. Učenci so 

bili z uporabljeno metodo didaktičnih iger zadovoljni in si želijo, da bi se tak način 

poučevanja večkrat vključil v pouk. Bili so bolj motivirani, saj se jim je tak način 

pridobivanja znanja zdel zabaven in ure niso bile dolgočasne. Iz raziskave je tudi razvidno, da 

so se učenci skozi didaktično igro, ki so jo izvajali v skupini, naučili več, kot pa individualno. 

Pri poučevanju je pomembno, da učitelji uporabljajo čim več ustreznih didaktičnih učnih 

sredstev. Glavna uporabnost le-teh je, da spodbujajo kognitivni konflikt, predstavljajo 

demonstracijsko sredstvo in vplivajo na aktivnost učenca. Učencu naj bi omogočali lažji 

prehod s konkretne na abstraktno raven (Jaklin, 2016). Didaktična učna sredstva, ki jih lahko 

uporabljamo pri predmetu gospodinjstvo so tudi prehranske karte, prehranski krožnik, 

prehranska piramida, razne aplikacije in spletne strani na temo prehranjevanja. S pomočjo 

specialnih didaktičnih sredstev lahko izvajamo različne didaktične igre. Predstavljajo 

didaktični pripomoček, s pomočjo katerega učence spodbujamo k zdravemu načinu 

prehranjevanja (Jurak idr., 2016).  

 

2.3 VIZUALIZACIJA V IZOBRAŽEVANJU 

 

Aktivna udeležba pri pouku je eden od pomembnih kriterijev kakovosti poučevanja, saj ravno 

aktivnost učenca pripomore k boljšem pomnjenju. Kot je razvidno iz slike 2, si posameznik 

zapomni 90 % več, če neko stvar naredi sam. V primeru branja si posameznik zapomni 10 % 

tistega, kar prebere. Od tega, kar sliši, si zapomni 20 % in 30 % od tega, kar vidi. Kadar nekaj 

slišimo in vidimo hkrati, pa si zapomnimo 50 % (Kolb in Miltner, 2005). 
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Slika 2: Koliko si zapomnimo (Beyer, 1992) 

 

Vizualizacija je novejši pojem in se aktivno uporablja zadnjih nekaj let. S pomočjo 

vizualizacije podatke prirejamo v tako imenovane agregirane vrednosti, kar pomeni, da gre za 

predstavitev podatkov v takšni obliki, ki je bolj razločna kot številke, besede in tabele. V 

današnjem svetu, ko nam primanjkuje časa za vsa opravila, nam vizualizacija omogoča, da 

sprejemamo informacije na hitrejši način in da podatke predstavimo v bolj učinkoviti obliki 

(Marr, 2017). 

Človek ima sposobnost sprejemanja in obdelave informacij, kar je za pridobivanje znanja 

velikega pomena. Ravno vizualni elementi so tisti, ki so pri človeku najbolj izraziti. Ustrezna 

vizualizacija namreč pomembno vpliva na dojemanje človeka in po navadi ustrezen vizualni 

element resnično pove več kot tisoč besed. Pri večini ljudi je namreč ravno vid tisti, ki 

predstavlja najpomembnejše čutilo. S pomočjo slike in  ob ustrezni razlagi lahko v spominu 

obdržimo 30 % več informacij, kot če bi jih sprejemali samo preko poslušanja (Kostanjevec, 

Koch,  in Polak, 2007). 

Pomen vizualizacije lahko zasledimo že v starem kitajskem pregovoru, ki pravi, da je ena 

slika vredna deset tisoč besed. Prvi, ki je predstavil vizualno metodo pri pouku, je bil Jan 

Amos Komnesky. Njegova zamisel je bila, da naj bi učenci pri pouku vsako vsebino spoznali 

tudi preko slike. Današnja tehnologija nam to omogoča, saj imamo dostop do veliko spletnih 

virov, kar učiteljem pomaga pri uspešnem vključevanju vizualizacije v pouk (Vrtačnik, Ferk, 

Dolničar in Sajovec, 1999). 
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2.3.1 VIZUALNA PISMENOST 

 

Tradicionalne oblike poučevanja, kot sem že omenila, se danes ne uporabljajo zelo pogosto. 

Današnji otroci imajo namreč že ob vstopu v šolo izkušnje z digitalno pismenostjo in ostalimi 

oblikami slikovnih pomenov (Grosman, 2009). 

Vizualna pismenost je izraz, ki so ga razni avtorji prvič uporabili v sredini 20. stoletja. Gre za 

zmožnost dekodiranja pomena nebesednih sporočil, bodisi slik, fotografij, stripov, filmov itd. 

Sposobni moramo biti gledati, videti in razumeti hkrati. Zgodovina in predmeti iz zgodovine 

nam že kažejo na začetke uporabe vizualizacije (jamske slike govorijo o življenju takrat). V 

vsakdanjem življenju uporabljamo veliko vizualnih znakov, ki jih razumemo, ker so 

dogovorjeni in rabljeni globalno. Tako na primer vemo, da se moramo pred semaforjem 

ustaviti, ko sveti rdeča luč, ustavimo pred stop znakom itd. (Rot Gabrovec, 2009). 

 

2.3.2 VIZUALIZACIJA PRI POUKU 

 

Pri pouku, še posebej pri pouku naravoslovja, se metoda vizualizacije pogosto uporablja, saj 

je ravno ta metoda učinkovita predvsem pri razlagi abstraktnih pojmov. Vizualizacijski 

elementi, ki jih učitelj uporablja pri svojem pouku, so slike, fotografije, miselni vzorci, skice 

itd. Glavni namen uporabe le-teh je boljša predstava in razumevanje podane snovi (Vogrinc in 

Devetak, 2007). 

Uporaba vizualizacije pri pouku je odvisna od kognitivnih značilnosti modernih generacij 

učencev. Učitelji uporabljajo vizualizacijo predvsem pri predstavitvi obsežnejšega učnega 

gradiva, in sicer v obliki, ki je najbolj primerna za zaznavanje, razumevanje in pomnjenje. 

Vizualizirano učno gradivo predstavlja močno didaktično sredstvo, katerega uporaba mora 

povečati motivacijo in mora ustrezati učnim ciljem (Bilousova in Zhyteneva, 2014). 

S pomočjo vizualizacije želimo pri učencih doseči pravilno razumevanje vseh pojmov 

(Chuang in Liu, 2012). Pri poučevanju uporabljamo didaktične pripomočke, ki so velikokrat 

vizualni element. Takšni pripomočki vsekakor niso nadomestilo za izgovorjene besede, 

pomagajo pa nam pri boljšem razumevanju in doseganju učnih ciljev (Kostanjevec, Koch in 

Polak, 2007). 

Razvoj tehnologije je pripomogel k razvoju vizualizacijskih učnih sredstev in predvsem 

uporabe le-teh pri pouku (Rizman, 2015).V naravoslovnem izobraževanju namreč naletimo na 

veliko abstraktnih pojmov, ki so učencem velikokrat nerazumljivi, zato se posledično pri 

učencih razvije neustrezen mentalni model. Abstraktnost lahko zmanjšamo z uporabo 

različnih vizualizacijskih elementov, ki pa morajo biti enostavni in uporabni (Slapničar, 

Svetičič, Torkar, Devetak in Glažar, 2015). Vizualizacijski elementi poleg tega, da 

odpravljajo razna napačna razumevanja, povečajo zanimanje in pripomorejo k boljšemu 

spremljanju pouka ter večji motiviranosti za spoznavanje nove učne vsebine (Wu, Krajcik, 
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Soloway, 2001). So glavni del današnjega pouka in ne bi smeli biti izpuščeni. Napredek v 

tehnologiji (IKT- informacijsko-komunikacijska tehnologija) nam pri današnjem sodobnem 

pouku omogoča lažjo predstavitev abstraktnih in kompleksnih pojmov (Devetak, 2012). 

Učinkovita uporaba vizualizacije pri pouku zavzema tudi vizualno pismenost oziroma 

sposobnost vizualizacije, zato mora posameznik razviti tri ravni, ki so: 

- VIZUALNO MIŠLJENJE (vključevanje podob v zavestno in podzavestno mišljenje; 

uporaba različnih črk, oblik, barv itd.), 

- VIZUALNO UČENJE (razvijanje vizualnih podob, ustvarjanje novega znanja in 

uporaba le-tega za nadaljnje učenje), 

- VIZUALNO KOMUNICIRANJE (podajanje vizualnih informacij naprej ostalim) 

(Devetak, 2012). 

Vizualizacijske elemente v šolah predstavljajo tudi različni didaktični pripomočki. Pri pouku 

gospodinjstva učence učimo o zdravem načinu življenja s poudarkom na zdravem 

prehranjevanju. Da bi učencem pomagali do boljšega razumevanja zdravega prehranjevanja, 

uporabljamo veliko vizualnega materiala. Eden najbolj pogosto uporabljenih didaktičnih 

pripomočkov je prehranska piramida, ki se uporablja kot vizualni pripomoček že vrsto let 

(tako v Sloveniji, kot tudi drugod po svetu). Med sodobne vizualne materiale pa uvrščamo še 

prehranski krožnik in tudi prehranske karte (Kostanjevec, Koch in Polak, 2007). 

 

2.4 VIZUALNE SMERNICE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA 

 

Danes je osveščanje in učenje zdravega prehranjevanja vse bolj pomembno, o čemer pričajo 

tudi smernice različnih držav pri nas in v svetu (tudi evropske države so si podobne po 

smernicah zdravega prehranjevanja). Poudarjajo predvsem uživanje veliko sadja in zelenjave, 

polnozrnatih izdelkov in omejujejo vnos alkoholnih pijač, nasičenih maščob, soli in dodanega 

sladkorja. Didaktična pripomočka, ki se uporabljata v Sloveniji pri pouku gospodinjstva, sta 

vsekakor prehranska piramida in prehranski krožnik, ki hkrati predstavljata tudi vizualni 

smernici zdravega prehranjevanja (Montagnese idr., 2015). Enega izmed sodobnih vizualnih 

materialov pa lahko predstavljajo tudi prehranske karte (Kostanjevec, Koch in Polak, 2007). 

Otroci, mladostniki in odrasli naj bi se držali priporočil za zdravo prehranjevanje. Zdrava 

prehrana je pomembna za otroke in mladostnike, saj je ravno doba odraščanja obdobje 

fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja posameznika. Hrana ima v 

mladostniškem obdobju poleg fiziološke potrebe tudi velik psihološki vpliv. Ravno energijsko 

in hranilno uravnotežena prehrana je pomemben dejavnik varovanja zdravja (Smernice 

zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 2005). 
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Slika 3: CINDI Prehranska piramida (CINDI, 2016) 

 

Prehranska piramida predstavlja priporočeno prehrano, ki je razvrščena v različne skupine in 

nivoje. Razdeljena je v pet skupin: 1. mleko in mlečni izdelki, 2. meso in mesni izdelki, 3. 

sadje, 4. zelenjava, 5. škrobna živila. Spodnji del piramide prikazuje živila, ki naj bi jih 

uživali vsakodnevno. Na vrhu piramide so živila, ki naj jih ne bi preveč vključevali v 

prehrano. Torej, bolj kot gremo proti vrhu piramide, bolj naj bi se delež živil, ki jih 

vsakodnevno zaužijemo, zmanjševal (Kostanjevec, Koch in Polak, 2007). CINDI prehranska 

piramida je podobna, vendar vključuje poleg ostalega še aktivnost posameznika in tekočino, 

ki sta pomembna elementa zdravega življenja (CINDI, 2016). 

Poleg prehranske piramide poznamo še prehranski krožnik. Le-ta je leta 2011 postal nekakšna 

alternativa prehranski piramidi in je svetovno uveljavljen. Namenjen je vsem starostnim 

skupinam, tako otrokom kot odraslim. Prehranski krožnik je preprost, barvit in predstavlja 

razmerje med sadjem, zelenjavo, beljakovinami in mlečnimi izdelki. Predstavlja torej 

razmerje med različnimi skupinami živil. Ljudi usmerja in spodbuja k uravnoteženi in zdravi 

prehrani s posebnim poudarkom uživanja zelenjave in polnozrnatih izdelkov (Wansink in 

Kranz, 2013).  

Prehranski krožnik temelji predvsem na posameznih obrokih, torej poudarja zdrav in 

uravnotežen obrok za razliko od prehranske piramide, ki prikazuje način prehranjevanja skozi 

celoten dan. Pri prehranskem krožniku je poudarek na povečanem vnosu beljakovin, mlečnih 

izdelkov in zelenjave, medtem ko je vnos ogljikovih hidratov zmanjšan (Layman, 2014). 
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Pri prehranskem krožniku gre za vizualno smernico, ki je prikazana na zanimiv, barvit in 

enostaven način. Krožnik je razdeljen na posamezne dele in prikazuje količino posamezne 

skupine živil, ki naj bi jo človek zaužil pri enem obroku. Prehranski krožnik je razdeljen na 4 

dele, in sicer (Choose MyPlate, 2011): 

1. Polovico krožnika naj bi predstavljala sadje in zelenjava. Pomembno je predvsem, da 

zaužijemo raznovrstno zelenjavo in sadje. Bili naj bi različnih barv in predvsem sveži. 

2. Četrtina krožnika naj bi predstavljala polnozrnata žita in žitni izdelke, kot so 

polnozrnati kruh, oves, rjavi riž itd.  

3. Druga četrtina pa naj bi predstavljala beljakovine. Sem prištevamo meso, ribe itd. 

Dobro je, da se izogibamo rdečemu mesu in predelanim mesnim izdelkom (Choose 

MyPlate, 2011). 

Po priporočilih prehranskega krožnika naj bi izbirali predvsem rastlinska olja, kot so olivno in 

arašidovo olje. Paziti pa moramo na vnos živil, ki vsebujejo veliko trans maščobnih kislin. 

Prehranski krožnik usmerja v redno uživanje tekočine, daje prednost predvsem vodi in čaju 

(Choose MyPlate, 2011). 

 

 

Slika 4: Prehranski krožnik (Choose MyPlate, 2011) 

 

Prehranski krožnik in prehranska piramida sta torej dobri vizualni sredstvi, ki se med seboj 

dopolnjujeta in prikazujeta vizualne smernice zdravega prehranjevanja. Prav tako sta dober 

vizualni pripomoček, saj ju lahko pri pouku gospodinjstva uporabljamo kot didaktični 

sredstvi. 

Ob ustrezni uporabi lahko tudi prehranske karte smiselno vključimo v pouk, saj predstavljajo 

vizualno smernico prehranjevanja. Ob uporabi le-teh, se lahko učenci skozi igro ob slikovnih 

informacijah naučijo smernic zdravega prehranjevanja. 

V nadaljevanju se bom osredotočila na prehranske karte, s pomočjo katerih lahko izvajamo 

različne učne aktivnosti, ki temeljijo tudi na vizualizaciji. 
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2.5 PREHRANSKE KARTE 

 

Prehranske karte predstavljajo vir informacij o hranilni vrednosti živila in s pomočjo le-teh se 

lahko odločamo za izbiro bolj zdravih živil, ki jih lahko vključimo v zdravo prehranjevanje. 

Prehranske karte so primerne za uporabo tako v osnovni kot tudi v srednji šoli in predstavljajo 

sredstvo za učenje o živilih in prehrani (Kordaki, Gousiou, 2015). Učencem dajejo možnost, 

da se lažje odločajo za izbiro bolj zdrave prehrane in bolj zdravega prehranjevanja 

(Lakshman, Sharp, Ong in Forouhi, 2010). 

Uporaba prehranskih kart pri pouku omogoča dinamično in aktivno obliko pouka. Z igro, pri 

kateri uporabljamo prehranske karte, učencem omogočamo tudi pridobivanje komunikacijskih 

spretnosti in interakcijo z ostalimi učenci (Jurak idr., 2016). 

Prehranske karte, ki so bile izdelane v okviru projekta »Uživajmo v zdravju« predstavljajo 

hranilno in energijsko vrednost živil. Na njih so slike živil, ki jih najpogosteje uživamo in se z 

njimi srečujemo v vsakdanjem življenju (Jurak idr., 2016). 

Lampe (2017) je ugotavljala, kako zanimive in uporabne se zdijo prehranske karte učencem in 

ali s pomočjo njih pridobijo boljše rezultate. Osredotočila se je na temo mleka in mlečnih 

izdelkov ter učencem predstavila didaktično igro s pomočjo prehranskih kart. Ugotovila je, da 

so si tisti učenci, ki so uporabljali prehranske karte, zapomnili več in so pri pouku bolj 

sodelovali ter jih je takšna oblika pouka zelo motivirala. Učenci so tudi izrazili mnenje, da bi 

lahko večkrat uporabljali prehranske karte pri pouku gospodinjstva. 

 

2.5.1 OPIS PREHRANSKIH KART 

 

Prehranska karta je opremljena s slikovnimi, besednimi in številčnimi informacijami. Na 

vsaki karti je slika živila in ustrezen barvni rob, ki nakazuje, v katero skupino živil spada 

posamezna karta. Opisana je hranilna in energijska vrednost živila in velikost porcije 

posameznega živila. Pri nekaterih kartah opazimo tudi prehranski semafor, ki nam omogoča 

hitro ugotavljanje prehranskega profila živila. Glavna naloga prehranskih kart je, da 

omogočajo učitelju izvedbo različnih aktivnosti za spoznavanje skupin živil, hranilnih  in 

energijskih vrednosti živil ter so mu v pomoč pri prikazu kombinacij zdravih obrokov (Jurak 

idr., 2016). 
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Slika 5: Prehranska karta – jagoda (Jurak idr.,2016) 

 

Prehranska karta na sliki 5 je oblikovana tako, da na njej vidimo sliko živila, ime živila, barvo 

sadja (ali zelenjave) in tabelo, znotraj katere je predstavljena energijska vrednost živila na 100 

gramov živila ter makrohranila in mikrohranila v miligramih. Karte imajo različno obarvane 

robove, ki prikazujejo, v katero skupino živil spada posamezno živilo. Rumena barva roba 

kaže na to, da to živilo spada med skupino živil s skupnim imenom, in to je sadje.  

 

 

Slika 6: Prehranska karta – čokoladni namaz z lešniki (Jurak idr., 2016) 
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Prehranska karta na sliki 6 prikazuje enake informacije kot prehranska karta na sliki 5, le da 

tukaj opazimo še prehranski semafor. Ta nam prikaže mejne vrednosti količine sladkorja, 

maščob in natrija v gramih na 100 gramov živila. Če določeno živilo presega priporočeno 

količino sladkorja, maščobe ali natrija, je to prikazano z rdečim krogcem. Živilo, ki ima 

srednjo priporočeno mejo uživanja sladkorja, maščob ali natrija, je označeno z rumenim 

krogcem. Spodnja priporočljiva meja uživanja že prej naštetih živil pa je prikazana z zelenim 

krogcem (Lampe, 2017). 

 

Preglednica 4: Priporočene količine maščob, sladkorja in soli v gramih na 100 gramov živila – 

hrane (Veš kaj ješ, b.d.) 

HRANA (g/100g) DOBRO SREDNJE SLABO 

Maščobe do 3 od 3 do 20 nad 20 

Nasičene maščobne 

kisline 

do 1 od 1 do 5 nad 5 

Sladkor do 5 od 5 do 15 nad 15 

Sol do 0,3 od 0,3 do 1,5 nad 1,5 

Prehranska vlaknina nad 6 od 3 do 6 do 3 

 

 

Preglednica 5: Priporočene količine maščob, sladkorja in soli v gramih na 100 mililitrov 

pijače (Veš kaj ješ, b.d.) 

PIJAČA (g/100ml) DOBRO SREDNJE SLABO 

Maščobe do 1,5 od 1,5 do 10 nad 10 

Nasičene maščobne 

kisline 

do 0,75 od 0,75 do 2,5 nad 2,5 

Sladkor do 2,5 od 2,5 do 6,3 nad 6,3 

Sol do 0,3 od 0,3 do 1,5 nad 1,5 

 

Podatki, ki jih vsebuje prehranska karta so: 

1. SLIKA ŽIVILA: Vsaka prehranska karta vsebuje sliko živila, ki ga predstavlja. 

2. IME ŽIVILA: Vsaka prehranska karta vsebuje poimenovanje živila, ki je na sliki. 

3. BARVA ROBA PREHRANSKE KARTE. 
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Preglednica 6: Prikaz barve robu prehranske karte, glede na skupino živil (Jurak, 2016) 

SKUPINA ŽIVIL BARVA ROBU PREHRANSKE KARTE 

Sadje Rumena 

Zelenjava Zelena 

Mleko in mlečni izdelki Bela 

Maščobe in maščobna živila Oranžna 

Žita in žitni izdelki Rjava 

Meso, mesni izdelki, ribe, jajca Rdeča 

Pijače  Modra 

Sladkarije in slani prigrizki Vijolična 

Maslo  Bela + oranžna 

Stročnice  Zelena + rdeča 

Krompir, koruza, pire krompir, zamrznjen 

pomfri 

Zelena + rjava 

Kostanj  Rumena + rjava 

Oreščki  Rumena + oranžna 

 

4. BARVA SADJA IN ZELENJAVE: Prehranske karte, na katerih so sadje ali zelenjava, 

vsebujejo ponazorjeno barvo okvirja, v katerem je ime sadja ali zelenjave. Z 

raznobarvnostjo spodbujamo uporabnike k uživanju raznovrstnega in raznobarvnega 

sadja ali zelenjave. 

5. ENERGIJSKA VREDNOST ŽIVILA: Podana je v kilodžulih (kJ) na 100 gramov 

živila. 

6. VSEBNOST MAKROHRANIL: Podana so makrohranila (beljakovine, ogljikovih 

hidrati, maščobe) v gramih. 

7. VSEBNOST MIKROHRANIL: Podana so mikrohranila (vitamin A,C,D; natrij, kalcij, 

železo) v miligramih. 

8. PREHRANSKI SEMAFOR 

9. PORCIJA: Običajna velikost porcije posameznega živila, ki ga zaužijemo naenkrat 

(Jurak idr., 2016). 

 

2.5.2 UPORABA PREHRANSKIH KART PRI POUKU 

 

Prehranske karte se uporabljajo pri pouku gospodinjstva, in sicer predstavljajo učno sredstvo, 

ki ga lahko uporabljamo za izvedbo različnih učnih aktivnosti, kot je na primer spoznavanje 

posameznih živil, spoznavanje pomena kombiniranja živil pri pripravi jedi in podobno kot 

tudi izvajanje učenja s pomočjo didaktičnih iger. 

Lampe (2017) je v empiričnem delu svojega diplomskega dela predstavila tudi nekaj 

didaktičnih iger z uporabo prehranskih kart. Učencem je razdelila nekaj prehranskih kart, ki 

sodijo v skupino mleka in mlečnih izdelkov, njihova naloga pa je bila razporediti živila po 

naraščajoči vsebnosti maščob, beljakovin in sladkorja. Učenci so nato odgovarjali na 
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zastavljena vprašanja o prehranskem semaforju, vsebnosti soli in vitamina D. Z igro je 

vplivala na aktivnost učencev in ugotovila, da so se učenci skozi igro naučili bistveno več kot 

kontrolna skupina, v kateri niso uporabljali prehranskih kart, ampak jim je bila snov podana 

samo frontalno. 

Primer uporabe prehranskih kart pri pouku, ki vključujejo didaktične igre: 

Učitelj izbere določene karte iz skupine posameznih živil glede na učni cilj, ki ga želi doseči. 

Učence razdeli v skupine po tri ali štiri. Karte pomešajo in jih obrnejo navzdol po mizi, nato 

mečejo igralno kocko (ni del prehranskih kart). Tisti učenec, ki vrže največje število pik na 

kocki, prvi začne igro. Učenec, ki je na vrsti, lahko obrne dve karti hkrati, in če odkrije živili, 

ki spadata v isto skupino živil, ju lahko obdrži. Konec igre je takrat, ko na mizi ni več kart in 

zmaga tisti učenec, ki je zbral največ kart. Nato lahko učence še zadolžimo, da na primer 

razvrstijo živila, glede na vsebnost ogljikovih hidratov, pri čemer je poudarek na sladkorjih, 

glede na to katera živila so bolj zdrava (Jurak idr., 2016). 

Na temo prehranskih kart ne obstaja veliko raziskav, saj so v Sloveniji relativno novo 

didaktično sredstvo. Torkar, Pintarič in Koch (2010) so opravili raziskavo. Ta je temeljila na 

prehranskih kartah, ki so bile vsebinsko povezane s sadjem in zelenjavo. Poudarek je bil na 

vsebnosti vitaminov v sadju in zelenjavi. V raziskavi so ugotovili, da so prehranske karte 

učinkovite, saj so se učenci skozi igro naučili, kako pomembna sta sadje in zelenjava v 

prehrani človeka ter kako brati hranilne vrednosti posameznega živila. Učenci so se s 

pomočjo prehranskih kart naučili tudi katero sadje oziroma zelenjava vsebuje največ vitamina 

A, vitamina C, vitamina E, prehranske vlaknine in vode. Učenci so spoznali pomen zdravega 

prehranjevanja in kako obravnavana živila vključiti v prehrano. 

 

2.6 OČESNI SLEDILEC 

 

Spremljanje kognitivnega procesa med učenjem nam lahko omogoča uporaba očesnega 

sledilca. Očesni sledilec predstavlja povezavo med kognicijo in očesnimi premiki. S pomočjo 

le tega spremljamo aktivnost zenice in očesne premike posameznika. Spremljamo lahko 

različne vrste gibanja očesa. Poznamo fiksacijo in pogostost ter točno lokacijo na določenem 

učnem gradivu. Fiksacija predstavlja stabilno stanje gibanja oči, število fiksacij pa nam pove 

posameznikov interes za določen del gradiva ter število informacij, ki jih posameznik 

procesira (Slapničar, Svetičič, Torkar, Devetak in Glažar, 2015).  
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Slika 7: Prikaz gostote fiksacij na posameznem področju (Trobec, 2017) 

 

 

Slika 8: Prikaz fiksacij in števila fiksacij pri posamezniku (Trobec, 2017) 

 

Očesni sledilec vsebuje kamero, ki sledi gibom očesa in natančno izmeri, koliko milisekund 

nameni posameznik določenim delom posameznega področja na gradivu (Wolfson, Graham, 

Bleich, 2017). Način sledenja očem omogoča opazovanje in merjenje gibanja oči, ko 

posameznik dobi na voljo ogled nekega izdelka. Naprava zapiše, kako se gibljejo oči in 

označi opazovano območje ter zapiše čas, ki je bil potreben za opazovanje določenega 

območja. To pa kaže na pozornost in zanimanje opazovalca. S pridobljenimi podatki 

določimo, katerim elementom posveča posameznik največ pozornosti (HangVu, Tu in 

Duerrschmid, 2016).  

Očesni sledilci se uporabljajo v različne namene, predvsem pri znanstvenih raziskavah, in 

sicer v medicini, nevroznanosti, psihologiji, na področju marketinga itd. V zadnjem času je 

porast uporabe očesnega sledilca tudi v izobraževanju, kjer se skuša ugotoviti uporabnost 

učnih pripomočkov (Beronja idr., 2015). 
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2.6.1 OPRAVLJENE RAZISKAVE S POMOČJO OČESNEGA SLEDILCA 

 

V sklopu izobraževanja so opravili raziskavo v Nemčiji, kjer so s pomočjo očesnega sledilca 

ugotavljali učinkovitost petih različnih učbenikov geografije. Raziskovali so, kako lahko 

oblikovanje učbenikov vpliva na vizualno pozornost dijakov in študentov. Primerjali so 

različne učbenike med seboj glede na različne fotografije in besedila ob fotografijah v 

učbenikih. Ugotovili so, da je zelo pomembno, kako so učbeniki oblikovani, in da je 

pomembna njihova vizualna podoba, saj vpliva na pozornost in uspešno pridobivanje znanja 

iz učbenika (Behnke, 2016). 

Tehnika s pomočjo očesnega sledilca je pogosto uporabljena v živilstvu, ko ugotavljajo, kako 

embalaža živila vpliva na vedenje potrošnika. Na embalaži živila namreč opazimo veliko 

informacij, ki lahko vplivajo na pozornost posameznika. Različni sistemi označevanja naj bi 

potrošniku pomagali sprejemati boljše odločitve glede uravnotežene prehrane (Siegrist, Leins-

Hess in Keller, 2015).  

V Koloradu so opravili raziskavo, s katero so s pomočjo očesnega sledilca ugotavljali, kako 

vpliva informacija o številu kalorij posameznega živila na udeležence raziskave glede na to, 

ali je predstavljena samo numerična vrednost kalorij ali imajo na voljo poleg numerične 

vrednosti kalorij podano še ekvivalentno fizično aktivnost (koliko minut teka bi zadostovalo, 

da bi porabili označeno vrednost kalorij). V raziskavi so ugotovili, da bi udeležencem 

informacije o kalorijah, ko je podana tudi fizična aktivnost, bolj pomagale pri odločanju in 

izbiri hrane ter bi bile zanje koristnejše (Wolfson, Graham in Bleich, 2017). 

V članku Razumevanje zdravstvene pismenosti s pomočjo očesnega sledilca avtorji s pomočjo 

očesnega sledilca ugotavljajo, kako posamezniki, ki imajo različno znanje iz zdravstva, 

vizualizirajo informacije na deklaracijah posameznih živil, ki so povezane z zdravjem. 

Ugotovili so, da tisti posamezniki, ki imajo veliko zdravstvenega znanja, namenijo manj časa 

iskanju informacij na deklaracijah, medtem ko tisti, ki nimajo ustreznega zdravstvenega 

znanja, porabijo bistveno več časa za iskanje določenih informacij. Slednji imajo tudi težave 

pri razlaganju in uporabi zdravstvenih informacij, zato avtorji ugotavljajo, da bi bilo treba 

obseg zdravstvenega gradiva na deklaracijah zmanjšati oziroma napisati bolj razumljivo 

(Mackert, Champlin, Pasch in Weiss, 2013). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V osnovnošolskem izobraževanju učitelji uporabljajo različna didaktična sredstva. Pri 

predmetu gospodinjstvo uporabljajo vizualizacijske sheme, kot so na primer prehranska 

piramida in prehranski krožnik. Kot vizualno učno sredstvo pa lahko uporabimo tudi 

prehranske karte. V raziskavi me je zanimalo kako uporabne so prehranske karte kot vizualno 

didaktično sredstvo. Ugotoviti sem želela, kako učenci razumejo informacije, ki so zapisane 

na prehranskih kartah, in katere informacije pritegnejo učenčevo pozornost. Vizualna podoba 

prehranskih kart je pomembna, saj z njihovo pomočjo učenci lažje pridobijo znanje, ga 

uporabljajo v praksi ter so pozorni pri izbiri in vključevanju živil v prehrano. 

Z raziskavo želim prispevati k spodbujanju interesa učiteljev za izbiro didaktičnega sredstva, 

ki bi bil didaktično ustrezen in privlačen za učence. Hkrati želim opozoriti tudi na napake in 

morebitne izboljšave prehranskih kart, da bi učenci bolje razumeli podatke, zapisane na 

prehranskih kartah, in na tak način pridobili več znanja ter ga uporabili pri oblikovanju 

zdravih prehranjevalnih navad. 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

 

Cilji raziskave je bil ugotoviti, kakšna je uporabnost prehranskih kart pri prehranskem 

izobraževanju.  

Raziskovalna vprašanja: 

- Katere informacije učenci poiščejo in interpretirajo na prehranskih kartah? 

- Katere informacije učenci na prehranskih kartah uporabijo pri izbiranju zdravih živil? 

- Kako učenci na podlagi informacij na prehranskih kartah razvrščajo živila v skupine 

živil? 

- Kako posamezne informacije na prehranskih kartah pritegnejo učenčevo pozornost? 

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Pri raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja in kvantitativen 

raziskovalni pristop. 
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3.4 OPIS VZORCA 

 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni, priložnostni. V prvi del raziskave so bili vključeni 

učenci 6. razreda dveh osnovnih šol. V raziskavo je bilo vključenih 100 učencev, ki so 

izpolnjevali preizkus znanja, ki je vključeval slike prehranskih kart. Učenci so odgovarjali na 

različna vprašanja, povezana z informacijami, ki so navedene na prehranskih kartah. Preizkus 

znanja je reševalo 48 deklic in 52 dečkov. 70 % učencev je bilo starih 11 let, 28 % je bilo 

starih 12 let in 2 % učencev je bilo starih 13 let. V drugi del raziskave je bilo vključenih 11 

učencev, ki so reševali naloge, ki so bile del računalniške predstavitve. Reševanje nalog, ki so 

bile del računalniške predstavitve, sem spremljala z uporabo očesnega sledilca. Na očesnem 

sledilcu je bilo testiranih 11 učencev, ki so reševali 6 nalog. Naloge so bile iste kot na 

preizkusu znanja, vendar niso bile vključene vse naloge, le določen izbor nalog. 

Vzorec so torej sestavljali učenci 6. razreda izbranih osnovnih šol. Učenci in njihovi učitelji 

gospodinjstva so bili o temi magistrskega dela predhodno obveščeni. Pred izvajanjem 

raziskave sem pridobila soglasja staršev za sodelovanje njihovih otrok v raziskavi. 

 

3.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

V prvem delu raziskave sem uporabila pisni preizkus znanja o uporabnosti prehranskih kart, 

ki je vključeval vprašanja, na katera so učenci odgovarjali s pomočjo informacij na 

prehranskih kartah. Inštrument zbiranja podatkov je bil preizkus znanja, ki je vključeval 10 

vprašanj. Pri drugem delu raziskave sem uporabila očesni sledilec, stacionarni merilec Tobii 

eye tracker, ki je bil nameščen na zaslon računalnika. Učenci, ki so bili testirani na očesnem 

sledilcu, so reševali naloge na zaslonu. Naloge so bile enake kot pri preizkusu znanja, vendar 

niso bile vključene vse naloge, ki jih je vključeval preizkus znanja, temveč je bilo vključenih 

6 nalog. Učenci so ustno podajali odgovore na zastavljena vprašanja. Očesni sledilec je meril 

fiksacije in čas fiksacij na določeno mesto na karti. Z uporabo očesnega sledilca sem 

ugotovila, katere informacije na prehranski karti učenec uporabi kot pomoč pri izbiri 

odgovora.  

 

3.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke, pridobljene s preizkusom znanja, sem kvantitativno obdelala in jih analizirala v 

programu Microsoft Excel. Nato sem podatke, pridobljene s preizkusom znanja o uporabnosti 

prehranskih kart, deskriptivno analizirala v programu SPSS. Podatke, pridobljene z uporabo 

očesnega sledilca, sem kvantitativno obdelala in analizirala v programu Tobii Studio. 
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3.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, ki sem jih pridobila s pomočjo preizkusa znanja o 

uporabnosti prehranskih kart. Pri vprašanjih so bile učencem predstavljene prehranske karte s 

podatki o posameznem živilu. Učenci so s pomočjo le-te odgovarjali na zastavljeno vprašanje. 

Na vprašanje so učenci odgovarjali tako, da so obkrožili črko pod sliko prehranske karte. 

Rezultati so pri vsakem vprašanju predstavljeni s sliko prehranske karte in preglednico, ki 

predstavlja analizo odgovorov na posamezno vprašanje. 

Rezultati, ki sem jih analizirala s pomočjo očesnega sledilca, so predstavljeni kot slike, ki 

prikazujejo gostoto fiksacij. Rdeča barva pomeni največ fiksacij in pomeni, da so učenci 

najbolj gledali v območje, ki je obarvano rdeče. Zelena barva pa prikazuje najmanj fiksacij, 

kar pomeni, da so učenci v območje, ki je obarvano zeleno, gledali najmanj. 

 

3.7.1 Analiza odgovorov na vprašanje Katero živilo vsebuje več ogljikovih hidratov? 

 

Pri prvem vprašanju sem ugotavljala, ali učenci prepoznajo, katero izmed prikazanih živil 

vsebuje več ogljikovih hidratov in glede na katero informacijo se učenci odločajo o tem.  

VPRAŠANJE 1: Katero živilo vsebuje več ogljikovih hidratov? 

   

Slika 9: Prehranski karti – bel riž in njoki 

Iz preglednice 7 je razvidno, da je velik delež učencev (90 %) odgovoril pravilno, da več 

ogljikovih hidratov (OH) vsebuje beli riž. To možnost je izbralo nekoliko več žensk kot 

moških, vendar razlike med skupinama niso bile statistično pomembne (α=0,594). 
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Preglednica 6: Analiza odgovora na vprašanje Katero živilo vsebuje več ogljikovih hidratov? 

VPRAŠANJE 

1 

SPOL BELI RIŽ NJOKI SKUPAJ χ2 

 

df 

 

α 

 

f f% f f% f f%  

 

 

0,285 

 

 

 

1 

 

 

 

0,594 1-ženske 44 91,7 4 8,3 48 100,0 

2-moški 46 88,5 6 11,5 52 100,0 

SKUPAJ 90 90,0 10 10,0 100 100,0 

 

Učenci so svojo izbiro odgovora utemeljili v odprtem vprašanju. Večina učencev (77 %) je 

navedla, da se je za odgovor odločila na podlagi informacije na prehranski karti. Ostalih 23 % 

učencev je navedlo, da so ugibali, kateri odgovor bi bil pravilen. Glede na rezultate sklepam, 

da zna večina učencev pravilno razbrati ustrezno informacijo o vsebnosti ogljikovih hidratov 

v živilu. 

 

3.7.2 Analiza odgovora na vprašanje S katerim živilom pokrijemo več dnevnih potreb po 

beljakovinah? 

 

Pri drugem vprašanju sem ugotavljala, ali učenci znajo presoditi, s katerim od navedenih živil 

pokrijejo večjo dnevno potrebo po beljakovinah. Učenci so lahko s pomočjo informacij na 

prehranskih kartah razbrali, katero živilo vsebuje več beljakovin. 

VPRAŠANJE 2: S katerim živilom bi pokril/-a več dnevnih potreb po beljakovinah? 

   

Slika 10: Prehranski karti – postrv in soja 
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Preglednica 7: Analiza odgovorov na vprašanje S katerim živilom bi pokril/-a več dnevnih 

potreb po beljakovinah? 

VPRAŠANJE 

2 

SPOL POSTRV SOJA SKUPAJ χ2 df 

 

α 

f f% f f% f f%  

 

 

 

0,032 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,858 

1-ženske 5 10,4 43 89,6 48 100,0  

2-moški 6 11,5 46 88,5 52 100,0 

SKUPAJ 11 11,0 89 89,0 100 100,0  

 

Rezultati (preglednica 8) kažejo, da je velik delež učencev (89 %) na drugo vprašanje 

odgovoril pravilno, torej da bi s sojo pokrili več dnevnih potreb po beljakovinah. Pravilen 

odgovor je sicer izbralo nekoliko več žensk kot moških, vendar razlike niso bile statistično 

pomembne (α=0,858). 

V obrazložitvi na podlagi česa so se odločili za svoj odgovor, je večinski delež (73 %) 

učencev navedel, da so se za odgovor odločili s pomočjo informacije na prehranski karti. 20 

% učencev je navedlo, da so ugibali, kateri odgovor je pravilen, torej so se odločili, ne da bi 

informacijo poiskali na prehranski karti. Ostali učenci pa so navajali, da so se odločali na 

podlagi drugih informacij, kot so slika, kaj je bolj zdravo in kaj je boljšega okusa. Glede na 

rezultate sklepam, da večina učencev zna pravilno razbrati informacijo o vsebnosti beljakovin 

s prehranske karte. 

 

3.7.3 Analiza odgovora na vprašanje Katero izmed prikazanih živil ni priporočljivo 

uživati pogosto, ker vsebuje veliko soli? 

 

Pri naslednjem vprašanju so se učenci odločali med dvema živiloma, in sicer so morali 

odgovarjati na vprašanje, katerega živila ni priporočljivo uživati pogosto zaradi velike 

količine soli. 

VPRAŠANJE 3: Katero izmed prikazanih živil ni priporočljivo uživati pogosto, ker vsebuje 

veliko soli? 
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Slika 11: Prehranski karti – bel kruh in črn kruh 

 

Preglednica 8: Analiza odgovorov na vprašanje Katero izmed prikazanih živil ni priporočljivo 

uživati pogosto, ker vsebuje veliko soli? 

VPRAŠANJE 

3 

SPOL BEL KRUH ČRN KRUH SKUPAJ χ2 df α 

f f% f f% f f%  

 

 

0,219 

 

 

 

1 

 

 

 

0,640 1-ženske 43 89,5 5 10,4 48 100,0 

2-moški 45 86,5 7 13,5 52 100,0 

SKUPAJ 88 88,0 12 12,0 100 100,0 

          

Rezultati (preglednica 9) kažejo, da je večina učencev (88 %) na tretje vprašanje odgovorila 

pravilno, in sicer da naj bi bel kruh uživali manj pogosto, saj vsebuje veliko soli. Tudi pri tem 

vprašanju so ženske odgovarjale nekoliko bolje, vendar razlike med moškimi in ženskami 

niso bile statistično pomembne (α= 0,640). 

V obrazložitvi, na podlagi česa so se odločili za svoj odgovor, je 39 % učencev navedlo, da so 

ugibali, 34 % učencev je navedlo, da so se za odgovor odločili, ker je splošno znano, da je bel 

kruh manj zdrav od črnega in 12 % učencev je navedlo, da so ustrezno informacijo za 

odločitev poiskali na prehranski karti. Prehranski semafor je opazil le en učenec in se na 

podlagi tega odločil za odgovor. Ostali učenci so navajali naslednje kriterije za odločitev: 

maščobe, energija in slika. Iz rezultatov sklepam, da učenci ne povezujejo podatka o 

vsebnosti natrija s količino soli v živilu, hkrati pa učenci v šestem razredu nimajo še 

kemijskega znanja, da bi lahko prepoznali določene simbole elementov. Učenci so se za 

odgovor odločali na podlagi splošnega znanja, da je črn kruh bolj zdrav, ne poznajo pa 

razlogov, zakaj je tako. Prav tako sklepam, da učenci niso na prehranskih kartah prepoznali 



Kostelac,  S. (2019). Uporaba prehranskih kart pri prehranskem izobraževanju. Magistrsko 

delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

33 
 

barvnih oznak oziroma prehranskega semaforja. Glede na to, da so prehranski semafor po 

izjavi učiteljice obravnavali, ocenjujem, da je praktična uporaba znanja slaba.  

To vprašanje sem analizirala tudi s pomočjo očesnega sledilca, ko so učenci svoj odgovor 

podali ustno, spremljala pa sem tudi, katere informacije na prehranskih kartah učenci 

opazujejo in se na podlagi tega odločajo o izbiri živila. Slika 12 prikazuje rezultate očesnega 

sledilca.  

 

 

Slika 12: Gostota fiksacij pri vprašanju Katero izmed prikazanih živil ni priporočljivo uživati 

pogosto, ker vsebuje veliko soli? 

 

Pri raziskavi z očesnim sledilcem je vseh 11 učencev na vprašanje odgovorilo pravilno, torej 

da ni priporočljivo pogosto uživati belega kruha, saj vsebuje veliko soli. Iz analize opazovanja 

informacij na kartah s pomočjo očesnega sledilca je mogoče opaziti, da učenci niso bili 

pozorni na količino natrija, niti natrija ne povezujejo s soljo. S slike 12 je razvidno, da so 

učenci bolj gledali levo sliko (bel kruh), kar lahko povežemo tudi s tem, da navadno beremo 

od leve proti desni, zato so začeli brati najprej informacije na levi strani in jih nato primerjali 

z desno stranjo. Iz slike je vidno, da so bili učenci bolj pozorni na podatke o vsebnosti 

sladkorja, vlaknine, beljakovin ter energije in se niso osredotočali na natrij, ki ga povezujemo 

s soljo.  
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3.7.4 Analiza odgovorov na vprašanje Katero živilo vsebuje več energije? 

 

Pri četrtem vprašanju so učenci odgovarjali na vprašanje o vsebnosti energije. Izbirali so med 

dvema živiloma, in sicer med avokadom in korenjem. Na slikah prehranskih kart je bila 

informacija o energiji tudi posebej obarvana in tako bolj opazna. 

VPRAŠANJE 4: Katero živilo vsebuje več energije? 

     

Slika 13: Prehranski karti – avokado in korenje 

 

Preglednica 9: Analiza odgovorov na vprašanje Katero živilo vsebuje več energije? 

VPRAŠANJE 

4 

SPOL AVOKADO KORENJE SKUPAJ χ2 df α 

f f% f f% f f%  

 

 

0,891 

 

 

 

1 

 

 

 

0,345 1-ženske 44 91,7 4 8,3 48 100,0 

2-moški 50 96,2 2 3,8 52 100,0 

SKUPAJ 94 94,0 6 6,0 100 100,0 

                                            

Iz rezultatov (preglednica 10) je razvidno, da je večina učencev (94 %) na vprašanje, katero 

živilo vsebuje več energije, odgovorila pravilno, in sicer, da je to živilo avokado. Na 

vprašanje je pravilno odgovorilo nekoliko več moških kot žensk, vendar razlike niso bile 

statistično pomembne (α= 0,345). 

V utemeljitvi izbora odgovora je večina učencev (76 %) navedla, da so se odločili na podlagi 

prebrane informacije na prehranski karti. Ostalih 24 % učencev pa je navedlo, da so se 

odločili s pomočjo ugibanja. Iz rezultatov sklepam, da učenci v večini znajo iz prehranske 
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karte razbrati informacijo o energijski vrednosti, ki je jasno predstavljena za posamezno 

živilo. 

  

3.7.5 Analiza odgovorov na vprašanje Katero živilo je bolj primerno za zdrav zajtrk? 

 

Pri petem vprašanju so učenci odgovarjali na vprašanje, katero izmed živil se jim zdi bolj 

primerno za zdrav zajtrk in zakaj. Odločali so se med grškim jogurtom in sirnim kremnim 

namazom. Poleg prehranskih kart teh dveh živil, so imeli predstavljeno še legendo in 

prehranski semafor, ki sta jim bila lahko v pomoč pri odločanju, katero živilo izbrati. 

VPRAŠANJE 5: Katero živilo bi bilo bolj primerno za zdrav zajtrk? 

   

Slika 14: Prehranski karti – grški jogurt in sirni kremni namaz 

 

Preglednica 10: Analiza odgovorov na vprašanje Katero bi bilo bolj primerno za zdrav zajtrk? 

VPRAŠANJE 

5 

SPOL GRŠKI 

JOGURT 

SIRNI 

KREMNI 

NAMAZ 

SKUPAJ χ2 

 

 

df 

 

 

α 

 

f f% f f% f f% 2,543 1 0,111 

1-ženske 35 72,9 13 27,1 48 100,0 

2-moški 30 57,7 22 42,3 52 100,0 

SKUPAJ 65 65,0 35 35,0 100 100,0 
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Rezultati (preglednica 11) kažejo, da je malo več kot polovica učencev (65 %) na peto 

vprašanje odgovorila pravilno, torej da bi bil grški jogurt bolj primeren za zdrav zajtrk. 

Pravilen odgovor je sicer izbralo nekoliko več žensk kot moških, vendar razlike niso bile 

statistično pomembne (α=0,111). 

V obrazložitvi na podlagi česa so se odločili za svoj odgovor, je skoraj polovica učencev (42 

%) navedla, da se je za odgovor odločila na podlagi ugibanja. Malo več kot tretjina učencev 

(31 %) se je za odgovor odločila na podlagi informacije o vsebnosti maščobe. Ostali učenci so 

navajali naslednje kriterije za odločitev: podatki o energiji, vitaminih in količini sladkorja. 

Glede na rezultate sklepam, da učenci ne prepoznajo barvnih oznak oziroma prehranskega 

semaforja ob količinah določenih makro- in mikrohranil, s katerimi bi si lahko pomagali. Kot 

kriterij za odločitev pa najpogosteje izberejo vsebnost maščob. 

Tudi to vprašanje sem analizirala s pomočjo očesnega sledilca, katerega rezultati so 

predstavljeni na sliki 15. 

 

 

Slika 15: Gostota fiksacij pri vprašanju Katero živilo bi bilo bolj primerno za zdrav zajtrk? 

 

Na to vprašanje je večina učencev (91 %) odgovorilo pravilno, torej da je grški jogurt bolj 

primeren za zdrav zajtrk. Iz slike je razvidno, da so učenci zopet bolj gledali levo prehransko 

karto, kar pomeni, da so se nanjo fokusirali in nato primerjali z desno prehransko karto. 

Učenci so pri tem vprašanju največ gledali informacije o količini sladkorja, maščob in 

prehranske vlaknine. Gledali so tudi ime živila, zato lahko sklepam, da so se odločali tudi na 

podlagi predhodnega znanja. Razvidno je tudi to, da učenci niso primerjali prehranskega 

semaforja, kar pomeni, da se niso odločali na podlagi le tega. 
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3.7.6 Analiza odgovorov na vprašanje Katera pijača je bolj zdrava v primeru, da jo 

uživaš v zmernih količinah? 

 

Naslednje vprašanje, na katerega so učenci odgovarjali, je bilo tudi, katera pijača bi bila bolj 

zdrava, če bi jo uživali v zmernih količinah. Učenci so izbirali med gazirano pijačo »zero« in 

navadno gazirano pijača. Učenci so pri tem vprašanju imeli težave s poznavanjem pojma 

»gazirana pijača«, saj nekateri niso vedeli, kakšna pijača je to kljub sliki na prehranski karti. 

Tudi pri tem vprašanju so imeli na voljo dve prehranski karti, ki sta vključevali prehranski 

semafor in pripadajočo legendo. 

 

VPRAŠANJE 6: Katera pijača je bolj zdrava v primeru, da jo uživaš v zmernih količinah? 

   

Slika 16: Prehranski karti – gazirana pijača »zero« in gazirana pijača 

 

Preglednica 11: Analiza odgovorov na vprašanje Katera pijača je bolj zdrava v primeru, da jo 

uživaš v zmernih količinah? 

VPRAŠANJE 

6 

SPOL GAZIRANA 

PIJAČA 

ZERO 

GAZIRANA 

PIJAČA 

SKUPAJ χ2 

 

 

df 

 

 

α 

 

 

f f% f f% f f% 0,135 1 0,713 

1-ženske 46 95,8 2 4,2 48 100,0 

2-moški 49 94,2 3 5,8 52 100,0 

SKUPAJ 95 95,0 5 5,0 100 100,0 
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Iz rezultatov (preglednica 12) je razvidno, da je velik delež učencev (95 %) na vprašanje, 

katera pijača je bolj zdrava v primeru zmernega uživanja, odgovorila pravilno, in sicer da je to 

gazirana pijača »zero«. Tudi pri tem vprašanju so ženske odgovarjale nekoliko bolje, vendar 

razlike med moškimi in ženskami niso bile statistično pomembne (α=0,713). 

V utemeljitvi izbora odgovora je 64 % učencev navedlo, da se je za odgovor odločilo na 

podlagi splošnega znanja, da vsebuje gazirana pijača »zero« manj sladkorja. Le ena desetina 

učencev se je za ta odgovor odločila z razloga, ker gazirana pijača »zero« ne vsebuje 

sladkorja, kar je pravilna obrazložitev. Ostali učenci so navajali naslednje kriterije za 

odločitev: s pomočjo ugibanja, po imenu živila in po podatkih o energiji. Iz rezultatov 

sklepam, da učenci zopet niso bili pozorni na barvne oznake oziroma prehranski semafor ob 

podatkih o količinah posameznih mikro- ali makrohranil ter da se večinoma odločajo za 

odgovor s pomočjo ugibanja, saj je večina odgovorila, da ima gazirana pijača »zero« manj 

sladkorja, kar pomeni, da niso pogledali v tabelo vrednosti sladkorja, saj tam piše, da ga ne 

vsebuje, torej podatka o vsebnosti sladkorja niso našli. Le deset učencev (10 %) je pravilno 

razbralo informacijo o vsebnosti sladkorja. Kljub vsemu pa učenci večinoma vedo, da je pri 

takšnih pijačah največji problem sladkor. 

Rezultati, pridobljeni s pomočjo očesnega sledilca, so predstavljeni pri sliki 17. 

 

 

Slika 17: Gostota fiksacij pri vprašanju Katera pijača je bolj zdrava v primeru, da jo uživaš v 

zmernih količinah? 
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Vseh 11 učencev, testiranih na očesnem sledilcu, je na to vprašanje odgovorilo pravilno, kar 

pomeni, da je gazirana pijača »zero« bolj primerna za uživanje v zmernih količinah. S slike 14 

pa je razvidno, da se učenci niso osredotočali na prehranski semafor. Gledali so predvsem ime 

pijače, količino sladkorja in energijo ter se na podlagi teh informacij odločali za izbiro 

pravilnega odgovora. 

 

3.7.7 Analiza odgovora na vprašanje Katero vrsto mesa bi izbral/-a za pripravo bolj 

zdravega kosila? 

  

Učenci so se pri sedmem vprašanju morali odločati o vrsti mesa, ki naj bi bilo bolj primerno 

za izbiro zdravega kosila. Na voljo so imeli goveji zrezek in piščančje prsi. 

VPRAŠANJE 7: Katero vrsto mesa bi izbral/-a za pripravo bolj zdravega kosila? 

   

Slika 18: Prehranski karti – goveji zrezek in piščančje prsi 

 

Preglednica 12: Analiza odgovorov na vprašanje Katero vrsto mesa bi izbral/-a za pripravo 

bolj zdravega kosila? 

VPRAŠANJE 

7 

SPOL GOVEJI 

ZREZEK 

PIŠČANČJE 

PRSI 

SKUPAJ χ2 df α 

 

f f% f f% f f% 2,522 1 0,112 

1-ženske 9 18,8 39 81,3 48 100,0 

2-moški 17 32,7 35 67,3 52 100,0 

SKUPAJ 26 26,0 74 74,0 100 100,0 
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Rezultati (preglednica 13) kažejo, da je velik delež učencev (74 %) na vprašanje, katero vrsta 

mesa bi izbrali za pripravo bolj zdravega kosila, odgovorila pravilno. Tudi pri tem vprašanju 

so ženske odgovarjale bolje kot moški, vendar razlike med ženskami in moškimi niso bile 

statistično pomembne (α=0,112). 

V obrazložitvi na podlagi česa so se odločili za svoj odgovor, je manj kot polovica učencev 

(41 %) navedla, da so se za odgovor odločili na podlagi informacije o količini maščobe, torej 

da živilo vsebuje manj maščobe. Tretjina učencev (36 %) se je za ta odgovor odločila s 

pomočjo ugibanja, da so piščančje prsi bolj zdrave. Ostali učenci so se za odgovor odločali na 

podlagi drugih informacij, kot so energija, beljakovine, glede na okus (kaj je boljšega okusa) 

in kaj naj bi bilo bolj zdravo. Štirje učenci so celo podali odgovor, da je rdeče meso bolj 

zdravo. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da so se učenci odločali na podlagi podatkov o 

količini maščobe oziroma s pomočjo ugibanja.  

Rezultati očesnega sledilca so predstavljeni pod sliko 19. 

 

 

Slika 19: Gostota fiksacij pri vprašanju Katero vrsto mesa bi izbral/-a za pripravo bolj 

zdravega kosila? 

 

Pri tem vprašanju je večina učencev (8) testiranih na očesnem sledilcu odgovorila pravilno, 

torej da so piščančje prsi bolj primerne za pripravo zdravega kosila. S slike je razvidno, da so 

gledali predvsem količino beljakovin, ogljikovih hidratov, energije in ime živila. Vidno je tudi 

to, da so več pozornosti namenili piščančjim prsim in jih nato primerjali z govejim zrezkom. 

Iz tega lahko sklepam, da so tudi tukaj uporabili predhodno znanje. Zanimivo je tudi to, da so 
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primerjali predvsem vsebnost beljakovin, iz česar lahko sklepam, da so se pri pouku naučili, 

da je meso beljakovinsko živilo. 

 

3.7.8 Analiza odgovorov na vprašanje Katero živilo je bolj priporočljivo vključevati v 

zdravo prehrano? 

 

Pri osmem vprašanju so se učenci odločali, katero od salam je bolj priporočljivo vključevati v 

zdravo prehrano. Izbirali so med piščančjimi prsmi v ovitku in mortadelo. Pri prehranskih 

kartah omenjenih živil so imeli podan prehranski semafor, ki jim je lahko pomagal pri izbiri 

pravilnega odgovora, torej da je piščančje prsi bolj priporočljivo vključevati v zdravo 

prehrano. 

VPRAŠANJE 8: Katero živilo je bolj priporočljivo vključevati v zdravo prehrano? 

   

Slika 20: Prehranski karti – piščančje prsi v ovitku in mortadela 

Preglednica 13: Analiza odgovorov na vprašanje Katero živilo je bolj priporočljivo vključevati 

v zdravo prehrano? 

VPRAŠANJE 

8 

SPOL PIŠČANČJE 

PRSI V 

OVITKU 

MORTADELA SKUPAJ χ2 

 

df α 

f f% f f% f f% 1,530 1 0,216 

1-ženske 40 83,3 8 16,7 48 100,0 

2-moški 38 73,1 14 26,9 52 100,0 

SKUPAJ 78 78,0 22 22,0 100 100,0 
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Iz rezultatov (preglednica 14) je razvidno, da je večji delež učencev (78 %) na vprašanje o 

priporočljivosti vključevanja določenega živila v zdravo prehranjevanje, odgovorila pravilno, 

in sicer da so to piščančje prsi v ovitku. Na vprašanje je pravilno odgovorilo nekoliko več 

žensk kot moških, vendar razlike niso bile statistično pomembne (α=0,216). 

V utemeljitvi izbora odgovora je več kot polovica učencev (52 %) navedla, da so se odločili 

na podlagi podatka o količini maščobe, torej, da piščančje prsi v ovitku vsebujejo manj 

maščob kot mortadela. Tretjina učencev se je za odgovor odločila s pomočjo ugibanja. Ostali 

učenci pa so navajali naslednje kriterije za svojo odločitev: podatki o energiji, imenu, 

vsebnosti vitaminov, beljakovin in po okusu (kaj je boljšega okusa). Nobeden od učencev pa 

ni na prehranskih kartah prepoznal oznak prehranskega semaforja. Iz rezultatov sklepam, da 

so se učenci zopet osredotočili na vsebnost maščob, medtem ko vsebnosti soli in prehranskega 

semaforja ni omenil nihče. Ocenjujem, da učenci niso pozorni na oznake prehranskega 

semaforja, ki so namenjene pomoči pri odločitvi za izbiro določenega živila. Pri izbiri 

odgovorov so učenci pozorni predvsem na podatke o vsebnosti makrohranil.  

Rezultati očesnega sledilca so predstavljeno na sliki 21. 

 

 

Slika 21: Gostota fiksacij pri vprašanju Katero živilo je bolj priporočljivo vključevati v zdravo 

prehrano? 

 

Na to vprašanje so vsi učenci (10) odgovorili pravilno, in sicer, da je bolj primerno v zdravo 

prehrano vključevati piščančje prsi v ovitku. S slike 21 je razvidno, da so se za odgovor 

odločali na podlagi imena živila in energijske vrednosti. Učenci so podatke med seboj 

primerjali. S slike je razvidno tudi to, da so prehranski semafor na levi sliki gledali,vendar jim 
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le-ta ni pomagal pri odločitvi za izbiro odgovora. Veliko se jih je odločalo na podlagi imena, 

iz česar lahko sklepam, da so se tudi za ta odgovor odločali na podlagi ugibanja. 

 

3.7.9 Analiza odgovorov na vprašanje S pomočjo katerih oznak na kartah bi se 

najhitreje odločil/-a za živilo, ki vsebuje zdravo količino maščob? 

 

Deveto vprašanje se je nanašalo na zdravo količino zaužitih maščob, in sicer so morali učenci 

odgovoriti, na podlagi katerih oznak bi se najhitreje odločili za živilo, ki vsebuje zdravo 

količino maščob. Na voljo so imeli prehranski karti dveh živil, in sicer piščančje prsi v ovitku 

in piščančjo jetrno pašteto, kjer so piščančje prsi v ovitku predstavljale pravilen odgovor. 

Poleg prehranskih kart so imeli ob njih podano tudi legendo prehranskega semaforja. 

VPRAŠANJE 9: S pomočjo katerih oznak na kartah bi se najhitreje odločil/-a za živilo, ki 

vsebuje zdravo količino maščob?  

     

Slika 22: Prehranski karti piščančje – prsi v ovitku in piščančja jetrna pašteta 
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Preglednica 14: Analiza odgovorov na vprašanje S pomočjo katerih oznak na kartah bi se 

najhitreje odločil/-a za živilo, ki vsebuje zdravo količino maščob? 

VPRAŠANJE 

9 

SPOL PIŠČANČJE 

PRSI V 

OVITKU 

PIŠČANČJA 

JETRNA 

PAŠTETA 

SKUPAJ χ2 

 

 

df 

 

 

α 

 

 

f f% f f% f f%  

 

 

0,545 

 

 

 

1 

 

 

 

0,461 1-ženske 43 89,6 5 10,4 48 100,0 

2-moški 44 84,6 8 15,4 52 100,0 

SKUPAJ 87 87,0 13 13,0 100 100,0 

 

Rezultati (preglednica 15) kažejo, da je večina učencev (87 %) na vprašanje, katero živilo 

vsebuje zdravo količino maščob, odgovorila pravilno, in sicer da so to piščančje prsi v ovitku. 

Na to vprašanje je pravilno odgovorilo nekaj več žensk kot moških, vendar razlike niso bile 

statistično pomembne (α= 0,461). 

V obrazložitvi, na podlagi česa so se odločili za svoj odgovor, so bili rezultati sledeči: 

- polovica učencev (51 %) je navedla, da so se odločili na podlagi podatkov o količini 

maščobe – prebrana informacija; 

- dobra četrtina učencev (26 %) je navedla, da se je za odgovor odločila s pomočjo 

ugibanja; 

- le 13 % učencev se je odločilo za izbiro na podlagi barvnih oznak oziroma 

prehranskega semaforja; 

- ostali učenci pa so navajali, da so se odločali na podlagi drugih informacij, kot so 

informacije o energiji in količini sladkorja. 

Glede na rezultate sklepam, da učencem prehranski semafor ni predstavljal pomembne 

informacije, na podlagi katere bi sklepali, katero živilo vsebuje zdravo količino maščob.  
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Rezultati očesnega sledilca so predstavljeni na sliki 23. 

 

Slika 23: Gostota fiksacij pri vprašanju S pomočjo katerih oznak na kartah bi se najhitreje 

odločil/-a za živilo, ki vsebuje zdravo količino maščob? 

 

Pri tem vprašanju noben učenec ni odgovoril, da bi se odločal na podlagi prehranskega 

semaforja, ampak so se odločali na podlagi informacij o količini maščob, kar je razvidno tudi 

s slike. Na levi sliki je vidno, da so gledali prehranski semafor, vendar lahko glede na desno 

sliko sklepam, da so bili osredotočeni na količino in ne na semafor. Rezultati očesnega 

sledilca so pokazali, da so se učenci odločali predvsem na podlagi informacij o količini 

maščob v izbranem živilu. To kaže na to, da so gledali predvsem podatek o vsebnosti maščob, 

niso pa si pomagali z oznakami prehranskega semaforja. 

 

3.7.10 Analiza odgovorov na vprašanje Živila na prehranskih kartah spadajo v različne 

skupine. Kako je iz kart razvidno katero živilo spada v posamezno skupino? 

 

Pri zadnjem vprašanju so učenci s pomočjo kart razvrščali 6 različnih živil v skupine. Svoje 

odgovore so zapisali pod slike prehranskih kart. 

VPRAŠANJE 10: Živila na prehranskih kartah spadajo v različne skupine. Kako je iz kart 

razvidno katero živilo spada v posamezno skupino? 
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Slika 24: Prehranske karte za pomoč pri razvrščanju v skupine 

 

Preglednica 15: Analiza odgovorov na vprašanje Kako je iz kart razvidno katero živilo spada 

v posamezno skupino? 

VPRA

ŠANJE 

10 

SPOL SLIKA IME BARVA 

KART 

VITAMI-

NI 

MAŠČO

-BA 

SKUPAJ χ
2 

 

df 

 

α 

 

f f% f f% f f% f f% f f% f f%  

 

 

 

 

6,05 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

0,195 

1-ženske 1 2,1 19 39,6 23 47,9 4 8,3 1 2,1 48 100,

0 

2-moški 4 7,7 23 44,2 24 46,2 0 0 1 1,9 52 100,

0 

SKUPAJ 5 5,0 42 42,0 47 47,0 4 4,0 2 2,0 10

0 

100,

0 
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Kot je razvidno iz preglednice 16, je približno polovica učencev (47 %) pravilno odgovorila 

na vprašanje, ki se je nanašalo na razporeditev živil v različne skupine, torej glede na barvo 

kart oziroma barvo roba posamezne prehranske karte. Pravilen odgovor je sicer izbralo nekaj 

več žensk kot moških, vendar razlike niso bile statistično pomembne (α=0,195). 

Približno enak delež učencev (42 %) je odgovoril, da bi živila razvrstili glede na ime, to 

pomeni, da bi jagode in grozdje spadali v skupino sadja, paradižnik in zelje v skupino 

zelenjave ter svinjska hrenovka in svinjski zrezek v skupino mesa in mesnih izdelkov. 

Razvrstili bi sicer pravilno, vendar ne na podlagi barve roba karte. Učenci so navajali tudi 

druge kriterije, in sicer sliko živila ter podatke o vsebnosti vitaminov in maščob. Rezultati 

kažejo, da je približno polovica učencev (47 %) pravilno odgovorila na vprašanje, kar 

pomeni, da so opazili rob karte, ki je bil različno obarvan glede na skupino živil. Iz 

ugotovljenega lahko sklepamo, da za uporabo kart učenci potrebujejo ustrezna navodila glede 

tega, kaj sploh pomenijo določene oznake, barve itd. Tudi tisti, ki so pravilno odgovorili, so 

odgovarjali s pomočjo sklepanja, saj podrobnih navodil niso dobili in so se tudi prvič srečali s 

tovrstnimi kartami.  
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4 RAZPRAVA 

 

Prehranske karte lahko predstavljajo primerno vizualizacijsko sredstvo pri pouku 

gospodinjstva in so tudi didaktičen material, ki ga učitelji lahko uporabljajo pri poučevanju 

vsebin prehrane (Kostanjevec, Koch in Polak, 2007). Prehranske karte lahko uporabimo pri 

didaktičnih igrah, kjer se s pomočjo le-teh učenci naučijo več in jim znanje ostane dlje v 

spominu. Torkar, Pintarič in Koch (2010) so ugotovili, da so si učenci, ki so uporabljali 

prehranske karte, bolj zapomnili, kako pomembna sta sadje in zelenjava ter kako brati 

hranilne vrednosti živila. Na tak način so učenci spoznavali pomembnost zdravega 

prehranjevanja in kako posamezna živila vključiti v zdravo prehranjevanje. 

Otroci si skozi didaktične igre zapomnijo več in znanje ostane dlje v spominu. Pomembno je 

tudi, da so otroci pri igri aktivni – na tak način vplivamo na njihovo motivacijo, sodelovanje 

in zabavo. Didaktična igra pa mora biti dobro načrtovana s strani učitelja (Mrak Merhar in 

Umek, 2013). Kako uporabne so prehranske karte, sem poleg preizkusa znanja, ugotavljala 

tudi s pomočjo očesnega sledilca, katerega rezultati so pokazali, koliko pozornosti so učenci 

namenili določenemu področju na prehranski karti. Ugotavljala sem, katerim informacijam na 

karti posameznik posveča pozornost in na podlagi katere informacije na prehranski karti 

odgovori na zastavljeno vprašanje. 

Rezultati raziskave kažejo, da učenci pogosto poiščejo in interpretirajo tiste podatke na 

prehranski karti, ki so podani neposredno. Tako je na primer pri vprašanju, ko so se morali 

odločiti, katero živilo vsebuje največ ogljikovih hidratov, kar 90 % učencev odgovorilo 

pravilno in od tega 77 % učencev pravilno razbralo informacijo s prehranske karte. Ravno 

tako so v večini (89 %) pravilno odgovorili na vprašanje o vsebnosti beljakovin, saj je 73 % 

učencev pravilno razbralo informacijo o beljakovinah. Tudi pri vprašanju, ki se je nanašalo na 

količino energije, učenci niso imeli težav, saj so na vprašanje v 94 % odgovorili pravilno in 

od tega je 76 % učencev prepoznalo pravo informacijo na prehranski karti. Te vsebine in cilje 

so učenci pred reševanjem preizkusa znanja že usvojili pri pouku gospodinjstva, kar sem 

preverila pri učiteljicah gospodinjstva. Ocenjujem, da je to vplivalo tudi na uspešnost 

reševanja vprašanj na preizkusu znanja. 

V učnem načrtu za gospodinjstvo zasledimo, da učenci pri pouku gospodinjstva usvojijo 

znanje o makrohranilih in spoznajo hranilne in energijske vrednosti, ki jih potrebuje človek. 

Poznajo tudi pomen zdrave prehrane in živila, ki se jim je priporočljivo izogibati (Program 

osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011). V raziskavi sem ugotovila, da so bili učenci 

pozorni predvsem na makrohranila in energijsko vrednost, niso pa bili pozorni na vitamine in 

elemente, ki so zapisani na desni strani prehranske karte. Sklepam, da učenci še ne poznajo 

simbolov, kot so simbol za kalcij in železo, saj jih spoznajo v višjih razredih. Na prehranskih 

kartah so podani samo simboli elementov, zato jim učenci niso posvečali pozornosti na 

prehranskih kartah, kar je razvidno tudi iz analize očesnega sledilca. 



Kostelac,  S. (2019). Uporaba prehranskih kart pri prehranskem izobraževanju. Magistrsko 

delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

49 
 

Učenci so se pri izbiranju zdravih živil najbolj odločali na podlagi informacij o vsebnosti 

maščob, ogljikovih hidratov in energije, ali pa so ugibali. Oznak prehranskega semaforja niso 

prepoznali kot kriterij, ki bi jim pomagal pri odločitvi za izbiro zdravega živila. 

Pri vprašanju, kjer so se učenci morali odločiti za živilo, ki ga ni priporočljivo uživati 

pogosto, ker vsebuje veliko soli, so učenci večinoma (88 %) odgovorili pravilno. Pri 

utemeljitvi svojega odgovora, pa so se zanašali večinoma na ugibanje. Učenci niso povezovali 

podatka o vsebnosti natrija z vsebnostjo soli, niti niso odgovarjali s pomočjo oznak 

prehranskega semaforja. Učenci v šestem razredu še ne poznajo kemijskih elementov in 

kemijske oznake za sol, zato tudi niso vedeli, da oznaka Na predstavlja informacijo, ki bi jim 

pomagala pri odločitvi za izbiro odgovora. 

Tudi učenci, ki so bili testirani s pomočjo očesnega sledilca, niso gledali oznake za natrij, kar 

kaže na to, da so ugibali. S slike 15 lahko razberemo, da so učenci največ pozornosti namenili 

branju podatkov o sladkorju in energiji, torej informaciji, ki ni bila povezana z vsebnostjo soli 

v opazovanem živilu.  

Pri vprašanjih, ki se nanašajo na izbiro živila, ki bi bilo bolj primerno za zdrav zajtrk ali 

zdravo kosilo oziroma bi ga bilo primerno vključiti v zdravo prehrano, so učenci večinoma 

odgovorili pravilno. Za svoj odgovor pa so se najpogosteje odločali na podlagi informacij o 

količini maščobe, energije ali pa so ugibali o tem, katero živilo je bolj priporočljivo 

vključevati v zdravo prehrano. To potrjuje tudi očesni sledilec, saj kaže na večjo gostoto 

fiksacij pri informacijah o makrohranilih, kot so maščoba, beljakovine in ogljikovi hidrati. 

Nekateri so se odločali tudi na podlagi imena, predvidevam, da so uporabili splošno poznane 

informacije o živilu, s katerim so se seznanili pri formalnem in priložnostnem izobraževanju.  

Raziskava je pokazala tudi, da so bili pri nekaterih vprašanjih (slika 15, slika 17, slika 19 in 

slika 21) učenci pozorni predvsem na sliko in ime živila, kar je predstavljalo tudi podlago 

njihove odločitve pri izbiri odgovorov. Sklepam, da so učenci odgovore izbirali na osnovi 

predhodnega poznavanja informacij o živilu. Tako so učenci pri vprašanju, katera gazirana 

pijača je bolj zdrava, v primeru, da jo uživamo v zmernih količinah, odgovorili v večini (95 

%) pravilno, torej, da gre za gazirano pijačo »zero«. Sklepam, da so o tej pijači v vsakdanjem 

življenju slišali veliko, zato so pri utemeljitvi odgovora tudi navedli, da že od prej vedo, da 

ima manj sladkorja. Le nekaj učencev je navedlo, da ne vsebuje sladkorja, kar je pravilen 

odgovor. Tudi rezultati, pridobljeni z očesnim sledilcem, to potrjujejo, saj so se učenci v 

večini odločali na podlagi imena in ne toliko na podlagi informacije o vsebnosti sladkorja v 

izbranem živilu. 

Z raziskavo sem želela tudi ugotoviti, ali učenci prepoznajo pomen različne obarvanosti robov 

prehranskih kart. Na vprašanje, ki je bilo oblikovano tako, da so morali učenci opredeliti 

kriterij, po katerem bi nalogo lahko najhitreje rešili, je manj kot polovica učencev (47 %) 

pravilno prepoznala vlogo različnih barv roba kart. Ostali učenci pa so odgovorili, da bi 

odgovor podali na podlagi informacij, kot so ime, slika živila, vsebnost maščob in vitaminov.  
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Na raziskovalno vprašanje, kako posamezne informacije na prehranskih kartah pritegnejo 

učenčevo pozornost, lahko iz rezultatov raziskave sklepam, da so informacije o 

makrohranilih, slika in ime živila, pritegnili največ učenčeve pozornosti, na podlagi česar so 

se odločali za odgovor.  
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5 SKLEP 

 

Vizualna didaktična sredstva se uporabljajo tudi pri prehranskem izobraževanju, predvsem pri 

obravnavanju kompleksne in abstraktne snovi, ki je učencem težje razumljiva. Zato učitelji v 

pouk vključujejo veliko vizualnih sredstev, ki učencem pomagajo bolje razumeti učno snov. 

Prehranske karte lahko predstavljajo enega od vizualnih sredstev, predvsem pri pouku 

gospodinjstva. Učenci se lahko s pomočjo prehranskih kart na različne načine učijo in 

usvojijo znanje s področja prehrane, predvsem to, da bolje spoznavajo živila, vsebnost 

energije posameznih živil in na bolj nazoren ter praktičen način spoznavajo hranilne vrednosti 

živil. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako učinkovite in uporabne so prehranske karte kot 

vizualno in didaktično sredstvo. Ugotavljala sem, kaj na prehranski karti najbolj pritegne 

učenčevo pozornost in na podlagi katerih informacij na prehranskih kartah odgovarjajo na 

vprašanja. 

Rezultati empiričnega dela so pokazali, da učenci šestega razreda osnovne šole znajo iz 

prehranskih kart razbrati informacijo o makrohranilih, torej, koliko beljakovin, maščob in 

ogljikovih hidratov vsebuje določeno živilo. Ostalih informacij na karti učenci niso izbirali za 

odločanje o izbiri živila, zato menim, da prehranske karte potrebujejo vodeno uporabo s strani 

učitelja, da bi se učenci lahko seznanili z vsemi informacijami, ki so na karti. Iz rezultatov je 

razvidno tudi to, da približno polovica učencev zna razvrstiti živila v skupine živil, glede na 

barvo robu karte. Ostali učenci so razvrščali živila v skupine na podlagi imena živila, 

vsebnosti vitaminov in vsebnosti maščob. Učenci sami tudi ne prepoznajo pomena 

prehranskega semaforja kot tiste oznake, ki označuje primernost vsebnosti hranilnih snovi in 

omogoča hitro prepoznavanje primernosti živil za vključevanje v zdravo prehrano. Učenci 

natrija ne povezujejo s soljo. Ocenjujem, da učenci tudi ne poznajo kemijskih simbolov in 

zato teh informacij ne uporabljajo pri izbiri zdravih živil. 

Na osnovi pridobljenih rezultatov ugotavljam, da učenci za izbiro primernega in zdravega 

živila pogosto ugibajo in ne poiščejo ustreznih informacij, iz česar sklepam, da ne poznajo 

ustreznih kriterijev za izbiro zdravih živil. Učenci se za izbiro živila osredotočajo predvsem 

na iskanje podatkov v povezavi z maščobami, energijo in sladkorji. Te informacije učenci 

pridobijo pri pouku gospodinjstva in tudi v okviru priložnostnega izobraževanja, pri katerem 

se pogosto poudarja škodljiva vloga živil z večjo vsebnostjo maščob, sladkorja in energijske 

vrednosti v prehrani. Prehranske karte so dobro didaktično sredstvo, ki omogočajo 

kakovostno prehransko izobraževanje, katerega cilj je naučiti učence, kako izbirati zdrava 

živila in jih vključevati v uravnoteženo prehrano.  

Rezultati so pokazali, da se učenci najbolj osredotočajo na podatke o hranilih snoveh, ki se jih 

pogosto povezuje z nezdravimi prehranskimi navadami, a teh podatkov ne uporabijo pri 

utemeljevanju svojih odgovorov. Prehranske karte so lahko ob ustreznih navodilih in vodeni 

uporabi dobro vizualno sredstvo, ki učencem omogočajo utemeljeno izbiro zdravih živil. Ob 

ustrezni razlagi lahko učenci samostojno presojajo ustreznost živila za vsakodnevno prehrano. 
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Rezultati magistrskega dela lahko pripomorejo k izboljšanju interesa učiteljev za izbiro 

prehranskih kart kot vizualnega didaktičnega sredstva pri pouku gospodinjstva. Pomembno je, 

da prehranske karte pred uporabo učitelj učencem podrobno predstavi in jim pokaže, kakšne 

informacije vsebujejo. Ocenjujem, da so prehranske karte uporabne, vendar mora učitelj pred 

uporabo le-teh pri pouku podati ustrezna navodila in predstaviti vse informacije ter povedati 

kakšen je njihov namen na posamezni prehranski karti. Na tak način lahko učitelj izboljša 

uporabnost kart in s tem vpliva na boljše prehransko znanje učencev. Uporaba prehranskih 

kart lahko prispeva k izboljšanju poznavanja sestave živil ter k boljšemu odločanju za izbiro 

in nakup posameznih živil. Prehranske karte imajo lahko pozitiven vpliv na odločanje za 

zdravo prehranjevanje. Menim, da je uporaba vizualnih sredstev pri pouku pomembna, saj 

omogoča bolj aktiven pouk, prav tako pa si z njihovo pomočjo lažje zapomnimo informacije, 

ki so pomembne za oblikovanje stališč do zdravega prehranjevanja in prehranskega vedenja. 
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7 PRILOGE 

7.1 SOGLASJE STARŠEV 

  
PROŠNJA ZA SOGLASJE 

 

Sem Sanda Kostelac, študentka podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, smer 

predmetno poučevanje kemija in gospodinjstvo. V sklopu študija pišem magistrsko delo, ki vsebuje tudi 

empirično raziskavo. Naslov magistrskega dela je Uporaba prehranskih kart pri prehranskem izobraževanju. 

Magistrsko delo pišem pod mentorstvom prof.dr. Stojana Kostanjevca. Z empirično raziskavo želim preveriti in 

ugotoviti kakšno je učenčevo poznavanje prehranskih kart. To bom storila s pomočjo kratkega preizkusa znanja, 

katerega bodo učenci uporabljali pri odgovarjanju na vprašanja. 

Informacije, ki jih bom pridobila tekom raziskave, bodo zaupne, kar pomeni da ne bodo nikjer objavljeni osebni 

podatki učenca, ki bo sodeloval v raziskavi. Učenec ima pravico odstopiti od sodelovanja pred in med raziskavo. 

Raziskava bo potekala v marcu 2019. 

 

Za Vaš odgovor se Vam zahvaljujem. 

 

S spoštovanjem,  

Sanda Kostelac 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

SOGLASJE STARŠA OZIROMA SKRBNIKA ZA SODELOVANJE OTROKA V MAGISTRSKEM 

DELU 

 

Podpisani/a soglašam, da otrok sodeluje v magistrskem delu z naslovom Uporaba prehranskih kart pri 

prehranskem izobraževanju. Soglašam, da se pridobljeni podatki uporabijo zgolj za namene raziskave. 

 

PODATKI O OTROKU:                                                    PODATKI O STARŠU ALI SKRBNIKU: 

Ime in priimek: _______________                              Ime in priimek: _____________________ 

Osnovna šola: ______________________                  Podpis: ___________________________ 

                                                                                      Datum: _____________________ 
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7.2 PREIZKUS ZNANJA O UPORABNOSTI PREHRANSKIH KART 

 

PREHRANSKE KARTE 

 

SPOL (obkrožite):   Ž       M 

STAROST: ________________ 

RAZRED: _________________ 

 

Na fotografijah so prikazane prehranske karte. Pri nalogah si oglej karte in odgovori na zastavljena 

vprašanja.  

 

1. Katero živilo vsebuje več ogljikovih hidratov? OBKROŽI črko pred pravilnim 

odgovorom in odgovori na spodnje vprašanje. 

 

    
A) BEL RIŽ                              B) NJOKI - kuhani 

 

Zakaj si se tako odločil/-a?  
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2. S katerim živilom bi pokril/-a več dnevnih potreb bo beljakovinah? OBKROŽI črko 

pred pravilnim odgovorom in odgovori na spodnje vprašanje. 

 

     

A) POSTRV                              B) SOJA 

 

Zakaj si se tako odločil/-a?  

 

 

3. Katero izmed prikazanih živil ni priporočljivo uživati pogosto ker vsebuje veliko soli? 

OBKROŽI črko pred pravilnim odgovorom in odgovori na spodnje vprašanje. 

 

            
A) BEL KRUH                           B) ČRN KRUH 

 

Zakaj si se tako odločil/-a?  
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4. Katero živilo vsebuje več energije? OBKROŽI črko pred pravilnim odgovorom in 

odgovori na spodnje vprašanje. 

 

     
A) AVOKADO                   B) KORENJE 

 

Zakaj si se tako odločil/-a? 

 

 

 

 

5. Katero živilo bi bilo bolj primerno za zdrav zajtrk? OBKROŽI črko pred pravilnim 

odgovorom in odgovori na spodnje vprašanje. 

 

         
A) GRŠKI JOGURT             B) SIRNI KREMNI NAMAZ 

 

Zakaj si se tako odločil/-a? 
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6. Katera  pijača je bolj zdrava v primeru, da jo uživaš v zmernih količinah? OBKROŽI 

črko pred pravilnim odgovorom in odgovori na spodnje vprašanje. 

 

   
A) GAZIRANA PIJAČA    B) GAZIRANA PIJAČA 

ZERO                                  

 

Zakaj si se tako odločil/-a? 

 

 

 

7. Katero vrsto mesa bi izbral/-a za pripravo bolj zdravega kosila? OBKROŽI črko pred 

pravilnim odgovorom in odgovori na spodnje vprašanje. 

 

     
A) GOVEJI ZREZEK                  B) PIŠČANČJE PRSI 

 

Zakaj si se tako odločil/-a? 

8. Katero živilo je bolj priporočljivo vključevati v zdravo prehrano? OBKROŽI črko pred 

pravilnim odgovorom in odgovori na spodnje vprašanje. 
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A) PIŠČANČJE PRSI V        B) MORTADELA 

OVITKU         

 

Zakaj si se tako odločil/-a? 

 

 

 

9. S pomočjo katerih oznak na kartah bi se najhitreje odločil/-a za živilo, ki vsebuje zdravo 

količino maščob? OBKROŽI črko pred imenom živila, ki vsebuje zdravo količino 

maščob in odgovori na spodnje vprašanje. 

 

                

A) PIŠČANČJE PRSI         B) PIŠČANČJA JETRNA 

V OVITKU                           PAŠTETA 

 

Zakaj si se tako odločil/-a? 
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10. Živila na prehranskih kartah spadajo v različne skupine. Kako je iz kart razvidno 

katero živilo spada v posamezno skupino? Odgovor zapiši spodaj. 

   

   
 

Odgovor:  
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7.3 VPRAŠANJA-OČESNI SLEDILEC 
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