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POVZETEK 

 

 

Namen diplomske naloge je preučiti prednosti in pomanjkljivosti aktivnega učenja z 

metodo raziskovanja, ki otrokom omogoča, da z lastno aktivnostjo pridobivajo, 

odkrivajo in spoznavajo izkušnje o socialnem in fizičnem okolju.  

 

Takšen način učenja torej omogoča, da otroci najdejo odgovore na neko raziskovalno 

vprašanje s podatki in informacijami, ki jih iščejo sami ali s pomočjo vzgojiteljice. 

Otroci se ob takšnem načinu učenja naučijo soodgovornosti v procesu učenja, kritičnega 

mišljenja, načrtovanja, sodelovanja, samostojnega iskanja informacij in urejanja le-teh. 

Znanje, ki ga otroci pridobijo na takšen način, pa je trajnejše, saj je pridobljeno na 

osnovi lastnih izkušenj in spoznanj. 

 

V teoretičnem delu sem predstavila teoretična izhodišča učenja, se dotaknila učenja v 

predšolskem obdobju in opredelila aktivno učenje, projektno delo ter raziskovanje kot 

metodo aktivnega učenja. Empirični oziroma raziskovalni del zajema raziskovanje 

problema zaprtega tipa na temo »Kaj je nesreča?«. Z otroki smo raziskovali, kaj je 

nesreča, kakšne vrste nesreč poznamo, kako se ob posamezni nesreči odzovemo, koga 

pokličemo na pomoč …  

 

Aktivno učenje z metodo raziskovanja sem preizkušala v vrtcu Stopiče, v skupini otrok, 

starih od 3 do 5 let, v kateri sem zaposlena kot pomočnica vzgojiteljice.  
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of my thesis is to study advantages and disadvantages of active learning 

with a research method, which enables children to detect and become aware of social 

and physical environment through their own activity. 

 

This way of learning enables children to get answers to certain research questions. They 

get them through information they substantively try to find or through help of their 

teacher. Children become more responsible within learning process, critical opinion, 

planning, collaborations, information seeking and information arranging. 

The knowledge children gain is acquired through their own experiences and 

recognition, therefore it is more long-term.  

 

In a theoretical part I have introduced a theoretical base of learning – I defined active 

learning, project work and research work as an active learning method in preschool. 

Empirical part incorporates a closed type of problem research to “What is ‘an 

accident’?” Children were trying to understand the meaning of ‘an accident’, the types 

of accidents, how to react and who to call when an accident happens etc. 

 

I tested the active learning method with 3 to 5-year-olds in preschool Stopiče where I 

am currently working as an assistant teacher. 
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UVOD 

 

 

Piaget pravi: »Več kot je otrok videl in slišal, toliko bolj je motiviran, da vidi in sliši še 

več.« Otrok se največ nauči na podlagi lastnih opažanj, izkušenj, videnega in slišanega. 

Prav tako si veliko lažje zapomni nekaj, kar je bilo vključeno v njegovo aktivno 

dejavnost, kot pa nekaj, kar se je moral naučiti na pamet, brez kakršne koli aktivnosti.  

 

Za predšolske otroke je nekoč veljalo, da se razvijajo sami od sebe, zato njihovemu 

učenju niso posvečali pozornosti. Danes prevladuje drugačno mnenje, saj se močno 

zavedamo, da učenje poteka vse življenje. Že otroci v predšolskem obdobju srkajo 

podatke iz okolja in doživljajo svet okoli sebe. Pomembno je, da jih aktivno učimo in 

poučujemo skozi različne izkušnje, kjer lahko sami preizkusijo stvari, jih začutijo, 

ovrednotijo ter najdejo odgovore na svoja vprašanja.  

 

Menim, da v vrtcu vse premalo posegamo po takšnem načinu dela, kjer bi otroci aktivno 

sodelovali pri dejavnostih in tudi sami poiskali informacije o posamezni temi, ki bi jih 

zanimala. Vse preveč jim podajamo zgolj neka znanja in dejstva, katera pa otroci 

pozabijo, saj niso pridobljena z lastno aktivnostjo in izkušnjami, pač pa le posredovana 

iz vzgojitelja kot banke znanja na otroka. O takšnem načinu dela, kjer je otrok aktivni 

udeleženec procesa, smo se veliko pogovarjali na predavanjih dr. Nade Turnšek pri 

predmetu Uvajanje v družbeno okolje. Iz želje po novem načinu dela sem se na temo 

»Kaj je nesreča?« lotila raziskovanja kot metode aktivnega učenja in skozi celoten 

projekt izjemno uživala.  

 

Sprva sem veliko razmišljala o temi, ki bi otroke pritegnila, potem pa je ta prišla kar 

sama od sebe. Bili smo namreč v obdobju poplav, o čemer pa so veliko pripovedovali 

tudi otroci. Otrokom sem sama ponudila raziskovalno vprašanje »Kaj je nesreča?« in se 

odločila za metodo raziskovanja zaprtega tipa. Ob tem me je zanimalo predvsem, ali 

lahko z raziskovanjem kot metodo aktivnega učenja dosežem večjo aktivnost otrok v 

procesu učenja. Pred začetkom izvajanja projekta sem imela kar nekaj pomislekov, kako  
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bo vse skupaj potekalo, saj izkušenj s takšnim načinom dela še nisem imela. Skrbelo me 

je, ali bom uspela otroke dovolj motivirati pri vsakodnevnih dejavnostih.  

 

Ker je pri raziskovanju problemov zaprtega tipa pomembno, da nova spoznanja 

nadgrajujemo na otrokovih predhodnih izkušnjah in znanjih, sem izhajala prav iz tega. 

Otroke sem spodbujala k izražanju domnev o omenjeni temi ter k njihovemu 

razmišljanju o tem, kje, kako in od koga bi lahko dobili še kakšno informacijo o 

nesrečah. Skupaj smo zapisali vire informacij, ki so jih predlagali otroci, obenem pa 

sem nekaj ključnih virov predvidela tudi sama.  

 

V naslednjem koraku smo skupaj iskali informacije, jih zbirali, urejali in dokumentirali 

na različne načine. Otrokom sem skozi celoten proces pridobivanja in zbiranja 

informacij zagotavljala čim večjo samostojnost ter jim omogočila, da so kasneje nova 

znanja uporabili za reševanje različnih problemskih situacij. Ob koncu smo preverili 

začetne domneve, ki so jih podali otroci, ter se pogovorili o uporabi novih spoznanj.  

 

Projekt je v skupini potekal tri tedne. Za vse dejavnosti sem vsak dan sproti pisala 

evalvacijske zapise in se o poteku dejavnosti pogovorila tudi z vzgojiteljico. Poleg tega 

sem vse dejavnosti dokumentirala s pomočjo fotoaparata in videokamere, pri čemer pa 

mi je bila v pomoč tudi vzgojiteljica.    

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem se osredotočila na teoretična izhodišča 

učenja, na učenje v predšolskem obdobju, aktivno učenje, projektno delo in 

raziskovanje kot strategijo aktivnega učenja, v empiričnem delu pa sem skušala 

ugotoviti, kako z raziskovanjem kot metodo aktivnega učenja povečam aktivnost otrok 

pri vseh dejavnostih.  

 

Končna evalvacija projekta je pokazala, da so bili cilji, ki sem si jih začrtala, doseženi. 

Otrokom sem skozi celoten proces pridobivanja in zbiranja informacij zagotavljala čim 

večjo samostojnost ter jim omogočila, da so kasneje nova znanja uporabili za reševanje 

različnih problemskih situacij. Vsakodnevno sem se tudi trudila, da sem pri otrocih 

vzbujala interes za raziskovanje in hkrati ohranjala radovednost ter vedoželjnost.  
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TEORETIČNI DEL 

 

 

1 UČENJE 

 

Glede na vlogo aktivne udeležbe, participacije in spreminjanja posameznika v procesu 

pridobivanja novih spoznanj, spretnosti in navad, razlikujemo dvojno pojmovanje 

učenja.  

 

1.1 Učenje v ožjem pomenu besede 

 

Ob besedi učenje se najpogosteje pojavijo asociacije na šolsko učenje, kot so knjiga, 

branje, pridobivanje znanja, ponavljanje, sedenje ob knjigi … Pogosto pa pojem učenja 

povezujemo tudi z negativnimi čustvi, kot so dolgčas, strah, mučenje … (Požarnik, 

2003, str. 8).  

 

Naše predstave o učenju še vedno obvladujejo izkušnje iz tradicionalne šole, v katerem 

učitelj učencem »na obroke« posreduje določena znanja in uspešnost naučenega meri 

predvsem s kvantiteto (delno s kvaliteto) zapomnjenega gradiva. Bistvo učenja še vedno 

vidimo v »usvajanju znanj, spretnosti in navad« (Požarnik, 1987, str. 63).   

 

Walter in Marks (1981, 2) pravita, da skrivne predpostavke poučevanja temeljijo 

predvsem na učiteljevi razlagi oziroma predavanju. Posledice takega pojmovanja učenja 

so hitro pozabljanje, nizka motivacija, slab transfer znanj med predmeti ali iz teorije v 

življenjsko in poklicno prakso, hierarhični odnosi med »lastnikom« in »sprejemniki« 

znanj, ki so kot neke »prazne posode«, ki jih je potrebno napolniti z znanjem. Zdaj pa se 

oblikujejo širša, ustreznejša pojmovanja o učenju, ki večinoma temeljijo na teoretskih 

predpostavkah kognitivne, humanistične in kritične psihologije (Požarnik, 1987, str. 

64).   
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1.2 Učenje v širšem pomenu besede 

 

Uradna in strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED 1993) se glasi: »Učenje je 

vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih 

ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju 

podedovanih vedenjskih vzorcev« (Požarnik, 2003, str. 10).  

 

Ta opredelitev širi vsebino učenja, ki pravi, da z učenjem ne pridobivamo le znanja v 

ožjem smislu, poleg tega pa razmejuje pojem učenja od pojma fiziološke rasti oziroma 

razvoja, ki je dedno zasnovan. Do učenja pride na osnovi izkušenj, ob interakciji med 

človekom in njegovim fizikalnim in socialnim okoljem (prav tam, 2003, str. 10).   

 

Tako kot Požarnikova tudi Ferjančičeva (1994, str. 8 in 9) poudarja, da izkušnje 

nastajajo z interakcijo med otrokom in okoljem. Pravi, da pri učenju oziroma 

spreminjanju dejavnosti pod vplivom izkušenj razlikujemo naslednje tri procese: 

- učenje v ožjem pomenu besede ali usvajanje, 

- retencija ali ohranjanje dejavnosti, 

- obnavljanje dejavnosti, ki se pojavlja kot reprodukcija ali aktivno obnavljanje, 

prepoznavanje ali rekognicija in kot prihranek v ponovnem učenju. 

 

Vsem novim pojmovanjem učenja je skupno, da ne gledajo na učenje kot na proces 

»pridobivanja znanj, spretnosti in navad«, pač pa širše, kot na proces »progresivnega 

trajnega spreminjanja posameznika na osnovi izkušenj«, pri čemer posameznikova 

obstoječa znanja, stališča, čustva, pričakovanja in njegov socialni okvir bistveno 

vplivajo na to, česa se bo naučil in kako. Subjekt, ki se uči, dobiva torej aktivnejšo in 

pomembnejšo vlogo (Požarnik, 1987, str. 64).   

 

Zadnja desetletja se postopno oblikujejo širša, ustreznejša pojmovanja o učenju, ki 

temeljijo na teoretskih predpostavkah kognitivne, humanistične in kritične psihologije 

ter izhajajo iz naslednjih izhodišč: 
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Kognitivno pojmovanje poudarja, da ni bistvo učenja v seštevanju in kopičenju 

določenih znanj in dodajanju novega na staro, ampak da mora vsakdo v procesu učenja 

znanje »na novo« samostojno konstruirati ter ga povezati s svojo obstoječo mrežo 

podatkov, pojmov, pravil. 

 

Izkustveno učenje poudarja pomen neke žive izkušnje z abstraktnim razmišljanjem in 

posploševanjem ter spoznavnega s čustvenim in socialnim področjem pri učenju. Walter 

in Marks (1981, 2) pravita, da gre za zaporedje dogodkov z opredeljenimi učnimi cilji, 

ki zahteva aktivno sodelovanje udeležencev na eni ali več točkah tega zaporedja. Bistvo 

izkustvenega učenja je, da se najbolj naučimo stvari, ki jih sami delamo in smo 

dejansko aktivni. 

 

Inovativno učenje je v prihodnost usmerjeno učenje, katerega najvažnejši sestavini sta 

anticipacija ali predvidevanje (namesto pasivnega prilagajanja obstoječemu) in 

participacija (aktivno sodelovanje posameznikov) pri zastavljanju vprašanj in 

problemov ter iskanju možnih rešitev (Požarnik, 1987, str. 64 – 68).   

 

1.3 Oblike učenja 

 

Od obstoječih klasifikacij oblik učenja bom prikazala naslednji dve: 

 

1) Oblike učenja v zaporedju, kot se pojavljajo v otrokovem razvoju (ta sloni na 

ontogenetskem razvoju): 

a) Učenje na osnovi lastnih izkušenj (če se otrok na štedilniku opeče, se bo temu 

izogibal in nasprotno, če je za določeno glasovno skupino nagrajen z nasmehom, 

bo to ponavljal). 

b) Učenje z opazovanjem ali posnemanjem (otrok posnema in prevzame oblike 

vedenja, mimiko in ravnanje v socialnih situacijah na osnovi opazovanja drugih). 

c) Spoznavno učenje je tesno prepleteno z besednim in simboličnim učenjem. 

d) Metakognitivno učenje je učenje o učenju (razmišljanje o svojem procesu učenja 

in njegovim uravnavanjem). 
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2) Gagnejeva hierarhična klasifikacija oblik učenja (Gagne 1985): 

a) Učenje (psiho)motoričnih spretnosti (drsanje, igranje na instrumente …). 

b) Učenje besednih informacij (dejstev, podatkov – Triglav je visok 2864 m …). 

c) Učenje intelektualnih spretnosti, ki se deli na: 

- učenje razlikovanja (predmetov na osnovi njihovih zaznavnih značilnosti, kot 

so barve, oblike, velikost …), 

- učenje konkretnih pojmov (jezero, mačka …), 

- učenje abstraktnih pojmov (harmonija, monarhija …), 

- učenje pravil, principov, zakonitosti (npr. lastna imena pišemo z veliko 

začetnico), 

- učenje kot reševanje problemov ali učenje pravil višjega reda (npr. izračunaj 

ploščino enakostraničnega trikotnika z dano stranico). 

d) Učenje spoznavnih (kognitivnih) strategij (učenec kontrolira svoje učenje in 

mišljenje – ugotavljanje pravilnosti odgovora). 

e) Učenje stališč, ki imajo spoznavno, čustveno in akcijsko sestavino in določajo 

izbiro akcije (npr. stališče do varstva narave) (Požarnik, 2003, str. 32). 

 

1.4 Učenje kot reševanje problemov 

 

»Reševanje problemov je samostojno kombiniranje dveh ali več že naučenih zakonitosti 

(pravil, principov) v princip višjega reda. Odkrita rešitev problema se potem posploši na 

celo kategorijo podobnih problemov«, navaja Marentič Požarnikova (2003, str. 78). V 

osnovi psihologi razlikujejo naslednje tri načine reševanja problemov: 

 

Reševanje problemov po metodi poskusov in napak ali s slučajnim poskušanjem 

(npr. na ta način majhni otroci rešujejo probleme, ko skušajo dati eno posodico v drugo 

in rinejo nekaj časa večjo v manjšo). 

 

Reševanje problemov z nenadnim vpogledom (Najbolj znan je šimpanzov 

eksperiment W. Kohlerja, ko jim je ta dal hrano zunaj dosega, v kletko pa palico ali 

zaboje. Šimpanz je najprej naložil zaboje enega na drugega, po enem ali dveh neuspelih 

poskusih  pa  je  nenadoma  obmiroval   in  čez  čas  naredil   vse   potrebno   za   rešitev          
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problema). Gestaltisti, ki so začetniki takšnega reševanja problemov, so 

eksperimentalne izkušnje prenesli na človeško reševanje problemov in predvideli 

naslednje štiri faze: 

a) preparacija ali pripravljalna faza (spoznavanje problema), 

b) inkubacija ali faza navideznega mirovanja (razmišljanje v podzavesti), 

c) iluminacija ali razsvetlitev (aha efekt, ko se nenadoma pojavi rešitev), 

d) verifikacija ali preverjanje ustreznosti rešitve. 

 

Reševanje problemov s postopno analizo poteka po različnih fazah. Navedla bom 

primer modela reševanja problemov, ki ga je predstavil ameriški pedagog John Dewey:  

a) zaznava problemske situacije, 

b) opredelitev problema (kaj je dano, kaj se išče), 

c) preizkušanje hipotez, zbiranje podatkov, reševanje v ožjem smislu, 

d) ugotovitev rešitve in njeno preverjanje, 

e) posplošitev rešitve, prenos v nove situacije. 

 

Osnovni predpogoj za uspešno reševanje problemov je določena stopnja razvitosti 

splošnih sposobnosti ali inteligentnosti reševalca problemov. Poleg tega so pomembne  

specifične umske sposobnosti (besedne, številske, prostorske …), obvladati pa je treba 

tudi osnovne spretnosti, med katere spadajo branje, računanje in iskanje informacij.  

 

Mnenja o tem, kakšno mesto naj bi reševanje problemov zavzemalo pri pouku in ali 

lahko s poučevanjem zmožnost reševanja problemov izboljšamo, se že od nekdaj 

krešejo. Bruner se je zavzemal, da bi čim več pouka potekalo v obliki samostojnega 

odkrivanja, saj je po njegovem mnenju tako znanje trajnejše, učenci so bolj motivirani 

in razvijajo samostojnost in kritičnost ter se poleg vsebine naučijo tudi metod reševanja 

problemov. Ausubel pa je dal prednost sistematičnemu poučevanju, kjer po njegovem 

mnenju učenci hitreje pridejo do znanja in je potrebnih manj pripomočkov. Pravi, da je 

ta način primeren tudi za manj uspešne učence, za učitelja pa je manj zahteven. 

Pomembno je pogosteje navajati učence, da sami zastavljajo probleme, da so zanje 

občutljivi, da razvijejo radovednost …, saj bo v prihodnosti pomembnejše zastavljati 

prave probleme kot pa iskati rešitve za obstoječe (Požarnik, 2003, str. 78 – 86). 
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1.5 Ustvarjalnost in učenje 

 

Razvijanje učenčeve ustvarjalnosti je pogosto omenjeno med cilji šolanja in 

posameznimi predmeti, vendar pa podatki in dosedanje izkušnje kažejo, da šolsko 

ozračje in običajen potek pouka premalo spodbujata k ustvarjalnosti in jo pogosto celo 

dušita. Učenci so sicer polni idej, vendar pa jih ne izrazijo, ker jih je zaradi nezaupanja 

v svoje nesposobnosti strah, da bi se osmešili. Prvi, ki je preučeval ustvarjalno 

mišljenje, je bil Guilford, ki je v svojem modelu inteligentnosti predvidel tudi 

konvergentno in divergentno mišljenje. Konvergentno mišljenje išče edino pravilno in 

logično rešitev, divergentno mišljenje pa išče sprejemljivo rešitev za določen problem 

v različnih smereh. Pomembno je, da je problem zastavljen tako, da omogoča 

divergentno mišljenje in gre za odprt problem.  

 

V zadnjem času postaja vse pomembneje, da v šoli spodbujamo ustvarjalno razmišljanje 

in iskanje različnih in originalnih rešitev za aktualne in resnične probleme, s katerimi se 

učenci srečujejo. Tu gre za probleme, ki jim z ustaljenimi metodami nismo več kos (npr. 

reševanje medosebnih konfliktov …). Reševanje takšnih problemov, ki se povezujejo z 

zamišljanjem zaželenega, je možno na šolah izpeljati predvsem v okviru krožkov, 

projektnega učnega dela, raziskovalnih taborov … Vodenje takega ustvarjalnega učenja 

zahteva od učiteljev/mentorjev strokovno pedagoško in psihološko znanje, sposobnost 

timskega dela, samozavest, odprtost, zavzetost, obvladovanje vodenja skupin in tehnik 

ustvarjalnega mišljenja. Poleg naštetega pa potrebujejo tudi zunanjo oporo v obliki 

pripomočkov, izpopolnjevanja in proste roke (zadostno mero poklicne avtonomnosti). 

Učitelj naj bi pri razvijanju ustvarjalnega mišljenja upošteval naslednje nasvete: 

občasno spodbujal izražanje divjih in neumnih idej, ustvarjal sproščeno vzdušje in nudil 

dovolj časa, uporabljal odprta vprašanja, spodbujal vprašanja učencev in izmišljanje ter 

zastavljanje novih problemov, pozitivno ovrednotil ustvarjalne odgovore in njihove 

avtorje, spodbujal različne poti in načine reševanja nalog, dajal učencem priložnost za 

kreativno izražanje, spodbujal, da učenci sodelujejo pri skupnem ustvarjanju in 

preizkušajo nove stvari, ne da bi se bali neuspeha, dopuščal deževanje idej, sam pokazal 

ustvarjalnost in domiselnost, spodbujal učence k izumljanju in izdelavi izdelkov, ovrgel 

misel, da je ustvarjalnost le za najbolj talentirane (Požarnik, 2003, str. 90 – 96). 
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2 UČENJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Otrok se je zmožen ob primernih spodbudah že zelo zgodaj marsičesa naučiti (npr. 

igranje na instrumente, tuji jeziki …). Potrebno se je zavedati, da se otrok veliko vsega 

nauči igraje in da je prav igra v otroštvu zanj najpomembnejši način učenja (Požarnik, 

2003, str. 28).  

 

Cilj učenja v predšolski dobi je sam proces učenja, katerega cilj niso pravilni in 

nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, 

izražanja, razmišljanja …, ki so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 16). V Kurikulu za vrtce (1999, str. 19) je tudi zapisano, 

da »učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in 

pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnostih ter 

oblikovanju predstav in predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, na 

notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih 

izkušenj.« V naslednji alineji pa piše, da je »otroška igra tista dejavnost, ki na najbolj 

naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je 

opredeljena dovolj široko … razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v 

zgodnjem obdobju.« Razberemo lahko, da ima igra v kurikulu za predšolske otroke 

pomembno mesto, saj gre za dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same in je notranje 

motivirana, svobodna, odprta ter za otroke prijetna. V povezavi različnih področij  

kurikula preko igre poteka: spoznavanje samega sebe (pred ogledalom, v »dialogu« s 

samim seboj), razvoj in učenje jezika ob pretvarjanju v simbolni igri, razvijanje pojma 

števila (npr. prodajalna čevljev …), socialno učenje ob igri vlog (npr. družina, igre s 

pravili …), ustvarjalna prezentacija v posnemalnih igrah, pridobivanje izkušenj v igri z 

vodo, mivko (npr. ustvarjanje igrišča v peskovniku, dogovori med soigralci o poteku 

igre in ob koncu praviloma izvedba domišljijske igre) (Kurikul za vrtce, 1999, str. 19).  

 

Glede na navedeno lahko rečemo, da otrok v predšolskem obdobju pridobiva osnove za 

višje oblike učenja in razvoj mišljenja, razvija čutne vtise (ko tipa, opazuje, posluša, 

voha, ko se aktivno ukvarja z raznimi gradivi, sestavlja …), pa tudi socialne izkušnje, 

ko prevzema razne vloge pri igri s sovrstniki (Požarnik, 2003, str. 28). 
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2.1 Učenje z opazovanjem ali s posnemanjem 

 

Učenje z opazovanjem ali posnemanjem poteka od najzgodnejšega otroštva v družini, 

nadaljuje se v predšolskih ustanovah, v šoli, na ulici, v zadnjem času pa je vse bolj pod 

vplivom medijev. Otrok se marsičesa nauči brez besedne razlage, vaje ali spodbude in 

se uči, ko opazuje, kako se v določeni situaciji obnašajo drugi. Za svoj model si izbere 

mamo, očeta, starejšega vrstnika, učitelja … in tako v socialnih situacijah doma, na 

obisku, ulici, v vrtcu … z opazovanjem ter s posnemanjem usvoji različne oblike 

primernega pa tudi neprimernega vedenja. Pri tej obliki socialnega učenja usvojimo 

dokaj zapletene oblike vedenja le na osnovi opazovanja izbranega modela. Pri učenju z 

opazovanjem in posnemanjem ne gre za povsem zavesten in nameren način učenja, 

vendar pa je dokaj učinkovit in ima dolgotrajne posledice. Z metodo demonstacije in 

kazanja je tak način učenja primeren. S tovrstnim učenjem se je podrobno ukvarjal 

ameriški psiholog Albert Bandura. Z otroki je izvedel vrsto eksperimentov in v enem 

izmed njih primerjal vedenje štirih skupin predšolskih otrok. Otroci so na različne 

načine opazovali agresivno vedenje osebe, takoj po opazovanju modela pa so pri njih 

ugotavljali število besednih in fizičnih agresivnih dejanj. Tisti otroci, ki so gledali 

agresivne prizore, so se tudi vedli agresivneje in v večji meri posnemali nebesedno kot 

besedno vedenje. Bandura je ugotovil, da je učinek učenja z opazovanjem odvisen od 

naslednjih dejavnikov:  

Značilnosti modela, kot so njegova avtoriteta, privlačnost, ugled …  Poleg omenjenih 

značilnosti pa vplivajo tudi posledice, ki jih model doživi. Če so te negativne (npr. da ga 

po agresivnem posnemanju kritizirajo), bo neposrednega posnemanja manj. 

Osebnostne lastnosti opazovalca (več posnemajo nesamozavestni in odvisni ljudje in 

tisti, ki želijo biti podobni modelu ali čutijo podobnost med seboj in modelom). 

Značilnosti situacije (stresna, čustveno obremenilna, panika … povečajo težnjo k 

posnemanju).  

 

Bolj načrtno bi bilo potrebno izkoristiti možnosti, da se s posnemanjem otroci naučijo 

raznih motoričnih in spoznavnih spretnosti, pozitivnih oblik vedenja, stališč do 

drugačnih, primernih načinov ravnanja ob reševanju konfliktov, izkazovanja pomoči 

sovrstnikom … (povzeto po Požarnik, 2003, str. 36 in 37).  
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3 AKTIVNO UČENJE 

 

V šolskem izobraževanju se še vedno srečujemo s pojmovanjem učenja kot kopičenjem 

in zapomnitvijo spoznanj, do katerih so prišli drugi. V skladu s tem se pouk pojmuje 

predvsem kot transmisija, to je prenašanje gotovega znanja, ki je pogosto ločeno od 

izkušenj učencev in od konkretnih življenjskih okoliščin (Požarnik, 2003, str. 11).  

 

Kaže se tako v praksah vrtcev, še bolj pa v praksah osnovnih šol. Učenje se tu pojmuje 

kot »prenos« znanja z vzgojitelja/učitelja na učenca. Znanje se pri tem razume kot 

nekaj, kar je dano in nespremenljivo, otrok/učenec pa je v tem primeru objekt oziroma 

sprejemnik (Turnšek, 2002, str. 2).  

 

Posledice takšnega načina učenja so premajhna trajnost in uporabnost znanja, nizka 

motivacija, slabi rezultati in odpor do šolanja (Požarnik, 2003, str. 11 in 12). 

 

Vse več raziskav potrjuje, da pa je kakovostno učenje tisto, ki učenca motivira celostno, 

miselno in čustveno. Takšnemu učenju pravimo aktivno učenje. Če učenje poteka s 

samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s smiselnim dialogom v skupini in s 

postavljanjem ter preizkušanjem hipotez, bo to učenje uspešnejše. Tako učenje bo tudi 

verjetno dalo trajnejše znanje, ki bo uporabno v novih situacijah. Pouk tu ni več le 

transmisija, ampak živa transakcija, kjer gre za smiselne interakcije med učiteljem in 

učenci ter med učenci samimi in končno tudi transformacija, torej spreminjanje 

pojmovanj o svetu in tudi spreminjanje osebnosti (Požarnik, 2003, str. 11 in 12).   

 

Otroci torej svoje znanje, ki jim pomaga razumeti svet, konstruirajo skozi aktivno 

učenje, takojšnje neposredne izkušnje (ustvarjalne, trajne interakcije z ljudmi, materiali, 

zamislimi …) ter izpeljevanje pomena iz izkušenj skozi razmišljanje. Vse ključne 

izkušnje, v katere se otroci vključujejo, ko iščejo odgovore in skušajo priti do cilja, 

podpirajo njihovo umsko, čustveno, socialno in telesno rast (Hohmann, Weikart, 2005, 

str. 5). 

 

 

 

Stran 11 

 



Meglič B. Učenje z raziskovanjem v vrtcu: »Kaj je nesreča?«                               
Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2012 

 
 

3.1 Dejavno – participativno – učenje v vrtcu 

 

Po mnenju Brunerja (nav. po Maxim, 1997) je učenje v vrtcu, šoli … aktiven oziroma 

participativen proces (z vidika otrok), kadar zadostimo naslednjim merilom: 

 

- nova spoznanja nadgrajujemo na predhodnih znanjih, izkušnjah, pojmovanjih 

otrok; 

- zagotovimo čim večjo samostojnost otrok v procesu zbiranja informacij, s 

katerimi odgovorimo na zastavljena problemska vprašanja ter 

- omogočimo, da otroci nova spoznanja aplicirajo (ne le skladiščijo) oziroma jih 

uporabijo za reševanje različnih problemskih situacij (abstraktnih in praktičnih-

vsakodnevnih) (Turnšek, 2002, str. 2).  

 

Nekateri menijo, da izraz aktivno učenje ni ustrezen, saj je vsako učenje aktivno (npr. 

tudi branje pravljice). Turnškova (2002, str. 2) pomislek v strokovnih krogih ocenjuje 

kot neutemeljen. Pravi namreč, da vsako otrokovo učenje zagotovo aktivira določene 

mišljenjske procese, vendar pa ni vsak vzgojiteljev pristop k učenju aktiven. O 

aktivnem (dejavnem, participativnem) učenju oziroma poučevanju govorimo takrat, ko 

vzgojitelj namenoma uporablja takšne pristope (metode, tehnike, postopke …), ki 

zagotavljajo čim višjo stopnjo otrokovega sodelovanja v procesu pridobivanja 

informacij, izkušenj … in še zlasti v procesu nastajanja novega znanja, novih predstav 

in pojmov. Vzgojiteljičino načrtovanje in organiziranje učnih dejavnost v veliki meri 

oblikujejo njene lastne izkušnje v obdobju šolanja in njene razlage pojmov, kot so: 

»znanje«, »učenje« in »poučevanje«. 

 

Bistveni dejavnik v procesu aktivnega učenja je stopnja aktivnosti posameznika. To 

presega pojmovanje učenja klasične didaktike, ki je temeljilo na mehanističnem 

pojmovanju dejstev in reproduciranju, proces poučevanja pa je temeljil na prenosu 

znanja s strani učitelja na učenca. Učenje je temeljilo na verbalističnem učenju, njegovo 

uspešnost pa so merili s kvaliteto zapomnjenega gradiva. Večji pomen so pripisovali 

znanju kot procesu pridobivanja le-tega (Ferjančič, 1994, str. 10).  
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Sodobniki proces učenja pojmujejo kot konstruktivno učenje, v katerem ima 

posameznikovo izkustvo velik pomen. Mnogi teoretiki izkustvenega učenja pa 

poudarjajo pomen socialnega konteksta, v katerem se učenje odvija. Poudarek je na tem, 

da se najbolj naučimo stvari, če jih delamo sami in smo pri tem dejansko aktivni. V 

skupini sebi enakih posameznik postopno sam usmerja proces lastnega učenja, s čimer 

učenje dobiva značilnost transakcijskega procesa (prav tam, str. 10).  

 

3.2 Osrednja načela Kurikula za vrtce in High/Scopovega 

predšolskega kurikula   

 

V Kurikulu za vrtce (1999, str. 16 in 17) je načelo aktivnega učenja opisano kot:  

- zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje iz 

vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja ter otrokovih lastnih 

pobud; 

- razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih; 

- spodbujanje in navajanje otroka na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri 

iskanju odgovorov; 

- omogočanje in spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim načinom izražanja (tu 

je potrebno upoštevati njihove individualne potrebe, interese in pravice do 

zasebnosti); 

- omogočanje in spodbujanje rabe jezika v različnih funkcijah. 

 

High/Scopove predšolske praktike pri vsakdanjem delu z otroki vodijo naslednja 

kurikularna načela: 

• Aktivno učenje 

Pomembno je, da moč aktivnega učenja prihaja iz osebne pobude otrok. Ti so aktivni 

zaradi prirojene želje po raziskovanju; zastavljajo vprašanja, iščejo odgovore na 

vprašanja (o ljudeh, materialih, dogodkih, zamislih …), rešujejo probleme in oblikujejo 

nove strategije poskušanja. 

• Interakcija med odraslim in otrokom 

Za aktivno učenje je pomembno, da je interakcija med odraslim in otrokom pozitivna, 

zato odrasli, ki vedo, kako otroci razmišljajo in sklepajo, vseskozi uporabljajo  pozitivne  
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interakcijske strategije. Odrasli si z otroki deli vodenje, se osredotoča na njihove 

sposobnosti, z njimi vzpostavlja pristne odnose, podpira njihovo igro in za reševanje 

socialnih konfliktov uporablja pristop reševanja problemov. Odrasli otroku tudi pozorno 

prisluhne (ko mu ta govori o nečem, kar ga zanima) ter daje utemeljene komentarje in 

pripombe. Otrok v takšnem interakcijskem stilu neovirano in samozavestno izraža misli 

in občutja, se odloča o vsebini pogovora in izkusi pravo partnerstvo. 

• Učno okolje 

Na vedenje otrok močno vpliva prostor/okolje za aktivno učenje, zato High/Scopov 

kurikulum poudarja načrtovanje ureditve vrtca in izbiro primernih materialov. Naloga 

odraslega je, da organizira igralni prostor v posebne kotičke in z njimi podpira 

zanimanje otrok za različne dejavnosti. Materiali, ki so ponujeni otrokom, so naravni, 

odpadni in kupljeni. Shranjeni so v prozornih škatlah s slikovnimi oznakami in 

postavljeni na nizkih policah, da jih otroci samostojno poiščejo, uporabijo in ob koncu 

vrnejo na svoje mesto.   

• Dnevna rutina 

Dnevno rutino, ki otrokom omogoči predvideti, kaj bodo počeli v posameznih delih 

dneva, dosledno načrtuje odrasli. High/Scopova dnevna rutina vključuje proces 

načrtovanja-izvedbe-obnove. Proces z vprašanjem sprožijo odrasli (npr. »Kaj bi rad 

počel?«). Otroci predlagajo svoje načrte, jih izpeljujejo (npr. igra vlog, risanje …) in ob 

koncu na spodbudo odraslih obnovijo svoje izkušnje (npr. se o dejavnostih pogovarjajo, 

izražajo z risanjem …). Igra poteka v majhnih (npr. raziskovanje, eksperimentiranje z 

materiali …) in velikih skupinah (npr. glasbene, gibalne aktivnosti …). 

• Vrednotenje 

Trdna podlaga za skupno opravljanje dela je skupinsko delo, ki temelji na spodbudnih 

odnosih med odraslimi. Vzgojiteljske skupine vsak dan delajo anekdotske zapise o tem, 

kar vidijo in slišijo ter zberejo natančne informacije o otrocih (ko jih opazujejo in so z 

njimi v interakciji). Vzgojitelji dnevno načrtujejo, preden otroci pridejo v vrtec, medtem 

ko spijo ali potem, ko odidejo domov. V načrtovanju si izmenjujejo svoja opažanja 

otrok, jih analizirajo in sestavijo načrte za naslednji dan. Občasno skupina za vsakega 

otroka na podlagi opazovanj izpolni instrumentarij, ki temelji na ključnih izkušnjah 

(povz. po Hohmann, Weikart, 2005, str. 5 – 7). 
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3.3 Razvoj otrokovega mišljenja po Piagetu 

 

Piageta je bolj kot vsebina otrokovega znanja zanimala pot, po kateri otrok usvaja 

znanje. Po njegovi metodi pred otroka postavimo predmete iz njegovega okolja (npr. 

glinene žogice, kozarce z vodo …) in opazujemo, kaj otrok s temi predmeti počne in ga 

hkrati pozorno poslušamo (Labinowicz, 1989, str. 27).  

Piaget je po številnih preizkusih v razvoju mišljenja ugotovil naslednje štiri glavne 

stopnje: 

• Senzomotorična stopnja (od 0 do 2. leta) 

Je obdobje sprejemanja in predelave zaznavnih vtisov in usklajevanja fizičnih (gibalnih) 

aktivnosti. Otrok še ni sposoben predstavljanja, postopno pa že ugotovi, da so predmeti 

stalni (četudi izginejo iz njegovega vidnega polja). Probleme rešuje na osnovi 

praktičnega poskušanja (npr. če želi doseči predmet na mizi, bo potegnil za prt). Ker se 

govor šele razvija, je mišljenje pretežno neverbalno. 

• Stopnja predoperativnega mišljenja (od 2. do 7. leta) 

Temu obdobju pravimo tudi obdobje predlogičnega in predstavnega mišljenja, saj se 

otroku že razvijejo predstave, ki se kažejo v posnemanju, simbolični igri, domišljiji in 

jeziku. Razvoj govora mu pomaga pri reševanju problemov, vendar pa še ni sposoben 

miselnega obrata zunanje akcije (v zavesti ne more obdržati spremembe dveh dimenzij 

hkrati; poskus s prelivanjem tekočine). Presoja egocentrično, z lastnega stališča. 

• Stopnja konkretnih operacij (med 7. in 12. letom) 

Stopnja konkretno logičnega mišljenja otroku omogoča sposobnost, da v mislih obrne 

neko dejavnost (reverzibilnost) in je zmožen v mislih obdržati dve ali več značilnosti 

hkrati. V zvezi s tem raste tudi sposobnost konservacije ali ohranitve mase, prostornine, 

števila (kljub spremembam v obliki … ) ter klasifikacije in razporejanja predmetov po 

določeni značilnosti (eni ali dveh). Mišljenje je vezano na konkretne predmete in pojave 

ali njihove predstave na osnovi prejšnjih izkušenj. 

• Stopnja formalnih operacij (od 12. leta dalje) 

To je obdobje abstraktnologičnega mišljenja, kjer mladostnikovo mišljenje ni več 

vezano le na predmete in konkretne izkušnje, pač pa razmišlja tudi o odnosih med 

besedami in drugimi simboli. Mladostnik je postopoma sposoben razmišljati tudi o 

svojem lastnem mišljenju (Požarnik, 2003, str. 142 – 143). 
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Razvoj od stopnje do stopnje spodbuja proces sovplivanja med obstoječimi miselnimi 

strukturami in okoljem. V vsakdanjih situacijah se otrok srečuje z izkušnjami, ki 

zmotijo otrokov način mišljenja ter povzročijo spoznavni konflikt ali neravnotežje (npr. 

otrok, ki obvlada pojem mačka, se sreča z veverico). Otrok si prizadeva vzpostaviti 

ravnotežje (ekvilibracijo), zato novo izkušnjo vključi v obstoječi okvir. Temu procesu 

pravimo asimilacija (najprej se mu zdi podobna mački, zato jo tako poimenuje, nato pa 

opazi, da stoji na zadnjih nogah in ima košat rep). Če otrok spremeni svojo strukturo 

oziroma okvir spoznavanja, govorimo o akomodaciji (ustvari novo kategorijo smešna 

mačka). Ko mu odrasli povedo, da gre za veverico, ta pojem usvoji, saj je nanj 

pripravljen (prav tam, 143). 

Na posameznih stopnjah si otrok ob izmeničnih procesih asimilacije in akomodacije 

postopoma izgrajuje vedno celovitejša spoznanja o objektih, vedno celovitejše miselne 

strukture (Marjanovič, idr., 2001, str. 27). 

 

High/Shopov kurikulum izhaja iz kognitivno razvojnega dela J. Piageta in njegovih 

sodelavcev, pa tudi filozofije J. Deweya. Mnenje obeh je, da se človeški razvoj odvija 

postopoma skozi vrsto urejenih, zaporednih stopenj. High/Shopov kurikulum je 

prilagojen otrokom, ki so na »predoperativni stopnji« (dojenčki, malčki), ki jo Piaget 

uvršča med »zaznavno-gibalno« in »konkretnooperativno« (osnovna šola) stopnjo. 

Aktivno učenje je definirano kot učenje, pri katerem otrok deluje na predmete ter stopa 

v interakcije z ljudmi, zamislimi, dogodki in pri tem konstruira novo razumevanje. Vse 

to otrok doseže preko dejavnosti, ki jo sami spodbudijo; gibanje, poslušanje, iskanje, 

občutenje, razpolaganje in rokovanje. Otroci so aktivni akterji, ki konstruirajo svoje 

lastno znanje o svetu (Hohmann, Weikart, 2005, str. 16 in 17).  

 

Hohmann in Weikart (prav tam, str. 17 in 18) navajata, da aktivno učenje pomeni 

naslednje štiri temeljne prvine:  

• Neposredno delovanje na predmete 

Aktivno učenje je odvisno od uporabe materialov (naravnih, odpadnih, gospodinjskih, 

igrač, opreme in orodij). Začne se, ko otroci razpolagajo s predmeti, uporabljajo svoje 

telo in vse svoje čute pri raziskovanju predmetov. Preko konkretnih izkušenj z materiali 

in ljudmi otroci postopoma oblikujejo abstraktne pojme.  
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• Razmišljanje o delovanju 

Za učenje ne zadošča samo delovanje, pač pa morajo biti otroci za razumevanje sveta z 

njim v razmišljajoči interakciji. Delovanju; prijemanju, okušanju, žvečenju, spuščanju 

na tla, kotaljenju (npr. žoge) sledi razmišljanje, ki pripelje do osebnega razumevanja 

tega, kaj žoge počno. 

• Notranja motivacija, domiselnost in posplošitev 

Spodbuda za učenje prihaja od otroka. K raziskovanju, eksperimentiranju in 

konstruiranju novega znanja ter razumevanja vodijo otrokovi osebni interesi. Otroci si 

zastavljajo vprašanja in kot »izumitelji« ustvarjajo enkratne rešitve in izdelke. Otroci se 

med dejavnostmi srečujejo tudi z napakami, ki pa so prav tako pomembne kot njihovi 

uspehi. Aktivno učenje je trajen, ustvarjalen proces v katerem otroci kombinirajo 

materiale, izkušnje in zamisli ter dosegajo učinke, ki so zanje novi. 

• Reševanje problemov 

Izkušnje, pri katerih otroci dosežejo učinek ali pa tudi ne, so bistvene za razvoj njihove 

sposobnosti razmišljanja in sklepanja. Učenje in razvoj spodbuja proces usklajevanja 

nepričakovanih rezultatov in ovir s tem, kar otroci že vedo o svetu. 

 

3.4 Izkustveno učenje 

 

V najširšem smislu je vsako učenje izkustveno, saj je učenje vsako progresivno 

spreminjanje posameznika na osnovi izkušenj (v smislu interakcije z okoljem). 

Pomembno je, da se otrok izkustveno uči z neposredno vpletenostjo, doživljanjem z 

vsemi čutili in čustvi prek gibanja, igre vlog, do opazovanja slik, filmov, diagramov … 

Nastalo je kot izraz želje, da se tesneje povežeta teorija in praksa, izkustveno 

spoznavanje resničnosti in konkretna akcija (Požarnik, 2003, str. 123).  

 

Po Walterju in Marksu (1981, 2) je izkustveno učenje »zaporedje dogodkov z bolj ali 

manj točno opredeljenimi učnimi cilji, ki terja aktivno sodelovanje udeležencev na eni 

ali več točkah tega zaporedja. Osrednja ideja tega učenja je, da se najbolj naučimo 

stvari, če jih sami delamo, če smo dejansko aktivni.« (Požarnik, 1987, str. 66) 
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Po Kolbu pa je učenje cikličen proces, v katerem se vrstijo oziroma prepletajo štiri 

aktivnosti, ki so prikazane v shemi 1. Pri tem ni nujno, da učni ciklus vedno začnemo 

pri isti fazi, vendar pa je pomembno, da učne situacije oblikujemo tako, da spodbujajo 

prehajanje od ene k drugi fazi. Pomanjkljivost sodobnega poučevanja (zlasti na višjih 

stopnjah šolanja in v izobraževanju odraslih) je, da učno snov najbolj pogosto ponudijo 

na nivoju abstraktne konceptualizacije (Požarnik, 1987, str. 67). 

 

Shema 3.1: Krog izkustvenega učenja po Kolbu 

 

 

 

To je proces, ki poteka vse življenje. Kolb razlikuje faze: 

- pridobivanje znanja (v času formalnega šolanja), 

- specializacija poklicnih oz. strokovnih znanj (v zgodnji odrasli dobi), 

- integracija specialističnega znanja s širšimi vrednostnimi in socialnimi 

razsežnostmi – da uvidimo širši smisel svojega znanja (te faze žal vsakdo ne 

doseže) (Požarnik, 2003, str. 124). 

 

Izkustveno učenje je torej oblika učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo 

(doživljanje), opazovanje (percepcijo), spoznavanje (kognicijo) in ravnanje (akcijo) v 

neločljivo celoto. V učenje ves čas vključuje izkušnje udeležencev in se ne omejuje na 

posredovanje abstraktnega znanja, pojmov in zakonitosti (npr. ne razlaga modelov 

reševanja konfliktov, ampak ljudi spodbudi, da simulirajo vedenje ob določenem 

konfliktu in potem analizirajo svoje ravnanje ter doživljanje in ga povežejo s 

teoretičnim znanjem) (prav tam). 
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4 PROJEKTNO DELO 

 

V tem poglavju bo govor o projektnem učnem delu, ki se ga lotevajo učitelji na 

osnovnih šolah in v vrtcih. Oblika projektnega dela se v osnovnih šolah pogosto izvaja 

ob kulturnih in naravoslovnih dnevih, kjer tak način dela ni več novost. Vredno je, da se 

tega načina dela vedno znova lotevamo, saj vsak projekt vzbudi ustvarjalnost  in močno 

motivacijo pri učencih. Ti so v projektnem delu v ospredju, učitelj pa je le organizator 

vseh dejavnosti. Pri takšnem načinu dela govorimo o odprtosti in nepredvidljivosti, kar 

ustvarjalnim in inovativnim učiteljem pomeni izziv, da se preizkušajo. Poleg tega je 

zadovoljstvo učitelja tudi v spoznanju, kako močno je s takim načinom dela aktiviral 

razvoj vseh otrokovih osebnostnih sposobnosti na kognitivnem, psihomotoričnem in 

socialnem področju ob samoaktivnosti in notranji motivaciji (Žužej, 1991, str. 7).   

 

Projektno učno delo se lahko izvaja v individualni obliki, v parih ali pa skupinsko. 

Skupino lahko tvori en razred ali tudi več, lahko pa jo sestavlja cela šola. V tak način 

dela se pogosto vključujejo tudi starši, knjižničarji, svetovalni delavci in drugi zunanji 

sodelavci, ki delajo z otrokom za dosego skupnega cilja. Pri svojem delu uporabljajo 

različne vire in didaktična sredstva, kot so videokamera, kasete, slikovni material… 

Pogosto se ob izvajanju projektov pripravijo tudi ogledi, ekskurzije in opazovanja, saj 

se le na tak način lahko izkustveno učimo.  

 

4.1 Kaj je projektno učno delo? 

 

V preteklosti je bilo o projektnem delu zelo malo napisanega. Več informacij o tem 

načinu dela je mogoče zaslediti šele v zadnjih letih, kar pa ni slučajno, saj danes vse 

pogosteje razmišljamo o prenovi šole in o možnostih posodabljanja vzgojno-

izobraževalnega dela v šoli. To razmišljanje ne zadeva le osnovne šole, temveč celoten 

šolski sistem od predšolske vzgoje do univerzitetnega študija.  

 

»Projekt« se je rodil na samem začetku 20. stol. stoletja v Združenih državah Amerike 

in je dobil v času šolskoreformnih gibanj, med obema svetovnima vojnama, številne 

zagovornike tudi v Evropi.  Pri  nas  navajata  in  v kratkem opišeta projektno učno delo  
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dva avtorja. J. Đorđevič v knjigi »Savremena nastava« predstavi projektno delo pod 

pojmom »metoda projekta« in ga uvrsti med »sodobne oblike organiziranega pouka i 

učenja«. F. Strmčnik pa v svoji knjigi »Sodobna šola v luči individualizacije in 

diferenciacije« piše o »projektnem učnem delu« oziroma o »projektnem pouku« in ga 

uvrsti med »modele fleksibilne diferenciacije in individualizacije«. 

 

Za projektno učno delo je značilno, da presega okvire pouka, saj se niti vsebinsko niti 

organizacijsko, pa tudi časovno in prostorsko ne omejuje na pogoje, v katerih je 

organiziran šolski pouk. Projektnega učnega dela tudi ni mogoče uvrstiti med učne 

metode. Zaradi značilnosti, ki jih vsebuje projektno učno delo, ga lahko uvrstimo med 

didaktične sisteme (Novak in sod. , 1990, str. 21 in 22). 

 

4.2 Vloga učitelja in učenca pri projektnem učnem delu 

 

Projektno učno delo združuje elemente direktnega učiteljevega vodenja učnega procesa 

in elemente samostojnega dela učencev (Novak in sod. , 1990, str. 22). 

 

Shema 4.1: Prikaz učiteljevega in učenčevega odnosa do učne vsebine pri projektnem    

               učnem delu 

 

 

 

 

                                                          

Pri projektnem delu vodi učitelj učence postopno skozi učni proces v smeri 

uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev in nalog. Te cilje učitelj na začetku 

izvajanja projekta postavi v sodelovanju z učenci. Med potekom projekta jih učitelj 

spodbuja, usmerja in pomaga pri učenju oziroma pri izvajanju aktivnosti, učenci pa se 

samostojno učijo ob posredni učiteljevi pomoči. Med projektom torej opazujejo nek 

pojav, zbirajo potrebne podatke, raziskujejo, rešujejo probleme, izvajajo neko praktično 

aktivnost… in na tak način prihajajo preko lastne aktivnosti do neposrednih spoznanj in 

znanja (Novak in sod. , 1990, str. 22). 
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4.3 Tipi projektnega učnega dela 

 

Obstajajo različni tipi projektnega dela. Kilpatnick je ločil štiri tipe: 

• PROJEKT KONSTRUKTIVNEGA TIPA  

Sem sodijo aktivnosti, ki so usmerjene h konstrukciji določenega izdelka (npr. izdelava 

šolskega glasila, ptičje krmilnice …). Lahko pa gre tudi za načrtovanje in izvajanje 

določene akcije (npr. urejanje šolskega igrišča, priprava in izvedba kulturne 

prireditve…). 

• PROJEKT USVAJANJA IN VREDNOTENJA 

Tu gre za vrednotenje nekega dogodka, pojava, glasbe, razstave ... Izvaja se skozi 

načrtovani študij o neki temi, ki naj bi bila načrtno obravnavana po etapah.  

• PROBLEMSKI PROJEKT  

Ta tip projekta je usmerjen k reševanju nekega problema. Sem sodijo tudi raziskovalni 

projekti. 

• PROJEKT TIPA UČENJA  

Tu govorimo o aktivnostih, s katerimi učenci usvajajo določene veščine, spretnosti, 

sposobnosti ali znanja (Novak in sod. , 1990, str. 24). 

 

4.4 Osnovne značilnosti projektnega učnega dela 

 

Projektno učno delo se kvalitativno razlikuje od tradicionalnega pouka. V nadaljevanju 

bom podrobneje razčlenila in ovrednotila glavne značilnosti projektnega dela. 

 

Tematsko problemski pristop 

Pri projektnem učnem delu si nalogo zastavimo v obliki problema, ki ga skušamo rešiti 

in izpeljati do konkretnega izdelka. Ta problem je navadno tematsko zaokrožen. 

Reševanje takšnega problema terja od učencev znanje z različnih strokovnih področij, 

zato se ga ni mogoče lotevati le v okviru enega učnega predmeta. Problem je torej 

potrebno reševati celovito, s povezovanjem učnih vsebin o isti tematiki iz dveh ali več 

učnih predmetov. V tem primeru so učni predmeti med seboj v enakovrednem položaju 

in ne morejo biti v hierarhičnem odnosu (Novak in sod. , 1990, str. 28). 
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Konkretnost tematike z usmerjenostjo na življenjsko situacijo  

Reševanje resničnih problemov, ki so vzeti iz življenja, so bistvena značilnost projektno 

izvajanega učnega dela. Pri njihovem reševanju zahtevajo drugačne metode dela, kot jih 

srečujemo pri tradicionalno organiziranem pouku. Pomembne in dobrodošle so oblike 

dela in dejavnosti, ki sežejo tudi zunaj šolskega prostora in pouka, ter takšne aktivnosti, 

ki omogočajo učencem neposredno pridobivanje izkušenj in znanj. Učenci na tak način 

povežejo znanje, ki ga dobijo pri pouku, z znanjem, ki ga pridobijo prek lastnih izkušenj 

v teh dejavnostih (Novak in sod. , 1990, str. 28 in 29).  

Ciljno usmerjena in načrtovana dejavnost s težiščem na aktivnosti učencev 

Dejavnosti v projektnem delu so vedno podrejene določenim ciljem, ki so skupni vsem 

udeležencem v projektu. Za nemoten potek projektnega dela in za čim bolj uspešno 

uresničevanje postavljenih ciljev so najbolj odgovorni učitelji, učenci pa so soodgovorni 

za celoten potek projekta. Pomembno je torej, da so vsi udeleženci aktivni nosilci 

učnega procesa. Po tej značilnosti se projektno učno delo najbolj razlikuje od 

tradicionalnega pouka, kjer so učenci največkrat prikrajšani ravno na tem področju 

(Novak in sod. , 1990, str. 29 in 30). 

Upoštevanje interesov učencev, njihovih potreb in sposobnosti   

Upoštevanje interesov učencev je predpogoj za njihovo motiviranje in vključevanje v 

projekt. Prisluhniti je potrebno že razvitim interesom pri učencih in hkrati prek 

aktivnega vključevanja v različne dejavnosti omogočati odkrivanje in razvijanje novih. 

Tu so bistvenega pomena prav teme, ki izhajajo iz vsakodnevne življenjske situacije in 

omogočajo učencem, da izrazijo in pokažejo že usvojena znanja in prihajajo do novih. 

Uspešnost izvajanja projekta je odvisna tudi od motiviranosti učencev za sodelovanje 

pri projektu, zato naj naloge ustrezajo tudi njihovim interesom, da jih bo vsebina 

zanimala (Novak in sod. , 1990, str. 30 in 31).  

Poudarek na izkustvenem učenju 

Za učence je pomembno, da skušajo postavljen cilj projekta doseči z uporabo čim 

večjega števila svojih čutil: ušes, nosu, oči, jezika in rok. Za projektno delo je značilno, 

da združuje teorijo in prakso, umsko in telesno delo, mišljenje in aktivnost … razvija 

torej drugačne odnose med delom in poučevanjem, kot smo jih navajeni pri 

tradicionalnem pouku (Novak in sod. , 1990, str. 32 in 33). 
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Kooperativnost  

Tu gre za interakcijo in komunikacijo med vsemi udeleženci pri projektnem delu. 

Razvija se potreba po sodelovanju med učitelji, nato pa pride do sodelovanja med 

učitelji in učenci. To je še ena pomembna značilnost, zaradi katere se projektno delo 

bistveno razlikuje od tradicionalnega pouka. Frontalno obliko dela, kjer prevladuje 

avtoritaren (hierarhični) odnos, zamenjajo individualne in skupinske oblike dela ter delo 

v dvojicah, v ospredje pa pridejo demokratični odnosi, ki omogočajo sproščeno vzdušje. 

Učni prostor seže tudi v življenjski prostor zunaj učilnice, kjer pride tudi do sodelovanja 

z zunanjimi sodelavci in starši. Na tak način otroci ne črpajo informacij le iz učbenikov, 

ampak tudi iz neposredno obdajajočega jih okolja (Novak in sod. , 1990, str. 33 in 34). 

Odprtost projektnega dela  

Projektno učno delo predstavlja odprti način dela, kjer ni omejevanja na en sam vir 

znanja ali en učni predmet, kot smo navajeni pri tradicionalnem pouku. Ker govorimo o 

izkustvenem učenju, se učni proces ne more odvijati le v učilnicah, temveč tudi zunaj 

šolskega prostora. Odprtost projektnega dela se kaže tudi s časovnega vidika, saj se ne 

omejuje zgolj na 45 minut, tako kot tradicionalni pouk. Tudi učitelj ne nastopa le kot 

posrednik učnih vsebin, ampak je njegova naloga predvsem v spodbujanju učencev, da 

preko različnih virov (revije, učenčevo izkustvo, literatura …) prihajajo do ugotovitev, 

spoznanj in znanj (Novak in sod. , 1990, str. 34 in 35).  

Poudarek na učenju kot procesu zaradi primarno vzgojne funkcije projektnega 

dela 

Projektno organizirano učno delo predstavlja k nekemu cilju usmerjeno dejavnost, 

vendar pa ta končni proizvod ne pomeni glavnega cilja projektnega učnega dela. Če 

takšen način dela uvrščamo med učne oblike, ki omogočajo razvijanje človekove 

osebnosti, z upoštevanjem njegove aktivne vloge, potem tu ne sme in ne more biti 

poudarek le na končnem produktu. Učenci si z lastnim udejstvovanjem aktivno razvijajo 

in bogatijo svoje znanje, izkušnje ter samopodobo o sebi, kar je odločilnega pomena za 

njihov zdrav in nemoteni razvoj. Cilja naloge v projektnem učnem delu zato ne smemo 

zamenjevati z vzgojno-izobraževalnimi cilji, ki jim želimo slediti s projektnim delom 

(Novak in sod. , 1990, str. 35 in 36).  
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4.5 Posebnosti projektnega učnega dela 

 

Projektno učno delo je mogoče uporabiti v različnih starostnih obdobjih: 

- v vrtcih, 

- v osnovni šoli v nižji in višji stopnji, 

- v srednjih šolah, 

- na univerzi oziroma pri odraslih. 

Projektno delo lahko poteka kot individualno delo, delo v parih ali skupinsko delo. 

Poteka lahko v presledkih ali nepretrgoma več šolskih ali običajnih ur. Nepretrgoma ali 

v presledkih lahko traja tudi več dni, tednov ali celo mesecev. 

 

Glede na število udeležencev in trajanje obstajajo različno veliki projekti: 

- mali (2 do 6 šolskih ur), 

- srednji (2 dneva do 1 teden), primernejši so za starejše učence in za odrasle, 

- veliki (1 teden do 1 leta), v projektih lahko sodeluje tudi več razredov ali šol. 

Najmanj odmevni so mali projekti, najbolj pa veliki. Če so ti dobro pripravljeni, 

razbijajo monotonost šolskega vsakdana in opozarjajo nase prek razstav in drugače 

(Novak in sod. , 1990, str. 37).  

 

Shema 4.2: Prikaz položaja in odnosov med učiteljem in učenci pri pouku v 

tradicionalni šoli (Novak in sod. , 1990, str. 57) 

 

                                                                  UČITELJ 

 

                                               U  U   U  U  U  U U 
 

Shema 4.3: Prikaz položaja in odnosov med učitelji in učenci pri projektnem učnem 

delu (Novak in sod. , 1990, str. 59) 
 

TEAM UČITELJEV 
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4.6 Poudarki o zgradbi in poteku projektnega učnega  dela 

 

Dr. Helena Novak pravi, da: »Projektno učno delo sodi med ciljno usmerjene učne 

postopke. Kot vse načrtno organizirane dejavnosti poteka tudi izvedba projektnega 

učnega dela po določenem načrtu prek posameznih učnih etap, ki si sledijo v smiselnem 

zaporedju« (Papotnik, 1992, str. 19). 

 

Pobudniki in hkrati tudi zagovorniki projektnega učnega dela so celoten potek projekta 

najpogosteje delili na štiri faze, ki so se pogosto med seboj razlikovale le po 

poimenovanju, ne pa tudi po svoji funkciji. Te štiri etape so bile: 

- postavitev cilja, 

- načrtovanje, 

- izvedba, 

- utemeljitev (Novak in sod. , 1990, str. 65).  

 

Potek učnega procesa dela pa je še bolj dodelal K. Frey, ki je razčlenil projekt v sedem 

sestavin, od katerih je pet glavnih in si sledijo po določenem zaporedju, ostali dve pa sta 

vmesni in dopolnilni ter se izvajata samo po potrebi (Novak in sod. 1990, str. 65). 

Razčlenitev po Freyu je še najbolj domišljena in dodelana, zato smo jo v celoti povzeli. 

Projektno učno delo je v naši šolski učni praksi še premalo znano, pa tudi lastnih 

izkušenj o tem učnem postopku nimamo dovolj, zato se opiramo na izkušnje drugih in z 

njihovo pomočjo uvajamo in razvijamo projektno učno delo tudi pri nas (Novak in sod., 

1990, str. 68). Primer sestave in zaporedja etap po K. Freyu: 

- iniciativa (pobuda), 

- skiciranje projekta, 

- načrtovanje izvedbe, 

- izvedba in 

- sklepna etapa oz. faza. 

Vmesni fazi pa sta še: 

- metainterakcija (usmerjanje), 

- fixpunkt (usklajevanje).  

(Novak in sod. , 1990, str. 65 – 66) (Papotnik, 1992, str. 20).  
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Vsak projekt ima torej neko svojo notranjo strukturo, ki udeležence smiselno vodi od 

začetka projekta, ko se v pobudah določajo cilji, do konca projekta, ko se cilji uresničijo 

in vrednotijo. Ni nujno, da vsebuje vsak projekt vse komponente in faze. Če vsebuje vse 

komponente in etape, pomeni, da gre za popoln projekt. Bistveno pri načrtovanju in 

izvedbi vsakega projekta je, da ima tudi vzgojno funkcijo. Pomembno je, da dobijo 

učenci po izvedbi projekta določene izkušnje, da razvijajo določene sposobnosti, se 

učijo medsebojnega sodelovanja, samostojno prihajajo do določenih spoznanj, 

poglobijo ali razširijo oziroma utrdijo svoje znanje iz določenega področja, se učijo 

iskati in uporabljati različne vire informacij, razvijajo ustvarjalne sposobnosti in 

osebnostne lastnosti, ki so pomembne za njihovo uspešno vključevanje v javno življenje 

in za sožitje med ljudmi nasploh. Glede na to lahko torej rečemo, da ni dovolj, da se 

projekt konča le s kakršnimkoli izdelkom (Novak in sod. , 1990, str. 68).  

Primerjava artikulacije učnega procesa po Poljaku in Freyu                           

Rezultat obeh artikulacij mora biti doseganje določenih operativno-izobraževalnih in 

vzgojnih ciljev pri učencih, vendar pa se sistema bistveno razlikujeta med seboj 

predvsem z vidika učiteljeve vloge in položaja učencev v vzgojno-izobraževalnem 

procesu.                                                                                                                                            

Shema 4.4: Artikulacija uč. procesa pri tradicionalnem pouku po Poljaku (1977, 10) 

 

                             KOMPONENTE 

     
   PRIPRAVA           OBRAVNAVA                                                                      PREVERJANJE                              
    UČENCEV            NOVE UČNE            VADENJE           PONAVLJANJE       ZNANJA 
                                        SNOVI 
 

Shema 4.5: Artikulacija učnega procesa pri projektnem učnem delu po Freyu (1984, 54) 

                             

                                

                              KOMPONENTE 

     

   INICIATIVA          SKICIRANJE        NAČRTOVANJE        IZVEDBA          SKLEPNA FAZA 

 

(Novak in sod. , 1990, str. 66) 
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4.7 Etape projekta 

 

V nadaljevanju sledi predstavitev posebnosti vsake od etap, preko katerih poteka 

projektno učno delo. Pri vsaki etapi je na koncu primer konkretnega projekta z 

naslovom »Mlinček žito drobi, oj že kruhek iz peči diši« (povzeto po Glogovec in 

Žagar, 1992, str. 56 – 58). 

 

Iniciativa ali pobuda 

Pri dajanju pobude gre za čim bolj odprto ponudbo, ki jo lahko da eden od članov 

skupine, nekdo zunaj skupine ali pa učitelj oziroma skupina učiteljev. Pobuda je lahko 

kakršenkoli dogodek, pojav iz življenja ali predmet. Tisti, katerim je pobuda dana, 

razmišljajo o tem, ali jo bodo sprejeli in kako naj bi se je lotili. Iniciativa za izvedbo 

projekta dobi svoj pedagoški smisel šele potem, ko jo udeleženci začno obravnavati in 

se dogovarjati, kako bodo pristopili k predlagani tematiki. Pomembno je, da se učitelj 

ne ustraši nobenega predloga učencev in da iniciativa ne pride od učiteljev, ampak od 

učencev. K reševanju lahko pritegne tudi druge učitelje, starše in različne strokovnjake. 

Pri uspešnem izvajanju projekta ima pomembno vlogo tudi vzdušje, v katerem projekt 

poteka (Novak in sod. , 1990, str. 68 in 69).  

 

V ta namen je Frey je predlagal nekaj tehničnih pripomočkov za skupno oblikovanje 

pobude. Mednje sodijo: 

a) Iskanje širših pojmov za temo, ki je bila predlagana, ponujena. 

b) Postavljanje širših vprašanj (dodatna vprašanja učencem daje učitelj). 

c) Simulirano sklicevanje (vodja projekta pripoveduje o lastnih doživetjih, primerih, 

problemih, dejavnostih s tega področja). 

d) Miselni modeli več manjših skupin (udeleženci se razdelijo v več manjših skupin, 

kjer vsaka skupina oblikuje svoj predlog ali več predlogov na predlagano temo. 

e) Tekmovanje z dajanjem idej (učitelj spodbudi člane skupine, da ponudijo čim 

boljši predlog ali odgovor na postavljeno temo). 

f) Brainstorming ali nevihta idej (udeleženci posredujejo čim več naglih asociacij na 

predlagano temo, učitelj jih sproti zapisuje, kasneje pa izberejo najprimernejše). 

g) Zbiranje predmetov (zbiranje knjig, slik, naprav, izdelkov …). 
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h) Sukcesivno razvijanje. Učenci na obravnavano tematiko postavljajo vprašanja, 

 sprožajo probleme, izražajo svoje želje in interese ipd. Iz tega se lahko potem 

oblikujejo predlogi za nadaljnje delo pri projektu (Papotnik, 1992, str. 21 in 22) 

(Novak in sod. , 1990, str. 69 in 70). 

 

Ko je pobuda prediskutirana, lahko pridejo udeleženci do štirih možnih ugotovitev: 

a) skupina ugotovi, da pobuda oz. pobude niso sprejemljive za izdelavo projekta in 

to ugotovitev utemeljijo; 

b) skupina sprejme eno od pobud v celoti; 

c) skupina se odloči samo za en vidik iz ene od obravnavanih pobud in se odloči za 

nadaljevanje projekta le v okviru izbranega vidika; 

d) skupina se odloči na podlagi obravnavanja več pobud za izdelavo več projektov 

(Novak in sod. , 1990, str. 70). 

PRIMER POBUDE: Pobudo so dali otroci, ko je ena izmed deklic z informacijo, da njena mamica peče 

kruh v krušni peči, vzbudila njihovo radovednost. Za vse ostale otroke je bila to neznanka. Zanimalo jih 

je, kako to naredi, kaj potrebuje za peko in kje dobi vse potrebno. Starejši otroci so razmišljali o tem, da 

bi tudi sami pekli kruh (Glogovec in Žagar, 1992, str. 57). 

 

Skiciranje – izdelava osnutka 

Otroci naredijo ob pomoči vzgojitelja ali učitelja iz teh načrtov skupni osnutek, kjer 

zapišejo bistvene podatke. Te podatke lahko v razredu zapišejo na eno od stranskih 

tabel ali pa na poseben plakat, ki visi na vidnem mestu. V skici oz. osnutku je praviloma 

nakazan cilj, ki ga želi skupina doseči (Novak in sod. , 1990, str. 71).  

 

Tukaj  je samostojnost otrok nujna, saj otrok razmišlja o tem, katere informacije o 

določeni temi potrebuje, odkriva pot do informacij ter sam razmišlja, kako bo do 

določenih informacij sploh prišel in nariše svoj načrt poti do informacije. O vsem tem se 

pogovarja tudi z vzgojiteljem in drugimi otroki. Vzgojitelj s posrednim vodenjem 

otroke spodbuja k iskanju različnih rešitev in k medsebojni komunikaciji, v nasprotnem 

primeru, če je vzgojitelj neposredni vodja, pa otrokom vzame vse možnosti za 

samostojnost. S svojim zgledom vpliva na strpnost otrok, na medsebojno sodelovanje, 

na umirjen ritem, v katerem imajo otroci dovolj časa in miru za razmišljanje (Glogovec 

in Žagar, 1992, str. 41 in 42). 
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Zaradi boljšega sodelovanja se morajo dogovoriti o pravilih, ki jih bodo upoštevali med 

potekom, saj gre tu za skupinsko delo, ki temelji na sodelovanju. Frey tako predlaga 

vodjem projektov oz. učiteljem, naj se pri vodenju diskusij držijo osmih pravil. Ta so: 

a) kdor zagovarja kako svoje stališče, ga mora razumljivo utemeljiti, 

b) vse trditve morajo biti utemeljene, 

c) nobena trditev sogovornikov ne sme biti brez kakršnegakoli preverjanja in 

utemeljevanja zanemarjena ali zavrnjena, 

d) vsak sodelavec mora biti pripravljen na preverjanje svojih trditev, če je še tako 

vanje prepričan, 

e) soglašanje in nestrinjanje s kako trditvijo ne sme vplivati na kakršnekoli 

(pozitivne ali negativne) sankcije, 

f) pri utemeljevanju se ni dovoljeno sklicevati na predhodno nepreverjeno strinjanje, 

g) če je kaka trditev vsestransko utemeljena, je potrebno preveriti, če se vsi strinjajo 

s takšno trditvijo, 

h) pri utemeljevanju se pričakuje od sodelavcev dobronamernost in izvedenost.  

    (Papotnik, 1992, str. 22) in (Novak in sod. , 1990, str. 71 – 72). 

PRIMER IDEJNEGA OSNUTKA: Otroci so v revijah, slikanicah in leksikonih iskali ilustracije o žitu, 

moki in kruhu. Tako so dobili dovolj informacij in sklenili, da bodo žito posejali, šli v mlin, kjer si bodo 

ogledali, kako iz žita zmeljejo moko in da bodo sami spekli kruh (Glogovec in Žagar, 1992, str. 57). 

 

Načrtovanje  

Člani projektne skupine iz pobude oblikujejo svoj načrt dela oziroma izvedbeni načrt. 

Načrtovanje je etapa projekta, v kateri lahko dosežemo, da je za otroka življenje v vrtcu 

privlačno, da otrok v vrtec prihaja z veseljem, ker to želi sam in ne zato, ker mora. Tu se 

opredelijo aktivnosti otrok. Otroci se odločajo, kaj bodo delali v prihodnji (izvedbeni) 

etapi projekta ter kako in na kakšen način se bodo problema lotili. V tej etapi se močno 

poglobijo socialno-emocionalne zveze med otroki in med otroki in vzgojiteljem. Otroci 

si že izbirajo prijatelje, s katerimi bodo skupaj delali in uresničevali skupne aktivnosti, 

da bi dosegli skupni cilj. Tu tudi predvidijo delo v skupinicah, posamično in v parih, 

naloge pa si izbirajo po lastnem interesu. Otroci skupaj z vzgojitelji ugotavljajo, da 

projekta ne bodo mogli uresničiti brez pomoči in sodelovanja staršev, starejših otrok in 

odraslih, ki živijo in delajo v njihovem okolju, zato se odločajo, h komu bodo šli, kdo 

bo prišel k njim in kakšne skupne naloge bodo imeli. Tudi tu je nujno posredno  vodenje  
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vzgojitelja, saj je potrebno veliko usklajevanja in usmerjanja, da je načrt projekta 

izdelan do take mere, da bo na njegovi podlagi mogoča izvedba (Glogovec in Žagar, 

1992, str. 42 in 43).  

 

Otroci naj bodo v odnosu do drugih članov skupine sproščeni,  med dogovarjanjem naj 

svobodno izrazijo svoja čustva, obnašati se morajo tako, da se ne posmehujejo drug 

drugemu, da ne podcenjujejo drugih, da niso brezobzirni in grobi do drugih. Na tak 

način se ne učijo le sproščenosti v medsebojnih odnosih, temveč se učijo tudi 

vzajemnega spoštovanja. Učitelj mora tudi skrbeti, da v skupini ne prihaja do 

narcisoidnega vedenja, do konkurenčnosti, do avtoritarnega obnašanja, izrivanja 

posameznikov, perfekcionizma, neiskrenosti, kajti vse to ovira nemoteno delo v skupini 

(Novak in sod. , 1990, str. 73).  

PRIMER NAČRTA: Ob pogovoru, kaj vse bi naredili in kam vse bi šli, so naredili osnutek plakata. 

Odločili so se, da si bodo ogledali različna žita, da bodo naredili razstavo žit za starše, posadili pšenična 

zrna in opazovali kaljenje, da si bodo ogledali mlin in pekli kruh. Vsebino sta vzgojiteljici dopolnili tudi z 

narodno pesmijo Ob bistrem potočku je mlin. Plakat so obesili v garderobi in ga skupaj s starši 

dopolnjevali (Glogovec in Žagar, 1992, str. 57). 

 

 Izvedba 

Izvedbena etapa je časovno najobsežnejša in predstavlja glavnino celotnega dela pri 

projektu. V tej fazi člani projektne skupine izvajajo svoj načrt, ki so ga pripravili v 

prejšnjih fazah. Vsak otrok opravlja svojo nalogo, v dejavnost vlaga napor, se trudi in 

skrbi, da svoje delo opravi čim bolje, poleg tega pa spoznava, da je življenje polno 

problemov, ki se jih uči razreševati sam (Glogovec in Žagar, 1992, str. 43).  

 

Dejavnost lahko poteka v različnih organizacijskih oblikah: v individualni, v parih, v 

manjših in večjih skupinah. Te oblike se po potrebi in zaradi narave posameznih nalog 

in dejavnosti fleksibilno prepletajo med seboj. Dejavnosti, ki potekajo znotraj 

posameznih skupin ali pa individualno, so lahko zelo različne, in sicer: opazovalne, 

eksperimentalne, študijske, konstrukcijske, operativne in druge. Med seboj se 

izmenjavajo umske in telesne dejavnosti (Novak in sod. , 1990, str. 73).  
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Ko je otrok pred določeno nalogo, mora razreševati probleme, kar ga prisili k različnim, 

zanj specifičnim načinom učenja, preko katerih išče in tudi najde ustrezne rešitve. Tu 

gre za igro, učenje s praktično aktivnostjo, učenje s socialnimi interakcijami, učenje z 

raziskovalno aktivnostjo, učenje z odkrivanjem. Otrok ima vse možnosti, da se pri 

izvedbi naloge izkaže s svojo samopodobo, da tudi ugovarja, ko pojasnjuje svoja 

stališča in rešitve. Pomembno je tudi ozračje, v katerem delo poteka. V delovnem, 

prijetnem, ustvarjalnem in toplem ozračju so dane vse okoliščine, da se sproži 

humornost otrok in vzgojiteljev, hkrati pa je skupno razreševanje nalog prijetno, 

zanimivo in zabavno. Ta etapa je lahko prekinjena z eno ali več vmesnimi 

(dopolnilnimi) etapami, ki ju imenujemo usmerjevalna in usklajevalna medetapa 

(Glogovec in Žagar, 1992, str. 43 in 44).  

 PRIMER IZVEDBE: Otroci so si ogledali zrna različnih žit in jih ob pomoči vzgojiteljic tudi razstavili za 

starše. Pšenična zrna so posadili v lončke, jih zalivali in opazovali kaljenje. Opazovali so tudi kmeta, 

kako je posejal pšenico in kasneje opazovali njeno rast. V mlinu so si ogledali mlinsko kolo, poslušali 

ropotanje mlinskih kamnov in jedli v krušni peči pečen kruh. Pekli so tudi kruh. Pripravili so vse 

sestavine, jih stehtali in zamesili testo. Vsak otrok je svoj hlebček oblikoval, kakor je želel. Spekli so 

rogljičke, žemlje, hlebčke in preste, pogrnili mizo s prtom in imeli kruhovo pojedino. Naučili so se peti in 

plesati narodni ples Ob bistrem potočku je mlin in ga večkrat ob različnih priložnostih zapeli in zaplesali. 

Na temo mlin so tudi likovno ustvarjali (Glogovec in Žagar, 1992, str. 57). 

 

Sklepni del 

Projekt se običajno konča s kakim vidnim izdelkom. Frey pa je v svoji praksi ugotovil 

več možnosti sklepnega dela. Sam je razdelal tri tipe: 

a) Zavesten konec projekta, ki se izraža v obliki končnega dosežka (model, maketa, 

zbirka ...). Ko je ta izdelek dosežen, se projekt z njim izteče, članom projekta pa 

daje določeno gotovost, ker so z izdelkom dosegli postavljeni cilj. 

b) Povratek k začetni etapi (pobudi) in primerjava dosežkov projekta z začetno 

iniciativo. Tu analizirajo izvedbo posameznih etap, njihov potek, vtise, izkušnje, 

probleme, ki so nastali med delom. 

c) Svobodni iztek projekta je tretja varianta sklepnega dela. Tu gre za nadaljevanje 

aktivnosti projektne skupine, le da ta aktivnost ne teče več v okviru projekta, 

temveč se nadaljuje v okviru običajnega pouka ali prek drugih zunajšolskih 

aktivnosti (Glogovec in Žagar, 1992, str. 44), (Novak in sod. , 1990, str. 74) in 

(Papotnik, 1992, str. 23).  
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Izkušnje projektnega dela potrjujejo vse tri tipe, poznamo pa še četrti tip; nastanek 

pobude za naslednji projekt. V vseh tipih se otroci učijo vrednotiti svoje ustvarjalne 

dosežke in včasih tudi izdelke, do katerih so prišli. Kriteriji, po katerih svoje dosežke in 

izdelke vrednotijo, so uporabnost, novost in primernost k temi projekta. Otroci po petem 

letu že uspejo vrednotiti in oceniti svoja ravnanja in dosežke ter ugotavljajo, ali so 

želeno dosegli, ali bi lahko naredili bolje in drugače, zakaj tega niso storili in kako bi to 

prihodnjič naredili bolje. Ugotavljajo tudi, kako bodo to, kar so spoznali, se naučili ali 

naredili, uporabili in izkoristili v življenju. Vzgojitelj otrokom v tej etapi posreduje 

največ povratnih informacij o dosežku celotne skupine ter ovrednoti njihovo 

sodelovanje (Glogovec in Žagar, 1992, str. 44). 

PRIMER SKLEPNEGA DELA: Pri ogledu mlina sta pedagoška vodja in video snemalec celoten obisk 

dokumentirala s fotografiranjem in snemanjem s kamero. Ob izteku projekta so si fotografije in 

videoposnetke ogledali v vrtcu, na željo staršev pa so videoposnetek posojali za ogled doma. Sklenili so, 

da bodo še kdaj pekli kruh v vrtcu in tudi doma. Zadovoljstvo otok se je kazalo skozi celotni projekt. Pri 

ogledu videoposnetka so otroci komentirali dogajanje in tako pokazali svoje navdušenje nad celotnim 

potekom projekta (Glogovec in Žagar, 1992, str. 58). 

 

Usklajevalna medetapa 

Ta etapa ima iz organizacijskega vidika povezovalno funkcijo. Pri projektnem delu je 

pogosta in se pojavlja v vseh etapah, od pobude do idejnega osnutka, načrta, izvedbe in 

sklepnega dela. Člani projektne skupine za krajši ali daljši čas prekinejo delo pri 

projektu. To je običajen pregled nad celotnim potekom dela. Vsi člani projektne skupine 

se medsebojno informirajo oziroma obveščajo o poteku dela v posameznih skupinah in 

se dogovarjajo o načinu nadaljevanja dela. Ti pregledi so potrebni, da člani skupine ne 

zgubijo stika s projektom, da imajo pregled nad delom drugih članov projekta in da se 

sami ne izgubijo pri svojem delu.  

 

Takšna sestajanja so lahko sicer povsem normalen in reden način dela. Možno jih je  

predvideti že v načrtu, kjer se člani projektne skupine dogovorijo, da se bodo ob 

določenem času redno sestajali zaradi medsebojnega obveščanja o tekočem delu. 

Takšno dogovarjanje je še posebno koristno pri srednje velikih in velikih projektih 

(Novak in sod. , 1990, str. 74).  
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Usmerjevalna medetapa 

Pri usmerjevalni medetapi gre za: 

a) razdelavo problemov, ki nastopijo med izvedbo projekta, 

b) reševanje nastalih nesoglasij in konfliktov, 

c) intervencijsko, svetovalno in usmerjevalno funkcijo učitelja pri problemih, ki bi 

zavirali učinkovit potek realizacije projekta (Papotnik, 1992, str. 23). 

Do nje prihaja po potrebi, zato število in trajanje teh medetap ni vnaprej določeno, je pa 

odvisno od velikosti projekta. Večji, ko je projekt, več je lahko tudi usmerjevalnih 

medetap, ki pa lahko trajajo le kakšno minuto (Novak in sod. , 1990, str. 75).  

Z usmerjanjem, ki je praviloma vodeno posredno, se razrešuje največ drobnih 

problemov in medsebojnih konfliktov, ki so različnega izvora: kaj nas moti, kaj je 

dobro, ali poteka projekt po začrtanem načrtu, gre za upoštevanje želja posameznikov, 

sledenje skupnemu cilju ipd (Glogovec in Žagar, 1992, str. 45). 

 

4.8 Kritične misli o projektnem učnem delu 

 

Za zdaj se lahko opiramo le na tuje izkušnje o slabostih projektnega učnega dela, ker 

lastnih še nimamo dovolj. Te so: 

- nekateri mu očitajo, da zanemarja sistematičnost pri obravnavanju učnih vsebin, 

zaradi česar učencem ni mogoče zagotoviti ustreznega znanja; 

- obseg znanja, ki ga učenci usvojijo s takšnim načinom dela, je bistveno manjši, 

kot ga je mogoče dobiti pri frontalno organiziranem pouku; 

- ta  model učenja ne daje optimalnih možnosti za učinkovito pridobivanje znanja, 

ki temelji na natančno strukturirani učni snovi; 

- projektno učenje se ni izkazalo kot učinkovit način dela pri storilnostno 

naravnanem pouku; 

- s tovrstnim poukom ni mogoče v kratkem času zadovoljivo usvojiti določenih 

znanj, kot so letnice, imena, formule ali spretnosti pri delu z nekim orodjem; 

- nekateri odklanjajo projektno delo zaradi kompleksnega pristopa k učni snovi, s 

čimer je omejevana ali povsem ukinjena obravnava učnih vsebin pri posameznih 

učnih predmetih; 
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- kot slabost projektnega dela navajajo tudi zahtevo po bogatejši opremljenosti šole 

z različnimi učnimi pripomočki, saj je uspešno izvajanje projektnega učnega dela 

lahko učinkovito le v primeru, če so šole opremljene tudi z laboratoriji, s 

sodobnimi učnimi pripomočki, knjižnico in z delavnicami. Te potrebe so lahko pri 

klasičnem pouku veliko manjše; 

- nekateri mu očitajo tudi enostranskost, saj mu pripisujejo večji pomen pri 

praktičnem pouku, ne priznavajo pa ga kot primerno sredstvo za pridobivanje 

teoretičnega znanja. 

Prikazanih slabosti ne smemo podcenjevati niti precenjevati, vsekakor pa je potrebno 

opozorilom prisluhniti in si pri uvajanju projektnega učnega dela v redno šolsko delo 

prizadevati, da bo koristno prispevalo k njegovi prenovi (Novak in sod. , 1990, str. 38 in 

39). 

 

4.9 Povzetek 

Glede na dobljene podatke in informacije lahko rečem, da je takšen način dela v veliko 

zadovoljstvo učencem, pa tudi učiteljem. Učenci so pri projektnem učnem delu bolj 

aktivni in ustvarjalni kot pri tradicionalnem načinu pouka, kjer je učitelj tisti, ki 

narekuje učno snov, določa oblike, metode in tempo dela. Vsak izmed članov skupine 

čuti neko odgovornost za končni uspeh projekta, saj so pri projektnem učnem delu 

naloge porazdeljene in se tako vsi trudijo, da bi z dobrim sodelovanjem prišli do 

kakovostnih rezultatov. Otroci se skozi dejavnosti seznanijo z načinom skupinskega 

dela, hkrati pa izražajo svoje individualne značilnosti in kreativnost. V bodoče bi morali 

strmeti k sodobnejšim pristopom in drugačnim načinom dela z učenci, kjer bi bilo čim 

manj dela »po nareku« in bi bili učenci pri pouku aktivni, kreativni, raziskovalni, 

samostojni, kjer bi izražali svoje sposobnosti in znanje ter si ga na takšen način tudi 

pridobivali. Prav je, da se tradicionalna oblika izvajanja vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti s kurikularno prenovo osnovne šole vse bolj umika z obzorja in daje prednost 

oblikam in načinom dela, v katerih učenec postaja subjekt in enakovreden partner 

učnega procesa.          
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5 RAZISKOVANJE KOT METODA AKTIVNEGA 

UČENJA 

 

 

5.1 Kaj je raziskovanje 

 

Maxim (1997) opredeljuje raziskovanje kot »strategijo dejavnega (participativnega) 

učenja, ki je usmerjeno v reševanje problemov. S pomočjo raziskovalnega pristopa 

sledimo dvema temeljnima ciljema izobraževanja: 

- ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje ter 

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

(Turnšek, 2002, str. 3). 

 

Dolgoročni cilj učenja skozi raziskovanje, kjer gre za ohranjanje radovednosti in želje 

po spoznavanju novega, je torej procesne narave. V procesu raziskovanja se namenoma 

govori o ohranjanju radovednosti in ne o razvijanju le-te, saj predpostavljamo, da je 

želja po raziskovanju in odkrivanju novega nekaj, kar je otrokom lastno. Omogočanje 

takšne izkušnje, kjer imajo otroci možnost raziskovanja, daje otrokom sporočilo, da je 

radovednost zaželena, to pa spodbuja notranjo motivacijo za vseživljenjsko učenje. 

Pomembno je, da učenje ni dolgočasno in odmaknjeno od tega, kar otroke zanima, saj 

se s takšnim načinom dela interes za raziskovanje in odkrivanje novega izgubi. Poleg 

igre kot osnovnega medija je raziskovanje eden temeljnih principov učenja v vrtcu, saj 

merljivi rezultati (ocene, testi …) še niso prevladujoča motivacija za učenje. To je 

velika prednost vrtcev, ki bi jo morali za višjo kakovost življenja in učenja predšolskih 

otrok v polni meri izkoristiti. Raziskovanje zato zahteva odločitev vzgojiteljice, da 

skupaj z otroki raziskuje izbran problem. Vloga vzgojiteljice ni več podajanje izdelanih 

znanj, pač pa podpora in pomoč otrokom pri samostojnem iskanju odgovorov, 

dokumentiranju in analiziranju podatkov, pa tudi organizacija in mediiranje med otroki 

in viri informacij. Takšen način raziskovanja predstavlja izziv tako za otroke kot za 

vzgojiteljico, ki se skupaj z njimi uči (prav tam, str. 4). 
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V nadaljevanju bom opisala nekaj prednosti raziskovalnega pristopa v primerjavi s 

tradicionalnimi učnimi aktivnostmi v vrtcu: 

• Raziskovanje daje prednost procesom pred produktom oziroma končnim 

rezultatom. Otroci se v procesu raziskovanja ne naučijo le tistega, kar je bil prvotni 

namen, ampak vzporedno s tem še mnogo več. Naučijo se, kako priti do informacij, 

kako jih zabeležiti, da jih ne bi pozabili, katere so pomembne in katere niso …, kako 

po sistematični poti priti od uganke do njene rešitve, ob tem pa se učijo spretnosti 

sodelovanja in drugih spretnosti, ki so pomembne za reševanje uganke. Pogosto so 

raziskovalni projekti družbeno angažirani in vrednostno obarvani, saj na poti do 

odgovora na raziskovalno vprašanje spodbujamo kritično mišljenje in oblikujemo 

otrokov odnos do posameznih problemov, njegova prepričanja in vrednostne 

orientacije. Raziskovanje v tem smislu zagotavlja integracijo triade: znanje-

spretnosti-stališča/vrednote. 

• Otroci gradijo (konstruirajo) nove predstave in pojme, »določajo« nove 

pomene, soočajo tudi napačna pojmovanja z znanstvenimi dejstvi in ne odkrivajo le 

znanih dejstev. Vzgojiteljica skuša izhajati iz perspektive otrok, iz njihovih 

obstoječih izkušenj, predznanj in pojmovanj. Izhodišče učenja so zanimivi in 

relavantni problemi, ki so smiselno povezani z življenjem otrok. Problemska 

vprašanja, ki jih zastavljamo, segajo na več znanstvenih področij, kar zahteva 

interdisciplinarnost oziroma integracijo spoznanj in metodoloških pristopov več 

(družboslovnih) disciplin.  

• Raziskovanje zagotavlja uveljavitev iniciative otrok in njihovo aktivno udeležbo v 

vseh fazah raziskovanja, kar omogoča, da je motiviranost in želja po spoznavanju ves 

čas na visoki ravni. Vse to naj bi prispevalo k večji trajnosti učnih rezultatov oz. 

znanja. Z zadnjo etapo, kjer ugotavljamo uporabnost znanja, preizkušamo 

relevantnost novih spoznanj; ugotavljamo, kako lahko nova spoznanja, izkušnje, 

predstave in pojmovanja uporabimo v vsakdanjem življenju (prav tam, str. 4 in 5).    

 

Maxim (1987) se opira na teoretska izhodišča Piageta in Burnerja in govori o dveh tipih 

raziskovanja:  

- raziskovanje problemov zaprtega tipa (ang. inquiry) ter 

- proces reševanja problemov odprtega tipa (ang. problem – solving process). 
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5.2 Raziskovanje problemov zaprtega tipa 

 

O zaprtem tipu raziskovanja govorimo, kadar otroci rešujejo problem ali skušajo 

odgovoriti na »raziskovalno vprašanje« z določenimi informacijami in podatki, ki jih 

iščejo sami ali s pomočjo vzgojiteljice. Proces lahko izvedemo na dva načina; 

induktiven način, kjer sklepamo od posameznega na splošno, ali deduktiven način, kjer 

sklepamo iz splošnega na posamezno. Otroci informacije zbirajo z različnimi tehnikami, 

kot so razgovori, ankete, opazovanje, zbiranje virov, dokumentov …  

 

Koraki v raziskovanju zaprtega tipa: 

 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Raziskovalni problem na začetku izrazimo tako, da postavimo raziskovalna vprašanja 

širšega in ožjega tipa. Pomembno je, da vprašanja natančno formuliramo, saj potem 

dejansko raziskujemo, kar smo želeli. Pogosto se v fazi zbiranja informacij pojavljajo še 

nova vprašanja, ki jih nismo predvideli, vendar pa moramo nanje odgovoriti, če želimo 

pojasniti osnovno vprašanje. Raziskovalni problemi se pogosto pojavijo spontano, ko 

otroci postavljajo vprašanja, ki jih zanimajo, lahko pa zanimanje za nek problem zbudi 

vzgojiteljica. V tem primeru je potrebno načrtovati uvodne dejavnosti, s katerimi pri 

otrocih vzbudimo radovednost za raziskovanje. Pri tem lahko uporabljamo različne 

tehnike (npr. otrokom zastavimo uganko, jim v igralnico postavimo neznan predmet ali 

literaturo …) (Turnšek, 2002, str. 6). 

 

2. IZRAŽANJE DOMNEV 

V tej fazi nas zanima, kaj otroci o raziskovalnem problemu že vejo. Otrokom so 

nekatere teme bolj znane, nekatere pa manj, razlike pa so tudi v izkušnjah in znanjih 

med otroki. Sprva je potrebno načrtovati dejavnosti, s pomočjo katerih prepoznavamo, 

koliko otroci problem poznajo. Pogosto se uporablja tehnika »miselnega viharja« (ang. 

brainstorming). Domneve, predpostavke in predznanja otrok zabeležimo 

(dokumentiramo z risbami, s plakati, posnetki…), da jih lahko kasneje preverimo in 

obenem ugotovimo, kaj so imeli otroci prav, kje so se motili ter kaj so se  novega 

naučili (prav tam, str. 7). 
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3. ISKANJE INFORMACIJ TER NJIHOVO DOKUMENTIRANJE IN 

UREJANJE 

Če želimo odgovoriti na zastavljena problemska vprašanja, moramo priti do ustreznih 

informacij. Otroke najprej spodbudimo k razmišljanju, kje, kako in od koga bi dobili 

odgovore na vprašanja, ki nas zanimajo, nekaj ključnih virov pa predvidimo tudi sami. 

Če želimo, da otroci začutijo, da smo jim prepustili odgovornost za učenje, jim ne 

posredujmo že izdelanih znanj, pač pa med raziskovanjem le prevzemajmo naslednje 

naloge: 

- otrokom omogočimo dostop do virov, informacij, 

- skupaj z njimi načrtujmo tehnike zbiranja informacij, 

- spodbujajmo jih k beleženju in dokumentiranju podatkov in informacij, 

- pomagajmo jim pri urejanju informacij ter razločevanju le-teh, 

- nudimo jim pomoč pri sintezi podatkov in iskanju odgovorov na zastavljena 

vprašanja. 

Z vsebino problema je povezana izbira virov in tehnik zbiranja podatkov. Med 

raznovrstne vire sodijo knjige, mediji (TV, radio, video posnetki), internet, okolje, 

galerije, muzeji … Tehnike zbiranja podatkov pa so tudi številne in prilagojene razvojni 

stopnji otrok; intervju, anketa, opazovanje, zbiranje najdb, dokumentov, listin … Pri 

raziskovanju je pomembno, da vsako iskanje informacij spremlja eden od načinov 

dokumentiranja; risanje risbic, fotografiranje, video posnetek, zapisi … (prav tam). 

 

4. REŠITVE OZ. ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

Ob zaključku procesa raziskovanja pregledamo vse zbrane informacije, jih uredimo in 

strnemo. Pregledamo odgovore na vprašanja, ki so nas zanimala, in ob tem 

ugotavljamo, katere naše domneve so bile nepravilne, v čem smo se zmotili, kaj smo 

novega spoznali in se naučili (prav tam, str. 8). 

 

5. UPORABA NOVIH SPOZNANJ 

Razmislimo, kako bi nova znanja, pojme in predstave uporabili v našem vsakdanjem 

življenju.  Ta faza pa je lahko tudi izhodišče za novo raziskovalno nalogo, kar pomeni, 

da lahko načrtujemo tudi ustrezne dejavnosti, ki jih bomo v nadaljevanju izvajali (prav 

tam). 
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5.3 Raziskovanje odprtega tipa 

 

Za odprti tip raziskovanja je značilno, da otroke spodbujamo k iskanju in preizkušanju 

različnih (alternativnih) rešitev zastavljenega problema ali vprašanja. Otroci razmišljajo 

o več možnostih, iščejo in dajejo izvirne ideje, raznolike rešitve, predloge. S tem 

pristopom spodbujamo zlasti otrokovo kreativnost. Tak proces reševanja problemov je 

priporočljiv za vzgojiteljice, ki želijo na sistematičen način vključiti iniciativo otrok v 

program vrtca. Projekt se običajno začne, ko se soočimo s problemom, uganko ali 

nekim izzivom, ki ga želimo v nadaljevanju rešiti. Po navadi so to problemi iz 

vsakdanjega življenja skupine (npr. kako bi praznovali pustovanje, okrasili našo 

igralnico …). Otroci pri takšnem načinu dela dobijo moč odločanja in hkrati tudi 

potrditev, da odrasli zaupajo v njihove sposobnosti spoprijemanja z »resnimi« problemi. 

Po predlaganih zamislih odrasli pomagajo pri izpeljavi in preizkušanju le-teh. Zelo 

pomembna za kakovostno izvedbo je prijetna klima, ki spodbuja ustvarjalnost, iskrivost 

in radovednost (Turnšek, str. 5 in 8). 

 

Splošni cilji projektov reševanja problemov odprtega tipa so naslednji: 

- dvigniti raven otroške participacije (udeleženosti) v življenju vrtca; 

- usposabljati otroke za posamezne postopke v procesu reševanja problemov. 

Otroci morajo znati problem pravilno opredeliti, predvidevati, katere ideje so 

boljše, katere slabše, katere so uresničljive in katere ne; 

- dvigniti raven demokratičnega odločanja, kjer je zaželen prispevek vsakega 

otroka in so njihove ideje enakovredne (prav tam, str. 10). 

 

Koraki v raziskovanju odprtega tipa: 

 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

V začetku je potrebno opredeliti problem in jasno izraziti, kaj želimo spremeniti ali 

izboljšati. Problem lahko opredelimo v obliki vprašanja. Izrazijo ga lahko otroci sami 

ali pa ga zazna vzgojiteljica. V primeru, da ga zazna vzgojiteljica, se mora spomniti 

nečesa, kar bo spodbudilo otroke k zaznavanju problema (npr. če želimo popestriti atrij, 

jih večkrat peljemo v prostor brez igrač in pripomočkov) (prav tam, str. 9). 

 

Stran 39 

 



Meglič B. Učenje z raziskovanjem v vrtcu: »Kaj je nesreča?«                               
Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2012 

 
 

2. ISKANJE ALTERNATIVNIH REŠITEV PROBLEMA 

Otrokom v tej fazi sporočimo, da bodo oni tisti, ki bodo reševali problem in jih 

izzovemo, da nam podajo svoje predloge. Pri izražanju idej, predlogov in pobud lahko 

uporabimo različne načine in metode. Sprva so te osamljene, kasneje, ko otroci dobijo 

izkušnjo, da jih jemljemo resno, pa vse pogostejše in bolj kreativne. Otroci lahko ideje 

izrazijo na naslednje načine: 

- tehnika risanja, kjer otroci v majhnih skupinah narišejo svoje zamisli in ideje 

(vzgojitelj naj na zadnjo stran risbe zapiše komentarje otrok); 

-  tehnika miselnega viharja, kjer otroci sedijo v krogu in imajo na sredini žogico. 

Otrok, ki ima zamisel, jo vzame in pove drugim, nato pa žogico poda naslednjemu 

otroku ali pa jo vrne nazaj na sredino. Vzgojiteljica predloge zapisuje, otroci pa 

jih lahko kasneje zberejo na skupnem »plakatu idej«. 

-  igranje »arhitektov in opremljevalcev« - preko simbolne igre pridemo do zamisli 

(prav tam, str. 9).    

 

3. IZBIRA IN PREIZKUŠNJA REŠITEV 

Naloga odraslega je, da otrokom pomaga do udejanjanja njihovih zamisli. V nekaterih 

primerih je to enostavno, lahko pa zahteva veliko časa, dela, pa tudi denarja in posebnih 

sredstev. Včasih ugotovimo, da je bila zamisel slaba, vendar pa je kljub temu 

pomembno, da jo preizkusimo. Otrokom v tej fazi sporočamo, da je vsaka zamisel 

načeloma dobra, četudi je na prvi pogled neuresničljiva ali smešna. O zamislih, ki so 

nevarne, se z otroki pogovorimo in se jim izognemo (prav tam, str. 9). 

 

4. OCENA REŠITEV 

Priporočljivo je, da se med reševanjem problemov večkrat ustavimo in razmislimo, 

katere ideje so bile boljše, katere slabše in zakaj. Takšno ovrednotenje je dobrodošlo 

predvsem ob zaključku (prav tam, str. 10). 

 

5. UPORABA REŠITEV  

Otroci se skupaj z vzgojiteljem dogovorijo o koristnosti in uporabnosti novih spoznanj, 

ki so jih skozi raziskavo pridobili. 
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EMPIRIČNI DEL 

 

 

6 OPREDELITEV PROBLEMA IN  

CILJI RAZISKOVANJA 

 

6.1 Opredelitev problema 

 

Pomembno je, da že v predšolskem obdobju otroke spodbujamo k aktivnemu učenju, 

raziskovanju, eksperimentiranju in reševanju problemskih situacij. Pri učenju z 

raziskovanjem otroci razvijajo metakognitivne sposobnosti; v tem pogledu so procesni 

cilji enakovredni vsebinskim. 

 

Maxim (1997) govori o dveh tipih raziskovanja, kjer so otroci aktivni udeleženci 

procesa. Prvi tip je raziskovanje problemov odprtega tipa (ang. problem – solving 

process), za katerega je značilno, da otroke spodbujamo k iskanju in preizkušanju 

različnih rešitev posameznega problema ali vprašanja. Drugi tip, ki sem ga uporabila v 

diplomski nalogi, pa je raziskovanje problemov zaprtega tipa (ang. ingiury process). O 

omenjenem tipu raziskovanja govorimo, kadar skušajo otroci najti odgovor na neko 

raziskovalno vprašanje s podatki in z informacijami, ki jih iščejo sami ali s pomočjo 

vzgojiteljice.  

 

Menim, da v vrtcu vse premalo posegamo po takšnem načinu dela, kjer bi otroci aktivno 

sodelovali pri dejavnostih in tudi sami poiskali informacije o posamezni temi, ki bi jih 

zanimala. Vse preveč jim namreč podajmo znanja in dejstva, ki pa jih otroci pozabijo, 

saj niso pridobljena z lastno aktivnostjo in izkušnjami, ampak le posredovana od 

vzgojitelja.  

  

Predmet diplomske naloge je izvedba projekta učenja z raziskovanjem in njegova 

evalvacija. Glede na starost otrok v skupini (od 3 do 5 let) sem otrokom sama ponudila 

»raziskovalno«   vprašanje  »Kaj  je  nesreča?«.  Ker   je   pri   raziskovanju   problemov  
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zaprtega tipa pomembno, da nova spoznanja nadgrajujemo na otrokovih predhodnih 

izkušnjah in znanjih, me je v začetku zanimalo predvsem, kaj otroci o tej temi že vedo 

in kakšne so njihove izkušnje. Otroke sem zato sprva spodbujala k izražanju domnev o 

omenjeni temi ter k njihovemu razmišljanju o tem, kje, kako in od koga bi lahko dobili 

še kakšno informacijo o nesrečah. Skupaj smo zapisali vire informacij, ki so jih 

predlagali otroci, obenem pa sem nekaj ključnih predvidela tudi sama. V naslednjem 

koraku smo skupaj iskali informacije, jih zbirali, urejali in dokumentirali na različne 

načine. Otrokom sem skozi celoten proces pridobivanja in zbiranja informacij 

zagotavljala čim večjo samostojnost in jim omogočila, da so pozneje nova znanja 

uporabili za reševanje različnih problemskih situacij. Ob koncu smo preverili začetne 

domneve otrok in se pogovorili o uporabi novih spoznanj. 

 

Projekt je v skupini potekal tri tedne.  Vse dejavnosti sem vsak dan sproti evalvirala 

(dnevniški zapisi) in se o poteku pogovorila tudi z vzgojiteljico (skupna evalvacija); 

poleg tega pa sem vse dejavnosti dokumentirala s pomočjo fotoaparata in videokamere. 

Temu je sledila analiza videogradiva. 

 

6.2 Cilj diplomske naloge 

 

- spoznati prednosti in pomanjkljivosti uporabe zaprtega tipa raziskovanja kot 

strategije dejavnega (participativnega) učenja, ki je usmerjeno v reševanje 

problemov; 

- ugotoviti, kako se v procesu raziskovanja spremenita vloga in aktivnost otrok pri 

učenju (v primerjavi s »standardnimi«, k odraslemu usmerjenimi pristopi k učenju 

in poučevanju) ter stopnjo motiviranosti; 

- ugotoviti, kako raziskovalno učenje vpliva na interakcije in sodelovanje otrok pri 

učenju.   

 

6.3 Raziskovalna vprašanja  

 

- Katere prednosti in katere pomanjkljivosti ima raziskovalno naravnano učenje v 

primerjavi s pristopi, usmerjenimi k odraslemu? 
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- Ali je raziskovanje vsem otrokom omogočilo aktivno reševanje problemov? 

- Ali so otroci skozi celoten projekt dovolj motivirani za aktivno/samostojno 

iskanje, dokumentiranje in uporabo informacij? 

- Ali so se med raziskovanjem pojavljale oblike sodelovalnega učenja in katere so te 

oblike? 

 

6.4 Raziskovalna metoda 

 

V empiričnem delu bom uporabila kavzalno neeksperimentalno metodo raziskovanja, ki 

bo temeljila na posameznih dejavnostih in sprotnih evalvacijskih  tehnikah (dnevniški 

zapis, zapis razgovora s sodelavko, analiza videogradiva).       

 

6.5 Vzorec, trajanje in potek raziskovanja 

 

Izbrala sem neslučajnostni priročni vzorec. V projekt (in evalvacijo) je bila vključena 

skupina otrok (21 otrok; 11 deklic in 10 dečkov), v kateri sem delam kot pomočnica 

vzgojiteljice. Otroci so stari od 3 do 5 let in obiskujejo Vrtec Stopiče.  

 

Naše raziskovanje je potekalo približno en mesec. V vse dejavnosti sem vključevala 

starejše in mlajše otroke. Delo je potekalo v različnih oblikah. Frontalen način dela je 

bil prisoten predvsem v jutranjem krogu, kjer so se otroci pogovarjali z medvedom 

Jako, in pri dejavnostih, v katere so bili vključeni zunanji sodelavci. Delo je potekalo 

tudi v homogenih in heterogenih skupinah, v parih in individualno. Dejavnosti so se 

odvijale v različnih prostorih vrtca in njegovi bližnji okolici, kar je otroke dodatno 

motiviralo. Otroci so bili zelo navdušeni nad kotički, ki smo si jih tekom raziskovanja 

uredili (za igre vlog: zdravnik, bolničar, avtomehanik, policist, gasilec). Ves čas 

raziskovanja so imeli otroci v knjižnem kotičku na razpolago tudi ustrezno literaturo, ki 

smo si jo izposodili v knjižnici. K sodelovanju smo vključili starše, otroke drugih 

skupin, vzgojiteljice, knjižničarko in druge zunanje sodelavce. Vse informacije, ki smo 

jih dobili od omenjenih virov, smo sproti zapisovali in jih postavili na pano pred 

igralnico.   
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6.6 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Dejavnosti projekta sem zapisovala (zapis izvedbe). Evalvacija pa je potekala z zapisi 

(ortografska metoda) in dokumentiranjem (posnetki z videokamero, fotografiranje). 

 

Zapise sem obdelala kvalitativno. Po končanem projektu sem analizirala posnetke in 

zapise, iz katerih je razvidna aktivnost otrok pri dejavnostih. O njihovi aktivnosti sem se 

že sproti pogovarjala tudi z vzgojiteljico. Na podlagi vseh zbranih podatkov sem lahko 

odgovorila na raziskovalna vprašanja.   

 

6.7 Metode dela in evalvacija 

 

- raziskava vsebuje izvedbo projekta raziskovanja zaprtega tipa; 

- projekt temelji na izhodiščih akcijskega raziskovanja, kjer otroci z metodo 

opazovanja, razgovora in lastne aktivnosti iščejo odgovore na zastavljena 

vprašanja; 

- v ospredje se postavlja aktivnost otroka, ki je v enakovrednem položaju z drugimi 

otroki in vzgojiteljem; 

- vsako dejavnost spremljajo evalvacijski zapisi, ob koncu pa tudi evalvacija 

celotnega projekta; 

- uporaba pripomočkov za sprotno zbiranje in dokumentiranje informacij; risbe 

otrok, plakati, fotografije, videogradivo in evalvacijski zapisi. 

  

6.8 Kriteriji za ocenjevanje (evalvacija) 

 

1. Procesni: Ali so se otroci aktivno vključevali v zbiranje informacij? 

                         Ali sem dejavnosti, ki sem jih prvotno načrtovala, tudi izvedla? 

2. Vsebinski: Ali so se otroci naučili kaj novega? 

3. Povratne inf. otrok: Kakšni so bili odzivi otrok na njihovo aktivno raziskovanje? 
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7 RAZISKOVANJE ZAPRTEGA TIPA 

 

7.1 Načrt raziskovanja zaprtega tipa 

 

TEMA: KAJ JE NESREČA 

 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Otroke obišče medved Jaka, ki nosi policijsko obleko, saj si želi postati policist. Zanima 

ga vse o nesrečah; kaj je to nesreča, kakšne vrste nesreč poznamo, kdo v nesrečah nudi 

pomoč, kaj naredimo v primeru posamezne nesreče in kako lahko poskrbimo, da do 

nesreče ne pride.   

 

2. IZRAŽANJE »DOMNEV« 

Otroke spodbujam k dajanju domnev. Te zapišem na plakat, vzgojiteljica pa jih 

posname z videokamero. Zapis in posnetek nam bosta v pomoč, ko bomo ob koncu 

projekta preverjali začetne domneve in ob tem ugotavljali, kaj smo se novega naučili.  

 

3. ISKANJE INFORMACIJ TER NJIHOVO DOKUMENTIRANJE IN 

UREJANJE 

Otroke spodbudim k razmišljanju o tem, kje bi lahko dobili informacije o nesrečah, in 

njihove predloge zapišem. Predloge otrok vključujem v vsakodnevno raziskovanje. Med 

raziskovanjem skupaj pogledamo na plakat, kamor smo zapisali predloge, da skupaj 

načrtujemo iskanje informacij preko zapisanih virov. 

 

4. REŠITVE OZ. ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

Zbrane informacije pregledamo in jih uredimo. Ob njih skupaj ugotavljamo, kakšni so 

odgovori na vprašanja, ki so nas zanimala, in kaj smo ob raziskovanju novega spoznali. 

Preverimo tudi začetne domneve in ugotavljamo, ali so bile pravilne in v čem smo se 

motili.  

 

5. UPORABA NOVIH SPOZNANJ 

Z otroki se ob koncu pogovarjamo, kako bomo novo pridobljeno znanje uporabili. 
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7.2 Cilj projekta »Kaj je nesreča?« 

 

- Razvijanje aktivnosti in ohranjanje radovednosti skozi celoten projekt.  

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

Naučijo se tudi sami poiskati ustrezne informacije (predvsem starejši otroci). 

- Opazovanje, analiziranje, zbiranje, dokumentiranje in beleženje novih spoznanj na 

različne načine. 

- Skozi celotno izvajanje projekta izvedeti čim več o nesrečah, o vrstah nesreč, kdo 

so udeleženci v nesrečah in kdo za udeležence/ponesrečence poskrbi. 

- Seznaniti se z varnim vedenjem in se naučiti živeti in ravnati varno v različnih 

okoljih: doma, v vrtcu, v prostem času, pri igri, na cesti, v prometu … 
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8 IZVEDBA PROJEKTA »KAJ JE NESREČA?« 

 

VPRAŠANJE ŠIRŠEGA TIPA:  

- »Kaj je nesreča?« 

 

To temo sem si izbrala, ker se vse pogosteje srečujemo z različnimi nesrečami, poleg 

tega pa so otroci v času poplav tudi sami veliko pripovedovali o tem, kar so videli. 

Kljub temu da otroci pogosto slišijo za nesrečo, menim, da je njihovo razumevanje te 

besede zelo različno in najverjetneje ožje usmerjeno, kot sama beseda sicer pomeni. 

 

VPRAŠANJA OŽJEGA TIPA: 

- Katere vrste nesreč poznamo? 

- Kdo v nesrečah nudi pomoč? 

- Kaj naredimo v primeru posamezne nesreče? 

- Kako lahko poskrbimo, da do nesreče ne pride? 

 

Pred začetkom izvajanja projekta sem imela kar nekaj pomislekov, kako bo vse skupaj 

potekalo, saj izkušenj s takšnim načinom dela še nisem imela. Pri aktivnem učenju je 

pomembno, da skozi celoten proces dela ohranjamo, spodbujamo in razvijamo 

radovednost, ustvarjalnost in samostojnost otrok. Skrbelo me je, ali bom uspela poleg 

vsega tega tudi otroke dovolj motivirati pri vsakodnevnih dejavnostih in jim zagotoviti 

ustrezne situacije ter dobre pogoje za uspešno raziskovanje. Ker vem iz lastnih izkušenj, 

da otroke zelo pritegnejo lutke, sem si za rdečo nit našega projekta izbrala lutko 

medvedka Jako, ki je otroke spremljal vsak dan ob vseh dejavnostih.  

 

Glede na to, da sem projekt izvajala v heterogeni skupini, je bilo potrebno dejavnosti 

prilagoditi za najmlajše, ki so stari 2 leti in pol, kakor tudi za starejše, nekoliko bolj 

vedoželjne ter raziskovalne, stare 4 leta in pol. 
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8.1 PRVA FAZA: Opredelitev problema 

 

Dejavnost 1: Obisk medveda Jake 

CILJ: Otrok kreativno sodeluje in razmišlj, se vključuje v prijetno in sproščeno vzdušje    

          v skupini.  

 

Otroke je k pogovoru povabil medved Jaka (jaz), ki si želi postati policist in bi rad 

izvedel kaj več o nesrečah. Mama medvedka mu je namreč omenila, da bo moral kot 

policist tudi na prizorišča nesreč in da ne bo le ustavljal voznike in usmerjal promet, kot 

je to sam mislil. Ko jo je vprašal, kaj je to nesreča, mu je predlagala, da gre v vrtec k 

otrokom iz skupine »Medvedki« in jih povpraša, kaj oni vedo o nesrečah in, da skupaj z 

njimi razišče, katere nesreče poznamo, kaj je potrebno v primeru nesreče narediti …  

 

Sliki 8.1 in 8.2: Medvedku se je vsak otrok najprej predstavil z imenom in ga pobožal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALVACIJA DNEVA 

Otroci so bili med predstavljanjem medvedu Jaki sprva nekoliko zadržani. Nekateri niso 

takoj želeli povedati svojega imena, ko pa jih je medved pobožal in se jim še enkrat 

predstavil, so mu tudi sami zaupali svoje ime. Mislim, da je medved kar dobra 

motivacija, saj so me otroci že prvi dan spraševali, če bo naslednji dan res spet prišel k 

nam na obisk.  
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8.2  DRUGA FAZA: Izražanje domnev  

 

Dejavnost 2: Pogovor o nesrečah (predznanje otrok) in izdelava plakata 

CILJ: Otrok posreduje svoje znanje in vedenje o tem, kaj je nesreča. 

 

Otroci so na vprašanje »Kaj je nesreča?« začeli nizati svoje domneve: 

- da je žalostno, da jokaš, 

- če se polulaš, če se udariš, 

- če se uhanček razbije, če se kozarec razbije, če se očala razbijejo,  

- Clio je hotel prehiteti en avto,  pa je v pesek priletel, potem je pa nekaj zacvililo, 

- oči ni dobro koleščke dal, pa sem padla, 

- moja mami pa včasih razbije krožnik, 

- če te nekdo ugrizne, 

- ko otrok teče po cesti, potem pa avto prileti, pa ga povozi, 

- majčka, če se raztrga, 

- če te nekdo porine, pa te boli, ko padeš. 

Živa je nato rekla, da damo obliž, če se zgodi nesreča, zato sem jih nato še spodbujala, 

da povejo, kaj naredimo potem, ko se zgodi nesreča. Povedali so: 

- »potem pa policisti pridejo pa v zapor dajo - tistega, ki je povozil otroka, 

- pa še v bolnico mora – tisti, ki ga povozi, 

- z avtom gre v bolnico – lahko z rumenim, rdečim ali modrim«. 

 

EVALVACIJA DNEVA 

Otroci so začeli počasi nizati svoje domneve. V ospredje so prišli otroci, ki tudi sicer 

veliko pripovedujejo, zato sem spodbujala tudi tiste, ki so bili bolj tihi. Ko sem otroke 

začela spraševati, kaj je nesreča, sem bila vesela vsakega odgovora. Kmalu sem 

ugotovila, da otroci pojem razumejo drugače, kot to besedo razumem sama. Med 

pogovorom je deklica povedala, da potem, ko se zgodi nesreča, damo obliž,, nato pa so 

otroci začeli naštevati tiste domneve, ki sodijo predvsem k prometnim nesrečam. Tu so 

bili torej že bolj usmerjeni v konkretnejše nesreče. Domneve otrok sem zapisala na 

plakat, nato pa smo ga namestili na oglasno desko za starše.  
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8.3 TRETJA FAZA: Iskanje informacij ter njihovo 

dokumentiranje in urejanje 

 

Dejavnost 3: Pogovor o tem, kje bi našli informacije o nesrečah  

CILJ: Otrok razmišlja in daje predloge o tem, kje bi lahko dobili čim več informacij o    

          nesrečah.  

 

Otroci so na vprašanje »Koga bi lahko še vprašali o nesrečah?« odgovarjali: 

- Zajce (otroke iz starejše skupine vrtca),  

- očije in mamice, 

- sestrice in bratce,  

- Sonjo, Barbi, Dorotejo (vzgojiteljice).  

Na vprašanje »Kje lahko še najdemo/preberemo kaj o nesrečah?« pa so odgovorili: 

- na papirju,  

- mi imamo eno knjigo o nesrečah doma, 

- dol, v knjižnici, 

- v knjigarni.  

 

Iskanje in zbiranje informacij po predlogu otrok in viri, ki sem jih predvidela sama: 

- otroci iščejo informacije doma pri starših, sestrah, bratih …; 

- otroke iz starejše skupine prosijo, da narišejo različne nesreče; 

- obiščejo vzgojiteljice vrtca in jih prosijo, da napišejo, kaj je nesreča; 

- skupaj iščemo informacije v revijah, knjigah, leksikonih; 

- obiščemo šolsko knjižnico, si izposodimo knjige o nesrečah in prisluhnemo 

pravljici, ki nam jo predstavi knjižničarka; 

- obiščemo Prostovoljno gasilsko društvo Stopiče in gasilce povprašamo o 

njihovem delu in vlogi pri nesrečah; 

- o nesrečah se pogovorimo z zobno asistentko iz zobne preventive – Zdravstvni 

dom Novo mesto, ki pri nas opravi redni letni obisk; 

- na obisk povabimo policista – Policijska postaja Novo mesto in se dogovorimo o 

vprašanjih, ki mu jih bomo zastavili; 
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- o delu reševalcev se seznanimo tako, da medse povabimo gospoda iz reševalne 

službe ZD Novo mesto;

- po telefonu poklič

- obiščemo avtokleparsko delavnico in si ogledamo poškodovane in razbite 

avtomobile ter njihovo po

- zbrane informacije beležimo na plakat ter lepimo slikovno gradivo;

- posamezne nove informacije utrjujemo z igro vlog, gibalno igro, sprehodom … 

 

Dogovorili smo se, da o omenjeni temi doma povprašajo starše, bratce in sestrice ter od 

doma prinesejo knjige in izrezke iz revij. Skupaj smo se tudi dogovorili, da bomo o tem 

obvestili tudi starše, zato sem napisala obvestilo o našem projektu.

 

Dejavnost 4: Obisk PGD

                       komentarji otrok

CILJ: Otrok se seznani z delom prostovoljnega gasilca

          znanje o delu gasilcev

 

Vsako leto se ob mesecu varstva pred požari z doma

njihovega prostovoljnega gasilskega društva. Za datum ob

pričetkom izvajanja projekta in ga ni bilo mogo

drugi dan. V jutranjem krogu je medved Jaka otroke seznanil, da bomo obiskali gasilce. 

Dogovorili smo se, da jim bomo povedali, da se pogovarj

spodbujala k razmišljanju, kaj bi gasilce vprašali. Skupaj smo se dogovorili, da jih lahko 

vprašamo, kako gasijo požar, kaj moramo mi narediti v primeru požara in kaj delajo 

gasilci - v katerih nesrečah pomagajo. Gasilci so nam p

 

Pri pogovoru z njimi smo izvedeli, da:

- pomagajo ljudem v požarih,

- pomagajo pri poplavah s 

- priskočijo na pomo

- moramo v primeru požara in drugih nesre
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alcev se seznanimo tako, da medse povabimo gospoda iz reševalne 

službe ZD Novo mesto; 

po telefonu pokličemo voznika avtovleke, da nam prikaže nalaganje vozila;

emo avtokleparsko delavnico in si ogledamo poškodovane in razbite 

avtomobile ter njihovo popravilo; 

zbrane informacije beležimo na plakat ter lepimo slikovno gradivo;

posamezne nove informacije utrjujemo z igro vlog, gibalno igro, sprehodom … 

Dogovorili smo se, da o omenjeni temi doma povprašajo starše, bratce in sestrice ter od 

knjige in izrezke iz revij. Skupaj smo se tudi dogovorili, da bomo o tem 

obvestili tudi starše, zato sem napisala obvestilo o našem projektu. 

bisk PGD Stopiče (prostovoljnega gasilskega društva

komentarji otrok 

trok se seznani z delom prostovoljnega gasilca, posreduje svoje vedenje in 

znanje o delu gasilcev.  

Vsako leto se ob mesecu varstva pred požari z domačimi gasilci dogovorimo za obisk 

njihovega prostovoljnega gasilskega društva. Za datum obiska sem izvedela tik pred 

etkom izvajanja projekta in ga ni bilo mogoče prestaviti, zato smo jih obiskali že 

drugi dan. V jutranjem krogu je medved Jaka otroke seznanil, da bomo obiskali gasilce. 

Dogovorili smo se, da jim bomo povedali, da se pogovarjamo o nesre

spodbujala k razmišljanju, kaj bi gasilce vprašali. Skupaj smo se dogovorili, da jih lahko 

vprašamo, kako gasijo požar, kaj moramo mi narediti v primeru požara in kaj delajo 

v katerih nesrečah pomagajo. Gasilci so nam predstavili svoje delo in opremo. 

Pri pogovoru z njimi smo izvedeli, da: 

pomagajo ljudem v požarih, 

pomagajo pri poplavah s črpanjem vode iz prostorov, 

ijo na pomoč tudi v prometnih nesrečah, 

moramo v primeru požara in drugih nesreč takoj poklicati številko 112.
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zbrane informacije beležimo na plakat ter lepimo slikovno gradivo; 

posamezne nove informacije utrjujemo z igro vlog, gibalno igro, sprehodom …  

Dogovorili smo se, da o omenjeni temi doma povprašajo starše, bratce in sestrice ter od 

knjige in izrezke iz revij. Skupaj smo se tudi dogovorili, da bomo o tem 

prostovoljnega gasilskega društva), 

posreduje svoje vedenje in    

imi gasilci dogovorimo za obisk 

iska sem izvedela tik pred 
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drugi dan. V jutranjem krogu je medved Jaka otroke seznanil, da bomo obiskali gasilce. 

amo o nesrečah. Otroke sem 

spodbujala k razmišljanju, kaj bi gasilce vprašali. Skupaj smo se dogovorili, da jih lahko 

vprašamo, kako gasijo požar, kaj moramo mi narediti v primeru požara in kaj delajo 

redstavili svoje delo in opremo.  
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Sliki 8.3 in 8.4: Otroci so tudi sami poskusili, kako se z vodo in s cevjo gasi požar.  

S curkom vode so skušali zadeti cilj. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8.5: Ob koncu našega druženja nas je gasilec z gasilskim vozilom odpeljal v vrtec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vrnitvi v vrtec sem zapisala otrokove vtise z obiska pri gasilcih. Povedali so; 

KAJ TI JE BILO PRI GASILCIH NAJBOLJ VŠEČ? 

LEJA: »Ko so »špricali« z vodo, pa ko smo peljali se v vrtec.« 

ZALA: »Voda, ko »špricaš«. Jaz sem »špricala«, pa gasilci.« 

NINA: »Ko smo »špricali« vodo.« 

ANA: »Škornji od gasilcev, pa kapa in čelade.« 

URŠKA: »Ko smo se s« tamalim« gasilskim avtom peljali.« 

VITA: »Stari ata je bil pri gasilcih.« 

KRISTIAN: »Ko sem »šprical« z vodo.« 

LENART: »Ko smo se peljali z gasilskim avtom v vrtec.« 

ZARA: »Za jest mi je bilo všeč – napolitanke pa smoki.« 

ŽIVA: »Ko smo se peljali z gasilcem.« 

TAMARA: »Cevi in voda.« 
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KAJ GASILCI DELAJO? 

LEJA: »Gasilci vodo »špricajo.« 

NINA: »Požar gasijo, pa vodo črpajo ven iz hiše, če je poplava.« 

ZALA: »Tudi gasijo požar in vozijo avtomobile. Pa krave stojijo v vodi in čakajo                

gasilce, ko je poplava, kokoši pa stojijo gor v gnezdih. Potem pa gasilci                 

pridejo in jih rešijo.« 

ANA: »Če je požar, ga pogasijo. Če gredo tudi v požar, si bodo kape dali in rokavice,      

da se ne bodo spekli. Potem pa pritisnejo na gumb in zatrobi sirena. Ko so bile poplave, 

so morali pa škornje obut.« 

URŠKA: »Požar pogasijo z vodo, pa če je poplava, odpeljejo vodo.« 

VITA: »Lučke imajo v gasilskem domu.« 

KRISTIAN: »Gasijo ogenj. Rešijo strice in tete, ko je poplava.« 

LENART: »Gasijo požar, pa črpajo vodo z gasilsko cevjo.« 

EMA: »Ogenj se je zažgal in ga gasilci ugasnejo. Če bo ogenj se zažgal, bo šel noter, v 

sobo in bodo prišli gasilci.«  

ZARA: »Požar pogasijo.« 

ŽIVA: »Pomagajo. Črpajo vodo, če je poplava. Gasijo ogenj, če je požar.« 

TAMARA: »Vodo ven iz hiše dajo, pa pogasijo požar, da ga ni več.« 

 

EVALVACIJA DNEVA 

Med samim razgovorom z gasilci sem otroke spodbujala, da jim zastavijo vprašanja, 

vendar so bili zelo zadržani. Tudi pri »gašenju« oz.«špricanju« z vodo v cilj niso želeli 

vsi sodelovati in so raje opazovali otroke iz starejše skupine. Mislim, da imajo do 

gasilcev otroci nek strah, kar pa sem opazila predvsem pri mlajših, ki so želeli biti v 

bližini vzgojiteljice in mene. Živa pa je že v jutranjem krogu povedala, da ne želi h 

gasilcem. Dogovorili sva se, da se bo držala mene, povedala pa sem ji še, naj dobro 

posluša, ko bodo gasilci povedali, kaj oni delajo. Ob koncu našega obiska se je 

postopoma že oddaljila od mene in mi potem tudi povedala, da so prijazni in da 

pomagajo ljudem. Po obisku pri gasilcih sem zapisala komentarje otrok, ki jih bova z 

vzgojiteljico umestili v mapo »Jaz škrat«. Ta otroka spremlja od vstopa v vrtec do 

odhoda v šolo ter jo otroci ob koncu leta odnesejo domov. Komentarje otrok smo obesili 

tudi na pano za starše. 
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Dejavnost 5: Iskanje informacij o nesrečah pri starejših otrocih in vzgojiteljicah,    

                      izdelava plakata in poslušanje zgodbe »Ježek Snežek in potres« 

CILJ: Otrok se seznani z iskanjem, zbiranjem in beleženjem informacij. 

          

Pri jutranjem krogu je otroke spet obiskal medved Jaka in ugotovil, da so na nalogo, ki 

jim jo je dal, čisto pozabili. Izrezke iz časopisov (o nesrečah) ni prinesel nihče, starše pa 

so tudi pozabili vprašati kaj o nesrečah, kot so sami povedali. Zala in njena mamica, (ki 

skrbno bere obvestila) pa sta se spomnili na nalogo in prinesli zgodbo o potresu. Skupaj 

smo nato ugotavljali, kako bi lahko prišli do informacij in se ob tem spomnili, da smo 

prvi dan zapisali, koga lahko še vprašamo. Dogovorili smo se, da bomo obiskali starejše 

otroke in vzgojiteljice. Delo je potekalo v dveh skupinah. Starejši otroci so šli v starejšo 

skupino (k »Zajčkom«), kjer so otroke prosili, da jim povejo, kakšne nesreče poznajo 

ter to tudi narišejo, mlajši otroci pa so šli k vzgojiteljicama v mlajšo skupino in ju 

prosili, da napišeta, kaj je nesreča.  

 

Slike 8.6, 8.7 in 8.8: Pogovor ob pridobljenih informacijah, urejanje le-teh in pregledovanje na panoju 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALVACIJA DNEVA 

Otroci so bili ponosni, ko so sami odšli po informacije k otrokom v starejšo skupino in k 

vzgojiteljicama v mlajšo skupino. Vse informacije smo kasneje skupaj pregledali. 

Starejši otroci so mlajšim pripovedovali, kaj so narisali »Zajčki«, vse, kar sta napisali 

vzgojiteljici, pa sem jim prebrala jaz. Vprašala sem jih, kaj bi lahko z vsemi 

informacijami naredili in so povedali, da jih lahko nalepimo na papir. Otroci so nato po 

želji prihajali k mizi, kjer smo vse dobljene informacije nalepili na plakat. Kasneje smo 

ga obesili na oglasno desko za starše. Pred počitkom nam je Zala obnovila zgodbo 

»Ježek Snežek in potres«.  
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Slika 8.9: Zala med pripovedovanjem zgodbe »Ježek Snežek in potres«

 

 

 

 

Dejavnost 6: Obisk zobne asistentke iz Zdravstvenega doma Novo mesto

CILJ: Otrok spoznava razli

          obstoječe znanje in jih ob pomo

 

Tudi ta obisk je bil dogovorjen že pred za

Kljub temu je medved Jaka otroke vprašal, ali se tudi z zobem lahko zgodi kakšna 

nesreča. Otroci so začeli pripovedovati, da lahko pademo in si izbijemo zob ali pa 

pademo s kolesom ali pa medtem ko ska

zobni asistentki povedali, da se pogovarjamo o nesre

nesrečah in nezgodah.  

 

Slike 8.10, 8.11 in 8.12: Pogovor z zobno asistentko, risanje priporo

Izvedeli smo, da: 

- če hitro tečemo v dolino, lahko pademo in si izbijemo zob;

- ne tekamo z igračami v roki, da se lahko pri padcu ujamemo z rokami;

- ne tekamo s hrano in bonboni v ustih, ker se lahko ob padcu zadušimo;

- če smo neprevidni, č

- na zadnjem sedežu v avtomobilu ne ližemo bonbonov, ne žve

gumijev in ne jemo, ker lahko ob zaviranju pride do zadušitve.

 

 

 
Seznanila nas je, da moramo v primeru potr

- v prostoru hitro pod mizo ali med

podboje vrat,

- če smo zunaj, te

- za pomoč
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9: Zala med pripovedovanjem zgodbe »Ježek Snežek in potres«

 

 

 

bisk zobne asistentke iz Zdravstvenega doma Novo mesto

poznava različne vire informacij, novo pridobljene informacije vklju

e znanje in jih ob pomoči vzgojitelja zapiše na plakat. 

obisk je bil dogovorjen že pred začetkom izvajanja projekta v naši skupini. 

Kljub temu je medved Jaka otroke vprašal, ali se tudi z zobem lahko zgodi kakšna 

čeli pripovedovati, da lahko pademo in si izbijemo zob ali pa 

m ali pa medtem ko skačemo. Skupaj smo se dogovorili, da bomo tudi 

zobni asistentki povedali, da se pogovarjamo o nesrečah in jo povprašali o morebitnih 

12: Pogovor z zobno asistentko, risanje priporočil/prepovedi in izdelan plakat

 

emo v dolino, lahko pademo in si izbijemo zob; 

čami v roki, da se lahko pri padcu ujamemo z rokami;

ne tekamo s hrano in bonboni v ustih, ker se lahko ob padcu zadušimo;

idni, če skačemo po postelji, se lahko poškodujemo;

na zadnjem sedežu v avtomobilu ne ližemo bonbonov, ne žvečimo žve

gumijev in ne jemo, ker lahko ob zaviranju pride do zadušitve. 
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Seznanila nas je, da moramo v primeru potresa: 
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podboje vrat, 

e smo zunaj, tečemo stran od hiš, 

za pomoč pokličemo številko 112. 
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9: Zala med pripovedovanjem zgodbe »Ježek Snežek in potres«. 

bisk zobne asistentke iz Zdravstvenega doma Novo mesto 

novo pridobljene informacije vključuje v      

 

etkom izvajanja projekta v naši skupini. 

Kljub temu je medved Jaka otroke vprašal, ali se tudi z zobem lahko zgodi kakšna 

eli pripovedovati, da lahko pademo in si izbijemo zob ali pa 

emo. Skupaj smo se dogovorili, da bomo tudi 

ah in jo povprašali o morebitnih 

ovedi in izdelan plakat 

ami v roki, da se lahko pri padcu ujamemo z rokami; 

ne tekamo s hrano in bonboni v ustih, ker se lahko ob padcu zadušimo; 

emo po postelji, se lahko poškodujemo; 

čimo žvečilnih  
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EVALVACIJA DNEVA 

Otroke sem izzvala, da sami povejo zobni

postavijo vprašanje. Tokrat so bili že bolj odprti in so z zobno asistentko komunicirali. 

Ob koncu razgovora smo se dogovorili, da bomo skušali sami narisati, kar 

izvedeli, poleg tega pa bomo prosili tudi s

priporočila in prepovedi. Skupaj smo

in vse izobesili na pano za starše, kjer so si jih tudi otroci pogosto ogledovali.

 

Dejavnost 7: Obisk v knjižnici, poslušanje

                      zbiranje ustrezne literature

 CILJ: Otrok se navaja na primerno i

           kot vir informacij.

 

Ker vsak petek obiščemo knjižnico, je medved Ja

izvedeli o nesrečah. Že prvi dan so predlagali, da lahko informacije dobimo v knjižnici. 

Otroci so med pogovorom predlagali, da bi si kakšno knjigo izbrali v knjižnici in jo 

odnesli s sabo v vrtec. V knjižnici smo pri

knjižničarka Jelka. Iz zgodbe »Ježek Snežek in požar smo izvedeli, da:

- se ne smemo igrati z vžigalicami in ognjem;

- v primeru požara pokli

- moramo v primeru požara 

- moramo potipati vrata, preden jih želimo odpreti. 

odpreti, ker lahko v sosednjem prostoru že mo

- se moramo skozi zadimljen prostor plaziti pri tleh, kjer je ve

- se povaljamo po tleh, 

 

Knjižničarka nam je pripravila nekaj knjig, ki smo jih vzeli s seboj v vrtec. Otrokom 

sem na mizi razstavila poleg teh tudi druge knjige, ki so imele druga

Otroci so z zanimanjem pregledovali knjige in zanimivosti kazali in pripovedovali tudi 

drugim otrokom. Knjige, v katerih ni bilo ni

bomo v prihodnjih dneh še ogledali.
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Otroke sem izzvala, da sami povejo zobni asistentki o čem se pogovarjamo in ji 

postavijo vprašanje. Tokrat so bili že bolj odprti in so z zobno asistentko komunicirali. 

Ob koncu razgovora smo se dogovorili, da bomo skušali sami narisati, kar 

, poleg tega pa bomo prosili tudi starejše otroke, naj nam narišejo omenjena 

ila in prepovedi. Skupaj smo jih nato pregledali, prečrtali, kar je prepovedano

in vse izobesili na pano za starše, kjer so si jih tudi otroci pogosto ogledovali.

bisk v knjižnici, poslušanje zgodbe »Ježek Snežek in požar«, 

zbiranje ustrezne literature 

trok se navaja na primerno in kulturno obnašanje v knjižnic, spoznava knjigo 

kot vir informacij. 

čemo knjižnico, je medved Jaka otroke vprašal, kje bi lahko še kaj 

ah. Že prvi dan so predlagali, da lahko informacije dobimo v knjižnici. 

Otroci so med pogovorom predlagali, da bi si kakšno knjigo izbrali v knjižnici in jo 

odnesli s sabo v vrtec. V knjižnici smo prisluhnili tudi zgodbi, ki nam jo je prebrala 

arka Jelka. Iz zgodbe »Ježek Snežek in požar smo izvedeli, da:

se ne smemo igrati z vžigalicami in ognjem; 

v primeru požara pokličemo številko 112; 

moramo v primeru požara čim prej steči ven;    

otipati vrata, preden jih želimo odpreti. Če so vro

odpreti, ker lahko v sosednjem prostoru že močno gori; 

se moramo skozi zadimljen prostor plaziti pri tleh, kjer je več zraka;

se povaljamo po tleh, če nam zagori obleka, da zadušimo dim.

arka nam je pripravila nekaj knjig, ki smo jih vzeli s seboj v vrtec. Otrokom 

sem na mizi razstavila poleg teh tudi druge knjige, ki so imele druga

Otroci so z zanimanjem pregledovali knjige in zanimivosti kazali in pripovedovali tudi 

drugim otrokom. Knjige, v katerih ni bilo nič o nesrečah, smo odstranili, preostale pa si 

bomo v prihodnjih dneh še ogledali. 
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em se pogovarjamo in ji 

postavijo vprašanje. Tokrat so bili že bolj odprti in so z zobno asistentko komunicirali. 

Ob koncu razgovora smo se dogovorili, da bomo skušali sami narisati, kar smo novega 

tarejše otroke, naj nam narišejo omenjena 

kar je prepovedano 

in vse izobesili na pano za starše, kjer so si jih tudi otroci pogosto ogledovali. 

zgodbe »Ježek Snežek in požar«,     

n kulturno obnašanje v knjižnic, spoznava knjigo     

ka otroke vprašal, kje bi lahko še kaj 

ah. Že prvi dan so predlagali, da lahko informacije dobimo v knjižnici. 

Otroci so med pogovorom predlagali, da bi si kakšno knjigo izbrali v knjižnici in jo 

sluhnili tudi zgodbi, ki nam jo je prebrala 

arka Jelka. Iz zgodbe »Ježek Snežek in požar smo izvedeli, da: 

e so vroča, jih ne smemo 

se moramo skozi zadimljen prostor plaziti pri tleh, kjer je več zraka; 

e nam zagori obleka, da zadušimo dim. 

arka nam je pripravila nekaj knjig, ki smo jih vzeli s seboj v vrtec. Otrokom 

sem na mizi razstavila poleg teh tudi druge knjige, ki so imele drugačno tematiko. 

Otroci so z zanimanjem pregledovali knjige in zanimivosti kazali in pripovedovali tudi 

ah, smo odstranili, preostale pa si 
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Slike 8.13, 8.14 in 8.15: Pogovor s knjižničarko, ogledovanje in izbiranje ustreznih knjig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALVACIJA DNEVA 

Takoj ko smo prišli v knjižnico, so otroci z navdušenjem začeli knjižničarki 

pripovedovati, da smo prišli po knjige o nesrečah. Knjižničarka jih je vprašala, kaj o 

nesrečah že vejo, nato pa predlagala, da najprej prisluhnejo, kaj se je nekoč zgodilo 

nekemu dečku in Ježku Snežku. Otroci so takoj povedali, da to zgodbo že poznajo, 

vendar pa je bila tema, ki jo je izbrala knjižničarka, »Ježek Snežek in požar.« Ob koncu 

jih je knjižničarka vprašala, kaj morajo narediti, če pride do požara. Otroci so si zelo 

zapomnili in sodelovali v pogovoru. Pri pregledovanju knjig so otroci z zanimanjem 

iskali, ali bodo našli kaj o nesrečah in nato odstranili knjige z drugačno tematiko. 

Opazila sem, da se je otrokom to, da so sami našli ustrezne knjige, zdelo zelo 

pomembno. Med prebiranjem so drug drugemu kazali in pripovedovali, kaj je v 

posamezni knjigi, ter se veselili vsake fotografije posebej, ki je prikazovala  katero 

izmed nesreč, saj so jo sami našli. Spoznala sem, da otrokom vedno preveč ponudimo 

»na pladnju« in jim ne omogočimo, da bi sami našli ustrezne informacije, pač pa gremo 

v knjižnico in jim z informacijami postrežemo.  
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Dejavnost 8: Izrezovanje slik o nesre

                      individualno opisovanje slike

                      iz knjižnice

CILJI: Otrok se seznani z razli

iskanje informacij v revijah,

tehniki striženja in lepljenja. 

 

V jutranjem krogu smo pregledali, kaj so otroci v prejšnjih dneh prinesli od doma. Za 

izdelavo diagrama sem tudi sama od doma prinesla revije. Delo je potekalo v dveh 

skupinah, ki sta se med sabo menjali.

 

 

 

V prvi skupini so otroci

iskali nesreče (zanje 

otrocih iz starejše skupine in pri 

vzgojiteljicah) ter jih izrezovali.
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Izrezovanje slik o nesrečah iz revij in izdelava diagrama, 

individualno opisovanje slike, prebiranje literature, ki smo jo prinesli 

iz knjižnice 

trok se seznani z različnimi vrstami nesreč, se navaja na čim bolj samostojno 

kanje informacij v revijah, med postopkom izdelave diagrama uporablja 

a in lepljenja.  

V jutranjem krogu smo pregledali, kaj so otroci v prejšnjih dneh prinesli od doma. Za 

izdelavo diagrama sem tudi sama od doma prinesla revije. Delo je potekalo v dveh 

skupinah, ki sta se med sabo menjali. 

Slika 8.16: Izrezovanje nesreč iz revij 

prvi skupini so otroci z vzgojiteljico 

 smo izvedeli pri 

otrocih iz starejše skupine in pri 

jiteljicah) ter jih izrezovali.               

 

                                        

                                         Slika 8.17: Izdelovanje diagrama 

 

 

V drugi skupini smo s preostalimi otroki 

naredili diagram. Otroke sem spodbujala 

k iskanju simbola, s katerim bi ozna

posamezne skupine nesre

napisala vrsto nesreče, otroci pa so poleg 

narisali še simbol za posamezno nesre
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ah iz revij in izdelava diagrama,  

, prebiranje literature, ki smo jo prinesli    

se navaja na čim bolj samostojno 

med postopkom izdelave diagrama uporablja 

V jutranjem krogu smo pregledali, kaj so otroci v prejšnjih dneh prinesli od doma. Za 

izdelavo diagrama sem tudi sama od doma prinesla revije. Delo je potekalo v dveh 

drugi skupini smo s preostalimi otroki 

naredili diagram. Otroke sem spodbujala 

k iskanju simbola, s katerim bi označili 

posamezne skupine nesreč. Na vrhu sem 

če, otroci pa so poleg 

imbol za posamezno nesrečo. 



Meglič B. Učenje z raziskovanjem v vrtcu: »Kaj je nesre
Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 

 
Za prometne nesreče so otroci predlagali in narisali cesto. Poplave smo ozna

znakom, ki prikazuje vodo. Poleg smo nalepili tudi plazove. Za potres smo narisali 

kamne - ostanke hiše. Letalsko  nesre

oblakov. Za nesreče v vodnem prometu so narisali valove. Med druge nesre

nalepili poškodbe, reševanje rudarjev

jih umestili na pravo mesto. Ob koncu smo še enkrat p

nalepili, ter plakat obesili na pano za starše.

revijah, smo ugotovili, da je najve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALVACIJA DNEVA 

Pri iskanju so otroci aktivno sodelovali in med vsemi slikami skušali izluš

ter jih nato  razvrstili/umestili ter nalepili v pravilno skupino

sem ugotovila, da večina otrok ne prepozna in ne poimenuje reševalcev, gasi

policistov. Dobila sem idejo, da predvsem za lastno 

glede poznavanja teh oseb,

ter zapišem njihov opis fotografije ob za

nek vpogled v otrokovo za

projekta. Otrokov začetni in kon

projekta. 

 

Z vsakim otrokom sem indi

prevrnjeno vozilo, poleg pa so bili gasilci, reševalci in policist
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če so otroci predlagali in narisali cesto. Poplave smo ozna

znakom, ki prikazuje vodo. Poleg smo nalepili tudi plazove. Za potres smo narisali 

ostanke hiše. Letalsko  nesrečo smo označili z narisanim znakom letala in 

e v vodnem prometu so narisali valove. Med druge nesre

nalepili poškodbe, reševanje rudarjev ... Postopoma smo slike z nesre

jih umestili na pravo mesto. Ob koncu smo še enkrat povedali, katere vrste nesre

nalepili, ter plakat obesili na pano za starše. Ob pregledu vseh nesreč

revijah, smo ugotovili, da je največ fotografij o nesrečah na cesti. 

Slika 8.18: Pogovor ob diagramu 

aktivno sodelovali in med vsemi slikami skušali izluš

ter jih nato  razvrstili/umestili ter nalepili v pravilno skupino. Pri izdelovanju diagrama 

čina otrok ne prepozna in ne poimenuje reševalcev, gasi

policistov. Dobila sem idejo, da predvsem za lastno spremljanje otrokovega »napredka« 

glede poznavanja teh oseb, otrokom pokažem fotografijo nesreče, kjer so vse te osebe, 

fotografije ob začetku in koncu projekta. Na ta na

nek vpogled v otrokovo začetno poznavanje teh oseb ter morebitno razliko ob zaklju

četni in končni opis slike sem zapisala skupaj ob zaklju

Z vsakim otrokom sem individualno zapisala opis fotografije, na ka

prevrnjeno vozilo, poleg pa so bili gasilci, reševalci in policist (stran 74 in 7
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e so otroci predlagali in narisali cesto. Poplave smo označili z 

znakom, ki prikazuje vodo. Poleg smo nalepili tudi plazove. Za potres smo narisali 

ili z narisanim znakom letala in 

e v vodnem prometu so narisali valove. Med druge nesreče pa smo 

... Postopoma smo slike z nesrečami razvrstili in 

ovedali, katere vrste nesreč smo 

Ob pregledu vseh nesreč, ki smo jih našli v 

aktivno sodelovali in med vsemi slikami skušali izluščiti le nesreče 

Pri izdelovanju diagrama 

ina otrok ne prepozna in ne poimenuje reševalcev, gasilcev in 

spremljanje otrokovega »napredka« 

kjer so vse te osebe, 

. Na ta način sem dobila 

etno poznavanje teh oseb ter morebitno razliko ob zaključku 

zapisala skupaj ob zaključku 

, na kateri je bilo 

(stran 74 in 75).  
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Dejavnost 9: Zgodba »Ježek Snežek in poplava«, 

                      gibalna igra »Poplava, potres, požar«

CILJ: Otrok posluša novo zgodbo

          na, ob ter aktivno sodeluje pri gibalni igri in upošteva 

 

V jutranjem krogu smo si najprej pogledali, kaj je prinesla Zala. Doma je namre

revij izrezala sveče, vrtalni

ob svečo spečemo, z vrtalnim strojem poškodujemo … 

 

Otrokom sem povedala zgodbo »Ježek Snežek in poplava«.

zgodbama o Ježku Snežku. Preko zgodb so tako že spoznali, k

primeru požara in kaj v primeru potresa. Iz zgodbe »Ježek Snežek in poplava« smo 

izvedeli, da:  

- se v primeru poplave 

zgornje nadstropje,

- pokličemo na pomo

- ne smemo ven, ker nas narasla voda, 

ki ima močan tok, lahko odnese.

 

 

Po zgodbi smo narisali, kaj je potrebno v primeru posamezne naravne nesre

ter opozorila nalepili na omaro. Igrali smo se tudi gibalno igro »Poplava, potres, požar«.

Sliki 8.20
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godba »Ježek Snežek in poplava«,  

a igra »Poplava, potres, požar« 

novo zgodbo; se seznani z novo igro, njenimi pravili 

ktivno sodeluje pri gibalni igri in upošteva dogovorjena 

V jutranjem krogu smo si najprej pogledali, kaj je prinesla Zala. Doma je namre

e, vrtalni stroj … in nam povedala, da je to tudi nevarno, ker se lahko 

emo, z vrtalnim strojem poškodujemo …  

Otrokom sem povedala zgodbo »Ježek Snežek in poplava«. Seznanili so se že z dvema 

zgodbama o Ježku Snežku. Preko zgodb so tako že spoznali, kaj je potrebno narediti v 

primeru požara in kaj v primeru potresa. Iz zgodbe »Ježek Snežek in poplava« smo 

Slika 8. 19: Poslušanje zgodbe in pogovor 

se v primeru poplave čim prej umaknemo v 

zgornje nadstropje, 

emo na pomoč številko 112, 

ne smemo ven, ker nas narasla voda,  

an tok, lahko odnese. 

Po zgodbi smo narisali, kaj je potrebno v primeru posamezne naravne nesre

ter opozorila nalepili na omaro. Igrali smo se tudi gibalno igro »Poplava, potres, požar«.

 

20 in 8.21: Risanje opozorila za poplavo in dim v prostoru
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njenimi pravili in pojmi pod,     

dogovorjena pravila. 

V jutranjem krogu smo si najprej pogledali, kaj je prinesla Zala. Doma je namreč iz 

in nam povedala, da je to tudi nevarno, ker se lahko 

Seznanili so se že z dvema 

aj je potrebno narediti v 

primeru požara in kaj v primeru potresa. Iz zgodbe »Ježek Snežek in poplava« smo 

Po zgodbi smo narisali, kaj je potrebno v primeru posamezne naravne nesreče narediti, 

ter opozorila nalepili na omaro. Igrali smo se tudi gibalno igro »Poplava, potres, požar«. 

in dim v prostoru 
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Slike 8.22, 8.23 in 8.24: Opozorilo za požar, potres in dim v prostoru 

 

 Slika 8.25: Pri gibalni igri so otroci na znak »poplava« čim  

hitreje splezali visoko od tal.  

 

Slika 8.26: Ko so zaslišali znak za potres, so se hitro  

splazili pod mizo. 

 

Slika 8.27: Pri znaku za požar so stekli ven, ko je zagorela 

obleka, pa so se povaljali po tleh. 

 

 

 

 

 

EVALVACIJA DNEVA 

Po novi zgodbi »Ježek Snežek in poplava« sem otrokom zastavila vprašanja, ki so 

zapisana na koncu zgodbe. Ker je že nekaj dni, odkar so prisluhnili preostalima 

zgodbama, sem jim postavljala tudi vprašanja o ukrepih pri poplavi in požaru. Glede na 

odgovore, ki so jih povedali otroci, lahko rečem, da so si zelo zapomnili, kako ukrepati 

v primeru teh treh naravnih nesreč. Ko sem otroke vprašala, kako bi si najlažje 

zapomnili, kaj je potrebno narediti ob posamezni nesreči, so predlagali, da lahko vse 

narišemo. Vsa opozorila smo torej narisali in jih pritrdili na omaro. Med risanjem je 

Maj povedal, da on pozna tako igro, kjer je poplava. Dogovorili smo se, da se bomo 

igrali igro »Poplava, potres, požar«. Najprej smo skupaj gibalno uprizorili, kar je 

potrebno narediti v primeru posamezne nesreče, nato pa so otroci na znak izvedli 

dogovorjeno pravilo. Igrico smo se kasneje igrali tudi tako, da sem otrokom le pokazala 

risbo, oni pa so pravilno odreagirali.  
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Dejavnost 10: Medved Jaka v prometu, pogovor o varni udeležbi v prometu, 

                        simbolna 

  

CILJ:Otrok razmišlja o prepre

          vzdušje pri simbolni igri.

 

Slika 8.28: Medved Jaka se je z otroki pogovarjal o varni udeležbi v prometu.

 

Jaka je s svojim vozilom potoval po po

skupaj sestavili, otroci pa so mu pripovedovali, kaj 

mora na posameznih mestih narediti, da ne povzro

nesreče: 

- preden je pričel z vožnjo, se je v avtu na opozorilo otrok privezal z varnostnim  

pasom; 

- na prehod za pešce ga je opozoril pro

deklica, so ga otroci opozorili, da mora ustaviti;

- ko je na semaforju svetila rde

ustaviti, nato se je pri oranžni pripravil na nadaljevanje z vožnjo, ko je 

zasvetila  zelena lu

- pred zapornicami, ki so varovale železniško progo, je na opozorilo otrok moral 

Jaka zaustaviti avtomobil. Z vožnjo je nadaljeval, ko so se zapornice dvignile  

in s tem sprostile cestni promet.

 

Slike 8.29, 8.30 in 8.31: Otroci so se v skupinah igrali simbolno igro promet in mehani
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edved Jaka v prometu, pogovor o varni udeležbi v prometu, 

simbolna igra »promet« 

mišlja o preprečitvi nesreče, se vključuje v prijetno ter sproš

vzdušje pri simbolni igri. 

: Medved Jaka se je z otroki pogovarjal o varni udeležbi v prometu.

Jaka je s svojim vozilom potoval po poti, ki smo jo 

skupaj sestavili, otroci pa so mu pripovedovali, kaj 

mora na posameznih mestih narediti, da ne povzroči 

 

 

čel z vožnjo, se je v avtu na opozorilo otrok privezal z varnostnim  

na prehod za pešce ga je opozoril prometni znak. Ker je na prehod stopila         

deklica, so ga otroci opozorili, da mora ustaviti; 

ko je na semaforju svetila rdeča luč, so ga otroci opozorili, da mora avtomobil  

ustaviti, nato se je pri oranžni pripravil na nadaljevanje z vožnjo, ko je 

etila  zelena luč, pa je nadaljeval z vožnjo; 

pred zapornicami, ki so varovale železniško progo, je na opozorilo otrok moral 

Jaka zaustaviti avtomobil. Z vožnjo je nadaljeval, ko so se zapornice dvignile  

in s tem sprostile cestni promet. 

troci so se v skupinah igrali simbolno igro promet in mehani
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edved Jaka v prometu, pogovor o varni udeležbi v prometu,  

prijetno ter sproščeno   

: Medved Jaka se je z otroki pogovarjal o varni udeležbi v prometu. 

el z vožnjo, se je v avtu na opozorilo otrok privezal z varnostnim  

metni znak. Ker je na prehod stopila         

, so ga otroci opozorili, da mora avtomobil  

ustaviti, nato se je pri oranžni pripravil na nadaljevanje z vožnjo, ko je 

pred zapornicami, ki so varovale železniško progo, je na opozorilo otrok moral 

Jaka zaustaviti avtomobil. Z vožnjo je nadaljeval, ko so se zapornice dvignile  

troci so se v skupinah igrali simbolno igro promet in mehanično delavnico. 
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EVALVACIJA DNEVA 

Ko je medved Jaka na opozorila otrok previdno prevozil vso pot, je bil prepričan, da že 

dobro vozi avto in da se lahko pelje tudi hitreje. Ker je bil nepreviden, se je zaletel v 

hišo in pri tem razbil avto. Otroke je vprašal, kaj naj stori, ti pa so mu povedali, naj 

avto odpelje k mehaniku, da ga bo popravil. Zanimalo ga je, kako naj razbit in 

poškodovan avto pripelje do mehanika in so mu starejši otroci svetovali, naj pokliče 

avtovleko. Ana je nato predlagala, da lahko njegovo vozilo popravijo oni sami, saj je 

bilo sestavljeno iz lego kock. Z veseljem so se lotili popravila in se ob tem igrali tudi 

simbolno igro promet, kjer so drug drugega opozarjali na pravila in prometne znake ob 

cestišču.  

 

S to dejavnostjo sem želela otroke spodbuditi k razmišljanju o varni udeležbi v prometu 

in o tem, kaj se zgodi z vozilom v primeru, ko pride do prometne nesreče.  

 

Dejavnost 11: Obisk avtokleparske delavnice 

CILJ: Otrok se seznani, kako poteka proces od poškodovanega do popravljenega    

           vozila ter spozna poklic avtoklepar. 

 

V jutranjem krogu je medved Jaka otroke spomnil na njegovo včerajšnjo prehitro 

vožnjo in nesrečo, ki jo je povzročil. Še enkrat jih je vprašal, kam in kako je potrebno 

odpeljati avtomobile, ki se v nesrečah razbijejo in poškodujejo. Povedali so mu, da 

pokličemo avtovleko, nato pa ga odpeljemo k mehaniku. Vprašal jih je, ali poznajo 

kakšnega »mehanika«, ki bi popravil njegovo razbito vozilo. Zala je povedala, da ima 

mojster Miha pri  Nodiju mehanično delavnico in da si jo lahko pogledamo v risanki. 

Otroci so takoj začeli pripovedovati, da imajo doma risanko o Nodiju, zato smo se 

dogovorili, da jo lahko prinesejo v vrtec, da si jo skupaj ogledamo. Otroci so Jaki tudi 

povedali, da mu lahko oni popravijo vozilo, kar so naredili že prejšnji dan. Maj pa je 

povedal, da njegov oči tudi popravlja avtomobile v delavnici, vendar je trenutno doma, 

ker si je poškodoval nogo. Povedal je, da on ve, kako se pride do delavnice in nam 

lahko pokaže pot.  
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Skupaj smo se odločili, da nas Maj odpelje do avtokleparske delavnice. Tam smo si 

ogledali razbite in poškodovane avtomobile, kleparsko delavnico, avtoličarsko 

delavnico in sušilnico za sveže prebarvana vozila. 

 

Slike 8.32, 8.33 in 8.34: Sprehod do avtokleparske delavnice, ogled poškodovanih vozil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALVACIJA DNEVA 

Za ta dan sem se dogovorila z voznikom avtovleke, da ga z otroci pokličemo, da k nam 

pride s svojim vozilom. Žal mi je malo pred našim klicem sporočil, da mora na nujno 

vožnjo po poškodovano vozilo. 

Otroci so se zelo veselili ogleda razbitih vozil v avtokleparski delavnici in so si jih z 

zanimanjem ogledovali ter opisovali, kaj se je z vozilom zgodilo in kaj bodo naredili 

avtokleparji. Ko smo lastnikoma avtokleparske delavnice povedali, da se pogovarjamo 

o nesrečah, sta nam zaupala, da so imeli malo pred našim obiskom v popravilu tudi 

reševalno vozilo. Otroke je zanimalo, če so se tudi oni zaleteli, zato smo se dogovorili, 

da bomo naslednji dan na računalniku poiskali gasilska, reševalna in policijska vozila 

ter različne nesreče in si jih skupaj ogledali. 
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Dejavnost 12: Ogled policijskega, gasilskega in reševalnega vozila ter razli

                        nesreč, risanje omenjenih vozil, ogled risane

CILJ: Otrok spoznava razli

          likovno izraža in sam ustvarja izdelek.

 

Skupaj smo si s pomočjo ra

ogledali policijsko, gasilsko in reševalno vozilo, 

se pogovarjali, kdo se v posameznemu

vozi in jih opisovali 

opozorilne luči).  

Pogledali smo tudi fotogra

je zgodilo in zakaj se je posamezna nesre

 

Zala je v vrtec prinesla risanko o Nodiju, drugi otroci pa so povedali, da so jo pozabili. 

Včeraj smo se sicer pogovarjali o mehani

ogledamo risanko o Nodiju, kjer ima mojster Miha svojo delavnico, vendar pa na DVD

ju, ki ga je prinesla Zala, ni bilo risanke s podobno tematiko. Otrokom sem nato 

prebrala naslove risank. Ko sem prebrala naslov »

predlagali, da si jo ogledamo. 

 

 

 

enje z raziskovanjem v vrtcu: »Kaj je nesreča?«                               
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gled policijskega, gasilskega in reševalnega vozila ter razli

č, risanje omenjenih vozil, ogled risanega filma Gasilka Danica 

trok spoznava različne vire informacij (računalniška projekc

likovno izraža in sam ustvarja izdelek. 

 

 Slika 8.35: Ogled različnih vozil in nesreč 

čjo računalniške projekcije 

ogledali policijsko, gasilsko in reševalno vozilo, 

kdo se v posameznemu vozilu 

jih opisovali (predvsem barve in 

 

 

Pogledali smo tudi fotografije različnih nesreč, ob katerih so otroci pripovedovali, kaj se 

je zgodilo in zakaj se je posamezna nesreča pripetila.  

Zala je v vrtec prinesla risanko o Nodiju, drugi otroci pa so povedali, da so jo pozabili. 

eraj smo se sicer pogovarjali o mehanični delavnici in so otroci predlagali, da si 

ogledamo risanko o Nodiju, kjer ima mojster Miha svojo delavnico, vendar pa na DVD

ju, ki ga je prinesla Zala, ni bilo risanke s podobno tematiko. Otrokom sem nato 

prebrala naslove risank. Ko sem prebrala naslov »Gasilka Danica«, so otroci takoj 

predlagali, da si jo ogledamo.  

Slika 8.36: Risanje vozila 

 

 

Po končanem ogledu fotografij in risanke je 

vsak otrok narisal reševalno, gasilsko ali 

policijsko vozilo.  
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gled policijskega, gasilskega in reševalnega vozila ter različnih    

ga filma Gasilka Danica  

unalniška projekcija), se               

, ob katerih so otroci pripovedovali, kaj se 

Zala je v vrtec prinesla risanko o Nodiju, drugi otroci pa so povedali, da so jo pozabili. 

i delavnici in so otroci predlagali, da si 

ogledamo risanko o Nodiju, kjer ima mojster Miha svojo delavnico, vendar pa na DVD-

ju, ki ga je prinesla Zala, ni bilo risanke s podobno tematiko. Otrokom sem nato 

Gasilka Danica«, so otroci takoj 

anem ogledu fotografij in risanke je 

vsak otrok narisal reševalno, gasilsko ali 
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EVALVCIJA DNEVA 

Že v jutranjem krogu je medved Jaka otroke vprašal, kaj so prejšnji dan videli v 

avtokleparski delavnici in z njimi podoživljal njihov obisk. Otrokom sem nato rekla, naj 

mu povejo, kaj smo se prejšnji dan dogovorili, saj je on ostal v vrtcu. Povedali so mu, 

da bomo na računalniku poiskali različne nesreče.  

 

Otroci so med ogledovanjem nesreč pripovedovali, kaj se je s posameznim vozilom 

zgodilo. V večini primerov so rekli, da je voznik prehitro peljal in je zato prišlo do 

nesreče. Ob vsaki novi fotografiji so se oglasili in izražali svoja čustva, začudenja in 

opažanja, medtem ko so risanko gledali v tišini in skoraj brez komentarjev. Že med 

pregledovanjem fotografij o vozilih smo se pogovarjali, da bi tudi otroci lahko narisali 

vsak svoje vozilo. Nekateri so takoj rekli, da ne znajo narisati, vendar pa jim je ob 

spodbudi zelo dobro uspelo. Skupaj smo opazovali in se pogovarjali, katere dele vozila 

je potrebno narisati. Zelo pomembne so se jim zdele opozorilne luči na strehi, kar je 

večina otrok tudi narisala. Ker je za barvanje vozil z ustrezno tempera barvo zmanjkalo 

časa, smo se dogovorili, da bomo z delom nadaljevali prihodnjič. 
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Dejavnost 13: Ogled in poslušanje izmišljene zgodbe »Lumpi Veseljak in nesreča«,   

                        ogled posnetka o nesreči »projekt Policist Leon svetuje  

                        (OŠ II Murska Sobota)«, barvanje vozil s tempera barvami  

CILJ: Otrok razvija pozitivne medosebne odnose, posluša novo izmišljeno zgodbo, 

          si ogleda igrani videoposnetek o nesreči in razmišlja o posledicah nesreče. 

 

Otroci so že v jutranjem krogu medvedu Jaki povedali, da bodo barvali vozila, ki so jih  

narisali. Ta dan pa nas je presenetil tudi Kristian, ki si je skupaj s svojo mamico med 

vikendom doma izmislil zgodbo o dečku Lumpiju Veseljaku. Ker je Kristian mamici 

pogosto stekel na cestišče, sta se o tem, kaj se mu lahko pripeti, z mamico tudi veliko 

pogovarjala. Izdelala sta knjigo z naslovom »Lumpi Veseljak in nesreča«, ki govori o 

dečku, ki je stekel na cesto, kjer ga je po nesreči zbil avto. Zgodbo je mami zapisala, 

Kristian pa jo je tudi ilustriral. V jutranjem krogu jo je predstavil vsem otrokom.  

 

Kristianova zgodba »Lumpi Veseljak in nesreča« 
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Slika 8.37: Kristian med predstavitvijo zgodbe   Ko je Kristian povedal zgodbo o Lumpiju 

Veseljaku, sem se takoj spomnila, da sem 

doma na internetu zasledila igrani video 

posnetek s podobno tematiko. Otrokom sem 

to povedala, ti pa so bili takoj navdušeni, da 

si ga tudi oni ogledajo. Igrani posnetek 

prikazuje dečka, ki prečka cesto tako, da se 

ne prepriča, ali je na cestišču kakšno vozilo, 

ne dvigne roke v opozorilo voznikom, da bo prečkal cesto, in cestišča ne prečka na 

prehodu za pešce  (»projekt Policist Leon svetuje«, OS II Murska Sobota v sodelovanju 

z Ministrstvom za notranje zadeve). Delo je potekalo v dveh skupinah, ki sta se med 

sabo zamenjali.  

Slika 8.38: Ogled videoposnetka 

 

Polovica otrok je z mano odšla v zbornico, kjer 

smo na internetu poiskali omenjeni video posnetek 

in si ga ogledali. Zgodba se zaključi tako, da deček 

poškodovan obleži na tleh, nato pa se zasliši zvok 

sirene.  

 

Preostali otroci so z vzgojiteljico ostali v igralnici, kjer so individualno s tempera 

barvami pobarvali vozilo. Vsak je povedal, katero vozilo bi naredil in ga nato pobarval 

z ustrezno barvo. 

Sliki 8.39 in 8.40: Barvanje vozil s tempera barvami 
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EVALVACIJA DNEVA 

Pred začetkom izvajanja projekta sem doma po internetu iskala prometno nesrečo, ki bi 

bila primerna, da bi jo pokazala otrokom. Večina nesreč se mi je zdela neprimerna, 

našla pa sem igrano nesrečo, ki smo si jo danes ogledali, vendar sem bila v dvomih, ali 

jim jo pokažem ali ne. Do tega  dne sem na to nesrečo kar nekako pozabila, potem pa 

me je Kristianova zgodba takoj spomnila na ta posnetek.  

Pred ogledom sem otrokom povedala, da so to nesrečo otroci zaigrali, da dečka v 

resnici ni povozil avto ter da je le polit z rdečo barvo, ki ponazarja kri. Poudarila pa 

sem tudi, da se to lahko hitro zgodi vsakemu otroku ali pa odraslemu. Med ogledom 

posnetka je v zbornico, kjer sem posnetek predvajala, stopila vzgojiteljica iz druge 

skupine in se zgražala, kaj predvajam otrokom, češ da bodo imeli doma »more«, ker so 

si ogledali ta posnetek. Mislim, da se v vrtcu preveč izogibamo podobnih »tabu tem«. 

Sprva sem bila tudi sama malo skeptična, vendar sem svojo odločitev zagovarjala. Ob 

prihodu v igralnico sem opazila pozitiven odziv otrok, saj so drugi skupini takoj začeli 

pripovedovati, kaj se je z dečkom zgodilo ter zakaj je do tega prišlo. Pri prvem 

predvajanju posnetka sem bila čisto tiho, nato pa smo se pogovarjali o tem, kako 

nepazljiv je bil deček in  kaj vse bi moral narediti, preden  je prečkal cestišče. To, kar 

smo izvedeli v pogovoru, smo nato tudi upoštevali, ko smo šli na sprehod po okolici 

vrtca. Cestišče smo prečkali na prehodu, se prepričali, ali prihaja vozilo, dvignili roko v 

opozorilo voznikom in šele nato prečkali. Vse to so se otroci sami spomnili in me na to 

opozorili. Otroke sem ob koncu predvajanja posnetka vprašala, kaj se bo zdaj zgodilo z 

dečkom. Povedali so, da ga bo »rešilec« odpeljal v bolnico, Kristian pa je rekel, da bo 

umrl. Vprašala sem jih še, kako bi si mi lahko ogledali rešilni avto. Maj je povedal, da 

ga je on že videl na cesti in da ga lahko vidimo v Novem mestu. Povedala sem jim, da 

reševalno vozilo vozi tudi Gajin dedek. Vprašala sem jih, ali bi ga povabili v vrtec, zato 

smo šli do Gaje v starejšo skupino »Zajčki« in jo prosili, da vpraša dedka, če bi se 

lahko pripeljal v vrtec z reševalnim vozilom in nam predstavil delo reševalca. Sama sem 

govorila tudi z Gajino mamico in dedkom ter se dogovorila za njegov obisk v vrtcu. 

 

Otroci so staršem ob odhodu z veseljem pokazali svoje vozilo in ga poimenovali. 

Nekateri starši so bili presenečeni nad otrokovo sliko in so me spraševali, če so vozilo 

sami narisali, na kar pa so bili otroci še posebej ponosni. 
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Dejavnost 14: Uprizoritev/ogled zgodbe »Lumpi Veseljak in nesre

                        ogled reševalnega vozila i

CILJ: Otrok razmišlja o nesre

pripomoremo k 

vključuje v prijetno ter sproš

Otrokom sem najprej z medvedkom, ki smo ga 

poimenovali Lumpi Veseljak, uprizorila nesre

kjer ga je na cestišču zbil avto. Ob uprizoritvi 

nesreče sem se z otroki pogovarjala o tem, zakaj je 

do nje prišlo in kako to prepre

 

 

Med uprizoritvijo zgodbe smo se seznanili z varnostjo peš

cestišča moramo upoštevati naslednje:

-  prepričati se moramo, da na cestiš

vozila; 

-  z dvigom roke nakažemo, da želimo 

prečkati cestišče in tako opozorimo    

 voznike  na sebe; 

-  nato gremo čez cestiš

 pešce. 

Slika 
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prizoritev/ogled zgodbe »Lumpi Veseljak in nesreč

ogled reševalnega vozila in seznanitev z delom reševalcev

trok razmišlja o nesrečah in o tem, kako lahko mi kot pešci v prometu

 preprečevanju nesreč, seznani se z delom r

uje v prijetno ter sproščeno vzdušje pri simbolni igri. 

 

Slika 8.50: Simbolna igra ZDRAVNIK 

 

najprej z medvedkom, ki smo ga 

poimenovali Lumpi Veseljak, uprizorila nesrečo, 

ču zbil avto. Ob uprizoritvi 

e sem se z otroki pogovarjala o tem, zakaj je 

do nje prišlo in kako to preprečiti.  

 

 

Slika 8.51: Lumpi Veseljak z mavce

 

Našemu Lumpiju Veseljaku smo nato v »bolnišnici« 

skupaj oskrbeli poškodovano nogo in mu namestili mavec.

 

Med uprizoritvijo zgodbe smo se seznanili z varnostjo peščev v prometu. Pri pre

a moramo upoštevati naslednje: 

moramo, da na cestišču ni 

z dvigom roke nakažemo, da želimo 

kati cestišče in tako opozorimo     

voznike  na sebe;  

čez cestišče preko prehoda za      

Slika 8.52: Kasneje so zgodbo uprizorili tudi starejši otroci.
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prizoritev/ogled zgodbe »Lumpi Veseljak in nesreča«, igra vlog,   

n seznanitev z delom reševalcev 

kot pešci v prometu 

seznani se z delom reševalcev, se 

Lumpi Veseljak z mavcem na nogi 

Našemu Lumpiju Veseljaku smo nato v »bolnišnici« 

skupaj oskrbeli poškodovano nogo in mu namestili mavec. 

ev v prometu. Pri prečkanju 

52: Kasneje so zgodbo uprizorili tudi starejši otroci.  



Meglič B. Učenje z raziskovanjem v vrtcu: »Kaj je nesreča?«                               
Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2012 

 
 

 

Delo je potekalo v dveh skupinah, ki sta se med sabo zamenjali. Po uprizoritvi zgodbe 

smo se dogovorili, da se bodo otroci v prvi skupini igrali igro »Varno v prometu«.  

Otroci so se vozili z avtomobili na nožni pogon, nekaj jih je pred sabo potiskalo voziček 

z dojenčkom in se sprehajalo, en otrok pa je imel vlogo policista. Vozniki z avtomobili 

so se vozili po dogovorjeni poti, naredili pa smo tudi dva prehoda za pešce. Vozniki in 

pešci so morali upoštevati pravila, o katerih smo se pogovarjali, in tudi opozorila 

policista. Vloge so med sabo po želji menjali. Otroci druge skupine, kjer sem bila 

prisotna jaz, pa so se igrali igro vlog – zdravnik.  

 

Sliki 8.53 in 8.54: Igra »Varno v prometu« in igra vlog »Zdravnik« 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznanili smo se tudi z delom reševalcev. Medse smo povabili dedka, ki je zaposlen v 

ZD Novo mesto kot voznik reševalnega vozila in reševalec ter ga vprašali: kam dajo 

poškodovanca; kako mu reševalci pomagajo in kam ga odpeljejo. Seznanil nas je s 

svojim delom, nam odgovoril na vprašanja in razkazal reševalno vozilo.    

 

Slike 8.55, 8.56 in 8.57: Seznanitev s poklicem reševalca 
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EVALVACIJA DNEVA 

Z uprizoritvijo zgodbe smo skupaj obnovili, kaj se je zgodilo z Lumpijem Veseljakom. 

Otroci so se nato igrali igro vlog zdravnik in promet ter prehajali od ene k drugi igri. 

Sprva so me nekateri mlajši otroci pri igri vlog »zdravnik« le opazovali, kasneje pa so 

se mi pridružili in bili na koncu že samostojni pri oskrbi poškodb pri dojenčkih. 

Dogovorili smo se, da bodo v prihodnjih dneh tudi od doma prinesli povoje za igro 

zdravnik. 

 

Že včeraj smo se z deklico iz starejše skupine dogovorili, da prosi dedka, da se z 

rešilnim vozilom pripelje v vrtec. Presenečena sem bila nad plašno reakcijo otrok, glede 

na to, da so me vse dopoldne spraševali, kdaj se bo pripeljal »rešilec«. Ob prihodu je 

nekaj otrok vozilo in reševalca opazovalo le od daleč in kljub povabilu, da pridejo bliže, 

tega niso želeli. Ob zvokih sirene so si zatiskali ušesa, pa tudi v vozilo niso želeli 

vstopiti. Ko sem se v vozilo usedla sama, se mi je pridružilo nekaj otrok, ki so nato 

klicali tudi druge otroke. Šele v tem trenutku so bili otroci pripravljeni, da se 

pogovarjajo z reševalcem in mu zastavijo vprašanja, ki so jih zanimala. To dejavnost 

smo dokumentirali tako, da smo natisnili nekaj fotografij in jih pritrdili na pano za 

starše.  

 

Dejavnost 15: Izdelovanje rekvizitov za dramatizacijo zgodbe »Lumpi Veseljak in   

                        nesreča«, igra vlog 

CILJ: Otrok daje svoje zamisli o izdelavi rekvizitov in se likovno izraža, vživlja se v     

          različne vloge.   

 

V jutranjem krogu je medved Jaka otroke spodbudil, da bi zgodbo o »Lumpiju 

Veseljaku in nesreči« tudi zaigrali. Ugotovili smo, da moramo izdelati reševalno in 

policijsko vozilo. Ker imamo v vrtcu manjše avtomobile, smo se dogovorili, da dve 

vozili spremenimo v reševalno in policijsko vozilo. Otroci so predlagali, da bi lahko 

vozilo polepili s papirjem, nato pa jim je medved Jaka povedal, da je zunaj pred kuhinjo 

videl kartonaste zaboje, ki bi jih lahko uporabili. Ker sem bila ta dan v skupini sama, so 

šli štirje otroci do vzgojiteljice v mlajšo skupino in jo prosili, če gre z njimi po njih.  
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Dogovorili smo se, da bo nekaj otrok barvalo vozilo, drugi pa se bodo igrali v kotičku, 

ki smo ga skupaj preuredili v bolnišnico. Delo je potekalo v dveh skupinah, ki sta se 

med sabo menjali. Med barvanjem vozil smo se pogovarjali, katero vozilo izdelujejo in 

kakšne barve je posamezno vozilo.  

 

Pred in med barvanjem so si ogledali tudi slike omenjenih vozil. Kartonaste zaboje, ki 

so jih otroci pobarvali, smo namestili na avtomobile in vozila razstavili na hodniku.  

 

Sliki 8.58 in 8.59: Izdelovanje/barvanje reševalnega in policijskega vozila s tempera barvami 

 

 

 

 

 

 

 

V drugi skupini so se otroci igrali igro vlog »zdravnik«. Dve deklici sta od doma 

prinesli povoje, s katerimi sta povijali svoje dojenčke. Tudi drugi otroci so povijali 

medvedke in se jima pridružili pri igri. 

 

EVALVACIJA DNEVA 

Želela sem, da bi otroci sami predlagali, kako bi naredili vozila. Starejši otroci so sicer 

predlagali, da jih naredimo iz papirja, vendar pa bi te avtomobile težko polepili, zato 

sem jim predlagala kartonaste škatle. Lenart je med barvanjem vozil povedal, da ima 

doma obleko za gasilca, zato smo se dogovorili, da bomo v dramatizacijo vključili še 

gasilca, za katerega bo Lenart v vrtec prinesel gasilsko obleko.  

 

Otroci se zelo radi igrajo v kotičku, ki smo ga preuredili v bolnišnico. Sama sem jim od 

doma prinesla tudi avtomobilsko prvo pomoč, ki pa jim je nadvse zanimiva, saj je v njej 

veliko zavojčkov s povoji, gazicami, lepilom … Zelo so tudi veseli, če se jim v času 

sprejemanja pridružim v igri in prevzamem bodisi vlogo zdravnika ali pa pacienta.   
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Dejavnost 16: Izdelovanje rekvizitov za drama

                        nesreča«, individualno opisovanje slike 

CILJ: Otrok daje svoje zamisli o izdelavi 

          fotografije svoje novo prid

         se v različne vloge.

 

V jutranjem krogu smo ugotavljali, kaj je še potrebno narediti za dramatizacijo zgodbe. 

Pripomočke za reševalce (haljo, povoje, reševalno vozilo) smo imeli, za poli

izdelali policijsko vozilo ter imeli tudi pokrivalo. Otroke sem nato spraševala, kaj je še 

potrebno izdelati za policista. Otroci sami niso prišli do rešitve, saj se o delu policistov 

nismo veliko pogovarjali. Vprašala sem jih, koga bi lahko to v

vprašali policista, zato sem jim obljubila, da ga bom poklicala in se z njim dogovorila, 

da pride k nam v vrtec. Povedala sem jim, da je Sonjin (vzgojitelji

so vprašali vzgojiteljico, kaj policisti naredijo, 

Povedala je, da zavarujejo cestiš

prometni znak, je Nina predlagala, da ga lahko poiš

so nato narisali vse tri strani prometnega znaka, 

prometno nesrečo. Znak smo si najprej ogledali na internetu in ga nato skupaj izdelali. 

Sliki 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8.62: Igra vlog »

Otroci so v vrtec prinesli povoje 

je tudi ta dan v kotičku, ki smo ga preuredili v 

bolnišnico, potekala igra vlog »zdravnik«.
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zdelovanje rekvizitov za dramatizacijo zgodbe »Lumpi Veseljak in 

ča«, individualno opisovanje slike – drugi del, igra vlog

trok daje svoje zamisli o izdelavi rekvizitov in se likovno izraža,  

fotografije svoje novo pridobljene izkušnje vključi v že  obstoječ

ne vloge. 

V jutranjem krogu smo ugotavljali, kaj je še potrebno narediti za dramatizacijo zgodbe. 

ke za reševalce (haljo, povoje, reševalno vozilo) smo imeli, za poli

izdelali policijsko vozilo ter imeli tudi pokrivalo. Otroke sem nato spraševala, kaj je še 

potrebno izdelati za policista. Otroci sami niso prišli do rešitve, saj se o delu policistov 

nismo veliko pogovarjali. Vprašala sem jih, koga bi lahko to vprašali. Rekli so, da bi 

vprašali policista, zato sem jim obljubila, da ga bom poklicala in se z njim dogovorila, 

da pride k nam v vrtec. Povedala sem jim, da je Sonjin (vzgojiteljičin) mož policist, zato 

so vprašali vzgojiteljico, kaj policisti naredijo, ko pridejo na prizoriš

Povedala je, da zavarujejo cestišče s prometnim znakom. Ker nismo vedeli, kakšen je 

prometni znak, je Nina predlagala, da ga lahko poiščemo na računalniku. Starejši otroci 

so nato narisali vse tri strani prometnega znaka, ki med drugim opozarja tudi na 

o. Znak smo si najprej ogledali na internetu in ga nato skupaj izdelali. 

 

Sliki 8.60 in 8.61: Risanje in izdelava prometnega znaka 

gra vlog »zdravnik« 

 

Otroci so v vrtec prinesli povoje in medvedke, zato 

čku, ki smo ga preuredili v 

bolnišnico, potekala igra vlog »zdravnik«. 
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tizacijo zgodbe »Lumpi Veseljak in    

drugi del, igra vlog 

rekvizitov in se likovno izraža,  pri opisovanju    

obstoječe znanje, vživlja     

V jutranjem krogu smo ugotavljali, kaj je še potrebno narediti za dramatizacijo zgodbe. 

ke za reševalce (haljo, povoje, reševalno vozilo) smo imeli, za policista smo 

izdelali policijsko vozilo ter imeli tudi pokrivalo. Otroke sem nato spraševala, kaj je še 

potrebno izdelati za policista. Otroci sami niso prišli do rešitve, saj se o delu policistov 

prašali. Rekli so, da bi 

vprašali policista, zato sem jim obljubila, da ga bom poklicala in se z njim dogovorila, 

čin) mož policist, zato 

ko pridejo na prizorišče nesreče. 

e s prometnim znakom. Ker nismo vedeli, kakšen je 

unalniku. Starejši otroci 

ki med drugim opozarja tudi na 

o. Znak smo si najprej ogledali na internetu in ga nato skupaj izdelali.  
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OPISOVANJE SLIKE NA ZA

alineja) IZVAJANJA PROJEKTA

 

Slika 8.63: Prometna nesre

Otrokom sem individualno še enkrat 

pokazala fotografijo prometne nesre

prosila, da povejo, kaj je na fotografiji. 

Komentarje sem zapisovala in nato oba 

(začetnega in končnega) primerjala med 

sabo.  

 

NINA:                        

- »Avto se je prevrnil 

- »Prevrnil se je avto, ker je prehitro vozil. Policist je prišel

   Rešilec ga je peljal v bolnico.«

ZARA:  

- »En avto se je zaletel. Eni strici so 

- »Zaletela sta se avta. Gasil

ZALA: 

- »Avto je padel na tla

- »Prehitro je peljal pa je pad

   pomagal. Reševalec je dal pa v 

URŠKA:  

- »Nekdo je vozil pa je v eno luknjo zapeljal 

- »Zaletel se je tisti

premaknil, rešilec je prišel pa zato, da so vzeli iz rešilnega avta posteljo.«

ŽIVA:  

- « Podrl se je en stri

- »Zaletel se je en stric. Po

pa avto vleka prišla in so ga dal gor, po

pobarvali.«  
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OPISOVANJE SLIKE NA ZAČETKU (prva alineja) IN OB KONCU

IZVAJANJA PROJEKTA 

rometna nesreča 

ndividualno še enkrat 

pokazala fotografijo prometne nesreče in jih 

prosila, da povejo, kaj je na fotografiji. 

Komentarje sem zapisovala in nato oba 

čnega) primerjala med 

 

 

»Avto se je prevrnil – kombi. Potem so pa gasilci prišli.« 

»Prevrnil se je avto, ker je prehitro vozil. Policist je prišel, pa gasil

c ga je peljal v bolnico.« 

En avto se je zaletel. Eni strici so prišli.« 

»Zaletela sta se avta. Gasilec je prišel, pa rešilec in ga je pozdravil.«

Avto je padel na tla. Gasilci so ga tako dvignili, kot je drugi avto tukaj.

»Prehitro je peljal pa je padel avto. Policist ga je nazaj postavil

pomagal. Reševalec je dal pa v bolnico tistega, ki je bil v avtu.

Nekdo je vozil pa je v eno luknjo zapeljal in se je prevrnil.« 

tisti avto. Rešilec potem pa gasilec prišel. Gasilec je tega avta 

premaknil, rešilec je prišel pa zato, da so vzeli iz rešilnega avta posteljo.«

Podrl se je en striček. Potem je prišel tisti, ki ima tako, da tega avta povle

»Zaletel se je en stric. Potem je pa policist prišel, pa gasilec, pa rešil

pa avto vleka prišla in so ga dal gor, potem pa v delavnico. Po
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IN OB KONCU (druga 

pa gasilec in rešilec.     

in ga je pozdravil.« 

Gasilci so ga tako dvignili, kot je drugi avto tukaj.« 

ga je nazaj postavil, pa gasilec mu je    

je bil v avtu. 

 

pa gasilec prišel. Gasilec je tega avta 

premaknil, rešilec je prišel pa zato, da so vzeli iz rešilnega avta posteljo.« 

ima tako, da tega avta povleče.«  

pa rešilec. Potem je 

pa v delavnico. Potem so ga pa 
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KRISTIAN:  

- »Prevrnil se je avto. Gasilec je prišel, pa stric.« 

- »Prevrnil se je avto. Policist je prišel pa je postavil znake. Rešilni avto je pa    

   gledal, če kri teče in je strica v bolnico peljal. Gasilci so še prišli.« 

ANA:  

- »Avto se je v enega avta zaletel, potem so prišli pa gasilci in so ga dali v zapor. 

Še policist ga je tudi vrgel v zapor, zato ker se je prevrnil.« 

- »Avto je enega avta povozil. Policist ga je umaknil – avta, pa gasilec mu je 

pomagal. Rešilec mu je dal pa posteljo, da je dal človeka gor in ga je peljal v 

bolnico, pa so mu dali povoj in lepilo.« 

LUCIJA:  

- »Avti so se zaleteli. Potem je drug gasilec prišel.« 

- »Razbil se je avto, ker je preveč dirkal. Gasilci so prišli, pa rešilec, pa še 

policist.« 

MAJ:  

- »Gasilci so prišli, ker se je avto zaletel. Stric se je ubil. Policist je tukaj.« 

- »Avto se je zaletel. Policist, pa rešilec, pa gasilec so prišli. Rešilec je dal 

posteljico na tla, pa je strica dal na posteljo in ga je peljal v bolnico.« 

DOMINIK:  

- »Padel je avto dol iz hiše. Gasilci so prišli, pa reševalci.« 

- »Razbil se je, ker je bila nesreča. Gasilec je prišel, rešilec ga je peljal pa v 

bolnico.« 

MONIKA:  

- »Ta avto se je prevrnil, ker je prehitro peljal. Gasilci so prišli.« 

- »Prevrnil se je na tla tisti avto. Rešilec je prišel, pa gasilec.« 

ŽANA:  

- »Nesreča je. Počlio je tisto »taveliko«. Gasilec je prišel.« 

- »Nesreča je. Prevrnil se je avto. Gasilec je prišel pa rešilec.«  

LEJA:  

- »Avto se je prevrnil. Ta stric je prišel.« 

- »Prevrnil se je avto. Gasilec je prišel pogledat. Pa rešilec je še prišel.« 
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EVALVACIJA DNEVA 

Otroci so bili najbolj aktivni pri igri vlog »zdravnik«. Zelo radi povijajo dojenčke, 

medvedke in drug drugega. Njihovo povijanje posameznih udov je veliko bolj natančno 

in čvrsto, kot je bilo na začetku.  

 

Ko posamezen povoj odvijejo, ga nato tudi ob moji pomoči navijajo nazaj. Med drugim 

opisovanjem fotografije kljub dodatnim vprašanjem otrokom, kdo je na sliki v uniformi 

(policist), v večini primerov nisem dobila odgovora, da je to policist. Mogoče bi hitreje 

ugotovili, če bi bilo na fotografiji policijsko vozilo. Večina pa ob koncu ni imela težav s 

poimenovanjem gasilcev in reševalcev. Pri večini otrok sem opazila napredek glede 

poimenovanja vseh treh služb – policisti, reševalci, gasilci in njihovih vlog v prometnih 

nesrečah. Najbolj so se zapomnili, da reševalci poskrbijo za ponesrečenca in ga z 

rešilnim avtom odpeljejo v bolnišnico. 

 

Dejavnost 17: Dramatizacija zgodbe »Lumpi Veseljak in nesreča«, obisk policista 

CILJ: Otrok sodeluje v dramatizaciji zgodbe in se vživlja v posamezno vlogo, seznani se    

          z delom policista.   

 

Lenart je ta dan v vrtec prinesel igračo gasilca, ker ga je na to spomnil oči. Povedal je, 

da ima sicer gasilec tudi sireno, ki pa ne dela, ker so slabe baterije. Takoj sem se 

spomnila na baterije v svojem fotoaparatu in njihova zamenjava se je pričela. Otroci so 

bili nad zvokom sirene navdušeni, pa tudi gasilsko vozilo jih je zelo pritegnilo. Lenart je 

še povedal, da njegov gasilec tudi »šprica« vodo, ter pokazal, kaj je potrebno narediti. 

Namestili smo tudi posodico z vodo in preizkusili, kako deluje »gašenje«.    

 

Sliki 8.64 in 8.65: Ogled gasilske obleke in vozila 
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Policist nas je seznanil z delom policistov s poudarkom na prometnih nesre

Policistu smo pokazali prometni znak in vozilo, ki smo ga izdelali, nato pa smo si pravi 

policijski avto in prometni znak tudi ogledali. 

 

Pred prihodom policista smo se dogovorili, da ga bomo vprašali, kaj policisti delajo na 

prizorišču nesreče in kaj moramo poveda

 

Policist je otroke opozoril, da:

- v primeru prometne nesre

- povejo, kje se je nesre

- morajo med vožnjo sedeti v avtosedežu,

- morajo v vozilu med 

- morajo biti (tudi starši) pripeti z varnostnim pasom,

- opozorijo starše, da se v primeru zvoka sirene odmaknejo vozilu, ki hiti na pomo

- se v temi sprehajamo s kresni

 

Sliki 8.66 in 8.

Za dramatizacijo zgodbe »Lumpi Veseljak in nesre

nesrečo kar s svojim gasilskim vozilom. Ker njegovo gasilsko vozilo oddaja tudi zvok 

sirene, jo je pri prihodu na nesre

ponesrečenec lahko ulegel, pa so rekli, da na ležalnik.

otroci niso mogli ležalnika premakniti, zato sem jih vprašala, 

pred kratkim vozili drug drugega.
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Policist nas je seznanil z delom policistov s poudarkom na prometnih nesre

smo pokazali prometni znak in vozilo, ki smo ga izdelali, nato pa smo si pravi 

policijski avto in prometni znak tudi ogledali.  

Pred prihodom policista smo se dogovorili, da ga bomo vprašali, kaj policisti delajo na 

e in kaj moramo povedati, ko pokličemo številko 112.

Policist je otroke opozoril, da: 

v primeru prometne nesreče pokličejo na pomoč številko 112 ali 113,

povejo, kje se je nesreča pripetila, koliko je ponesrečencev,  

morajo med vožnjo sedeti v avtosedežu, 

morajo v vozilu med vožnjo vedno sedeti na zadnjem sedežu, 

morajo biti (tudi starši) pripeti z varnostnim pasom, 

opozorijo starše, da se v primeru zvoka sirene odmaknejo vozilu, ki hiti na pomo

se v temi sprehajamo s kresničko.  

8.67: Pogovor s policistom in ogled policijske opreme in vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za dramatizacijo zgodbe »Lumpi Veseljak in nesreča« je Lenart kot gasilec prišel na 

o kar s svojim gasilskim vozilom. Ker njegovo gasilsko vozilo oddaja tudi zvok 

sirene, jo je pri prihodu na nesrečo vključil. Otroke sem spraševala, kam bi se 

enec lahko ulegel, pa so rekli, da na ležalnik. To smo poskusili, vendar pa 

otroci niso mogli ležalnika premakniti, zato sem jih vprašala, če se spomnijo, kako so 

pred kratkim vozili drug drugega. 
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Policist nas je seznanil z delom policistov s poudarkom na prometnih nesrečah. 

smo pokazali prometni znak in vozilo, ki smo ga izdelali, nato pa smo si pravi 

Pred prihodom policista smo se dogovorili, da ga bomo vprašali, kaj policisti delajo na 

emo številko 112. 

 številko 112 ali 113, 

opozorijo starše, da se v primeru zvoka sirene odmaknejo vozilu, ki hiti na pomoč, 

led policijske opreme in vozila 

a« je Lenart kot gasilec prišel na 

o kar s svojim gasilskim vozilom. Ker njegovo gasilsko vozilo oddaja tudi zvok 

il. Otroke sem spraševala, kam bi se 

To smo poskusili, vendar pa 

e se spomnijo, kako so 
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Slika 8.68: Dramatizacija zgodbe »Lumpi Veseljak in nesreča« 

 

Ana se je spomnila, da ga lahko damo na odejo 

in ga odpeljemo. Reševalki sta torej za 

ponesrečenca na tla pogrnili odejo in ga 

pomaknili nanjo ter ga na odeji prepeljali v 

bolnišnico. 

 

Slika 8.69: Igra z rekviziti, ki smo jih pripravili za dramatizacijo 

 

 

Zgodbo so zaigrali starejši otroci, ob koncu 

pa smo vsi zaploskali za uspešen zaključek 

našega projekta, ki pa bo vsekakor še »živel« 

v naši skupini.  

 

EVALVACIJA DNEVA 

Otroci so bili skozi cel dan aktivni. Že zjutraj smo se z medvedom Jako pogovorili, kaj 

bomo delali, ogledali smo si Lenartovo vozilo in gasilsko obleko, se pogovarjali o tem, 

da bo k nam prišel policist in o vprašanjih, ki mu jih bomo zastavili, otroci so sodelovali 

v pogovoru z policistom, si ogledali policijsko vozilo in pravi prometni znak, kakršnega 

pa smo tudi sami izdelali. Opazila sem, da je bil pogovor s policistom bolj sproščen kot 

pri gasilcih in reševalcu, kjer so vse opazovali s strahom. Veliko stvari, ki nam jih je 

povedal policist, so otroci že vedeli in aktivno sodelovali v pogovoru. 

 

Pri dramatizaciji so starejši otroci ponosno nastopili, vendar pa sem opazila, da je bilo 

nekaterim nekoliko nerodno. Mlajši otroci so si želeli ponovitve in, da bi tudi oni 

zaigrali. Dogovorili smo se, da bodo naslednjič mlajši otroci igrico zaigrali starejšim. 

Po končani dramatizaciji so se želeli vsi hkrati voziti z vozili. Začeli so se prerekati, 

vlekli so eden drugega iz vozila, zato smo se dogovorili, da se bodo lahko vsi vozili, 

vendar bodo morali nekoliko počakati.  
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8.4 ČETRTA FAZA: Rešitve oz. odgovori na vprašanja 

 

Dejavnost 18: Preverjanje domnev 

CILJ: Otrok ugotavlja, kaj je novega spoznal in se naučil o nesrečah, svoje novo 

          pridobljene izkušnje vključuje v obstoječe znanje.  

 

Otrokom sem ta dan prebrala, kaj so o nesrečah povedali na začetku, nato pa smo se 

pogovarjali, kaj vemo zdaj, ko je za nami tritedensko izvajanje projekta. Pogovarjali 

smo se, da smo nova spoznanja in informacije pridobili pri otrocih v starejši skupini, 

vzgojiteljicah, v revijah in leksikonih. Z nesrečami in ukrepi v primeru nesreč pa so nas 

seznanili tudi knjižničarka, zobna asistentka, gasilci, reševalec in policist. Pregledali 

smo zapisane in dokumentirane informacije, ki smo jih tekom raziskovanja pridobili. 

Obkrožili smo pravilne domneve, nepravilne pa smo skušali pojasniti. Otrokom sem 

predvajala tudi videoposnetek z njihovimi domnevami, kar jih je zelo pritegnilo. 

 

EVALVACIJA DNEVA 

Skupaj smo ugotovili, da je bila večina domnev, ki so jih otroci nizali na začetku, 

drugačna od informacij, ki so jih pridobili tekom raziskovanja. Ugotovili smo, da večino 

domnev, ki so jih podajali na začetku, lahko uvrščamo v manjše nezgode ali pripetljaje 

in  da so nesreče veliko hujše. 

 

Dejavnost 19: Odgovori oz. rešitve 

CILJ: Otrok preveri začetne domneve in jih dopolnjuje.  

 

 Naše domneve smo dopolnili z novimi spoznanji in izkušnjami: 

- Razlikujemo več vrt naravnih nesreč. Otroci so si najbolj zapomnili tri PO-je; 

POPLAVA, POŽAR in POTRES. V diagram smo sicer nalepili tudi plazove, ki 

pa se jim nismo posebej posvečali. 

- Spoznali smo, da imamo več vrst nesreč v prometu – železniške, letalske, nesreče 

v vodnem prometu in nesreče na cesti. Osredotočili smo se na prometne nesreče, 

ker so otrokom najbolj blizu, saj se dogajajo na cesti, kjer pa se tudi sami vozijo. 
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- Preko različnih virov informacij smo spoznali, kakšna je vloga policistov, gasilcev 

in reševalcev v primeru prometnih nesreč. 

- Med celotnim projektom pa smo izvedeli tudi: kaj naredimo, če nas preseneti 

potres (str. 55), kaj moramo narediti v primeru požara (str. 51 in 56), kako 

ukrepamo v primeru poplave (str. 60), kako varno prečkamo cestišče (str. 70), 

kako lahko poskrbimo za lastno varnost v prometu in pri igri (str. 62, 78 in 55). 

 

 

8.5 PETA FAZA: Uporaba novih spoznanj 

 

Dejavnost 20: Pogovor o uporabi novih spoznanj 

CILJ: Otrok razmišlja in pripoveduje, kako bo pridobljeno znanje uporabil  v  bodoče 

          in  zna informacije uporabiti v vsakdanjem življenju. 

 

Otroke sem vprašala, kako bi lahko znanje, ki smo ga pridobili, praktično uporabili. Že 

med samim izvajanjem projekta smo sproti seznanjali otroke in vzgojiteljice vrtca, zato 

so otroci tudi tokrat predlagali, da bi nesrečo o Lumpiju uprizorili za njih. 

 

Svoje nove izkušnje in znanje so otroci sproti prenašali staršem, ki jim bodo tudi v 

bodoče ob posameznih situacijah povedali predvsem to, da: 

- se morajo ob zvoku sirene ustaviti in dati prosto pot vozilu s sireno,  

- se je potrebno v vozilu privezati z varnostnim pasom (vsi udeleženci v vozilu),   

- morajo otroci sedeti zadaj v avtosedežu (mlajši otroci). 

Pogosto namreč opazimo, da starši kršijo pravila varne udeležbe v prometu in otroke 

vozijo brez uporabe varnostnega pasu na prednjih sedežih.  

 

Z otroki smo se dogovorili, da bomo na sprehodih pozorni na našo varno udeležbo v 

prometu in bomo upoštevali navodila za varno prečkanje cestišča.  

 

V vrtcu med igro pogosto ponavljajo številko 112, se z vrstniki pogovarjajo po telefonu 

in kličejo pomoč na omenjeno številko.  
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Kljub temu da smo s projektom že zaključili, smo še vedno obdržali kotiček za igro 

vlog »zdravnik«, kjer se otroci zelo radi zadržujejo in jih še vedno dopolnjujejo s povoji 

od doma.  

 

Od doma še vedno nosijo tudi medvedke in dojenčke ter svoje ninice povijajo. Povite 

igrače nosijo domov in kot pravijo mamice, tudi doma povijajo dojenčke in se igrajo 

zdravnike. Zelo so tudi pozorni na sirene. Ko jo zaslišijo na igrišču, takoj pritečejo 

povedat, da se je zgodila nesreča.  

 

EVALVACIJA DNEVA 

Skozi celoten projekt so otroci pridobili znanje o nekaterih nesrečah in predvsem tisto, 

kar je najpomembnejše, kako se odzvati v posamezni situaciji in kako nesreče lahko 

preprečimo. Otroci so vsa ta spoznanja pridobivali preko različnih dejavnosti, katere 

smo skupaj načrtovali, in so se vanje z navdušenjem vključevali. 

 

K hitrejši zapomnitvi je pripomoglo ravno njihovo aktivno in izkustveno učenje. Mislim, 

da bo to znanje tudi trajnejše, saj so do mnogih spoznanj preko različnih virov  prišli 

sami.  
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9 REZULTATI RAZISKOVANJA IN EVALVACIJA  

 

 

9.1 Kriteriji ocenjevanja 

Pred samim začetkom izvajanja projekta sem si začrtala tri kriterije, po katerih bom 

skušala oceniti uspešnost raziskovanja. 

 

1. Procesni 

 

Ali so se otroci aktivno vključevali v zbiranje informacij? 

Otroci so bili ves čas raziskovanja aktivni in so z radovednostjo iskali odgovore na 

zastavljena vprašanja. Vsaka dejavnost jim je predstavljala izziv, vsaka novo 

pridobljena informacija pa veliko zadovoljstvo. Tekom projekta so se naučili iskati, 

zbirati in beležiti informacije. Pogosto so delali v skupinah, o posameznih informacijah, 

ki so jih pridobili, pa so poročali tudi drugim otrokom. Zelo so se razveselili, ko so 

otrokom iz starejše skupine pripovedovali, kaj so delali tisti dan.  

 

Otroci so pri svojem raziskovanju veliko odgovorov in pojasnil našli tudi v literaturi. 

Knjige, ki smo si jih izposodili v knjižnici, so vsakodnevno pregledovali in jih pokazali 

tudi otrokom iz starejše skupine ter jim pripovedovali o nesrečah. Pogosto so se med 

pripravo na bivanje na prostem zadrževali pred panojem za starše in si ogledovali 

nesreče, ki smo jih nalepili na plakat, ter fotografije različnih dejavnosti, ki sem jih 

sproti umestila k opisu dejavnosti, ki so potekale v skupini. Tu so drug drugemu 

pripovedovali o posameznih dejavnostih, komentirali risbe in fotografije. Pogosto so se 

ob dokumentiranemu gradivu zadrževali tudi s starši, ki so bili prav tako kot otroci nad 

takšnim načinom dela navdušeni. To sem zaznala ob njihovem pozitivnem odzivu. 

 

Ali sem dejavnosti, ki sem jih prvotno načrtovala, tudi izvedla? 

Pred začetkom izvajanja projekta sem si začrtala smernice, ki bi nas vodile skozi 

celoten projekt. Po dnevih sem si zapisala, kako približno naj bi potekalo vseh 15 dni. 

Mislila sem namreč, da bo to potekalo tako kot sicer, ko imamo nek tematski sklop in 

dejavnosti, ki jih izvajamo. Vsakodnevno  e  nismo  držali začrtanih dejavnosti,  saj sem  
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izhajala iz otrok, njihovih predlogov in pobud ter iz tega, kar so otroci kot motivacijo za 

neko dejavnost prinesli od doma. Vsake spodbude otrok sem se zelo razveselila in se mi 

je zdelo zelo dobro, da delo ne poteka po mojih načrtih. Ko sem ob koncu pregledala 

prvotne začrtane dejavnosti, sem ugotovila, da so vsakodnevno bila velika odstopanja in 

da smo pogosto delali nekaj čisto drugega, kot sem na začetku načrtovala sama. 

Spoznala sem, da je pri takem načinu dela nesmiselno, da si naredimo načrt po dnevih, 

saj smo se pogosto prejšnji dan dogovorili, kaj bomo prihodnji dan delali. Med 

projektom sem ugotavljala, da se vzgojitelji pri vsakdanjem delu pogosto preveč držimo 

ustaljenih načrtov. Vedno si namreč vnaprej pripravljamo sklope na določeno tematiko, 

nato pa vsakodnevno za naslednji dan z vzgojiteljico načrtujeva in pripravljava 

posamezne dejavnosti ter jih nato izvajava. Pri takem načinu dela otroci niso vključeni v 

načrtovanje, pač pa delajo tisto, kar jim ponudiva. Pogosto pri vnaprej načrtovanih 

dejavnostih tudi ni odstopanj od načrtovanega dela, saj otroci ne vedo, kaj bomo 

prihodnji dan delali, tokrat pa so pogosto sami poskrbeli za to, kako bo potekal naš dan. 

 

Sama sem bila pri tem načinu bolj sproščena, čeprav nisem povsem vedela, kako bo 

prihodnji dan potekal. V mislih sem sicer imela začrtane rezervne dejavnosti, do katerih 

sem otroke pripeljala z vprašanji, tako da so vedno imeli občutek, da so oni odločili, kaj 

bomo delali. Pri tem projektu sem torej tudi sama pridobila precej novih spoznanj, saj je 

bil to moj prvi projekt, ki sem ga izvajala v skupini na tak način.  

 

Za konec projekta sem načrtovala, da si bomo izmislili zgodbo in jo uprizorili, potem pa 

sem to opustila, saj je za zgodbo poskrbel že Kristian z mamico. Otroci so se med igro 

pogosto pogovarjali o Lumpiju Veseljaku in o njem pripovedovali tudi staršem, Kristian 

pa je bil na to zelo ponosen.  

 

2. Vsebinski 

 

Ali so se otroci naučili kaj novega? 

Otroci so med raziskovanjem veliko novega spoznali, kar pa sem zapisala že pri 

dejavnostih 19 in 20. 
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3. Povratne informacije otrok 

 

Kakšni so bili odzivi otrok na njihovo aktivno raziskovanje? 

Otroci so me že ob prihodu v vrtec spraševali, če bo kaj prišel medved Jaka in so ga z 

veseljem pričakovali. Pogosto so mi tudi povedali, kaj smo se prejšnji dan dogovorili, 

da bomo delali. Veliko dejavnosti so želeli naslednji dan še ponoviti, zato smo v času 

oddajanja ali sprejemanja izkoristili čas za želene aktivnosti. Zelo jih je pritegnilo tudi 

dokumentiranje informacij. Vse, kar smo naredili na plakatih, so z navdušenjem 

predstavljali staršem in otrokom vrtca. Otroci so bili veseli, ko sem jim ob koncu dneva 

povedala, da so dobro opravili dnevno nalogo in sami poiskali in dokumentirali ustrezne 

informacije. Na pohvalo so bili še posebno ponosni. Pridobili so si občutek 

pomembnosti in uspešnosti ter si s tem dvignili svojo samozavest.  

 

Omenila bi še, da so bili ob sodelovanjih z zunanjimi sodelavci otroci vedno nekoliko 

zadržani. Pred obiskom smo se vedno dogovorili, kaj jih bomo vprašali, vendar pa jim 

je bilo med pogovorom nekoliko nerodno. Kljub temu sem jih spodbujala, da skupaj 

vprašamo, kar nas zanima, to pa je predvsem starejšim omogočilo svobodnejšo 

komunikacijo in tudi zastavljanje vprašanj.  

 

 

9.2 Evalvacija raziskovalnih vprašanj  

 

1. Katere prednosti in katere pomanjkljivosti ima raziskovalno naravnano 

učenje v primerjavi s pristopi, usmerjenimi k odraslemu? 

 

Prednost raziskovalno naravnanega učenja je v tem, da je otrok aktiven udeleženec 

procesa v primerjavi s pristopi, usmerjenimi k odraslemu, kjer je otrok le poslušalec in 

sprejemnik nekih podatkov, ki pa jih zelo hitro pozabi. Spoznanja, ki so jih otroci 

pridobili tekom našega projekta, bodo za njih veliko trdnejša in trajnejša, saj so do 

mnogih informacij prišli sami, z lastno aktivnostjo. Takšen način dela tudi daje prednost 

procesom pred produktom oz. končnim rezultatom.  
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Odziv otrok med potekom raziskovanja je bil zelo pozitiven. Otroci so se veselili vsake 

dejavnosti posebej, saj so sami raziskovali in iskali informacije, na kar pa so bili zelo 

ponosni. Skozi celoten proces so uživali, kar pa je veliko pomembnejše kot tisto, kar 

pravzaprav sicer dobijo od odraslega (znanje). Tukaj so tudi prišli do novih spoznanj in 

končnih odgovorov, ki so seveda tudi pomembni, vendar pa je bil ta proces za otroke 

zabaven in aktiven, kar pa se razlikuje od pristopa, usmerjenega k odraslemu. Tu lahko 

torej trdim, da se otroci ob takšnem načinu ne učijo le vsebin in znanja, pač pa mnogo 

več, kar se odvija ob tem. Učijo se, kako se učiti, na kakšen način lahko pridemo do  

odgovorov na vprašanja, spretnosti  sodelovanja in druge spretnosti, ki jih zahteva 

timsko reševanje problema.  

 

Otroci so se veliko naučili tudi preko izkustvenega učenja, saj so preko stika s 

konkretnimi materiali prihajali do posameznih spoznanj. Ob zaključku lahko rečem, da 

v takšnem načinu dela vidim le prednosti. Mislim, da je takšno delo zelo primerno za 

učenje v vrtcu, saj otroci z lastno aktivnostjo pridobivajo izkušnje in se ob tem 

svobodno učijo. 

 

2. Ali je raziskovanje vsem otrokom omogočilo aktivno reševanje problemov? 

 

Opazila sem, da so v ospredje prihajali predvsem starejši otroci in tisti, ki so tudi sicer 

bolj komunikativni in odprti. Ustvarjalnost, domišljija in sposobnost komuniciranja teh 

otrok je bila vsekakor v ospredju. Želela sem, da svojo aktivno udeležbo razvijejo tudi 

mlajši in bolj tihi otroci. Načrtovano sem jih zato med pogovori spodbujala k aktivnosti 

in jih tudi med dejavnostmi obiskala z medvedkom Jako, s katerim so se pogovarjali 

bolj sproščeno. Kljub vsemu lahko rečem, da je bila pri vseh otrocih razvidna večja 

mera aktivnosti kot sicer. 

 

3. Ali so otroci skozi celoten projekt dovolj motivirani za aktivno/samostojno 

iskanje, dokumentiranje in uporabo informacij? 

 

Moj namen je bil, da so otroci ves čas raziskovanja motivirani in aktivni. Za 

vsakodnevno začetno motivacijo je dobro  poskrbel  medved  Jaka, katerega so se otroci  
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vedno zelo razveselili. Otroci so v prvih dneh sicer želeli komunicirati z mano, vendar 

pa so kmalu ugotovili, da ni nič narobe, če se pogovarjajo z lutko. Med potekom 

dejavnosti so ga pogosto vzeli iz police in mu pokazali, kaj se igrajo, rišejo, izrezujejo. 

Ob koncu dneva pa smo se še enkrat skupaj usedli v krog in obnovili ter pregledali, kaj 

smo novega izvedeli.  

 

Glede aktivnosti otrok pa lahko rečem, da so sprva nekoliko čakali, kaj jim bom 

povedala jaz, vendar pa jih je medved Jaka vsak dan popeljal v raziskovanje, v njihovo 

lastno aktivnost. Spodbujala sem jih, da sami iščejo informacije v revijah, knjigah in 

drugih virih in svoje znanje uporabijo v igri ter pri drugih dejavnostih. Pri 

dokumentiranju informacij so me pogosto spraševali, kako naj posamezno informacijo 

zapišejo ali narišejo. Vse njihove ideje sem skušala pozitivno ovrednotiti in jim v 

začetku pri dokumentiranju tudi pomagala.  

 

4. Ali so se med raziskovanjem pojavljale oblike sodelovalnega učenja in katere so 

te oblike? 

 

Ves čas je bilo prisotno sproščeno in pozitivno vzdušje ob prijetni komunikaciji. Otroci 

so v večji meri raziskovali razdeljeni v skupine, v katerih so bili lahko vsi dovolj 

aktivni. Med sabo so se bolj povezali kot sicer pri drugih dejavnostih. Med njimi se je 

vzpostavilo sodelovanje z različnimi dogovori in pogovori o posamezni dejavnosti. 

Pogosto so se sami dogovorili, kdo bo v igri prevzel posamezno vlogo, te pa so med 

sabo tudi brez prerekanj menjavali. Igra je bila veliko bolj umirjena in sproščena, saj so 

bili kotički urejeni po njihovih zamislih in so jih toliko bolj pritegnili.  

 

Nekoliko samozavestnejši otroci so ob moji spodbudi k dejavnostim pritegnili tudi bolj 

tihe in mlajše otroke. Frontalno so potekala predvsem jutranja dogovarjanja in 

sodelovanja z zunanjimi sodelavci. H končnemu rezultatu je vsak izmed otrok prispeval 

košček mozaika, ki smo ga poskušali sestaviti. Drug drugemu so zelo radi ob 

fotografijah prikazovali, kaj smo posamezni dan delali in v dokumentiranih prispevkih 

iskali sami sebe in drug drugega.   
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10 ANALIZA IN SKLEPNE MISLI 

 

Že v začetku sem zapisala, da sem se za to raziskovalno vprašanje odločila zato, ker so 

otroci v preteklih dneh veliko govorili in pripovedovali, kaj so videli ob poplavah. 

Pomislila sem, ali se otroci zavedajo pomena besede nesreča, ki pa lahko za njih pomeni 

nekaj čisto drugega, kot v resnici je. Že prvi dan sem dobila od otrok povratno 

informacijo, da je njihova predstava o nesrečah nekaj čisto drugega, kar meni najprej 

pride na misel. Ob besedi nesreča namreč najprej pomislim na prometne in naravne 

nesreče, ki pa jih otroci skorajda niso omenili. Ugotavljam, da tudi sama otrokom 

pogosto rečem, ko se »polulajo«, zmočijo, udarijo …, da se je zgodila nesreča, sicer pa 

je beseda NESREČA veliko bolj širok pojem kot to. 

 

Omenila bi, da sem se pred začetkom izvajanja projekta obremenjevala s tem, kaj naj 

namestim na oglasno desko za starše, saj nisem vedela, kako bo vse skupaj potekalo. Na 

oglasno desko namreč vedno izobesimo tematski sklop z dejavnostmi, ki bodo potekale. 

Odločila sem se, da za starše pripravim le obvestilo o našem projektu. Nihče od staršev 

ni tega komentiral, kar pomeni, da se oni najverjetneje ne obremenjujejo s tem, kaj jim 

mi »obesimo na oglasno desko« in da to, da mora nekaj viseti, obstaja le v našem 

prepričanju. Z izvajanjem projekta smo torej seznanili tudi starše. V sodelovanju z njimi 

so otroci v vrtec prinašali stvari, za katere smo se dogovorili, in jih v naslednjih dneh 

potrebovali. Skrbni so bili predvsem starejši otroci. Takoj ob prihodu v vrtec so 

navdušeni pokazali, kaj so prinesli in bili ponosni na to, da so se doma spomnili. Starše 

smo sproti obveščali o naših ugotovitvah preko oglasne deske, vsakodnevno pa sem tudi 

napisala, kaj smo delali tisti dan.  

 

 V bodoče si še želim izvajati projekte na tak način, edino, kar bi še želela izboljšati, pa 

je, da bi bili v bodoče otroci še bolj aktivni pri zbiranju informacij. Mislim, da se jim bi 

zdelo zelo pomembno, če bi policista, gasilce ali pa medicinsko sestro poklicali sami po 

telefonu, tako kot smo to nameravali narediti pri vozniku avtovleke. Z njim sem se 

dogovorila, da ga pokličemo, saj se z gospodom poznava. Nekoliko težje se mi je zdelo, 

da bi poklicali na policijsko postajo, čeprav vem, da se vse lahko naredi, če smo vsaj 

malo iznajdljivi.  
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Tudi beleženje, dokumentiranje in zapisovanje informacij bi lahko še izboljšala. Otroci 

bi lahko posamezne dogodke sami dokumentirali, tako da bi fotografirali posamezne 

dogodke. Pri tem projektu se mi je to zdelo nekoliko težje, ker sem želela, da so 

fotografije in videoposnetki dokaj v redu. Otroke bom v bodoče lažje vključila v takšen 

način dokumentiranja, saj sama s tem ne bom »obremenjena« in bodo to delo lahko 

opravili otroci, kar pa verjamem, da bo za njih pravi izziv.  

 

Enak projekt bi želela v bodoče izvesti tudi v starejši skupini, saj menim, da bi bila 

razlika očitna. Že v naši skupini so nekoliko bolj do izraza prišli starejši otroci. Ko smo 

pri sprejemanju/oddajanju otrok z dejavnostmi seznanjali otroke iz starejše skupine, so 

se ti pogosto smejali komentarjem naših otrok in pripovedovali svoja stališča in 

domneve. Pogovarjali smo se, da so naši otroci mlajši in da bodo »pri Zajčkih« tudi oni 

že več vedeli. Ko smo kaj potrebovali, so nam tako otroci iz starejše skupine zelo radi 

priskočili na pomoč. Veselili pa so se, ko so se pri nas igrali igro promet, gibalno igro 

»poplava, potres, požar«, ko so nam risali risbice, se igrali igro vlog »zdravnik«. V 

zahvalo smo po končanem projektu tudi njim zaigrali zgodbo »Lumpi Veseljak in 

nesreča«.   

 

En mesec po končanem projektu smo si skupaj z otroki pogledali videoposnetek, ki sem 

ga pripravila za predstavitev projekta na vajah pri predmetu Uvajanje v družbeno 

okolje. Otroci so bili navdušeni nad posnetkom in so komentirali, kje vse smo bili, kdo 

nas je obiskal, kaj smo delali …, zelo pa so se tudi razveselili, ko so sebe ali pa 

prijatelje videli na videoposnetku. Bila sem presenečena nad njihovim odzivom, saj so o 

vseh dejavnostih vedeli povedati zelo veliko. Ker sem bila mnenja, da bo pozornost 

kmalu upadla, posnetka nisem v celoti predvajala in sem nekatere dejavnosti malo 

»prevrtela« naprej. Ob koncu so otroci želeli še ponovitve, zato smo se dogovorili, da 

jim bom DVD-je s posnetki pripravila tudi za ogled doma, kjer bodo tudi svojim 

domačim lahko pripovedovali, kje vse so iskali informacije o nesrečah. 

 

Svoje razmišljanje lahko zaključim pozitivno, saj je naše raziskovanje doseglo svoj 

namen. Cilji, ki sem si jih zastavila, so se tekom raziskovanja realizirali, kar pa mi 

predstavlja veliko zadovoljstvo.  
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