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IZVLEČEK 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako na vzgojno-učni proces v predšolskem obdobju 

vpliva projektno delo z metodo aktivnega učenja z raziskovanjem zaprtega tipa. Projekt je 

nastal na področju dejavnosti družba, vsebine pa so smiselno medpodročno povezane tudi z 

ostalimi področji dejavnosti Kurikula za vrtce. 

 

V teoretičnem delu je predstavljeno učenje v zgodnjem otroštvu, izkustveno učenje in njegove 

značilnosti, aktivno učenje v treh različnih pristopih (Kurikulum za vrtce, pristop Reggio 

Emilia in High/Scope pristop), sledi pa še poglavje o učenju z raziskovanjem in projektnem 

delu. 

 

Raziskava je bila izvedena v oddelku vrtca, v katerem je bilo 19 otrok v starosti od pet do šest 

let, s katerimi sem izvedla projekt »Jaz«. Empirični del vsebuje načrt tega projekta, izvedbo, 

ki temelji na dnevniških zapisih in vključuje tudi fotografije ter evalvacijo projekta. Rezultati 

so pokazali, da projektno delo z  aktivno metodo učenja z raziskovanjem zaprtega tipa ugodno 

vpliva na vzgojno-učni proces, saj so bili otroci skozi celotno izvedbo projekta zelo aktivni, 

zaslediti pa je bilo tudi visoko stopnjo interesa in želje po sodelovanju.   

 

 

KLJUČNE BESEDE 

Predšolski otrok, projektna metoda, učenje z raziskovanjem zaprtega tipa, aktivno učenje, 

izkustveno učenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to find out how an educational process in pre-school period is 

affected by project work with the method of exploratory active learning by closed-type. The 

project fits in social activities with topics that are also suitable for other areas of preschool 

curriculum. 

 

The theoretical part first presents early childhood learning, experience-based learning with all 

its characteristics and active learning with three different approaches (Kindergarten 

curriculum, Reggio Emilia and High/Scope), followed by a chapter on learning through 

exploration and project work. 

 

Project “I” (as in “Me”) was carried out in preschool class in which all 19 children were aged 

between five and six. The empirical part of this work is based on daily records, photographs 

and project evaluation. The results showed that project work with an active method of 

learning through closed-type research has beneficial effects on the educational process. 

Children were very active throughout the implementation and showed high level of interest 

and desire for further involvement. 

 

 

KEY WORDS 

Preschooler, project method, learning with closed type research, active learning, experience-

based learning. 
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1 UVOD 

 

Različne metode, ki jih vzgojitelji uporabljajo v vrtcih pri vzgojno-učnem procesu predšolskih 

otrok, se razlikujejo ne samo po načinu izvedbe, ampak tudi po odzivih otrok, njihovem 

sodelovanju v dejavnosti ter v količini in kakovosti usvojenega znanja, spretnosti in veščin. 

Pogosto se v vrtcih uporabljajo metode, pri katerih je otrok pretežno pasiven, vzgojitelj pa 

tisti, ki znanje predaja, pri čemer pa se pozablja na pomembnost uporabe aktivnih pristopov 

učenja v predšolskem obdobju.  

 

Ker je otrok učeči posameznik, na katerega želimo delovati z načrtovanjem in izvajanjem 

dejavnosti v vrtcu, je pomembno, da izberemo metodo, ki mu bo nudila največ možnosti za 

njegov lastni razvoj in hkrati spodbujala njegovo razmišljanje, sodelovanje ter aktivno 

participacijo.  

 

Med študijem sem opazila, da je veliko poudarka na spoznavanju in sprejemanju drugih, manj 

pa je poudarka na spoznavanju sebe in svoje identitete. Menim, da je oboje enako pomembno, 

zato sem se pri predmetu Otrok v družbi odločila pripraviti projekt s slednjo tematiko, iz tega 

pa je nato sledila ideja za diplomsko delo, saj je poleg teme zanimiva tudi uporabljena 

metoda.  

 

Z diplomskim delom želim raziskati in pojasniti razlike, ki nastajajo pri uporabi različnih 

metod učenja v predšolskem obdobju. Z izvedbo projekta, ki temelji na aktivnem učenju z 

raziskovanjem zaprtega tipa, želim ugotoviti, kako se otroci odzivajo na tak način dela, ki 

sicer v njihovem oddelku ni prevladujoč. Zanima me tudi, kako bodo otroci delovali v 

projektu, pri katerem bodo imeli možnost participacije pri načrtovanju in svobodo pri 

izvajanju dejavnosti ter s tem možnost uresničevanja aktivnega učenja na podlagi lastne 

izkušnje. Čeprav sem pred izvedbo projekta naredila okvirni načrt, mi bo ta služil le kot 

vodilo, posamezne dejavnosti pa bom prilagajala glede na želje in ideje otrok. Projekt 

vključuje tudi medpodročno povezovanje in na ta način omogoča otrokom pridobivanje novih 

znanj in izkušenj na celosten način.  
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2 UČENJE 

 

Učenje lahko opišemo kot  trajne spremembe, ki niso posledica fizične rasti ali razvoja nekih 

podedovanih vzorcev in do katerih pride v človekovem, vedenju, razumevanju, znanju, 

stališčih, zmožnostih. Gre za proces, v katerem oseba pridobiva in si zapomni pomembne 

informacije. Učenje lahko poteka v različnih oblikah, od učenja preko lastne izkušnje, učenja 

s posnemanjem in opazovanjem, pa do spoznavnega in metakognitivnega učenja (Marentič 

Požarnik, 2016). 

 

2.1 UČENJE V ZGODNJEM OTROŠTVU 

 

Kljub različnim zgodovinskim pogledom na otroka, otroštvo, vzgojo in poučevanje je 

sodobno učenje v zgodnjem otroštvu osnovano na aktivnih in participativnih oblikah učenja, 

med katere prištevamo  učenje iz neposrednih konkretnih izkušenj, učenje, s katerim otrok 

spoznava svet z vsemi čutili, učenje s sistematičnim opazovanjem, učenje s 

poskušanjem/eksperimentiranjem, učenje z raziskovanjem in učenje skozi igro (Turnšek, 

2018). Vzgojno-izobraževalno delo v predšolskem obdobju  mora biti strukturirano, a hkrati 

dovolj prilagodljivo in fleksibilno, da ga lahko sproti prilagajmo glede na skupino in 

posameznike (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). 

 

Predvsem igra je dejavnost, s katero se otrok ukvarja večino svojega zgodnjega otroštva. Ta 

se razvija skupaj z otrokom in tako otrok skozi svoje odraščanje preide od funkcijske pa vse 

do simbolne igre. Otroci preko igre prejmejo veliko znanja tudi na nezavedni ravni, saj se v 

procesu igre učijo sodelovanja, prevzemajo različne vloge, učijo se prilagajanja in sklepanja 

kompromisov, načrtujejo igro, se seznanjajo s pravili, razvijajo svoje motorične spretnosti, 

učijo se komuniciranja z drugimi idr., hkrati pa je igra (vključno s temi skritimi elementi) 

notranje motivirana in prijetna za otroka (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008).  

 

Pomembno je, da je učno okolje, v katerem so otroci, spodbudno in odprto. Pri tem je vloga 

vzgojiteljice, da otrokom predstavlja podporo pri čim bolj samostojnem odkrivanju ter 

razmišljanju in nima vloge direktivnega prenašalca informacij oziroma znanj na otroke. 

Sodobna vzgojiteljica sledi interesom otrok, jih vključuje v načrtovanje kurikula, z njimi 

komunicira in spodbuja njihovo aktivno udeležbo na vseh področjih njihovega bivanja v 
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vrtcu. Posebej pomembno je medpodročno povezovanje, kar pa izhaja iz razumevanja, da 

otrok svet dojema celostno, zato tudi ni smiselno znanja podajati ločeno po področjih, kot je 

to značilno za šolo (Batistič Zorec, 2002).  

 

Na proces učenja v vrtcu pa vplivajo tudi subjektivne teorije vzgojiteljic v povezavi z 

učenjem. Predhodne izkušnje in na določen način izoblikovani pojmi o učenju in poučevanju 

vplivajo na to, kako bo vzgojiteljica načrtovala in izvajala dejavnosti. In čeprav vzgojitelji 

pogosto na eksplicitni ravni izražajo strinjanje s sodobnimi, aktivnimi metodami učenja v 

vrtcu, tega vedno ne prenesejo v prakso, ampak se poslužujejo direktivnih dejavnosti, pri 

katerih prevzemajo pobudo in vodenje brez vključevanja otrok v sam proces. Pri tem 

večinoma podajanje znanja poteka na frontalni in skupni način, delo v manjših skupinah ali 

dvojicah pa je redko (Turnšek, 2018).  

 

3 IZKUSTVENO UČENJE 

 

Kljub temu, da gre za zelo razširjeno metodo učenja, enotne opredelitve izkustvenega učenja 

nimamo. V preteklosti se je z izkustvenim učenjem ukvarjalo veliko teoretikov. Pomen 

aktivnega učenja je poudarjal že Piaget, Dewey je podal razlago, da je za izkustveno učenje 

pomembna aktivna vpletenost v izkušnjo in hkratno razmišljanje o njej. Lewin je pri 

izkustvenem učenju oblikoval štiri faze: konkretna izkušnja, zbiranje podatkov in opažanj, 

analiza podatkov in povezave v nove pojme ter povratna informacije in preverjanje novega v 

situacijah (Korban Črnjavič in Hus, 2009). 

 

Eden najpomembnejših strokovnjakov, ki se je ukvarjal z izkustvenim učenjem, pa je Kolb 

(1984, v Marentič Požarnik, 2016, str. 123), ki piše, da je »izkustveno učenje vsako učenje v 

neposrednem stiku z resničnostjo, ki jo proučuje… Gre za neposredno srečanje s pojavom, ne 

za razmišljanje o takem srečanju ali o možnosti, da bi kaj naredili v resnični situaciji«. 

 

3.1 ZNAČILNOSTI IZKUSTVENEGA UČENJA 

 

Pri izkustvenem učenju gre predvsem za proces, pri katerem vstopamo v izkušnjo in jo potem 

pretvorimo v znanje. V izkušnje lahko vstopamo tako v formalnem kot neformalnem okolju, 

lahko sami ali v interakciji z drugimi. Pomembno je, da doživimo določeno izkušnjo na način, 
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da pri doživljanju le-te uporabimo tudi svoje predznanje in da vključimo svojo celotno 

osebnost. Ker v situacije vstopamo kot posamezniki, lahko enake razmere doživljamo različno 

(tudi glede na svoje predhodne izkušnje). Pomembno je, da ob vseh doživljanjih situacij 

razvijamo kritično mišljenje, sposobnost opazovanja, logičnega razmišljanja, načrtovanja in 

odločanja (Garvas, 2010).  

 

Pri izkustvenem učenju poskušamo povezati neposredno izkušnjo, opazovanje, spoznavanje in 

ravnanje v celoto. Pri tem gre za proces, ki je cikličen in poteka celo življenje. Prav tako je 

izkustveno učenje holističen proces. V takšen proces učenja so vključeni različni vidiki 

človekovega delovanja – njegovo zaznavanje, čustvovanje in razmišljanje, ki se med seboj 

prepletajo in povezujejo v celoto, to pa nam omogoča tudi, da znanje ne le sprejemamo v neki 

končni obliki gotovega spoznanja, ampak ga doživljamo kot nekaj, kar je možno 

preoblikovati, dopolnjevati in spreminjati na podlagi novih izkušenj in situacij (Marentič 

Požarnik, 2016).  

 

3.2 IZKUSTVENO UČENJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Temelj učenja v predšolskem obdobju je otrokova neposredna dejavnost. Učenje je veliko bolj 

učinkovito, če otrok v proces pridobivanja znanja vstopa aktivno, preko neposredne izkušnje, 

na vseh področjih (kognitivno, psihosocialno, fizično) in z vsemi čutili. Za učenje, ki 

omogoča konkretno dejavnost, je otrok tudi bolj motiviran, posledično pa mu lahko takšen 

pristop vzgojno-izobraževalnega dela ponudi več trajnega znanja (Garvas, 2010). Izkustveno 

učenje ima tudi procesno vrednost, saj se skozi interakcije in izkušnje otroci učijo prilagajanja 

na nove situacije, otrokom ponuja možnost sodelovanja, možnost zavedanja lastnega pomena 

in vpliva na določene okoliščine, možnost sinteze znanj, pridobljenih na podlagi predhodnih 

izkušenj idr., vse to pa so spretnosti in veščine, ki jih človek potrebuje tudi v prihodnosti, v 

procesu poznejšega učenja in delovanja (Korban Črnjavič in Hus, 2009). 

 

V zgodnjem otroštvu je pomembno, da je odrasli oz. vzgojitelj tisti, ki otroku konkretne 

izkušnje omogoči in ga spodbuja, da vstopa v različne situacije. Pri tem je pomembno, da 

izhaja iz otrokovih predznanj in njegova spoznanja primerno gradi na način, ki je primeren 

razvojni in spoznavni stopnji. Pomembna je tudi uporaba ustreznih metod, od tistih 

neformalnih, skozi spontane dejavnosti in igro, pa do nekoliko bolj formalnih in pa 
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spodbujanje otrokove samostojnosti in vključenosti skozi celoten proces izkustvenega učenja 

(Garvas, 2010). 

 

4 AKTIVNO UČENJE 

 

Aktivno učenje danes velja za splošno sprejet princip v načrtovanju in izvajanju programa 

predšolske vzgoje. Gre za učenje, pri katerem otrok pridobiva znanje in izkušnje preko 

konkretnih izkušenj in direktnega sodelovanja v aktivnostih, vse to pa je načrtovano z 

upoštevanjem k igri usmerjenega pristopa. Otroci pri tem ponotranjijo pridobljene izkušnje in 

oblikujejo svoje mišljenje. Aktivno učenje se kot dobra praksa v predšolski vzgoji tako 

pojavlja v različnih kurikulih in pristopih (Batistič Zorec, 2002). 

 

4.1 KURIKULUM ZA VRTCE 

 

Kurikulum za vrtce (1999) je slovenski nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno 

podlago za delo v vrtcih. Sprejel ga je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 

izobraževanje, nadomestil pa je vzgojni program, ki je veljal do uvedbe novega kurikuluma. 

V njem so predstavljena osnovna izhodišča za delo v vrtcih, cilji in načela o razvoju in 

vzgojno-izobraževalnem delu v predšolskem obdobju, navedena pa so tudi področja in 

primeri dejavnosti za vsako od navedenih področij. 

 

V Kurikulu za vrtce (1999) je zapisano, da je aktivno učenje eno od skupnih načel predšolske 

vzgoje v vrtcu. Da bi otroku omogočili ustrezen razvoj in učenje, moramo poznati razvojne 

značilnosti otrok in posebnosti, ki so povezane z ustreznim učnim okoljem. 

 

Načrtovanje in izvajanje vzgojnega procesa glede na nacionalni kurikulum predpostavlja, da 

med otrokom in vzgojiteljico teče neprekinjena komunikacija, da je v vrtcu prostor in čas za 

opazovanje otroka in da se izvajajo metode in načini učenja, ki pri otroku spodbujajo 

kritičnost, odgovornost, uporabo pridobljenega znanja ipd. To lahko dosežemo z 

načrtovanjem konkretnih medpodročno povezanih dejavnosti, ki otroka že same po sebi 

zvabijo v ukvarjanje z njimi in preko katerih se otrok razvija na vseh področjih. Izpostavlja se 

procesno-razvojno načrtovanje in načelo procesnosti, ki daje večji poudarek na sam proces 

učenja in manjšega na končne cilje (Kroflič, 2010). 



6 
 

 

Sodobno razumevanje predšolske vzgoje pomeni usposabljanje in učenje za življenje preko 

procesne kompetence, ki otrokom omogoča, da se naučijo spoprijemati s problemi, med 

procesom učenja pa pridobivajo znanja in spretnosti, ki jih lahko uporabijo tudi pozneje v 

podobnih situacijah oziroma da razvijejo sposobnost prenosa in prilagajanja znanja glede na 

okoliščine (Turnšek, 2018). 

 

4.2 PRISTOP REGGIO EMILIA 

 

Začetek koncepta Reggio Emilia sega v leto 1963, nekoliko večje zanimanje zanj pa se je 

začelo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Za utemeljitelja tega pristopa velja Loris 

Malaguzzi. Vrtec Reggio Emilia je vpet v kulturo okolja, kar pomeni da deluje v okolju in z 

njim, izpostavlja pomembnost komunikacije med vrtcem in družino in predstavlja otroka kot 

glavnega udeleženca institucije. Delo v vrtcu temelji na predpostavki, da so otroci različni in 

da je vsak otrok enkratno bitje, temu ustrezno pa je tudi delo prilagojeno. Pomembno je 

opazovanje otrok in dokumentiranje. Prav tako je poudarek na spodbujanju otrokovega 

izražanja na različne načine, timskem delu in na tem, da vzgojitelj nadaljnje dejavnosti 

načrtuje na podlagi opazovanja otroka pri njegovi trenutni dejavnosti, njegovih odzivov in 

ravnanj. Vzgojitelji tako ne sledijo vnaprej pripravljenemu načrtu oziroma kurikulu, ampak ga 

ustvarjajo sproti (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). 

 

Reggio Emilia pristop postavi učenje pred poučevanje in daje velik pomen participativnem 

delovanju otrok v vrtcu. Otroci imajo tako pravico, da sodelujejo pri sprejemanju vseh 

odločitev, ki zadevajo njihovo bivanje v vrtcu in s tem vplivajo na situacije, v katere vstopajo, 

hkrati pa se učijo tudi demokratičnega delovanja. V vrtcu otroci razvijajo in uporabljajo vse 

čute oz. čutila, tudi tista, ki so sicer pogosto postavljena v ozadje, npr. okus in vonj (Devjak 

idr., 2009).  

 

Kot v drugih sodobnih pedagoških konceptih se tudi v pristopu Reggio Emilia spodbuja 

aktivno učenje, torej učenje na način, da otrok v čim večji meri sodeluje v za njega 

relevantnih različnih aktivnostih, s tem pa pridobiva in gradi znanja ter razvija svoje 

kognitivne in socialne sposobnosti (Batistič Zorec, 2012). Posebnost je t. i. nastajajoči 

kurikulum, katerega spodbudijo otroci. Vzgojitelj dejavnosti ustvari na podlagi opazovanja 



7 
 

otrokove aktivnosti in se osredotoča na njegove interese. Takšen način spodbuja aktivno 

sodelovanje, odprto komunikacijo in prilagodljivost pri metodah in načinih izvedbe vzgojnega 

procesa. Vzgojitelj v situacijo vstopi brez vnaprej pripravljenih načrtov in ciljev ter opazuje 

otroke. Na podlagi tega nato nastane načrt, ki pa je pogojen, saj ga otroci spreminjajo s svojo 

aktivnostjo in odzivi. Pri tem mora biti vzgojitelj dober opazovalec, biti mora fleksibilen in 

sposoben prilagajanja novim situacijam, ki jih ustvarijo otroci (Turnšek, 2018). 

 

4.3 HIGH/SCOPE PRISTOP 

 

High/Scope pristop, z začetki v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja,  je že več kot 50 

let izvajan program predšolske vzgoje, ki so ga uvedli kot longitudinalno študijo, s katero so 

ugotavljali deficite socialno depriviligiranih skupin (natančneje afroameriških prebivalcev v 

Združenih državah Amerike) in vpliv zgodnjega vključevanja v vzgojno-izobraževalne 

programe na te deficite ter posledično zmanjševanje razlik pri otrocih različnih socialno-

ekonomskih statusov. Čeprav je bil omenjen pristop uveden kot nekakšna intervencija pri 

izboljšanju položaja otrok v vzgojnem oz. šolskem sistemu, pa se je izkazalo, da so njegovi 

pozitivni učinki bili veliko večji, kot so predvidevali in načrtovali (Wilson, 2000). 

 

High/Scope pristop temelji na modelu aktivnega učenja, ki spodbuja otrokov kognitivni in 

socialno razvoj (Wilson, 2000). Otrok je v aktivno učenje vključen, ko gradi svoje znanje in 

lastno razumevanje skozi neposredne aktivnosti oziroma interakcije z okolico, tako z ljudmi 

kot s predmeti. Model učenja, kateremu High/Scope pristop sledi, je »planiraj – naredi – 

oceni«, pri čemer vsakemu načrtovanju sledi aktivnost oziroma igra, temu pa evalvacija 

dejavnosti, izvedbe in otrokovih reakcij. Tudi High/Scope pristop zagovarja odprto in 

podporno komunikacijo v skupini, razumevanje in pozitivne odnose ter vlogo vzgojiteljice kot 

partnerja v igri in učenju otrok ter participacijo otrok na vseh stopnjah aktivnega učenja, 

vključno z načrtovanjem (Batistič Zorec, 2002). 

 

5 UČENJE Z RAZISKOVANJEM 

 

Prenašanje znanja iz starejše generacije na mlajšo po direktivni poti in v frontalni obliki 

danes, vsaj v predšolskem obdobju, ni več aktualno. Namesto tega je vse bolj prisotna oblika 

pridobivanja znanja, kjer so otroci glavni akterji, oz. tisti, ki prevzemajo odgovornost za svoje 
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učenje in preko aktivnih strategij učenj, med katere vključujemo tudi problemsko naravnano 

učenje in učenje z raziskovanjem, razvijajo svoje meta-spoznavne sposobnosti - kako 

pridobiti informacije, kako načrtovati pot do rešitve oz. rezultata. Pri tem razvijajo smisel za 

pridobivanje, urejanje in povezovanje podatkov (Turnšek, 2018). 

 

Pri takšnem učenju gre več ali manj za samostojno odkrivanje, pri čemer so otroci tisti, ki 

sami zastavljajo probleme, sami iščejo načine in strategije pridobivanja odgovorov, sami se 

lotijo raziskovalnega procesa, odrasli pa jim predstavlja oporo in spodbudo skozi celoten 

proces (Marentič Požarnik, 2016). Naloga vzgojiteljice v tem primeru ni več podajanje 

objektivnih znanj, temveč omogočanje ustreznih dejavnosti otrokom, pomoč pri realizaciji 

njihovih načrtov in zamisli ter pomoč pri pridobivanju, analiziranju in sintezi pridobljenih 

podatkov (Turnšek, 2018).  

 

Prednosti učenja z raziskovanjem pred tradicionalnimi metodami učenja lahko najdemo v 

naslednjih točkah (prav tam): 

 

- Raziskovalno učenje daje prednost učnemu procesu pred končnim rezultatom, s tem 

pa so znanja, ki so jih otroci pridobili med procesom raziskovanja enako pomembna 

kot tista znanja, ki jim jih je prinesel odgovor na zastavljeno raziskovalna vprašanje 

oziroma zastavljen problem. Otroci se skozi proces učijo pomembnih veščin, kot so 

pridobivanje informacij, spoznavanje virov podatkov, načini analiziranja in 

dokumentiranja podatkov ter na koncu uporabe pridobljenih informacij. Poleg tega pa 

se otroci učijo tudi socialnih veščin in sodelovanja z drugimi. 

 

- Otroci izhajajo iz svojih predhodnih izkušenj in predhodnega znanja ter na tem gradijo 

svoje znanje. Pri tem se konfliktno srečujejo predhodna (»napačna«) pojmovanja z 

novimi, znanstvenimi dejstvi, otroci pa s tem preoblikujejo svojo strukturo mišljenja. 

 

- Za raziskovanje zastavljenega raziskovalnega vprašanja je navadno potreben 

interdisciplinarni pristop, kar omogoča pridobivanje celovitega znanja s povezavo 

različnih področij dejavnosti v vrtcu. 
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- Otroci so aktivni v vseh fazah raziskovanja. Njihova iniciativa in participacija je 

ključnega pomena, saj le-to vpliva na njihovo motivacijo, izvedbo raziskovanja in 

trajnost znanja, ki ga pridobijo. 

 

5.1 KORAKI PRI UČENJU Z RAZISKOVANJEM 

 

Učenje z raziskovanjem se prične s prvim korakom, z opredelitvijo problema. Problem, ki ga 

bomo v skupini zastavili, naj bo relevanten za otroke, pogosto ga otroci spontano podajo tudi 

sami. Najboljši način za definiranje problema je, da ga izrazimo z raziskovalnim vprašanjem, 

ki mora biti dovolj natančno, da bo iskanje informacij teklo v pravo smer. Če želi problem v 

oddelku izpostaviti vzgojiteljica, to stori s pomočjo uvodnih dejavnosti, s katerimi zbudi 

zanimanje otrok in njihovo željo po raziskovanju (Turnšek, 2018).  

 

V drugem koraku je potrebno preveriti predznanje in domneve otrok. Otroci imajo o različnih 

temah različno znanje, zato moramo vedeti, na kateri stopnji bomo začeli to znanje graditi. 

Otroci imajo prav tako o določenih pojmih zgrajene svoje razlage in zamisli, ki jih bodo skozi 

raziskovanje nadgradili ali spreminjali. Pomembno je, da domneve in razlage otrok zapišemo, 

da jih bo mogoče na koncu ob pridobljenih podatkih primerjati in povezovati (prav tam).  

 

Tretji korak predstavlja zbiranje informacij in iskanje odgovorov na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Najprej damo otrokom možnost, da sami poiščejo način, kako pridi do želenih 

podatkov. Ob tem jih spodbujamo, hkrati pa tudi sami predvidimo nekaj virov. Vzgojitelj ima 

ob tem vlogo tistega, ki omogoči realizacijo otrokovih idej, organizacijsko načrtuje in nudi 

pomoč pri dokumentiranju in urejanju informacij. V tem koraku otroci izberejo način, kako 

bodo informacije pridobili, pri tem pa se lahko odločijo npr. za intervju, anketo, opazovanje, 

eksperiment, konkretno izkušnjo oz. učenje z uporabo vseh čutil ipd. (prav tam). 

 

V četrtem koraku otroci pridobljene podatke uredijo, strnejo ter povežejo med sabo. S tem 

ugotovijo, ali so uspeli odgovoriti na raziskovalna vprašanja in kaj vse so se naučili. V 

zadnjem, petem koraku, pa razmislimo o uporabi novih znanj v vsakdanjem življenju otrok, 

ter na podlagi tega načrtujemo nadaljnje dejavnosti (prav tam). 
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6 PROJEKTNO DELO V VRTCIH 

 

V sodobnem času je v predšolski vzgoji zaslediti načelo integracije področij dejavnosti, ki 

izhaja iz razumevanja, da otroci svet doživljajo celostno. Kot način izvedbe vzgojnega 

procesa z upoštevanjem medpodročnega povezovanja, je izpostavljena projektna metoda dela. 

Projekt se navadno osredotoča na določeno temo, ki jo skozi izvedbo otroci skupaj z 

vzgojiteljem podrobneje raziskujejo (Batistič Zorec, 2002). Pri tem gre za obliko 

integriranega kurikuluma, pri katerem so otroci vključeni v celoten proces izvedbe, se učijo, 

razvijajo svoje spretnosti in sposobnosti v skladu s svojimi interesi, hkrati pa se dejavnosti 

odvijajo na več različnih področjih (Slunjski, 2012).  

 

Projekti, ki jih izvajamo v vrtcu, se razlikujejo glede na obseg. Lahko so veliki, srednji ali 

majhni. Razlika pri tem je v kompleksnosti in trajanju projekta, prav tako tudi v številu 

vključenih udeležencev. Vzgojitelj ima predvsem vlogo pobudnika, otroke usmerja in jih 

vodi, otroci pa imajo vlogo aktivnih izvajalcev, ki dajejo ideje, načrtujejo, vrednotijo, rešujejo 

probleme ipd. Pomembno je, da so otroci v projekt vključeni holistično in optimalno, saj jim s 

tem omogočimo celosten razvoj glede na njihovo razvojno stopnjo (Novak, Žužej in 

Glogovec, 2009). Projekt mora biti ustrezen tudi z organizacijskega vidika, pri čemer je 

potrebno ustvariti spodbudno učno okolje, načrtovati sodelovalno učenje, pri katerem otroke 

razvrščamo v različne dinamične skupine ter na koncu izvesti evalvacijo in oceniti kakovost 

ter primernost izvedenega projekta glede na cilje, ki smo (si) jih zastavili (Slunjski, 2012). 

Tema projekta mora biti vsebinsko zaokrožena in relevantna za otroke, pri tem pa upoštevamo 

njihove ideje in predloge. Poudarek mora biti na aktivnem učenju in izkušnjah, poleg tega pa 

mora biti projekt dovolj odprt in prožen, da ga lahko skupaj z otroci sproti kreiramo, 

spreminjamo in prilagajamo (Novak, Žužej in Glogovec, 2009).  

 

Pri načrtovanju in izvajanju projekta je potrebno paziti na dobro prakso in upoštevanje bistva 

projektnega dela, saj sicer z uvajanjem tradicionalnih metod, npr. z direktivnim 

posredovanjem znanja, dosežemo ravno nasproten učinek in neželene prakse in pristope le še 

dodatno okrepimo (Slunjski, 2012). 
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6.1 ETAPE PROJEKTNEGA DELA 

 

Projektno delo je sestavljeno iz več etap, ki so nam v pomoč pri načrtovanju in izvajanju 

projekta. Etape si sledijo v določenem zaporedju, ki omogoča smiselnost in sistematičnost 

(Novak, Žužej in Glogovec, 2009). 

 

Te etape so (prav tam):  

- Iniciativa je prvi korak, ki pripelje do projektne teme in do zastavitve ciljev projekta. 

Pri tem se vprašamo, kaj bomo počeli in zakaj. Pobudnik je lahko vzgojitelj, ki z 

motivacijsko dejavnostjo zbudi zanimanje otrok, lahko pa idejo oziroma temo podajo 

otroci, njihovi starši ali kdo drug. Vzgojitelj otrokom pri tem pomaga oblikovati 

zaokroženo vsebino projekta in cilje ter jih usmerja pri načrtovanju podtem. 

 

- Naslednja etapa je skiciranje projekta, pri katerem vsebinsko razčlenimo celotno temo. 

Otroci s pomočjo vzgojitelja iščejo ideje o aktivnostih, ki bi jih bilo smiselno oz. 

potrebno izvesti. Vzgojitelj otroke usmerja z vprašanji in motivacijskimi dejavnostmi, 

prav tako pa poskrbi tudi, da je skica projekta dokumentirana, npr. v obliki miselnega 

vzorca. 

 

- Sledi načrtovanje izvedbe, kjer načrtujemo posamezne dejavnosti, pri tem pa določimo 

kako bomo določeno nalogo izvedli, kdo jo bo izvedel, katere pripomočke in sredstva 

potrebujemo za to ter koliko časa potrebujemo. Otroci tudi tukaj prevzamejo vlogo 

glavnega akterja, vzgojitelj pa jim nudi ustrezno pomoč in podporo (Novak, Žužej in 

Glogovec, 2009). 

 

- Četrta etapa je izvedba, kjer se otroci lotijo izvrševanja posameznih dejavnosti in 

nalog, pri tem pa se opirajo na izdelan načrt. Vzgojitelj po potrebi vstopa v dejavnosti, 

vendar tako da načina otrokovega izvajanja brez potrebe ne spreminja in ne zavira 

njihove samostojnosti. 

 

- Sklepna faza je namenjena temu, da predstavimo dosežke in rezultate, ki smo jih skozi 

projekt pridobili in se odražajo tudi v usvojenem znanju, sposobnostih in spretnostih. 

 



12 
 

- Evalvacija, pri kateri ovrednotimo projekt kot celoto, njegovo ustrezno v načrtovanju 

in ciljih ter izvedbo, je zadnja etapa projektnega dela. Pri tem se lahko poslužimo npr. 

samorefleksije, ki je ne omejimo zgolj na nas same, ampak vključimo tudi 

samorefleksije ostalih udeležencev. 

 

7 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 

 

Kurikulum za vrtce (1999) navaja aktivno učenje kot eno od skupnih načel predšolske vzgoje 

v vrtcu.  Z njim otrok pridobiva znanje in izkušnje na različnih področjih in se razvija tako 

kognitivno kot tudi čustveno, socialno in telesno. Otroku je za optimalen razvoj potrebno v 

vrtcu ponuditi konkretne izkušnje in učenje na podlagi teh izkušenj.  

 

Izkustveno učenje temelji na konkretni izkušnji, razmišljujočem opazovanju, abstraktni 

konceptualizaciji in aktivnem eksperimentiranju. Takšno učenje je cikličen, holističen proces, 

pri katerem se ustvarja znanje (Marentič Požarnik, 2016). Učenje v vrtcu mora biti naravnano 

tako, da temelji na izbiri in aktivnosti, sodelovanju in prijetnem vzdušju (Marjanovič Umek 

2010). Pomemben in zanimiv pristop k načrtovanju tovrstnega učenja je projektno delo, o 

katerem govorimo takrat, ko otroci raziskujejo in preučujejo določeno tematiko oziroma 

raziskovalni problem ob podpori vzgojitelja. Z izvajanjem projektnega dela otrokom 

omogočamo ohranjanje njihove radovednost, spodbujamo njihovo samostojnost v 

raziskovanju in aktivno učenje, vse to pa pri otroku producira trajno znanje. Za uspešno 

projektno delo pa je potrebno upoštevati tudi nekaj dejavnikov, in sicer spodbudno učno 

okolje, sodelovalno učenje, kakovost vzgojiteljevih vzgojno-izobraževalnih pristopov in 

ustrezno evalvacijo (Slunjski, 2012).  

 

Otrokom je potrebno zagotoviti participacijo, ki pomeni aktivno udeležbo otrok pri odločanju 

znotraj skupine, saj se na ta način naučijo največ (Batistič Zorec, 2010). Večkrat mora biti 

vzgojitelj tisti, ki sledi otrokom in ne le tisti, ki otroke vodi. Otrokom mora biti dana 

priložnost opisovanja, utemeljevanja in preizkušanja njihovih hipotez in razlag. Vse to pa nam 

omogoča aktivno učenje z raziskovanjem (Turnšek idr., 2012). 

 

Menim, da je pomembno, da otrok že v predšolskem obdobju spoznava sebe kot posameznika 

in gradi na sebi, svojih sposobnostih in lastni samozavesti. Iz tega razloga sem se odločila 
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izvesti projekt, katerega splošni in glavni cilj je, da otrok oblikuje zavedanje samega sebe, 

svojih lastnosti, interesov in lastne identitete. Spoznava razlike med posamezniki in pomen le-

teh, spoznava načine pridobivanja informacij in dokumentiranja ter povezuje in nadgrajuje 

znanje o sebi preko različnih dejavnosti. Znanje usvaja preko medpodročnega povezovanja.  

Temeljni cilj diplomskega dela je načrtovanje, izvedba ter evalvacija projekta na temo Jaz, pri 

tem pa ugotoviti ustreznost metode aktivnega učenja in raziskovanja zaprtega tipa za 

konkretno obravnavano tematiko. Preučiti nameravam vključenost oz. aktivnost otrok pri 

posameznih dejavnostih in ugotoviti, katera nova spoznanja so pridobili otroci. 

 

8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

RV 1: Ali so bili izbrana tema in načrtovanje dejavnosti ustrezni glede na odzive otrok? 

 

RV 2: Ali so bili otroci motivirani za izvajanje posameznih dejavnosti v projektu? 

 

RV 3: Kakšni so bili odzivi otrok na raziskovanje zaprtega tipa in uporabo metoda aktivnega 

učenja v primerjavi z drugimi načini, ki jih prakticirata njihova vzgojiteljica in pomočnica 

vzgojiteljice? 

 

9 RAZISKOVALNA METODA 

 

Metoda dela je bila deskriptivna neeksperimentalna, uporabljena je bila kvalitativna 

raziskovalna paradigma. 

 

9.1 VZOREC 

 

Vzorec je zajemal vzgojiteljico, pomočnico vzgojiteljice in 19 otrok enega oddelka vrtca v 

starosti od 5 do 6 let, od tega je bilo v skupini 10 dečkov in 9 deklic. 

 

9.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Pred začetkom izvajanja projekta sem se po pogovoru z vzgojiteljico odločila, da na oglasno 

desko oddelka izobesim načrt izvajanja projekta in tako starše že pred izvajanjem seznanim s 
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tem, kaj bomo z otroki do konca meseca počeli. Obvestilo sem sestavila tako, da sem pri 

posameznem sklopu dejavnosti napisala glavni namen in s tem ustvarila približno sliko tega, 

kaj bomo počeli, kaj so cilji, ki ji želim s projektom doseči, na listu pa je pisalo tudi, da se 

bodo otroci glede na to, da bomo spoznavali sami sebe, z vprašanji obračali tudi na njih, saj so 

ravno oni tisti, ki svoje otroke najbolje poznajo, poznajo njihov razvoj in njihovo dosedanje 

otroštvo. Poleg tega sem na oglasno desko oddelka izobesila tudi obvestilo in soglasje 

(priloga 1), na katerem so starši s podpisom soglašali s fotografiranjem in snemanjem v času 

projekta. Otroci, od katerih staršev nisem dobila podpisa, imajo na fotografijah obraz in ostale 

prepoznavne lastnosti (našitke na obleki ipd.) zamegljene. Starše sem o dogajanju v vrtcu 

obveščala preko kratkih obvestil na oglasni deski. 

 

Z otroki v oddelku vrtca sem nato v obdobju enega meseca izvajala projekt z raziskovanjem 

zaprtega tipa na temo Jaz. Med izvedbo sem sledila predhodnim pripravam, ki pa sem jih po 

potrebi prilagodila in naredila manjše spremembe.  

 

Posamezne enote projekta sem sproti evalvirala na sledeče načine: 

- Evalvacija vsake dejavnosti v obliki dnevniškega zapisa, kjer sem   evalvirala izvedbo 

dejavnosti glede na načrtovano, primernost izbire metod in odzive otrok, preučila sem 

prednosti in pomanjkljivosti izvedbe ter ocenila doseganje ciljev. 

- Evalvacija vsake dejavnosti s strani vzgojiteljice – mentorice v oddelku, ki se je 

nanašala na odzive otrok na izbrano metodo v primerjavi z že uporabljenimi metodami 

ter ustreznost dejavnosti. 

- Evalvacija dejavnosti s strani otrok v skupini, ki je zajemala njihove vtise, spoznanja 

in mnenja o temi, projektu in izpeljanih dejavnostih. 

 

9.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Dnevniške zapise sem naredila za vsako enoto oziroma dejavnost ločeno, nato pa sem jih 

združila v smiselne celote. Vzgojiteljičine komentarje in mnenja sem zapisala v parafrazirani 

obliki, komentarje in pripombe otrok pa sem ponekod parafrazirala, ponekod pa zapisala 

dobesedno. Dobljene podatke sem kvalitativno obdelala in interpretirala. Dnevniške zapise 

sem primerjala s predhodno napisanimi pripravami in iskala odstopanja oziroma spremembe, 
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do katerih je prišlo. V poglavje rezultati in interpretacija sem vključila verzije priprav, ki so 

bile napisane pred izvedbo projekta, vmesne spremembe pa so razvidne iz evalvacije.  

 

10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

10.1 NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI V PROJEKTU JAZ 

 

10.1.1 PRIPRAVA ZA PRVO ENOTO DEJAVNOSTI 

 

Naslov enote: Kdo sem jaz – moje ime 

 

Cilji: 

a) Procesni cilji: 

- Otrok se igra socialne igre. 

- Otrok obriše telo drugega na papir. 

- Otrok primerja obrise teles otrok, išče podobnosti in razlike. 

- Otrok načrtuje vprašalnik za starše. 

- Otrok dopolni svoj obris s svojim imenom. 

b) Spoznavni cilji: 

- Otrok spozna pripravo in uporabo vprašalnika. 

- Otrok spoznava razlike in podobnosti med posamezniki. 

 

UVODNA DEJAVNOST 

Po jutranjem krogu v sredino kroga prinesem sonce, izrezano iz kartona. Otrok povem, da ko 

ga dobijo v roko, povejo »jaz sem _____«, sonce dajo sosedu in mu povejo »ti si zlato sonce. 

Sonce vzamem ga v roke in povem: »Jaz sem Urška, ti si zlato sonce«. Sonce podam naprej in 

otrok zraven mene nadaljuje.  

 

Prehod na naslednjo dejavnost: ko sonce pride nazaj do mene, ga vzamem in položim na 

sredino igralnice. Otroke povabim, da se zberemo okrog sonca. 

 

OSREDNJI DEL 

Prva dejavnost – igra KOGA POGREŠAMO? 
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Cilj: otroci opazujejo in ugotavljajo spremembe v svoji okolici.  

Otrokom povem, da bomo okrog sonca zaplesali, ko glasba utihne, počepnejo in zamižijo. 

Vsakič en otrok »izgine«, pokrit bo z odejo. Na znak ponovno odprejo oči. Naša naloga bo, da 

ugotovimo, kdo je ta otrok, ki je izginil oz. je pokrit. Igro nekajkrat ponovimo.  

 

Druga dejavnost – OBRISOVANJE 

Cilj: otroci spoznajo osnovne, najbolj jasne in vidne podobnosti in razlike med posamezniki. 

Namen je, da otroci spoznajo, da so si naša telesa brez posameznih podrobnosti podobna (vsi 

imamo noge, roke, glavo, prste…), za razločitev pa potrebujemo še nekatere druge podatke. 

Otroke po igri povabim, da sedemo na tla. Vprašam, kako so vedeli, kdo manjka? Kaj pa, če 

bi bili vsi isti – bi vedeli kdo manjka? Kaj pa je tisto, kar je različno – v čem smo si različni? 

Kaj pa če bi imeli samo obris našega telesa – bi lahko takoj vedeli, kdo je kdo?  

 

Otroci postavijo svojo hipotezo – lahko/ni mogoče na podlagi obrisa prepoznati osebe. 

Njihovo hipotezo zapišem.  

 

Da preverimo našo hipotezo, na tla razgrnemo papir, otroci najdejo par in se v paru obrišejo. 

Na hrbtno stran obrisa napišem otrokova imena (ali se podpišejo sami). Ko imamo vse obrise, 

jih pogledamo tako, da se podpisi ne vidijo. Otroke vprašam: ali sedaj vemo, kateri obris je od 

koga? Kaj pa če obrise pospravimo in jim jutri spet pogledamo? Bomo vedeli, kateri je od 

koga? Zakaj pa je težko določiti, kdo je kdo, če imamo samo obrise?  

[Obrisi bodo služili skozi cel projekt kot zbir podatkov o posameznem otroku. Z vsako 

enoto/nastopom jih bomo dopolnjevali z izdelki, fotografijami, risbami ipd.] 

 

---------------RAZDELITEV DEJAVNOSTI NA 2 DNI--------------- 

 

Tretja dejavnost – NAŠA IMENA IN NJIHOVA VLOGA 

Cilj: otroci spoznajo pomen imena in se seznanijo s vprašalnikom.  

 

Ponovno izvedemo uvodno igro prejšnjega dne. Sedaj, ko imamo obrise, pa nismo popolnoma 

prepričani, ali jih bomo lahko razločili, ko jih bomo naslednjič spet uporabili, moramo ne nek 

način svoj izdelek označiti. Kako lahko to naredimo? Kaj pa napišemo na svoj izdelek oz. na 

stvari, ki jih naredimo mi? V primeru, da je potrebna spodbuda, otroke spomnim na uvodno 
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igro in jih vprašam, s čim smo se predstavili, kaj smo povedali, preden smo sonce podali 

naprej.  

Naprej otroke vprašam: zakaj mislite, da imamo imena? Zakaj pa imamo takšno ime, kot ga 

imamo? Koga pa lahko vprašamo, zakaj imamo ravno takšno ime in kdo nam ga je dal? Kaj 

pa bi želeli še o svojem imenu izvedeti? Otroci podajo svoje odgovore, kaj vse jih zanima o 

svojem imenu. Vprašanja zapišem in se z otroki zmenimo, da bodo vprašalnik vzeli s sabo 

domov in do naslednjič (dogovorimo se do kdaj) starše vprašali o svojem imenu, starši bodo 

lahko svoje odgovore zapisali, otroci pa lahko zraven odgovor tudi narišejo. 

 

Prehod na naslednjo dejavnost: otrokom povem, da poiščejo obris, na katerem so oni (v 

primeru težav si pomagamo z imeni na zadnji strani).  

 

ZAKLJUČNA DEJAVNOST 

Da bomo lahko obrise uporabljali še naprej, jih moramo označiti. Najlažje to storimo z 

imenom. Otroci najprej z barvico/flomastrom na obris zapišejo ime, nato dobijo še lepilo in 

različne materiale: testenine, karton, koščke blaga, papirnate serviete, vato, okrasne bleščice, 

zavijalni papir in s tem prelepijo črke na svojem imenu – otroci ponujen material poljubno 

izbirajo.  

 

10.1.2 PRIPRAVA ZA DRUGO ENOTO DEJAVNOSTI 

 

Naslov enote: Jaz in razlike med nami 

 

Cilji: 

a) Procesni cilji: 

- Otrok se igra socialne igre. 

- Otrok predstavi podatke, ki jih je pridobil s vprašalnikom. 

- Otrok se giba ob gibalni zgodbi. 

- Otrok primerja svoje lastnosti z lastnostmi drugih. 

- Otrok pripravi material za primerjanje in opazovanje (obrisi, odtisi). 

- Otrok dopolni svoj obris s svojimi odtisi in obrisi. 
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b) Spoznavni cilji: 

- Otrok spoznava interpretacijo rezultatov vprašalnika. 

- Otrok spoznava razlike in podobnosti med posamezniki. 

- Otrok spozna načine iskanja in primerjanja podatkov. 

 

UVODNA DEJAVNOST 

Za začetek ponovno izvedemo socialno igro prejšnjega dne. Po jutranjem krogu z otroki 

ponovimo spoznanje od zadnjič, da težko ugotovimo, kdo je kdo, če ne vidimo, kakšna je 

oseba. Vprašam: kaj pa naš glas – se lahko prepoznamo po glasu in po tem, kako kdo govori? 

Otroci povejo mnenje, nato jih povabim, da preizkusimo, ali lahko ali ne. Naredimo krog. 

Vzgojiteljica si v naročje da odejo, en otrok stopi do nje, si zakrije oči in glavo položi na 

odejo. Drugi otrok stoji za njim in ga vpraša »osliček, kdo te jaha?« Otrokom povem, da se 

bomo igrali igro Osliček, kdo te jaha? (otroci igro že poznajo). Ta, ki je naslonjen na odejo, ne 

bo videl, kdo bo za njim stal. Ko bo otrok vprašal, »osliček, kdo te jaha«, bo ta z zaprtimi 

očmi moral ugotoviti, kdo je za njim. Igro ponavljamo, da je vsak v vlogi tistega ki ugiba in 

tistega, ki govori. 

 

Prehod na naslednjo dejavnost: otrok povem, da poiščejo in pripravijo vprašanja, ki so jih 

doma postavili staršem ter jih prinesejo v igralnico. S stoli pripravimo večji krog in sedemo 

na tla pred stole. Vprašalnik in odgovore predhodno pripravim tudi za sebe. 

 

OSREDNJI DEL 

Prva dejavnost: PREGLEDOVANJE VPRAŠALNIKOV 

Cilj: otroci predstavijo odgovore, ki so jih pridobili s pomočjo vprašalnika za starše. 

 

V roki imam žogico, ki jo podajam. Tisti, ki ima žogico, predstavlja vprašalnik - pove svoje 

ime in odgovore na vprašanja iz vprašalnika. Ko to naredi, žogico poda naprej, ponavljamo in 

mečemo žogico, dokler niso na vrsti vsi otroci. Vprašalnik otroci razlagajo s pomočjo, risbic, 

ki so jih naredili zraven odgovorov oz. povejo, kar so si zapomnili. Kar je zapisano, preberem 

jaz oz. otrok, če zna brati.  

 

Vprašalnik in morebitne risbice prilepijo otroci k svojemu obrisu in s tem dopolnijo zbir 

podatkov o sebi.  
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Prehod na naslednjo dejavnost: Otroke vprašam: ali imamo različna imena ali ima kdo isto 

ime kot še kdo drug? Otroci v skupini imajo vsi različna imena, zato povem: »Ker imamo vsi 

različna imena, pa poglejmo, kaj pa imamo skupnega.« 

 

Druga dejavnost: IŠČEMO SKUPNO 

Cilj: otroci ugotavljajo, katere lastnosti so v danem trenutku skupne več otrokom hkrati.  

 

Otroke povabim, da se postavimo v krog. Na sredino kroga dam dve škatlici različnih barv. V 

eni škatlici je 8 različnih barv, v drugi pa 3 različne naloge s številom ponovitev (različni 

gibi). Otroci vlečejo listke iz škatlic – iz vsake povlečejo eno barvo in eno nalogo. Tisti, ki 

imajo na sebi barvo iz škatlice (oblačila, nakit, lasje, obutev…), izvajajo določeno nalogo. 

Listke vlečemo tako, da dobimo različne kombinacije barv in gibov. 

 

Prehod na naslednjo dejavnost: Otroke povabim, da sedemo na tla. Vprašam: »Kaj smo danes 

ugotovili, kaj imamo vsi različno, kaj pa smo ugotovili, da imamo nekateri enako/skupno?« 

 

Tretja dejavnost: GIBALNA ZGODBA »KO SREČATA SE« 

Cilj: otroci prepoznajo razliko in podobnost, ki se pojavita v gibalni zgodbi. Gibalna zgodba 

se navezuje na naslednje dejavnosti in je vsebinski povod za raziskovanja lastnih razlik. 

 

Otrokom povem, da jim bom sedaj povedala zgodbo, kako je bilo, ko sta se nekega dne 

srečala medved in zajček ter kaj sta opazila, kaj je različno in kaj podobno. Najprej enkrat 

samo povem gibalno zgodbo (deklamacijo). Nato jih povabim, da vstanejo in ob tem, ko jim 

še enkrat povem zgodbo, skupaj gibalno uprizorimo vsebino.  

 

GIBALNA ZGODBA (Urška Kodila) 

 

KO SREČATA SE medved Darko (otroci z gibanjem ponazarjajo medveda) 

in zajček sivi, mali Marko, (otroci z gibi ponazarjajo zajčka) 

medvedu se pogled na zajčku ustavi, (pogledamo okrog in ustavimo pogled) 

in mu pravi: 

 

Poglej, ta taca je velika. (ogledujemo si roko kot veliko medvedjo šapo in jo kažemo drugim) 

A vidiš, kakšna je razlika? (sami pogledamo obe roki, ki ponazarjata tace) 
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V šapo mojo ti se celi skriješ, (zakrijemo si oči in se skrčimo, kot da se skrivamo) 

kaj pa tvoja, lahko kaj v njo zaviješ? (naredimo pesti, kot da nekaj zavijemo v njih) 

 

Zajček čudno ga pogleda, (začudeno pogledamo) 

in mu pravi: JA SEVEDA. (kimamo z glavo) 

 

Res je majhna tačka moja, (z rokami naredimo majhne tačke) 

veliko manjša kakor tvoja. (z eno roko naredimo veliko, z drugo manjšo tačko) 

A korenček v njo mi paše, (sklonimo se in z eno roko »izpulimo korenček«, ga držimo) 

in žlica tople mlečne kaše. (z drugo roko kot da zajamemo žlico mlečne kaše in jo pojemo) 

Medved zajčka še pogleda, (pogledamo okrog) 

kožuh siv na njem zagleda. (pobožamo svoje telko kot bi imeli mehek kožušček) 

Tačke so različne, se nasmeje, (pogledamo svoje roke kot tačke, se nasmejimo) 

naju pa oba kožušček greje. (z rokami objamemo sebe kot da nam je toplo) 

 

Še tačke si v pozdrav podata, (damo »petko« sosedu) 

in vsak v svoj kraj odskakljata. (skakljamo po prostoru) 

 

Otroke vprašam, kaj sta opazila medved in zajček, kaj imata različno? Kaj pa sta opazila, da je 

obema skupno? Kako sta se na koncu pozdravila? Povem jim, da se še mi dajmo tako 

pozdravit. Ko si dajemo petke, pozorno spremljamo, ali imamo vsi enake dlani.  

V čem se razlikujejo? Kaj pa naša stopala? Otroke spodbudim, da tako, kot smo sedaj dali 

»petko« z dlanmi, dajmo še s stopali. Otroci pri tem ležejo na tla, sedijo eden nasproti 

drugemu, iščejo druge –svoje načine, kako to narediti s stopali. Imamo vsi enaka stopala? 

 

Četrta dejavnost: ODTISI IN OBRISI 

Cilj: otroci iščejo načine primerjanja svoj dlani in stopal kot način opazovanja razlik in 

podobnosti med nami. Otroci z izbranim načinom preverijo razlike/podobnosti. 

 

Otrokom povem: »Ker vsi ne moremo dati skupaj rok in stopal, kako bi pa lahko preverili, 

kako smo si v tem različni?« Zbiramo ideje, ki jih otroci predlagajo.  

V primeru, da otroci potrebujejo spodbudo, jih spomnim na obrise teles, ki smo jih naredili. 

Skupaj pridemo do rešitve, da lahko z obrisovanjem ali odtiskovanjem primerjamo dlani in 

stopala več otrok naenkrat. Otroci izberejo, ali bomo dlani in stopala odtisnili ali obrisali. 
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Otroke razdelim v dve skupini, ena skupina dela najprej s stopali, druga z dlanmi, nato se 

skupini zamenjata. Oboje nato izrežejo s škarjami.  

Otrokom povem: »Sedaj, ko imamo vsak svojo dlan in svoje stopalo na papirju in zrezano, 

kako lahko iščemo razlike in podobnosti?« Otroci nato podajo svoje ideje – s 

prekrivanjem/polaganjem eden na drugega, z opazovanjem razporejenih izrezkov, stopala 

lahko primerjamo tudi s pomočjo čevljev… Otroke nato vprašam: »Kakšne podobnosti razlike 

smo opazili pri naših obrisih in odtisih?« 

 

Otroke vprašam: »Če vsa stopala sedaj pomešamo, ali lahko najdemo svoje izrezano stopalo 

in kako?« Stopala predhodno označimo z imeni, da na koncu zopet dobi vsak svojega. Stopala 

pomešamo, otroci pa poskušajo najti lastnika določenega izrezka.  

 

ZAKLJUČNA DEJAVNOST 

Dejavnost s stopali zaključimo z ugotovitvijo , ali je bilo enostavno ali ne in zakaj? Čeprav 

smo si različni, so si naši dela telesa kljub temu podobni. Nekatere lahko razločimo zaradi 

velikosti ali posebne oblike, drugih ne moremo. Vsak otrok nato svoje stopalo in svojo dlan 

nalepi na k svojemu obrisu in dopolni zbir podatkov o sebi. 

 

10.1.3 PRIPRAVA ZA TRETJO ENOTO DEJAVNOSTI 

 

Naslov enote: Kaj imam rad – moja igra 

 

Cilji: 

a) Procesni cilji: 

- Otrok prisluhne branju knjige in spremlja gibanje igrače ob tem. 

- Otrok išče način pridobivanja podatkov v danem problemu. 

- Otrok interpretira zbrane podatke. 

- Otrok dopolni svoj obris s fotografijo in risbo. 

 

b) Spoznavni cilji: 

- Otrok spoznava način pridobivanja podatkov in dokumentiranja. 

- Otrok spoznava razlike in podobnosti med posamezniki. 

- Otrok spoznava način prikazovanja in interpretacije podatkov. 
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UVODNA DEJAVNOST 

JAZ – STVARI, KI JIH IMAM RAD. Uporabim knjigo (Moroney, 2010) s ciljem, da otroci v 

slikanici spoznajo glavnega junaka, ki ima svoje interese, ima rad sebe in je nase ponosen in 

se preko slikanice učijo pozitivnega odnosa do sebe in svojih lastnosti. 

 

Po jutranjem krogu otrokom pokažem plišastega zajčka in jim povem, da bomo sedaj 

prisluhnili, kaj ima rad zajček. Knjigo doživeto preberem in vsebino prikazujem s plišasto 

igračo. Po branju otroke vprašam: »Kaj ima zajček rad? Kaj pa bi rad postal? S čim in kaj pa 

se rad igra? Kaj pa pravi o sebi?«  

 

Prehod na naslednjo dejavnost: otrokom povem, da so naši interesi in to, kaj radi počnemo, 

kaj imamo radi, pomemben del nas in prav tako kot ima zajček stvari, s katerimi se najraje 

igra, jih imamo tudi mi. Otrokom povem, da se zberemo pri oknu. 

 

OSREDNJI DEL 

Prva dejavnost: IGRALA NA IGRIŠČU 

Cilj: otroci iščejo način pridobivanja podatkov v zastavljenem problemu in naredijo načrt. 

Otroke vprašam: »Kaj vidimo skozi okno? Povedali smo, da imamo vsi neko najljubšo stvar, s 

katero se radi igramo. Ali imamo najljubše igralo na našem igrišču? Kako bi lahko to 

preverili/ugotovili, kdo ima rad katero igralo?« Otroci nato podajo svoje ideje in zamisli. Kaj 

pa potrebujemo, če želimo ugotoviti, komu je katero igralo najljubše? (potrebujemo seznam 

vseh igral). Kako bomo pa seznam naredili? Otroci podajo ideje – da napišemo, narišemo, 

fotografiramo, posnamemo… Eno izberemo, nato pa otrokom povem, da se gredo obut in se 

pripravijo, da gremo na igrišče.  

 

Ogledamo si vsa igrala in nato naredimo seznam s tehniko, ki so jo predlagali in izbrali otroci. 

Čas na igrišču lahko izkoristimo tudi za igro na prostem, pri čemer otroci preizkusijo igrala, 

da se lažje odločijo.  

 

Prehod na naslednjo dejavnost: vrnemo se nazaj v igralnico in se skupaj zberemo v krogu. 

 

Druga dejavnost: PRIKAZOVANJE PODATKOV 

Cilj: otroci iščejo način prikazovanja pridobljenih podatkov. Prikaze preizkusijo in 

ugotavljajo njihovo primernost.  
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Otrokom povem: »Sedaj, ko imamo naš seznam in se je vsak odločil, na katerem igralu se 

najraje igra, kako bi pa sedaj to prikazali, da bi videli, na katerem igralu se najraje igra največ 

otrok? Ali je kakšno igralo, ki ni nikomur najljubše?« Otroci podajo ideje, nato naredimo 

prikaz s kockami, postavimo se v kolone, lepimo listke v stolpce pri posameznem igralu 

oziroma upoštevamo ideje otrok. Izbrane načine preizkusimo in naredimo končen prikaz.  

 

Prehod na naslednjo dejavnost: skupaj z otroki izberemo prostor, kamor prikaz 

nalepimo/postavimo, da ga bomo lahko vsi videli. 

 

Tretja dejavnost: INTERPRETACIJA PRIKAZA 

Cilj: otroci prikaz interpretirajo. Preko interpretacije spoznavajo različne interese in pozitivne 

strani drugačnosti in razlik. 

 

Ob skupnem ogledu prikaza otroke nato s vprašanji spodbudim, da prikaz interpretirajo. Kaj 

smo ugotovili? Ali imamo vsi najraje isto igrali? Kako smo to ugotovili? Kaj pa če bi vsi 

imeli radi isto igralo?  

 

ZAKLJUČNA DEJAVNOST 

Otrokom povem, da smo danes spoznali še nekaj o sebi, in sicer katero igralo nam je 

najljubše. Povabim jih, da vsak poišče svoj obris in v zbir podatkov o sebi doriše še svoje 

najljubše igralo z vrtčevskega igrišča.  

 

10.1.4 PRIPRAVA ZA ČETRTO ENOTO DEJAVNOSTI 

 

Naslov enote: Kaj in kako čutim? 

 

Cilji: 

c) Procesni cilji: 

- Otrok si ogleda posnetke in ob tem razmišlja o lastnih občutjih. 

- Otrok prepoznava čustva. 

- Otrok čustva verbalizira, upodobi preko likovne in plesne umetnosti. 

- Otrok sodeluje v skupini. 

 

 



24 
 

d) Spoznavni cilji: 

- Otrok spoznava različne načine izražanja čustev. 

- Otrok spoznava situacije, ki izzovejo določeno čustva. 

- Otrok se zaveda lastnih občutij in čustev. 

 

UVODNA DEJAVNOST 

Zjutraj na steno igralnice prilepim natisnjeno fotografijo iz risanke Tom in Jerry. Počakam 

nekaj časa, da fotografija vzbudi pozornost otrok, nato iz pogovora o fotografiji preidemo na 

izvajanje nadaljnjih dejavnosti. 

 

OSREDNJI DEL 

Prva dejavnost: OGLED POSNETKOV 

Cilj: otroci na podlagi risanke in risanih junakov prepoznavajo čustva in njihova občutja ter 

reflektirajo lastna občutja ob ogledu različnih posnetkov.  

 

Otrokom pripravim štiri izseke iz risanke Tom in Jerry, in sicer Veselje (2019), Strah (2019),  

Žalost (2019) in Jeza (2019). Vsak izsek prikazuje svojega risanega junaka in vsak risani 

junak doživlja drugo čustvo.  

 

Skupaj si ogledamo posnetke. Po vsakem posnetku se pogovorimo: kako se je risani junak 

počutil? Kako to vemo? Kako pa smo se mi počutili ob tem posnetku? Kaj pa mislite, zakaj se 

je risani junak tako počutil? Kdaj pa se mi počutimo veseli/žalostni/jezni/prestrašeni? 

 

Prehod na naslednjo dejavnost: otroke povabim, da sedemo v krog in da poskušamo z 

obraznimi izrazi pokazati, kako se počutimo, ko smo veseli, žalostni, jezni, prestrašeni. 

Otroke spodbudim z navezavo na posnetke: kakšen je bil raček, kakšen Tom…? Ob tem 

imamo pred sabo štiri sličice omenjenih čustev. 

 

Druga dejavnost: »URA ČUSTEV« 

Cilj: otroci se zavejo svojega počutja in svojih trenutnih občutkov ter iščejo razloge za to. 

Preizkusijo se v verbalizaciji tega čustva in spoznajo to kot način izražanja.  

 

Otrokom pokažem našo »uro čustev« (priloga 3). Povem jim, da ima ura štiri osnovna čustva 

in kazalec. Kazalec bomo premaknili na tisto čustvo, ki ga sedaj občutimo. Nato bomo 
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razmislili, zakaj se tako počutimo in to povedali. Če se počutimo kako drugače, to lahko 

povemo brez ure. Uro si podajamo v krogu dokler niso vsi otroci na vrsti. Otrokom nato 

povem, da so naša čustva pomembna in da je prav, da o tem govorimo. Uro prilepimo na 

steno, da jo lahko še kdaj uporabimo, če želimo pokazati, kako se počutimo. 

 

Prehod na naslednjo dejavnost: otroke naključno razdelim v dve skupini. Tretja in četrta 

dejavnost potekata vzporedno, otroci ene skupine najprej slikajo čustva,  otroci druge pa jih 

prepoznavajo skozi glasbo in prikažejo z gibom. Skupini se nato zamenjata. 

 

Tretja dejavnost: NASLIKAJMO ČUSTVO 

Cilj: otroci spoznajo način izražanja občutij in čustev skozi likovno umetnost. Učijo se 

sodelovanja v skupini. 

 

Znotraj skupine se otroci najprej pogovorijo, kdaj se počutijo veseli/žalostni/jezni (odvisno od 

tega, kakšne sličice imajo). Ob katerih dogodkih se tako počutijo, kako pokažejo, da so 

veseli/žalostni jezni? Skupina dobi velik list papirja in tempera barve. Dobijo tudi čopiče 

različnih debelin (omogočanje ustvarjanja različnih linij, oblik), nato pa poskušajo s 

poljubnimi barvami naslikati čustvo njihove skupine.  

 

Ko skupina konča, slike odloži na vidno mesto, da jih bomo lahko ogledali že med sušenjem 

barve. 

 

Četrta dejavnost: POSLUŠAJMO IN ZAPLEŠIMO ČUSTVO 

Cilj: otroci spoznajo način izražanja občutij in čustev skozi glasbeno in plesno umetnost. 

 

Otrokom predvajam nekaj glasbenih posnetkov, in sicer Crying Alone (2018), Cute 

Bacground music (2019) in Hounted Village (2015). 

 

Ob vsakem vprašam, kako se ob tem počutijo. Kakšno čustvo bi dali posameznemu posnetku? 

Ko določimo, kakšna je katera glasba, ponovno predvajam posnetke, vendar jih sedaj med 

predvajanjem menjujem. Otroke povabim k ustvarjalnemu plesnemu gibu – da s telesom in 

gibanjem ob glasbi upodobijo in prikažejo čustvo, glede na to, katera glasba se predvaja.  
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Izdelke, ki so nastali, opremimo z naslovom in jih razstavimo v igralnici/garderobi. Otroke 

povabim, da se zberemo v sredini igralnice. 

 

ZAKLJUČNA DEJAVNOST 

Ponovimo, kaj smo ugotovili, kako vse lahko izražamo naša čustva in občutja? Lahko jih 

opišemo, povemo kako čutimo, lahko jih naslikamo, lahko jih slišimo v glasbi, lahko jih 

zaplešemo… Otroke vprašam, ali imajo še kakšno idejo, kako bi še lahko čustva pokazali? 

Ideje zapišem in shranim.  

 

Ideje, ki jih otroci v zaključku podajo o načinih prikazovanja čustev, lahko uporabimo in 

preizkusimo v dnevih do naslednjega nastopa. 

 

DEJAVNOSTI MED 4. IN 5. NASTOPOM 

Cilj: otroci iščejo način pridobivanja podatkov (vprašalnik, intervju) in vir podatkov (starši, 

album, sorodniki). Otroci pridobijo podatke na izbran način. 

 

Po jutranjem krogu z otroki izpeljemo »IGRO Z OGLEDALOM«: prvi vzame v roke 

ogledalo, se pogleda in pove svoje ime ter v čem je dober. Ogledalo poda naprej sosedu in ga 

vpraša: »Kdo si pa ti in v čem si dober?« Tako nadaljujemo, da pridemo do konca. Odgovore 

otrok sproti zapisujem. Otroke nato vprašam, ali so bili vedno dobri v tej stvari? Kaj je bilo 

potrebno, da so postali dobri v neki stvari? Je pomembno koliko smo stari? Smo bili, ko smo 

bili še dojenčki, ali pa stari 3 leta, dobri v enaki stvari kot sedaj? Se spomnimo, v čem smo 

bili dobri takrat in kaj smo takrat radi počeli? Kdo pa to najbolje ve? Koga bi lahko vprašali, 

kje bi lahko dobili informacije o tem? Predvidevamo, da bi to lahko bili naši starši. Ali lahko 

še kje pogledamo, še koga vprašamo? Otroci podajo ideje (vprašamo stare starše, pogledamo 

v družinski album, vprašamo brata/sestro…). Tako kot smo naredili vprašalnik za naša imena, 

sedaj naredimo še za to. Kaj nas zanima, kakšna vprašanja bi postavili? Otroci navedejo 

vprašanja, ki jih želijo zapisati v vprašalnik - za katero starost nas zanima (dojenček, eno leto, 

tri leta…). Vprašanja zapišemo (v primeru, da zna kateri od otrok pisati napiše on, sicer jaz). 

Pustimo še prostor za morebitne fotografije. Otroci dobijo vsak en vprašalnik, pri katerem pa 

se sami odločijo, komu ga dajo (starši, stari starši, drugi sorodniki…). Lahko izvedejo tudi 

intervju z izbrano osebo, vprašanja služijo za zapis podatkov s strani staršev/ostalih vprašanih. 

Dogovorimo se, do kdaj ga prinesejo nazaj.  
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10.1.5 PRIPRAVA ZA PETO ENOTO DEJAVNOSTI 

 

Naslov enote: Kdo želim postati? 

 

Cilji: 

e) Procesni cilji: 

- Otrok se igra socialno igro. 

- Otrok interpretira pridobljene podatke in opiše način pridobivanja. 

- Otrok izraža svoje želje. 

- Otrok sodeluje v skupini in prevzema vloge v igri. 

- Otrok dopolni svoj obris z novimi podatki. 

 

f) Spoznavni cilji: 

- Otrok spoznava pomen, vlogo in vpliv odraščanja za človeka. 

- Otrok spoznava (poklicne) vloge, ki jih lahko sprejme v odraslosti. 

- Otrok se zaveda razlik v željah med posamezniki. 

 

UVODNA DEJAVNOST 

Po jutranjem krogu si na glavo poveznem čarovniški čarobni klobuk. Otrokom povem, da ko 

si ga postavimo na glavo, si lahko zaželimo, kaj želimo postati, ko bomo veliki. Klobuk 

potuje naokrog, vsak otrok pove: »Ko bom postal/a velik/a, želim biti_________________«.  

 

Prehodna dejavnost: otroke prosim, da prinesejo svoje vprašalnike. Nato se zberemo v sredini 

igralnice. 

 

OSREDNJI DEL 

Prva dejavnost: »KO SEM BIL ŠE MLAJŠI…« 

Cilj: otroci se zavedajo sprememb, ki jih prinaša odraščanje. S pripovedovanjem o svojem 

raziskovanju in o svoji preteklosti se urijo v javnem nastopanju v spodbudnem okolju.  

 

Sedemo na tla igralnice v krog, otroci imajo pri sebi vprašalnike. Otrokom povem, da bomo 

sedaj ponovno vzeli naš čarobni klobuk. Prej smo s klobukom pogledali v prihodnost, sedaj 

pa bo tisti, ki ima klobuk na glavi, pogledal v preteklost s pomočjo vprašalnika/fotografij in 
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povedal, kako je ugotovil, kaj je imel rad in kaj je rad počel, ko je bil še mlajši, kdo mu je to 

povedal, kako je še raziskal svojo preteklost.  Vprašalnik predstavim tudi jaz.  

 

Otroke vprašam: Ali še vedno počnemo enake stvari kot takrat, ko smo bili dojenčki/stari eno 

leto/tri leta in zakaj? Ali bi lahko pri enem letu bili tako dobri v nogometu kot zdaj? Zakaj ne? 

Vprašanja postavljam glede na odgovore v vprašalnikih.  

 

Ker je tudi zgodovina del nas in ker je pomembno za to, kakšni smo zdaj, prilepimo tudi 

vprašalnik k našemu obrisu. 

 

Prehod na naslednjo dejavnost: otroke povabim, da iz klobuka povlečejo listke različnih barv. 

Ista barva tvori eno skupino. Tako se razdelijo v tri skupine, ki se zberejo in razporedijo po 

igralnici. 

 

Druga dejavnost: PANTOMIMA 

Cilj: otroci igrajo igro vlog, sebe postavljajo v vlogo druge, odrasle osebe in spoznavajo svoje 

interese. Učijo se sodelovanja v skupini.  

 

Vsem skupinam povem, da smo na začetku že pokukali v prihodnost in si zamislili, kaj bomo 

postali, ko bomo veliki, sedaj pa naj razmislijo, katere poklice vse poznajo in se odločijo za 

enega, ki ga bodo prikazali s svojimi telesi. Ko ga prikažejo, to naredijo brez besed in brez 

pripomočkov, uporabijo samo svoje telo in gibe. Lahko prikažejo, kako nekdo zgleda, lahko 

prikažejo, kaj osebe s tem poklicem delajo.  

 

Vsaka skupina si izbere svoj poklic in se odloči, kako ga bo prikazala. Po potrebi skupinam 

pomagam, sicer se otroci odločajo sami. Ko so pripravljeni, si pripravimo »gledališče«, kjer 

otroci ostalima dvema skupinama pokažejo, kaj so pripravili, ti dve skupini pa poskušata 

uganiti, za kateri poklic gre.  

 

Prehod na naslednjo dejavnost: ko ugotovimo, za katere poklice gre pri pantomimi, otroke 

vprašam, ali si vsi želimo opravljati katerega od teh treh poklicev? Spomnimo se na uvodno 

dejavnost, kjer smo že govorili o tem, kaj želimo postati. Otrokom povem, da bomo sedaj 

našo željo »zapakirali« v aviončke in le-te poslali, da ponesejo naše želje v prihodnost. 
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Tretja dejavnost: AVIONČKI 

Cilj: otroci svoje želje izrazijo in dokumentirajo v obliki risbice in/ali zapisa. Razmišljajo o 

svojih željah in interesih za prihodnost. Razmišljajo o načinu iskanja lastnika aviončkov. 

Otrokom razdelim liste in barvice/flomastre. Vsak nariše svojo željo za prihodnost, kaj želi 

postati, doda pa lahko še kakšne druge želje, ki jih za prihodnost ima – kakšen želi biti, kje 

želi biti, s kom želi biti…Ko otroci končajo z risanjem, liste z risbicami zložimo v aviončke 

(načrt za zlaganje aviončkov v prilogi 4. ). List papirja zlagamo in prepogibamo postopno in 

počasi, da lahko otroci sledijo. Postavimo se na en konec igralnice/garderobe in skupaj 

vržemo aviončke.  

 

Otrokom povem, da vsak pobere en avionček (katerega koli). Vržemo ponovno. Zopet 

poberemo in vržemo (da se aviončki med sabo dobro pomešajo in otroci dobijo avionček 

nekoga drugega). Nato zopet otrokom povem, da pobere vsak en avionček. Sedaj jim povem, 

da razgrnejo risbico in jo pogledajo. 

 

Otroke vprašam: »Ali veste, čigav avionček ste dobili? Kako pa bi lahko našli lastnika?« 

Otroci podajo svoje ideje – lahko vprašamo eden drugega, lahko jih razstavimo, pa vsak 

svojega vzame… Skupaj izberemo način, kako bomo aviončke spravili do ustreznih lastnikov 

in jih nato, ko ima zopet vsak svojega, prilepimo k našemu obrisu. 

 

Naše obrise nato razstavimo tako, da lahko vidimo vse naenkrat.  

 

ZAKLJUČNA DEJAVNOST 

Cilj: otroci spoznajo, da so posameznikove individualne lastnosti tiste, ki osebo pomembno 

definirajo.  

  

Otrokom povem: »Naši obrisi so počasi postali mi.« Spomnim jih, ko smo prvi dan poskušali 

razločiti, kateri obris je od koga in smo imeli težave, saj se nam je marsikaj zdelo enako. 

Ponovno jih vprašam: »Če sedaj pogledamo naše obrise, ali vemo, kateri je od koga? Kako pa 

to vemo? Kaj bi rekli, smo si med seboj enaki ali različni?«  

 

Skupaj si ogledamo razstavo naših obrisov, ki smo jih izpopolnili s podatki o nas samih, ki 

smo jih na različne načine zbrali in predstavili. 
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10.2 EVALVACIJA DEJAVNOSTI 

 

10.2.1 EVALVACIJA PRVE ENOTE DEJAVNOSTI 

 

Namen prvega sklopa dejavnosti je bil, da se otrok začne seznanjati z razlikami in 

podobnostmi med posamezniki. Oblikuje svoj obris, ki bo služil kot zbir podatkov celotnega 

projekta in bo namenjen zbiranju podatkov o sebi, o lastnih interesih, željah, preteklosti 

sedanjosti in prihodnosti. Otroci se seznanijo z načini pridobivanja podatkov in izbrani način 

tudi izvedejo (vprašalnik, intervju oziroma drug izbran način). Otrok svoj obris dopolni z 

imenom – prvo lastnostjo, ki ga opredeljuje in razlikuje od ostalih. 

 

Kot uvodna dejavnost je bila načrtovana socialna igra, pri kateri se otrok z imenom predstavi 

ostalim, pri tem pa v rokah drži sonce (iz kartona). Dejavnost sem povezala z jutranjim 

razgibavanjem, ki sem ga z otroki izvajala že prej, in sicer z jogo – pozdrav soncu. Na ta 

način sem napovedala prvo igro. Čeprav so me otroci že poznali in so se poznali med sabo, je 

bilo opaziti nekaj zadržanosti. Otroci so potrebovali več spodbude kot pri kakšnih drugih 

dejavnostih, saj jim je bilo težko nekaj povedati pred celo skupino, ko so bili pozvani, pa 

čeprav je šlo samo za njihovo ime in krajši štiri besedni stavek.  

 

 

Fotografija 1: Socialna igra s soncem 
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Sonce smo po koncu igre položili na sredino igralnice, predhodno smo na stran umaknili mize 

in stole. Sledila je socialna igra, pri kateri so otroci ugotavljali, kdo manjka, ko sem jaz enega 

izmed njih med dejavnostjo pokrila z odejico. Otroci so v prvem poskusu našli »luknjo«, ki 

jim je izdala, kdo je pod odejo (copati so kukali izpod nje). To so ponosno omenili in v 

naslednjem poskusu sem dodala še eno odejo, ki pa je zakrila celega otroka. Nekaj otrok me 

je med igro prosilo, da jih ne pokrivam in to sem upoštevala, so pa sicer ti otroci sodelovali 

kot tisti, ki ugotavljajo, kdo je pod odejo oziroma koga ni več med nami. Igrico smo nekajkrat 

ponovili, otroci pa so vsakič z zanimanjem ugotavljali, kdo je skrit in po krajših premislekih 

vedno prišli do rešitve.  

 

Po dveh igrah je sledil skupen pogovor, pri katerem sem otroke vprašala, kako so vedeli, kdo 

manjka, ko je bil nekdo pokrit, kaj pa bi bilo, če bi bili vsi isti. Nato pa sem jih spomnila na 

sence, ki jih imamo, ko zunaj z ene strani na nas sije sonce. Pogovarjali smo se o obliki teh 

senc, o tem, ali so si sence ene in druge osebe med sabo podobne in o tem, ali bi lahko samo s 

senco preprosto prepoznali od koga je. Nato sem ista vprašanja postavila tudi v zvezi z 

obrisom in otroke prosila, da povedo, ali je mogoče oziroma ni mogoče samo na podlagi 

obrisa prepoznati osebe. Pri tem je eden otrok rekel, da je to mogoče, vsi ostali pa so bili 

mnenja, da nam to ne bo uspelo. Povabila sem jih, da njihovi hipotezi kar preizkusimo.  

 

Na tla smo razgrnili več večjih listov papirja (za vsakega otroka svoj list), pred tem pa so se 

otroci razdelili v pare. Z navodilom, da obrišejo eden drugega, so se podali na delo. Vsak je 

vzel svoj svinčnik oziroma barvico. Nekateri so potrebovali nekoliko pomoči pri obrisovanju, 

saj se je kljub navodilom pojavljalo, da so se otroci, ki so ležali, premikali in tako obrisi niso 

bili popolnoma točni. Sicer pa so otroci aktivno sodelovali in že med samim obrisovanjem 

opazovali razlike in podobnosti med enim in drugim obrisom. Obrisovanje je nekaterim 

otrokom predstavljalo izziv, saj je bilo potrebno risati po večji površini, kar je zahtevalo tudi 

nekaj koordinacije in spreminjanja položajev tistih, ki so obrisovali. Pri obrisih sem se 

odločila, da ni pomembno, da so le-ti popolni, ampak je vsak obris bil tak, kot so ga naredili 

otroci, tudi če je npr. bila glava obrisa nekoliko večja kot, je sicer. Ker so nekatere deklice 

imele oblečena širša krila, se je pojavilo tudi, da so k obrisom vključili tudi obris trenutnega 

oblačila, ne pa samo telesa, enako je bilo z dolgimi lasmi, če so ti bili razmetani po papirju. 

Ker je šlo za otrokovo individualno ustvarjanje, sem to prepustila njim in poskušala čim manj 

posegati v njihove obrise. Črto, ki so jo okrog svojega telesa naredili z barvico, so nato 
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prevlekli še z bolj vidnim debelejšim flomastrom in nekoliko obrezali svoj obris. Tudi tukaj 

so se pojavljale razlike, nekateri so odrezali stran samo robove papirja, drugi so obrezovali 

okrog črt, nekateri pa so se odločili za obrezovanje po črti. Pri tem smo izkoristili tako 

igralnico kot garderobo, da so otroci imeli čim več delovnega prostora. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 2: Obrisovanje otrok 

 

Obrise smo nato skupaj prilepili na steno, omare, vrata in ostale površine, ki smo jih imeli na 

voljo. Vsak obris je tako dobil svoje mesto v igralnici. Otroci so že med lepljenjem obrisov 

ugotavljali in ugibali, kdo je kdo. Stopali so k obrisom, primerjali sebe in obris, ugotavljali, 

kaj je tisto, zaradi česar bi to lahko bil njihov obris (npr. širina) in zakaj ta nikakor ne bi 

mogel biti njihov (npr. obris je bil premajhen, oni pa so večji). Ker so otroci sodelovali pri 

vseh stopnjah od razgrinjanja papirja pa vse do lepljenja na steno, so vsak za sebe vedeli, kje 

je njihov obris, drugi pa so jim že predstavlja. Ker je obrisovanje vzelo kar precej časa, smo 

na tem mestu zaključili aktivnosti za en dan in se vprašali, ali bomo lahko jutri, ko pridemo v 

vrtec, prepoznali kdo je kdo in kateri obris pripada komu. 

 

Komentar vzgojiteljice ob koncu dneva je bil, da smo v igralnici s tem, ko smo prilepili 

obrise, ustvarili spodbudno učno okolje, saj so le-ti bili stalno v vidnem polju otrok in so 

delovali kot spodbude. Otroci so obrise opazovali še do konca dneva, jih primerjali in se o 

njih pogovarjali. Povedala je, da so bili otroci skozi celotno izvedbo dejavnosti motivirani in 

aktivno vključeni, sodelovali so in izkazali zanimanje, način izvedbe pa jih je navdušil tudi za 

temo. Med izvedbo niso bili nestrpni, ko je bilo potrebno, so bili pripravljeni počakati, 

obdržala pa se je tudi njihova koncentracija. Komentirala je tudi mojo izvedbo dejavnosti in 

povedala, da sem z umirjenim in jasnim nastopom otroke dobro vodila in tudi s tem 
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omogočila, da so se udeležili in sodelovali pri vseh aktivnostih. Povedala je, da so otroci 

pripravljeni dlje časa sodelovati pri dejavnostih, če so le-te naravnane tako, da jim omogočajo 

participacijo, da imajo možnost podati svoje ideje in svoje mnenje, kar je v tem dnevu 

nedvomno uspelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 3: Stena z obrisi 

 

Ko sem naslednje jutro stopila v igralnico, sem takoj opazila otroke, ki so se sprehajali ob 

steni z obrisi in se postavljali k njim. Brez spodbud z moje strani ali s strani vzgojiteljice so 

ugotavljali, kateri obris bi lahko bil od koga in zakaj. Pustila sem, da samostojno raziskujejo 

razstavljene izdelke in stopajo v dialog eden z drugim o svojih ugotovitvah.  

 

Po zajtrku smo nadaljevali z dejavnostmi. Ponovno smo izvedli igro s soncem, pri čemer se je 

opazila večja sproščenost, ko so otroci skozi socialno igro povedali vsak svoje ime. Igra je 

stekla bolj gladko in vsak je bil pripravljen tudi brez dodatnih spodbud sodelovati. Za tem 

smo pogledali naše obrise. Da preverimo hipotezi prejšnjega dne, smo poskusili poiskati 

obrise nekaj otrok. Nekaj smo jih pravilno določili, pri nekaterih pa nismo bili popolnoma 

prepričani, kateri obris pripada komu. Ugotovili smo, da določanje tega, na katerem obrisu je 

kdo, ni povsem enostavno, nato pa smo se pogovarjali, zakaj je tako. Otroci so ugotovili, da 

lahko na obrisu vidimo samo razliko v višini, v velikosti določenih delov telesa (glava, roke, 

noge), v širini in v tem, kako je nekdo bil postavljen, ko ga je drugi obrisoval. Ugotovili smo, 

da smo si po višini in širini lahko zelo podobni, prav zato pa je iskanje lastnika določenega 

obrisa lahko težavno. Otroke sem nato vprašala, kaj bi lahko naredili, da bi naslednjič vedeli, 

kateri izdelek je od koga. Takoj so podali odgovor, da se podpišemo z imenom na sprednjo 

stran obrisa.  
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Sledil je pogovor o imenih. Postavila sem jim vprašanje, kaj bi bilo, če bi imeli dve osebi z 

enakim imenom. Razvil se je pogovor o tem, kako so otroci meni »priredili« ime, ko sem 

prišla v oddelek, saj je tudi pomočnici vzgojiteljice ime Urška in je na začetku prihajalo do 

manjše zmede, saj nikoli nisva vedeli, koga otroci kličejo. Ravno zaradi tega smo se zmenili, 

da bom za čas, ko sem v vrtcu, postala Urša in se bomo na ta način izognili težavam v 

komunikaciji. Otroci so omenili tudi, da lahko ime spremenimo, da je naše ime zapisano na 

osebni izkaznici, vendar pa smo ugotovili, da o našem imenu ne vemo prav veliko. Še preden 

smo pogovor nadaljevali, je eden od otrok ugotovil, da bi lahko kaj več izvedeli od staršev in 

povedal: »Mogoče jih bom dans vprašu in jutr povedu«. Otroci so povedali, da nam imena 

dajo starši, nekateri so rekli, da dobimo ime ob prvem rojstnem dnevu, drugi pa, da nam starši 

določijo ime že takrat, ko smo še v trebuščku. Nobeden pa ni vedel, zakaj imamo ravno 

takšno ime, kot ga imamo. Tudi pomena svojega imena ni vedel nobeden. Otroke sem 

vprašala, kako bi lahko prišli do odgovorov na ta vprašanja oziroma koga bi to bilo najbolje 

vprašati. Hitro smo ugotovili, da so pravi naslov naši starši. Skupaj smo izbrali tri vprašanja o 

naših imenih, na katera želimo poiskati odgovor in se zmenili, da bomo čez vikend staršem 

dali vprašalnik s temi vprašanji: 

- Zakaj imam takšno ime, kot ga imam? 

- Kaj moje ime pomeni? 

- Kdaj sem dobil/a ime? 

 

 

Fotografija 4: Vprašalniki za starše 

 

Naši obrisi so bili še vedno neoznačeni, zato sem otrokom predlagala, da se za namen, da se v 

bodoče izognemo zmedi, kdo je kdo, vsak podpiše na svoj obris (vsi otroci že znajo napisati 

svoje ime). Otroci so vzeli barvice in na veliko napisali svoje ime na obris. Nato sem jim na 



35 
 

mizo dala vrečko z različnim materialom, škarje in lepilo ter jim povedala, da lahko s 

ponujenim materialom poljubno okrasijo svoje ime, vsak tako, kot želi. Pri tem so otroci sami, 

brez predhodne spodbude ali vprašanja izpostavili, da bodo imena različno okrašena, ker bo 

vsak naredil, kot si želi in se bodo med sabo razlikovala. Pri pisanju težav ni bilo, sem pa 

pustila, da so bile črke takšne, kot so jih sami napisali in jih nisem popravljala, saj sem želela, 

da je ta zbir podatkov (obris z vsem dodanim) odraz njih samih v tem trenutku.  

 

Pri materialu smo sicer naleteli na manjše težave, saj je bilo z otroškimi škarjami blago 

nekoliko težje razrezati. Pri tem sva otrokom pomagali vzgojiteljica in jaz in po navodilih 

otrok blago razrezali tako, ko so želeli sami, brez da bi vsiljevali svoje ideje otrokom. 

Ustvarjanje in lepljenje različnih materialov je otroke hitro pritegnilo, predvsem pa sem 

opazila, da jim je bila všeč svoboda, ki so jo dobili, da svoje ime naredijo takšno, kot sami 

želijo. Eden od otrok je po tem, ko je že naredil ime, iz makaronov začel na svoj obris lepit 

lase, druga deklica je na svoj obris prilepila »žepek« iz blaga, pri tem pa jih nisem ustavila in 

omejevala, ampak sem pustila, da so svoji ustvarjalnosti dali prosto pot.  

 

Zanimivo je bilo opaziti, kako so eden drugemu pomagali. Nekateri otroci, ki so imeli krajše 

ime in so hitreje končali, so pomoč ponudili tistim, ki imajo daljša imena. Tako so na koncu 

pri fantku z najdaljšim imenom pomagali kar trije otroci, ki pa so upoštevali njegove želje 

glede tega, kako bo njegovo ime okrašeno in oblepljeno.  

 

 

Fotografija 5: Okraševanje imen 

 

Dejavnost z lepljenjem se je zaključevala postopoma – ko so otroci svoje ime končali, so se 

šli igrat. Koncentracija pri tistih, ki so še izvajali dejavnost, pa se zaradi tega ni nič zmanjšala, 
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saj so vsi do konca zavzeto ustvarjali svoja imena, čeprav so nekateri drugi že bili vključeni v 

igro, nepovezano z dejavnostjo. To mi je dalo vedeti, da je bila aktivnost načrtovana in 

izpeljana tako, da je bila aktivna udeležba otrok prisotna skozi cel čas in da so otroci v tem 

zares uživali in želeli svoje delo dokončati.  

 

Vzgojiteljičin komentar med dejavnostjo je bil, da je vzdušje v igralnici takšno, kot v vrtcu 

mora biti: aktivna udeležba otrok pri dejavnostih, sodelovanje, pomoč eden drugemu in 

otrokova lastna ustvarjalnost. Delovalo je, kot da je cel prostor oživel, otroci pa so bili 

razpršeni po celi igralnici. Pri nekaterih otrocih je bilo opaziti koncentracijo, ki je trajala dlje 

kot običajno, hkrati pa je vzgojiteljica povedala tudi, da je bila narava dejavnosti takšna, da je 

čas minil hitro, med tem pa so bili otroci neprestano vključeni v dejavnosti, v katerih so 

sodelovali, se pogovarjali, razmišljali ter podajali ideje in mnenja.  

 

 

Fotografija 6: Vzdušje v igralnici 

 

10.2.2 EVALVACIJA DRUGE ENOTE DEJAVNOSTI 

 

Namen drugega sklopa dejavnosti je bil, da se otroci se preko socialnih iger učijo delovanja in 

komuniciranja v skupini, tako da prezentirajo podatke, ki so jih dobili s pomočjo vprašalnika 

in s tem razvijajo nastopanje pred skupino. Ugotavljali so, da smo si med sabo različni a 

hkrati podobni, preko gibalne zgodbe pa so to spoznali na primeru. Primer so prenesli v 

konkretno izkušnjo, kjer so odkrivali načine primerjanja določenih lastnosti, kar so tudi 

izvedli. Svoj obris so dopolnili z odtisom dlani in obrisom stopala.  
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Po jutranjem krogu smo zopet pričeli s socialno igro Zlato sonce. Tokrat je igra gladko stekla, 

otroci pa so ob govorjenju pred ostalimi izkazovali veliko mero samozavesti. Bilo je opaziti 

pozitiven učinek ponovitve uvodne dejavnosti in napredek otrok pri izvajanju. Otroke sem 

nato vprašala, ali se spomnijo, o čem smo se prejšnjikrat pogovarjali. Hitro so povedali, da o 

imenih, omenili pa so tudi vprašalnike, ki so jih zjutraj prinesli v vrtec, zato sem jih povabila, 

da v krogu predstavimo odgovore z vprašalnikov.  

 

Ko smo se ukvarjali s pripravo vprašalnikov, je bilo v vrtcu 12 otrok, toliko vprašalnikov smo 

tudi razdelili. O dogajanju so bili obveščeni tudi starši. Med dnevom, ko smo delili 

vprašalnike in dnevom, ko smo preverjali odgovore, je bil tudi vikend. Na ta dan je izpolnjene 

vprašalnike prineslo 5 otrok. V krogu so otroci, ki so vprašalnike imeli, predstavili, kar so si 

zapomnili, da je zapisano, ostalo pa sem prebrala jaz (predvsem pomene imen, saj so nekateri 

bili nekoliko bolj obsežni in težavni za zapomniti). Ostali otroci so prav tako dobili besedo, da 

lahko povejo kaj o svojem imenu, sicer pa smo se zmenili, da lahko vprašalnike prinesejo tudi 

pozneje in da bomo vsak dan po jutranjem krogu brali na novo prinesene vprašalnike z 

odgovori.  

 

Vprašalnik sem izpolnila tudi sama in otrokom predstavila svoje ime. Pri predstavitvi so 

otroci sodelovali in z zanimanjem prisluhnili odgovorom, nekateri so takoj po tem tudi 

komentirali, da bodo jutri tudi oni prinesli odgovore.  

 

 

Fotografija 7: Med pregledovanjem vprašalnikov 

 

Otroke sem nato vprašala, kaj smo ugotovili, ali se po imenih razlikujemo ali ne. Povedali so, 

da se po imenih razlikujemo, lahko pa ima tudi več ljudi enako ime.  
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Ker je ime ena od tistih stvari, po kateri se med sabo ločimo, je bilo naslednje vprašanje, kaj 

pa je z našim glasom. Ali imamo vsi enak glas, ali se lahko po glasu prepoznamo? Otroci so 

hitro ugotovili, da so naši glasovi različni, da se razlikuje tudi govor enega in drugega otroka 

in preizkusili smo se v igrici »osliček, kdo te jaha?«. Igro so otroci poznali že od prej, zato je 

izvedba potekala brez težav, otroci pa so v igro stopali samozavestno. Vzgojiteljica je 

prevzela vlogo tistega, pri katerem je bil osliček – ta se je sklonil z glavo vzgojiteljici v 

naročje, zamižal, drug otrok pa je prišel za njim in vprašal: »Osliček, kdo te jaha?«. Igro smo 

ponavljali tako dolgo, dokler niso bili vsi otroci v vlogi tistega, ki govori in v vlogi tistega, ki 

prepoznava glas. Izid igre me je presenetil, saj so otroci prepoznali glasove ostalih tudi, ko so 

ti spremenili svoj glas, način govora ipd. V vlogi oslička sem se preizkusila tudi sama in se 

znašla v situaciji, ki mi je predstavljala veliko večji izziv kot otrokom, saj sem pri 

prepoznavanju imela kar nekaj težav, kar pa je bilo za otroke zelo zabavno. 

 

 

 

Fotografija 8: Igra »osliček, kdo te jaha?« 

 

Otrokom sem nato povedala, da smo sedaj omenili dve stvari, po katerih se razlikujemo (ime 

in glas), da pa imamo tudi stvari, ki so nam skupne, lastnosti, ki se pojavljajo pri več osebah. 

Pozvala sem jih, da se med sabo pogledamo in poskušamo najti nekaj lastnosti, ki so več 

otrokom skupne. Otroci so dejali, da nam je skupno, da imamo vsi obraz, da imamo vsi roke 

in noge, da imajo nekateri dolge in drugi kratke lase, da smo vsi oblečeni ipd.  

 

Po tem sem v roke vzela dve škatlici različnih barv. Podala sem kratko navodilo, da so v eni 

škatlici listki z barvami, v drugi pa listki z nalogami. Vedno iz vsake škatlice izvlečemo dva 
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listka in vsi, ki imajo na sebi določeno barvo, izvedejo izbrano nalogo. V škatlicah je bilo 8 

različnih barv in 3 različne naloge. Tako so otroci, ki so imeli na sebi enake barve morali 

skakati, delati počepe in se vrteti. Igro smo ponavljali toliko časa, da je imel vsak možnost 

izvleči en listek. Igra je bila z izvajanjem nalog tudi gibalno usmerjena, kar je otrokom 

omogočilo sprostitev energije, ki se je nabrala še od jutranjega kroga, pogovora in 

predstavitve vprašalnikov. To je pozneje omenila tudi vzgojiteljica in povedala, da otrokom 

take dejavnosti pomagajo, da se v nadaljevanju lažje obdrži koncentracija. Otroci so se pri 

tem razgibali in pozabavali, hkrati pa so opazovali sebe in druge ter iskali podobnosti med 

sabo in drugimi.  

 

Sledil je kratek pogovor o tem, da smo ugotovili, da smo si v nekaterih stvareh različni, v 

drugih pa podobni. Otrokom sem povedala, da bomo sedaj, ko smo te lastnosti ugotavljali in 

iskali pri sebi, prisluhnili, kaj se je zgodilo, ko sta se srečala medved Darko in zajček Marko. 

Otrokom sem nato najprej enkrat gibalno zgodbo (deklamacijo) samo prebrala, v drugo pa 

sem jih povabila, naj vstanejo in smo v zgodbo dodali tudi gibe. Pripovedovanju 

(deklamiranju) so otroci pozorno prisluhnili in na koncu tudi vedeli povzeti, kaj je bilo pri 

zajčku in medvedku drugačnega (velikost tac) in kaj je bilo tisto, kar sta imela oba enako (oba 

sta imela kožušček).  

 

 

Fotografija 9: Izvajanje gibalne zgodbe 

 

Gibalna zgodba se je zaključila tako, da sta si medved in zajček v pozdrav dala »petko« s 

tačkami. To smo ponazorili že pri gibanju ob zgodbi, nato pa sem otroke spodbudila, da si 

med sabo dajo petko in opazujejo, ali so tudi njihove dlani (roke) drugačne in kako. Povedali 

so, da se naše dlani razlikujejo po velikosti in obliki, potem pa smo pogledali še vsak svojo 
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dlan. Pri deklicah smo ugotovili, da imajo nekatere lakirane nohte in druge ne (da je tudi tukaj 

razlika), nato pa je eden od otrok omenil prstne odtise. Vprašala sem jih, ali mislijo, da so 

prstni odtisi lahko enaki ali so različni od človeka do človeka. Vedeli so, da ima vsak svoj 

prstni odtis. 

 

 

Fotografija 10: Ogledujemo si svoje dlani 

 

Nato sem povedala, da smo sedaj ugotovili, da so dlani različne. Kaj pa naša stopala? Otroci 

so povedali, da so tudi stopala različna od človeka do človeka. Povabila sem jih, da si sedaj 

damo še petke s stopali in opazujemo razlike. Kaj pa, če bi želeli primerjati vsa naša stopala? 

Jih lahko vse naenkrat položimo skupaj in primerjamo? Odločili smo se, da poskusimo in 

hitro ugotovili, da čeprav je bilo zabavno stikati stopala, tako ne bo šlo. Otroci so rezultat 

povzeli z besedami, da smo z nogami samo naredili vozel, hkrati pa tudi omenili, da bi bilo 

potrebno sezuti copate, saj takrat stopala izgledajo drugače.  

 

 

Fotografija 11: Nastali »vozel« ob primerjanju stopal 
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Otroke sem vprašala, kako bi lahko primerjali več stopal in dlani hkrati, če ne moremo tako, 

da jih damo vse skupaj. Spomnila sem jih na obrise teles, ki smo jih že naredili.  

 

Čeprav sem imela za dlani pripravljen material za odtiskovanje (tempere), je padla odločitev, 

da bomo obrisovali tako dlani kot stopala. Na tem mestu sem se prilagodila in tako so delali 

samo obrise brez odtiskovanja. Otroke sem zaradi lažjega poteka dela razdelila v dve skupini, 

ena skupina je začela z obrisovanjem dlani, druga skupina pa z obrisovanjem stopal. Pri 

risanju dlani je bilo zanimivo opazovati, kako so  bili obrisi leve roke drugačni obrisom desne, 

saj je bilo videti, da je dominantna roka veliko spretnejša kot nedominantna. Pri tem nisem 

posegala v njihove obrise, saj sem imela pred sabo cilj, da so izdelki otrok pristni, narejeni po 

njihovih zmožnostih in ne umetno ustvarjeni s strani odraslih oseb. Pri obrisovanju stopal so 

nekateri imeli manjše težave, predvsem kako obrisati zadnjo stran nog, vendar so se hitro 

znašli. Najprej so poskušali tako, da stojijo z obema nogama na papirju in obrisujejo, nato so 

ugotovili, da je lažje, če so na kolenih in najprej eno stopalo dajo gor in obrišejo, nato pa 

drugo. V njihovo obrisovanje nisem posegala, ampak sem jim dala možnost, da sami najdejo 

rešitev izzivu. Pri tem so otroci že sami začeli primerjati obrise, stopati na obrise drugih ipd. 

Hkrati pa smo znova ugotovili, da kljub temu, da so stopala različna, preko obrisov težko 

najdemo svojega. Dogajalo se je namreč, da so otroci med dejavnostjo šli stran od mize, npr. 

iskat kakšno drugo barvico, škarje… in ko so prišli nazaj, so imeli težave pri tem, da so na 

mizi zopet našli list s svojimi stopali. Obrise so na koncu še izrezali in poljubno pobarvali. 

Razlike med nami so tudi v naši ustvarjalnost, v naših željah po tem, kako nekaj okrasimo, 

katere barve uporabimo – vse to smo tudi na kratko povzeli z besedami. Otroci so svoje obrise  

sproti tudi primerjali s copati. 

 

 

Fotografija 12: Obrisovanje in izrezovanje dlani 
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Fotografija 13: Obrisovanje stopal 

 

 

Fotografija 14: Ali se naši obrisi ujemajo s copati? 

 

Izrezane in pobarvane dlani in stopala so otroci na koncu še prilepili na svoje obrise in jih 

tako dopolnili. Pri tem so jih nekateri lepili na mesta obrisa, kjer dejansko so dlani in stopala, 

se je pa zgodilo tudi, da so bili obrisi prilepljeni na trup, pri glavi ipd. Zopet otrok nisem 

omejevala, saj tudi s tem izražajo svojo individualnost in posebnost.  

 

 

Fotografija 15: Obrisi z dlanmi, stopali in vprašalniki 
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Po izvajanju dejavnosti smo se pred kosilom še za kratek čas odpravili na igrišče. Z 

vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice smo opazovale otroke, ko sta zraven prišli dve deklici 

in nas povabili, da pridemo in si ogledamo »predstavo«. Odzvale smo se in med opazovanjem 

koreografije, ki sta jo sestavili, je bilo slišati, ko je ena deklica rekla »daj petko« in to sta 

naredile s stopali. To mi je dalo vedeti, da je bila dejavnost primerjanja stopal izvedena tako, 

da je otrokom ostala v spominu in so se z njo ukvarjali tudi v času igre na igrišču, ko so bile 

vse dejavnosti že zaključene.  

 

Za tem nas je poklicala deklica Tisa, ki je povedala: »Mene je oči enkrat vprašu, al je tisa 

listavec al iglavec«. Ko smo se pogovarjali o imenih, je deklica že omenila, da je to rastlina 

oziroma drevo, kar je zame pomenilo, da je še vedno razmišljala o svojem imenu in o 

tematiki, ki smo se je dotaknili v izvedbi projekta. Vzgojiteljica je na koncu povedala, da so 

nekateri otroci vztrajali precej dolgo, da so bili vsi aktivni in zavzeto delali ter da se moje 

umirjeno vodenje prenaša tudi na otroke in njihovo vedenje.  

 

10.2.3 EVALVACIJA TRETJE ENOTE DEJAVNOSTI 

 

 

Namen tretjega sklopa dejavnosti je bil, da otrok spoznava različne interese ostalih na primeru 

igre. Spozna novo knjigo, preko katere se uči pozitivnega opredeljevanja do sebe in svojih 

lastnosti. Razmišlja o načinu pridobivanja in prikazovanja podatkov v danem problemu in 

zbrane podatke interpretira. Svoj zbir podatkov dopolni z najljubšim igralom.  

 

Zjutraj, ko so otroci prihajali, je eno od deklic pripeljal očka, ki je stopil v igralnico in si 

ogledal obrise ter jih pokomentiral, da so dobri in se pošalil, da bi pa za njega verjetno rabili 

kar štiri takšne papirje. To je bil prvi direkten odziv katerega od staršev razen izpolnjevanja 

vprašalnikov. Ker je še eden izmed otrok prinesel vprašalnik o imenih, smo po jutranjem 

krogu najprej prebrali odgovore, nato pa smo se posvetili plišastemu zajčku, ki sem ga 

prinesla v vrtec in knjigi Stvari, ki jih imam rad – JAZ, ki jo je zajček imel pri sebi. Otroke 

sem povabila, da prisluhnejo, kaj ima zajček rad. Ob ilustracijah in plišastem zajčku sem 

otrokom prebrala knjigo. Vzgojiteljica je povedala, da jih je moj način branja in tudi vsebina 

knjige izjemno pritegnila, saj je opazila popolno tišino, skoncentriranost in mirovanje otrok 

med branjem, kar se ne zgodi vedno. Tudi sama sem opazila, da so otroci zavzeto sledili 

vsebini in opazovali ilustracije ter plišastega zajčka.  
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Fotografija 16: Branje knjige z zajčkom 

 

Po branju sem otroke povprašala o vsebini, predvsem pa kaj zajček najraje počne ter kaj, s 

čim in kako se rad igra. Ob ilustracijah so otroci povedali, kaj zajček rad počne, hkrati pa je 

eden od otrok tudi zelo hitro povedal, da knjiga pripoveduje o tem, da ima zajček sebe rad, 

kar je tudi res.  

 

Povedala sem jim, da sem jih že dan prej opazovala, ko so se igrali na igrišču in da sem 

opazila, da tudi oni nekatere stvari na igrišču raje počnejo kot druge. Otroci so se s tem 

strinjali. Vprašala sem jih, ali ima vsak svoje najljubše igralo na vrtčevskem igrišču, na 

katerem se najraje igra. Otroci so pritrdili, so pa tudi povedali, da nimajo vsi najraje enakega 

igrala. Sledilo je vprašanje, kako bi lahko ugotovili, kdo ima rad katero igralo. Otroci so 

podali različne predloge: da pokažemo, da gremo ven pa povemo, da jih narišemo.  

 

Skupaj smo ugotovili, da potrebujemo seznam, otroke pa sem nato spodbujala, da poiščejo 

ideje, kako bi lahko dokumentirali ta igrala oziroma kako bi lahko naredili seznam. Na koncu 

smo rekli, da gremo ven pogledat igrala, kot so otroci tudi predlagali. Otroci so se obuli in 

oblekli, nato pa smo se skupaj odpravili na igrišče. Izkoristili smo nekoliko bolj zgodnjo uro, 

ko še ni bilo na igrišču otrok ostalih oddelkov in smo se lahko lažje posvetili zastavljenemu 

problemu. 
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Fotografija 17: Otroci se pripravljajo na odhod na igrišče 

 

Vzgojiteljica je bila zelo presenečena, da sem »razbila« rutino, pri kateri se gre na igrišče pred 

kosilom oziroma takrat, ko so vse dejavnosti že zaključene. Povedala je, da je to zelo dobro in 

primerno, saj zagotavlja dinamičen potek dneva, prav tako pa otrokom vmes omogoča tudi 

nekoliko več gibanje in fizične aktivnosti. Hkrati je še povedala, da je opaziti, da sta red in 

disciplina avtomatsko večja ob dejavnostih z aktivno vključenostjo kot pa pri frontalni obliki. 

Med tem ko smo igrala opazovali in jih preizkušali, smo se odločili, da bomo to dokumentirali 

s fotografiranjem. S sabo sem imela telefon, prav tako pa tudi papir, ki bi mi omogočal 

morebitno zapisovanje ipd. Fotografirali so otroci, ki so želeli (vsi niso izrazili želje), ostali pa 

so ta čas preizkušali igrala. 

 

 

Fotografija 18: Preizkušanje igral 
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Fotografija 19: Fotografiranje igral 

 

Ko so se otroci naigrali, smo se odpravili nazaj v igralnico. Otroci so se z vzgojiteljico in 

pomočnico vzgojiteljice šli preobut, si umit roke in pit čaj oziroma vodo, jaz pa sem ta čas 

pripravila fotografije igral. Zopet smo se zbrali v igralnici v krogu, na sredino kroga sem 

postavila fotografije igral, nato pa otroke vprašala, kako bi prikazali, da bi vedeli, na katerem 

igralu se najraje igra največ otrok. Otroci so najprej predlagali, da sedaj, ko smo vse 

preizkusili, vsak pove, katero igralo je izbral. To smo naredili. Nato sem otroke vprašala, 

katero igralo je izbralo največ otrok. Ugotovili smo, da tega še vedno ne vemo. Naslednji 

predlog je bil, da ena od vzgojiteljic napiše igrala in zraven, koliko otrok je posamezno igralo 

izbralo. Otroci so dvigovali roke katere smo prešteli in pri vsakem igralu zapisali število 

otrok.  

 

Sedaj smo sicer vedeli, katero igralo je izbralo največ otrok in katero najmanj, vendar pa sem 

nato otroke vprašala, kako pa bi lahko to še prikazali, da bi lahko vsi zelo nazorno videli, 

kakšne rezultate smo dobili. Ena od deklic je predlagala, da se postavimo v kolone. Tudi to 

smo storili, nato pa sem otrokom povedala, da ko se premaknemo, zopet ne ostanejo rezultati 

zabeleženi tako, da bi jih lahko še naprej vedeli in jih vprašala, kako bi pa to prikazali tako, da 

bi nam nekakšen prikaz ostal, da bi ga lahko vedno pogledali. Odločili smo se, da bomo 

rezultate prikazali še na plakatu. Otroci so predlagali, da na plakat zapišemo števila. To smo 

storili – prepisali številke in zraven imena igral, hkrati pa smo naredili še prikaz s pomočjo 

fotografij in barvnih listkov v stolpcih. 
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Fotografija 20: Prikaz s kolonami 

 

Ko smo končali, sem plakat prilepila na vrata ene od omar v igralnici in otroke povabila, da se 

zberemo in da povedo, kaj smo danes ugotovili in prikazali. Otroci so pravilno interpretirali 

prikaz in povedali, pri katerih igralih je največ listkov in koliko jih je, pri katerih je najmanj in 

tudi katera igrala ni izbral nihče.  

 

 

Fotografija 21: Izdelava stolpčnega prikaza 
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Fotografija 22: Interpretacija prikaza 

 

Ena od deklic je predlagala, da še enkrat vsak pove, katero igralo je komu najljubše. To sem 

upoštevala in vsak je še enkrat dobil priložnost, da pove, na katerem igralu se najraje igra. 

Za konec smo naredili še to, kar so otroci predlagali že med dejavnostjo. Otroci so vzeli 

barvice in flomastre ter poiskali vsak svoj obris, v katerega so vrisali izbrano igralo. S tem so 

v zbir podatkov o sebi dodali še en podatek.  

 

Otroci so cel dan zelo aktivno sodelovali in bili stalno vključeni. Sledili so navodilom in 

dejavnostim ter bili miselno aktivni pri produciranju zamisli in idej. Nekaj otrok v skupini 

sicer vedno izstopa pri tem, da radi podajo odgovore pred skupino, sem pa pri fotografiranju 

dala priložnost tudi tistim, ki se sicer sami ne bi javili, pa bi to vseeno želeli. Tako sem 

pristopila direktno do otroka in ga povabila, da pri tem sodeluje ter mu omogočila 

enakovredno participacijo, kot so je bili že zaradi svoje ekstrovertiranosti deležni nekateri 

posamezniki.  

 

Vzgojiteljica je povedala, da je bilo zelo dobro, da sem otrokom dala veliko časa, da sem 

njihove ideje upoštevala in da smo jih tudi skupaj preizkusili. S tem sem otrokom omogočila, 

da so s preizkusom ugotavljali uporabnost neke zamisli v določeni situaciji in se na podlagi 

tega učili. Stolpčni prikaz smo na koncu opremili z naslovom, na listke napisali imena in 

plakat izobesili na oglasno desko v garderobo. 
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Fotografija 23: Stolpčni prikaz v garderobi 

 

Po zaključku dejavnosti smo se pred kosilom še enkrat odpravili na igrišče. Otroke sem med 

igro opazovala in opazila dve situaciji, ki sta se navezovale na prejšnji sklop dejavnosti. Ker 

je bila trava mokra, so se otrokom zmočili podplati na čevljih, to pa jim je omogočilo, da so 

na suhem asfaltu s stopali delali odtise nog. Opazovali so, kako se razlikujejo stopala sedaj, 

ko so obuti in imajo vsaki čevlji svoj profil na podplatih. Povedali so, da nekateri imajo špice, 

pri drugih se vidijo krogci, nekateri so na odtisih imeli črte ipd. Druga podobna situacija se je 

zgodila v skupini otrok, ki so se igrali v peskovniku in med igro naključno v pesku delali 

odtise dlani in jih, sicer brez pretiranega komentiranja, opazovali. Iz tega sklepam, da so jih 

prej izvedene dejavnosti zanimale in jih spodbudile k raziskovanju. 

 

10.2.4 EVALVACIJA ČETRTE ENOTE DEJAVNOSTI 

 

Namen četrtega sklopa dejavnosti je bil, da otrok prepoznava čustva v risanem filmu in jih 

prenese v lastna občutja; zaveda se sebe in svojih občutkov ter jih poskuša verbalizirati; 

seznanja se s situacijami, ki izzovejo določeno čustvo in spoznava različne načine izražanja 

občutij in čustev (verbalizacija, izražanje z likovno umetnostjo, izražanje s plesno umetnostjo 

oziroma gibom); zaveda se, da so čustva pomemben del nas. 

 

Zjutraj ob sprejemu otrok sem slišala, kako mamica enega od otrok v garderobi komentira 

obrise. Nekaj novih obrisov otrok, ki so svoje obrise zaradi odsotnosti na začetku izdelovali 

kasneje, smo zaradi premalo prostora v igralnici izobesili tudi na steno pred igralnico. Ko je 

otroka pospremila v igralnico, si je ogledala še vse ostale obrise. Povedala je, da so res 

zanimivi.  
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Po zajtrku so otroci imeli prosto igro, med tem pa sem neopazno na steno prilepila fotografijo 

znanih risanih junakov iz risanke Tom in Jerry. Otroci je sprva niso opazili, nato pa sem 

videla, da je ob njej bilo vedno več otrok. Spraševali so se, kdo je fotografijo prilepil na steno, 

zakaj ter kaj pomeni.  

 

 

Fotografija 24: Otroci opazijo fotografijo na steni 

 

Začeli so spraševati ostale otroke, vzgojiteljico in nato še mene. Povedala sem jim, da sem jo 

jaz prilepila in da se bomo sedaj vsi skupaj zbrali in skupaj ugotovili zakaj. Sedli smo na tla 

pred steno, na kateri je bila fotografija prilepljena. Otroke sem najprej vprašala, ali poznajo 

risane junaki, ali kdaj gledajo omenjeno risanko ipd. Povedali so, da risanko poznajo in da jim 

je zelo ljuba. Nato smo si ogledali vsakega junaka posebej in ugotovili, da sta maček in mišek 

vesela, pes pa je jezen. Otroke sem povprašala, zakaj mislijo, da kuža ni vesel. Eden od otrok 

je rekel: »Zato ker sta mu Tom in Jerry zgleda da pomanjšala hišo« (zraven je res bila pasja 

utica, ki je bila manjša od psa). Odgovor se mi je zdel zanimiv, saj se ga sama kljub temu, da 

je bil iz fotografije jasen, verjetno ne bi spomnila. Otroke sem nato povabila, da si ogledamo 

nekaj izsekov iz prej omenjene risanke, na vsakem posnetku pa bo drugačen risani junak. 

Otroke sem opozorila, da pozorno spremljajo tistega junaka, na katerega jih bom predhodno 

opozorila in poskušajo ugotoviti, kako in kaj čuti. 
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Fotografija 25: Ogled izsekov iz risank 

 

Ker je šlo za risanko, ki jo otroci poznajo in imajo radi, so posnetke z veseljem spremljali. 

Zraven so se tudi nasmejali in pozabavali, pa vendar so pri vsakem posnetku takoj ugotovili, 

za katero čustvo je šlo. Poskušali smo tudi ugotoviti (pri nekaterih so otroci že sami 

izpostavili), zakaj se je nek lik v risanki v tistem trenutku tako počutil. Nato smo se preselili 

spet na tla na sredino igralnice, kjer smo povzeli vsa čustva, ki smo jih videli na posnetkih. S 

sabo sem prinesla štiri sličice, na katerih so bili izrazi štirih čustev oziroma občutij: veselje, 

žalost, jeza in strah (priloga 2).  

 

Najprej sem pokazalo sličico, na kateri je bilo prikazano veselje, otroci so jo takoj prepoznali, 

nato pa sem jih vprašala, kdaj se počutimo veseli. Nekateri odgovori otrok so bili: 

- »Ko gledamo klovne.« 

- »Ko so prazniki.« 

- »Ko smejkote gledamo.« 

- »Ko smo na rojstnih dnevih.« 

- »Ko jemo sladkarije.« 

 

Sledila je sličica, ki je prikazovala žalost. Otroci so jo prepoznali in spet smo ugotavljali, kdaj 

se počutimo žalostne: 

- »Ko nas en tepe pa ščipa.« 

- »Pa heca.« 

- »Da maš raka.« 

Pri fantku, ki je rekel slednje, smo ugotovili, da je to slišal od starejše sestrice in da 

pravzaprav ne ve, kaj pomeni, da ima nekdo raka. Mislil je namreč, da to pomeni, da imaš 

žival raka in da si zato žalosten.  
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Naslednja je bila sličica jeze, otroci pa so povedali: 

- »Včasih, ko nas kdo tepe, se razjezimo.« 

- »Ko nekdo nagaja.« 

- »Ko neki ni všeč.« 

- »Če si pa ful jezen, pa ti tud kapljajo solzice.« 

 

Zadnja sličica je predstavljala strah. Otroci so se o strahu najbolj razgovorili in se odprli. Vsak 

je želel govoriti o tem, kdaj ga je strah, vsak je imel drugačne strahove in otroci so zelo 

obzirno poslušali eden drugega. Pri tej dejavnosti smo ugotovili tudi, zakaj je eden od otrok že 

cel dan nekoliko »drugačen«, namreč v tem pogovoru je povedal, da ga je strah, ker bo ta dan 

po vrtcu prvič šel k zobozdravniku. Otroci so rekli: 

- »Če je tema.« 

- »Mene pa je strah, ko se ponoči vedno nekaj premika.« 

- »Mene je blo strah, k´ je pršu nek človek v našo ulco.« 

- »Jaz vem, kaj se Lara boji. Tika taka, ker ona misli, da je tika taka, da kdo se sprehaja 

okrog.« 

- »Jaz se bojim zaradi tega, ker jaz smrčim.« 

- »Če je mene kaj strah, najraje zakričim.« 

 

 

Fotografija 26: Ogled sličic in pogovor 

 

Nadaljevali smo s pogovorom, kako izgledamo, ko smo veseli, ko smo žalostni, jezni in 

prestrašeni. Skupaj smo nato prikazali čustva: ko smo veseli se smejimo; ko smo žalostni 

obrnemo ustnice in obrvi navzdol, se jočemo; ko smo jezni namrščimo čelo; ko nas je strah 

nam gredo dlake in lasje pokonci, se tresemo. Ob tem je pogovor nanesel tudi na to, kako 
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čustva izražamo in kateri načini so primerni. Eden od otrok je rekel, da če smo jezni, z glavo 

butamo ob tla. Otroke sem nato vprašala, ali je to primerno in bili so enotni, da ni. So se pa 

spomnili na enega od otrok v njihovi skupini, ki je na ta način izražal frustracije. Povedali so 

še, da je delovalo, kot da ga to ne bi nič bolelo. Eden od otrok je povedal, da doma, ko je 

jezen, z glavo buta ob vzglavnik oziroma nekaj mehkega. Pozneje mi je vzgojiteljica to tudi 

potrdila.  

 

Ta dejavnost se je izkazala za zelo dobro, ker je otrokom omogočila, da so o svojih občutjih in 

čustvih razmislili in jih tudi delili. Vzgojiteljica je povedala, da so se odprli tudi otroci, ki se 

sicer nikoli ne pogovarjajo o tem, kaj čutijo oziroma so na splošno zaprti vase. Zdi se mi 

pomembno, da se otrokom omogočijo dejavnosti, v katerih lahko gradijo tudi na svojem 

čustvenem razvoju s tem, da povedo svoje strahove, kaj jih žalosti, kaj jih jezi ipd., da so 

slišani in da slišijo tudi druge, saj s tem spoznajo, da v pri tem niso sami. Spoznavajo tudi, da 

čeprav se njim nekaj zdi povsem normalno in nemoteče, pri drugemu enaka stvar lahko izzove 

neprijetno čustvo. Vzgojiteljica je omenila tudi, da je opazila, da se pogosto trudim 

uporabljati tehniko aktivnega poslušanja in da to zelo dobro deluje na pogovor z otroki, saj 

tako dobijo možnost, da se izrazijo na svoj način ter da čutijo, da je to, kar povedo, sprejeto. 

Njihovi odzivi so bili bolj iskreni in širina pogovora je bila večja, če se ne bi pogovarjali na 

takšen način.  

 

Otrokom sem nato pokazala »uro čustev« (priloga 3). To je bila ura z enim kazalcem, s 

katerim pa nismo kazali časa, ampak naše trenutno počutje. Povabila sem jih, da razmislijo, 

kako se v tem trenutku počutijo in zakaj. Uro smo si nato podajali med sabo in vsak je kazalec 

premaknil tako, kot se je počutil ter povedal zakaj. Večina otrok je bila v danem trenutku 

vesela. Na koncu smo uro prilepili na steno med obrise za nadaljnjo uporabo. 
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Fotografija 27: Ura čustev 

 

Glede na to da smo se že pri predhodnih dejavnostih pogovarjali o čustvih in da smo najprej 

čustva prepoznavali na drugih (risanih junakih, sličicah) in šele potem prenesli pogovor na 

nas osebno, sem opazila, da otrokom ni bilo težko povedati, kako se počutijo oziroma nisem 

zaznala pretirane zadržanosti.  

 

Ker smo se že pri predhodnih dejavnosti nekaj malega pogovarjali o tem, kako vse izražamo 

čustva, sem otroke na to spomnila ter jih vprašala, kako pa še lahko pokažemo, kako se 

počutimo. Vprašala sem jih, ali mislijo, da lahko prikažemo svoje počutje tudi z 

gibom/plesom ali pa skozi ustvarjanje (risanje, slikanje ipd.). Nekateri otroci so rekli, da 

lahko, drugi niso bili prepričani, zato sem jih povabila, da preizkusimo. Razdelili smo se v 

dve skupini (naključna delitev). Ena skupina je poskušala naslikati čustva, druga pa je najprej 

ugotavljala, kakšno čustvo bi pripisali kateri skladbi, nato pa to še poskušala prikazati z  

gibom oziroma plesom ob glasbi. Otrokom sem nato predvajala eno od skladb, ob kateri so 

risal,i kako se ta glasba sliši glede na razpoloženje. Za lažji potek dela je ena skupina 

(slikanje) izvajala dejavnost v garderobi, drugi skupina (glasba in gib) pa v igralnici.  

 

Pri skupini, ki je poslušala glasbo, sem opazila, da so otroci pri nekaterih skladbah omenili 

enako čustvo oziroma občutje, pri drugih pa so bila mnenja deljena, npr. za skladbo z veselim 

razpoloženjem so vsi povedali, da se sliši veselo, do deljenega mnenja pa je prišlo pri skladbi, 

ki je nekaterim bila strašna, drugim jezna, eden od fantkov pa je isto skladbo opisal kot 

»mrzlo«.  
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Fotografija 28: Ob poslušanju »vesele« skladbe 

 

Nato smo prej slišanim skladbam poskusili dodati še gibanje. Po začetni zadržanosti so se 

otroci prepustili glasbi in se ob njej gibali, najbolj všeč pa jim je bila »vesela« glasba, ob 

kateri so lahko zares živo zaplesali. Pri gibanju sem občasno otroke spodbujala z vprašanji, 

npr. ko smo jezni, kako takrat hodimo, kaj delamo z nogami, rokami ipd. Žalostno glasbo so 

otroci ponazorili s počasnimi gibi, nekoliko sklonjenim telesom, bolj resnimi izrazi na 

obrazih. Jezno glasbo so ponazorili z bolj grobimi gibi, udarjanjem z nogo ob tla, ob veseli 

glasbi pa je bil videti nasmeh, poskakovanje, kriljenje z rokami. Ker smo se vsi počutili kot 

»vesela glasba«, se je ta vrtela še naprej, otroke pa sem povabila, da sedejo za mizo in 

narišejo, kaj občutijo, ko poslušajo to glasbo. Kot material so pri tem imeli na voljo bel papir 

in barvice. To glasbo smo poslušali še naprej tudi po tem, ko smo z dejavnostmi končali in so 

se otroci šli igrat. 

 

 

Fotografija 29: Ples ob »veseli« glasbi 
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Fotografija 30: Risanje ob »veseli« glasbi 

 

Druga skupina je med tem slikala čustva na večje liste z vodenimi in s tempera barvami. 

Otroci so se sami v skupini dogovorili, katero čustvo bodo naslikali, ali bo vsak delal košček 

risbe ali pa jo bodo ustvarili skupaj in katere barve bodo pri tem uporabili. Najprej so se 

odločili, da bodo naslikali jezo. Začeli so tako, da je vsak na svoj del lista slikal svoj del, 

prevladovali sta črna in rdeča barva, uporabljali pa so čopiče.  

 

 

Fotografija 31: Začetek slikanja jeze 

 

Pozneje so se posamezni deli slike združili in nastala je celota, pri čemer pa so čopiče 

zamenjali za svoje dlani in prste, dodali so še nekatere druge barve. Otroci so bili pri 

ustvarjanju zelo zavzeti za delo in čeprav jih je več delalo na enem listu papirja, se ni zgodilo, 

da bi kdo komu očital kakšno dodano barvo, kakšno dodano črto, packo ipd. Dejavnost jim je 

bila tako všeč, da so se odločili, da naslikajo še veselje. Pri tem so se odločili uporabiti druge 

barve, zopet pa so med sabo zelo dobro sodelovali.  
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Vzgojiteljica je komentirala, da jih je dejavnost izjemno pritegnila in da je bilo zelo primerno, 

da sem temo kot npr. čustva povezala tudi s tako ustvarjalno dejavnostjo, ki je otrokom 

zanimiva in zabavna, hkrati pa so cel čas vedeli, kaj delajo in zakaj to delajo. To je bila 

dejavnost, pri kateri sem otrokom dala čas, da so ustvarjali tako dolgo, kolikor so želeli in 

pozneje so se jim pridružili tudi otroci iz skupine, ki je delala v igralnici in je že končala. 

Eden od fantkov je pri ustvarjanju jeze povedal: »Ko smo delali jezo, sem se počutil prav 

jeznega.« 

 

 

Fotografija 32: Slikanje jeze v nadaljevanju 

 

 

Fotografija 33: Slikanje veselja 

 

Otroci so se ob slikanju z dlanmi in prsti zopet spomnili na dejavnost, ko smo delali obrise 

dlani in jih izrezovali ter ob slikanju delali tudi odtise. Na koncu smo si skupaj ogledali 

nastale risbice in izdelke ter ob vsakem ugotavljali, katero čustvo je prikazano, zakaj to 

sklepamo in kakšne so razlike v izdelkih med npr. jezo in veseljem. Izdelke s slikanjem smo 

po tem, ko so se posušili, izobesili v garderobo na oglasno desko, risbice pa smo nalepili na 

obrise. 

 



58 
 

 

Fotografija 34: Izdelki na oglasni deski 

 

DEJAVNOSTI MED 4. IN 5. ENOTO 

 

Ko sem zjutraj stopila v igralnico, sem opazila, da so se otroci ustavljali pri »uri čustev«. 

Najprej sem jih le opazovala in poslušala, nato pa pristopila k deklici, ki je bila pri uri. 

Povprašala sem jo o njenem počutju, o čustvih, ki jih v tem trenutku doživlja in deklica je 

prijela kazalec ure, ga obrnila proti sličici, ki je izkazovala čustvu veselja. Povedala je, da je 

danes zelo vesela, ker je v vrtec prinesla svojo najljubšo igračo – srnjačka. 

 

 

Fotografija 35: Pogovor ob »uri čustev« 

 

V vrtcu se je ta dan izvajal projekt Medimedo, ki ga organizirajo študentje medicine in je 

namenjen premagovanju strahu pred zdravniki. Otroci v ta namen v vrtec prinesejo svoje 

najljubše igrače, ki so zbolele in jih nato peljejo k zdravnikom, da jih pregledajo in 

pozdravijo. Za izvedbo projekta Medimedo sem izvedela na začetku izvajanja projekta, zato 
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sem prvoten načrt s socialno igro z ogledalom  spremenila in izkoristila to priložnost, da so 

otroci igrače dejansko prinesli s sabo in so lahko konkretno pokazali, katera je njihova 

trenutna najljubša igrača in se o tem pogovarjali.  

 

Ker nisem želela, da začnemo vedno na istem mestu na isti način, sem že do tega dne 

spreminjala način, kako se zberemo vsi skupaj. Tako smo prvi dan to naredili na blazinah ob 

»čarobni steni«, potem smo naredili krog s stoli, spet drugič smo sedeli na tleh v krogu ali 

polkrogu. Ta dan pa sem se odločila, da se po zajtrku zberemo »na hiši« - lesena »hiša«, na 

kateri je na dvignjenem podestu prostor tudi za igranje. Otroke sem vprašala:  »Ali mislite, da 

bomo na hiši imeli vsi prostor, če zraven vzamemo tudi naše igrače?« Otroci so tako pograbili 

vsak svojo igračo, ki so do sedaj počivale na ležalnikih, in se zbrali na hiši. Ugotovili smo, da 

je dovolj prostora za vse. Vzgojiteljica je pri tem povedala, da je zelo dobra ideja, da sem 

zamenjala prostor, saj so otroci tako še dodatno motivirani, vedno enakega prostora se namreč 

zlahka naveličajo. Ker je otrokom ta prostor zelo všeč tudi za igro in ker je nekaj »posebnega« 

(dvignjen – pod stropom igralnice, zakrit z vseh strani, na hišo vodijo ozke stopnice, na njej 

so blazine), so se dejavnosti »na hiši« z veseljem udeležili in aktivno sodelovali. Podala je 

mnenje, da sem se dobro prilagodila situaciji in izkoristila priložnost, da so otroci igrače 

uporabili tudi za moj projekt, ne samo za namen projekta Medimedo. 

 

 

Fotografija 36: Zbrani »na hiši« 

 

Otroke sem najprej povabila, da vsak pove, katero najljubšo igračo je prinesel s sabo v vrtec 

(predstavi igračo), kako je igrači ime, kdaj jo je dobil, če se spomni. Ker so otroci pozneje z 

igračami šli na izvedbo projekta Medimedo, so povedali tudi, kaj je z njihovo igračo narobe, 

da mora k zdravniku. Otroke sem nato vprašala, ali se s temi igračami igrajo že dolgo. Kaj pa, 
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ko so bili še dojenčki, stari eno leto? So že imeli te igrače? S čim pa so se takrat igrali? Otroci 

so večinoma povedali, da takrat teh igrač še niso imeli, da so imeli druge, da so sedaj starejši, 

ena deklica pa je povedala, da so »tiste igrače že prerasli«. To so povezali s tem, da smo 

prerasli tudi oblačila, ki smo jih takrat imeli. Otroke sem nato vprašala, koga lahko vprašamo, 

s čim smo se takrat igrali, če se ne spomnimo in povedali so, da bi to lahko vedeli naši starši 

in da bodo doma vprašali. Predvsem jih je zanimalo, s čim so se igrali in kaj so radi počeli, ko 

so bili še dojenčki, zato smo se z vprašanji osredotočili le na starost med pol leta in enim 

letom. Ker smo pri prejšnjih vprašalnikih dobili vrnjenih manj kot polovico odgovorov, sem 

se po pogovoru z vzgojiteljico odločila, da k vprašalnikom nekaj še dodam, da bodo imeli 

otroci dodatno spodbudo, da vprašalnike odnesejo domov.  

 

Vzgojiteljica mi je povedala, da imajo otroci zelo radi »piko pikico«. Tako so otroci 

poimenovali nalogo, pri kateri povezujejo posamezne pike s številkami, da nato dobijo sličico. 

Ker se je vprašalnik nanašal na obdobje starosti od 6 do 12 mesecev, sem se odločila, da 

dodam »piko pikico«, pri kateri bo ob povezanih pikicah nastala duda. Tokrat sem se odločila 

tudi za uporabo barvnega papirja, ki bi lahko bil že zaradi tega bolj privlačen na pogled. Zopet 

sem se odločila, da bodo vprašanja napisana na roko, namreč to se mi zdi bolj osebno kot pa 

računalniško napisano in natisnjeno. Napisane vprašalnike sem otrokom po kosilo zložila k 

njihovim omaricam tako, da so bili vidni že takoj ob vstopu v garderobo.  

 

Na vrhu vprašalnika je bil naslov »Ko sem bil/a še dojenček… (starost 6 – 12 mesecev), v 

nadaljevanju pa sta bili dve vprašanji: 

- Katera je bila moja najljubša igrača? 

- Kaj sem najraje počela/a? 

 

V spodnjem desnem kotu je bila naloga »pika pikica«. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 37: Vprašalniki 
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10.2.5 EVALVACIJA PETE ENOTE DEJAVNOSTI 

 

Namen petega sklopa dejavnosti je bil, da se otrok zaveda lastnega razvoja in svoje 

prihodnosti ter vpliva odraščanja na človeka; da izraža svoje želje in sprejema drugačne želje 

drugih; spoznava (poklicne) vloge, ki jih lahko sprejme kot odrasla oseba; otrok spozna, da na 

to, kaj smo tukaj in zdaj, vpliva preteklost, pomemben del vseh nas pa je tudi prihodnost, ki 

nam je kot vodilo. 

 

Otroci so si že zjutraj ogledovali enega od vprašalnikov, ki ga je prinesel eden od otrok, zato 

smo po jutranjem krogu z otroki najprej pregledali, koliko vprašalnikov je vrnjenih. Ta dan so 

izpolnjene vprašalnike prinesli trije otroci. Spomnili smo se na igrače, ki so jih otroci prinesli 

s sabo v vrtec, ko smo sestavljali vprašalnike, nato pa smo prebrali odgovore. Vsakega otroka 

sem nato vprašala, če še vedno rad počne to, kar je rad počel takrat, ko je bil še mlajši in če je 

njegova najljubša igrača enaka kot takrat. Vsi otroci so povedali, da sedaj radi počnejo druge 

stvari in da ima druge igrače, s katerimi se igrajo. Vprašala sem jih, kaj mislijo, zakaj je tako. 

Hitro so ugotovili, da ima pri tem vlogo naša starost in to, da z leti nekatere stvari prerasemo 

in da nas zanimajo druge stvari. Vprašalnike so otroci nato prilepili k svojemu obrisu in svojo 

sedanjo podobo dopolnili še z nekaj informacijami o preteklosti. 

 

 

Fotografija 38: Branje vprašalnikov 

 

Nato sem v roke vzela čarobni klobuk in otrokom povedala, da sedaj, ko smo ugotovili, kaj 

smo radi počeli včasih, ko vemo, kaj radi počnemo sedaj, pa si bomo na glavo poveznili 

klobuk in ob tem si bomo lahko zaželeli, kaj pa bi radi počeli oziroma kaj želimo postati v 

prihodnosti, ko bomo večji in starejši. Klobuk sem si najprej poveznila sama ter tako otrokom 
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»demonstrirala« izvedbo. Nato je pokrivalo potovalo naokrog in otroci so izrazili svoje želje 

za prihodnost, večina se jih je nanašala na to, kaj želijo biti po poklici, le ena deklica je 

povedala, da želi biti »mama s sto otroki«. Povedano sem sproti zapisovala in na koncu smo 

ugotovili, da si želi pet otrok opravljati poklic policista, dva otroka poklic gasilca, dve deklici 

poklic učiteljice, štiri deklice poklic frizerke, eden deček želi biti košarkar in ena deklica 

mama s sto otroki.  

 

 

Fotografija 39: Čarobni klobuk 

 

Z otroki smo se nato pogovarjali, kaj ljudje, ki opravljajo te poklice, delajo. Ugotovili smo, da 

vsak poklic predstavlja drugačno delo. Da bo bolj zabavno, sem otroke povabila, da to tudi 

prikažemo s pomočjo pantomime. Otroci so igro v večini že poznali, za vse ostale sem na 

kratko povzela navodila. Razdelili smo se v tri skupine (delitev v skupine je bila naključna), 

nato pa sta se dve skupini preselili v garderobo, ena pa je ostala v igralnici. Naloga je bila, da 

si vsaka skupina izbere en poklic in ga s pantomimo predstavi ostalima dvema skupina, otroci, 

ki opazujejo, pa poskušajo uganiti, za kateri poklic gre. Eno skupino je prevzela vzgojiteljica, 

eno pomočnica vzgojiteljice in eno jaz. V skupini smo najprej naleteli na težavo, ker so bile 

želje glede tega, kateri poklic bomo pokazali, različne. Ker drugače ni šlo, smo se odločili za 

glasovanje in zmagal je poklic frizerja. Pri ostalih dveh skupinah je bila po pogovoru z 

vzgojiteljico in pomočnico situacija podobno, odločili pa so se: ena skupina za prikaz poklica 

kuharja, druga pa za košarkarja. Ko so bile vse skupine pripravljene, smo se vsi zbrali v 

garderobi in »zaigrali« poklice. Pri vseh treh skupinah so otroci hitro uganili, za kaj gre, nato 

pa smo energijo, ki se je nabrala, sprostili tako, da smo vsi še malo kuhali kot kuharji (mešali 

z rokami, dodajali začimbe) in se igrali namišljeno košarko (vodili nevidno žogo, metali na 
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neviden koš). Vsi otroci so pri igri pantomime aktivno sodelovali in izkazovali zanimanje za 

izbiro drugih skupin. Zelo pozorno so si ogledovali prikaze in ponosno povedali rešitve.  Prav 

tako ni bilo čutiti nobene posebne zadržanosti pred nastopanjem. 

 

 

Fotografija 40: Igra pantomime 

 

Ko smo se »naigrali« košarke, smo se vrnili v igralnico. Otrokom sem rekla, naj se spomnijo, 

kaj so si zaželeli, ko so imeli na glavi klobuk in to narišejo na list papirja, katerega bomo nato 

zložili v letala in z njimi svoje želje poslali daleč v nebo. Ker je okno igralnice obrnjeno proti 

igrišču in je bilo dovolj zgodaj, da na igrišču ni bilo ostalih otrok, smo se odločili, da bomo to 

izkoristili in, namesto da bi letala metali po igralnici, jih raje zares vržemo skozi okno proti 

nebu.  

 

Otrokom sem razdelila papir in barvice, oni pa so pričeli z risanjem. Sproti, ko so otroci 

dokončevali risbice, sem z manjšimi skupinami posebej počasi in postopno zlagala in 

prepogibala list papirja, da so si lahko ob demonstraciji sami izdelali letala. Nekateri otroci so 

izrazili željo, da bodo letala naredili po svoje, kar sem upoštevala. Ko so bila vsa letala 

zložena, smo od okna odstranili pohištvo in moteče predmete ter se pripravili, da bomo lahko 

šli na igrišče iskat letala, ko jih enkrat vržemo skozi okno (otroci so se obuli in oblekli). V 

tem času sem šla na igrišče pod okno igralnice in počakala, da so bili otroci pripravljeni, da 

vržejo aviončke.  
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Fotografija 41: Metanje letal 

 

Ko so letala poletela na igrišče, so se tudi otroci odpravili ven. Na igrišču sem jih vprašala, 

kako bodo sedaj našli svoj avionček, če so vsi pomešani. Povedali so, da si bodo pomagali s 

pomočjo risbice in tudi s pomočjo tega, kako je bil avionček zložen. Šli so jih iskat in po 

nekaj pregledanih aviončkih je vsak našel svojega. Ker smo že bili zunaj, smo ta čas na 

igrišču izkoristili za igro in gibanje na prostem. 

 

 

Fotografija 42: Iskanje letal 

 

Papirnata letala sa bila otrokom zelo zanimiva, zato so jih tudi uporabljali pri igri. Metali so 

jih v različne smeri, nekateri so preizkušali, kako bo letelo, če jih vržejo z vrha tobogana ipd.  

V igralnico smo se vrnili nekaj minut pred kosilom. Otrokom sem povedala, da imamo sedaj 

na naših obrisih informacije od sedanjosti, z vprašalniki o tem, kaj smo radi počeli, ko smo 

bili še majhni, smo dodali informacije o preteklosti, s tem, ko bomo pana obris prilepili 

aviončke, pa bomo dodali še nekaj informacij o tem, kar si želimo v prihodnosti. Otroci so 

nato na obrise pripeli/prilepili zložena letala.  

 

Vzgojiteljica je ob izvajanju tega sklopa dejavnosti povedala, da je med potekom zares dobila 

občutek, da je bil cilj zavedanja tega, kako se ljudje spreminjamo z leti, dosežen. Povedala je, 
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da so bile dejavnosti zabavne in igrive, hkrati pa poučne in z nekim sporočilom, ki so ga 

otroci dobili s tem, ko so aktivno sodelovali pri dejavnostih.  

 

 

Fotografija 43: Obris z dodanim vprašalnikom in aviončkom 

 

ZAKLJUČEK PROJEKTA  

Namen skupnega zaključka projekta je bil, da z otroki povzamemo vse, kar smo skozi izvedbo 

spoznali. Pri tem se otroci zavedajo, da smo si med sabo v nekaterih stvareh enaki, v drugih 

različni in da je tako prav, saj so individualne lastnosti posameznika tiste, ki osebo pomembno 

definirajo in ločijo od vseh ostalih. 

 

Po jutranjem krogu sem otrokom povedala, da bomo po tem, ko smo cel mesec ustvarjali in 

dopolnjevali naše obrise, te obrise znova pogledali in ugotovili, kaj vse smo pri tem 

ustvarjanju izvedeli. Med ogledovanjem obrisov smo se pogovarjali, kako smo postopoma 

dodajali informacije na njih in kaj smo tisti dan izvedeli. Otroci so povzeli, da smo najprej 

imeli obrise, ki so si bili skoraj enaki in jih nismo mogli razločiti, nato pa smo se podpisali in 

smo vedeli, kateri obris je od koga. Povedali so, da imamo različna imena, ampak lahko pa 

ima kdo tudi isto kot nekdo drug. Omenili so prstne odtise, ki so pri vsak različni, ob ogledu 

prikaza najljubših igral pa so povedali, da ima vsak svoje najljubše igralo. Zraven prikaza so 

visele slike čustev in otroci povedali, da se različno počutimo, da smo lahko jezni, veseli, 
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žalostni in to tudi pokažemo. Spomnili smo se tudi naših igrač in ugotovili, da veliko 

informacij o nas samih lahko izvemo od staršev. Ugotovili smo tudi, da se z leti spreminjamo 

in da imamo sedaj radi druge stvari kot pred leti, vsi pa imamo tudi želje za prihodnost.  

 

Z ogledom obrisov smo projekt zaključili, tako pa je bila videti izgradnja naših obrisov z 

dodajanjem novih informacij: 

 

 

Fotografija 44: Prazni obrisi 

 

 

Fotografija 45: Dodamo ime 
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Fotografija 46: Dodamo dlani, stopala in vprašalnike 

 

 

Fotografija 47: Dorišemo najljubše igralo 
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Fotografija 48: Dodamo risbico čustva 

 

 

Fotografija 49: Dodamo vprašalnik in avionček 
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11 ZAKLJUČEK 

 

Pomembno je, da strokovni delavci v vrtcih poznajo različne metode učenja otrok v 

predšolskem obdobju. Ob poznavanju prednosti in pomanjkljivosti različnih pristopov se lažje 

odločijo za izbiro najbolj primernega, s katerim bodo otroci v oddelku razvijali svoje 

potenciale in hkrati z veseljem in radovednostjo sodelovali v dejavnostih.  

 

Po zaključenem projektu se je v evalvaciji izkazalo, da aktivne in participativne metode 

učenja v vrtcu prinesejo pozitivne spremembe v učno-vzgojni proces. S pomočjo opazovanja, 

zapisovanja in pogovora z otroki, vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice sem ugotovila, da 

je bila ob izvajanju projekta pozornost otrok višja kot pri manj aktivnih metodah, otroci so bili 

fizično in miselno bolj produktivni ter so z izbiro zase ustreznih dejavnosti sami kreirali svoje 

znanje in izkušnje. Znanje, ki so ga pridobili v načrtovanih dejavnostih, so pogosto prenesli v 

prosto igro ter bolj pogosto postavljali dodatna vprašanja, kot to sicer delajo.  

 

Odzivi staršev na metodo, pri kateri so otroci za izvedbo določenih dejavnosti potrebovali tudi 

njih, so bili različni, vse od stalnega vključevanja nekaterih, do bolj zadržanega vključevanja 

drugih. Sem pa opazila veliko pozitivnih odzivov drugih strokovnih delavk iz vrtca. Izrazile 

so zanimanje za dogajanje v skupini, zanimal jih je načrt projekta in vsebine ter dejavnosti, ki 

sem jih vključila.  

 

Projekt je bil izveden s skupino predšolskih otrok v starosti od pet do šest let. Za bolj 

poglobljene rezultate pozitivnih učinkov bi bilo potrebno izbrano metodo preizkusiti v več 

oddelkih in z otroki različnih starostnih skupin.  Za nadaljnje raziskovanje te problematike bi 

bila zanimiva raziskava, s katero bi iskali odgovor na vprašanje, zakaj so takšne in podobne 

participativne metode učenja kljub pozitivnih učinkih manj pogoste. Razloge, da tak način 

dela ni bilj pogost, verjetno lahko iščemo predvsem v zahtevnejšem načrtovanju, ki od 

vzgojitelja zahteva veliko fleksibilnosti, saj mora dopuščati možnost sprememb, ki jih v 

projekt in raziskovanje vpeljejo otroci.  Tak načrt izvedbe dejavnosti je ravno prav tematsko 

usmerjen, hkrati pa dovolj odprt, da so dobrodošli predlogi otrok. V nadaljnjem raziskovanju 

bi tako lahko iskali tudi načine, s katerimi bi razširili uporabo participativnih raziskovalnih 

metod z otroki v vrtcu. 
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13 PRILOGE 

 

PRILOGA 1: SOGLASJE 

 

SPOŠTOVANI STARŠI! 

 

V MESECU APRILU SEM SE SKUPINI SRČKI PRIKLJUČILA PRAKTIKANTKA 

URŠKA, ŠTUDENTKA ZAKLJUČNEGA LETNIKA DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA 

PREDŠOLSKE VZGOJE NA PEDAGOŠKI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI. 

 

DO KONCA MESECA BOM Z OTROKI IZVAJALA PROJEKT »JAZ«, IN SICER PO 

METODI AKTIVNEGA UČENJA Z RAZISKOVANJEM. KER BOMO SPOZNAVALI 

SEBE, LASTNE INTERESE, ŽELJE IPD., BODO OTROCI TUDI K VAM PRIHAJALI S 

VPRAŠANJI, SAJ JIM RAVNO VI LAHKO NAJVEČ POVESTE O NJIHOVEM 

OTROŠTVU IN NJIHOVEM DOSEDANJEM RAZVOJU. 

 

PROJEKT Z OMENJENO TEMATIKO BOM UVELJAVLJALA KOT DEL 

INTEGRIRANE PRAKSE PRI ENEM OD ŠTUDIJSKIH PREDMETOV, PRAV TAKO PA 

BOM ZA NAMEN DIPLOMSKEGA DELA UGOTAVLJALA PRIMERNOST IZBRANE 

METODE UČENJA V ZGODNJEM OTROŠTVU. 

 

V CELOTNEM PROCESU MI BODO KORISTILE TUDI FOTOGRAFIJE IN POSNETKI 

IZVAJANJA POSAMEZNIH DEJAVNOSTI IN FOTOGRAFIJE IZDELKOV VAŠIH 

OTROK. VES MATERIAL BO UPORABLJEN V ŠTUDIJSKE NAMENE IN ZA NAMEN 

DIPLOMSKEGA DELA. KER SE ZAVEDAM, DA GRE ZA VAŠE OTROKE IN DA JE V 

VELJAVI ZAKON O VARSTU OSEBNIH PODATKOV, VAS NAPROŠAM, DA S 

PODPISOM OMOGOČITE FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE OTROK.  

 

IME PODPIS STARŠA/SKRBNIKA 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

URŠKA KODILA, ŠTUDENTKA 
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PRILOGA 2: SLIČICE ČUSTEV 
 

 

 

 

 

                            Vzeto dne 20. 3. 2019 s: https://clipartstation.com/smiling-boy-face-2/ 

 

 

 

                          Vzeto dne 20. 3. 2019 s: https://dumielauxepices.net/wallpaper-1090946 

 

 

 

                          Vzeto dne 20. 3. 2019 s: http://clipart-library.com/clipart/935168.htm 

 

 

 

 

                      Vzeto dne 20. 3. 2019 s: https://image.shutterstock.com/image-vector/angry-

boy-expression-260nw-1023603325.jpg 
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PRILOGA 3: URA ČUSTEV 

 

 

PRILOGA 4: AVIONČEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzeto dne 20. 3. 2019 s: https://portlet.ru/cs/entertainment-and-holidays/watch-how-to-make-

paper-airplanes-how-to-make-a-paper-airplane-that-flies-for-a-long-time/ 
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