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Znamenitosti našega mesta – raziskovanje projekta zaprtega tipa 

 

 

POVZETEK 

 

Diplomska naloga predstavlja proces raziskovanja problema zaprtega tipa. Predstavljen je 

načrt in izvedba projekta aktivnega učenja v vrtcu. Projekt se osredotoča na raziskovanje 

znamenitosti domačega mesta, natančneje Novega mesta. 

 

Projekt je izpeljan v vrtcu v starostni skupini 4 – 5 let.  Otroci so reševali problem oziroma 

iskali odgovore na raziskovalno vprašanje. Iskali in zbirali so informacije, jih analizirali in 

izluščili pomembne. Postali so raziskovalci, ki se znajdejo v množici informacij. Preko projekta 

so spoznali ožje in širše družbeno okolje. 

 

Raziskovali so in ugotovili, da so znamenitosti Novega mesta reka Krka, grb, vodnjak na 

Glavnem trgu, ulica Breg, mestna hiša, Kapitelj, mostovi Novega mesta, situla, Marof in tudi 

mestni avtobus. 

 

 

Ključne besede: 

– UČENJE, 

– AKTIVNO UČENJE, 

– RAZISKOVALNO UČENJE, 

– ZAPRTI TIP RAZISKOVANJA, 

– ZNAMENITOSTI NOVEGA MESTA. 

 

 



  

Sights of our town – learning through inquiry 

 

 

ABSTRACT 

 

Topic of diploma thesis in front of you is the research of a problem that we encounter when 

working with inquiry. It consists of a plan and realization of project of active learning in 

kindergarten. Main focus of a project is exploring the sights of a home town, Novo mesto. 

 

Project was carried out in kindergarten group age 4 – 5 years old. Children were solving the 

problem or trying to find the answers to the research question. They were looking and 

gathering information and from later analysis extract what is important.  Children became 

explorers who can find themselves in a mass of information.  Thru the project they 

discovered local and wider field of social environment. 

 

Thru research children discovered town landmarks such as river Krka, town coat of arms, 

fountain on Glavni trg, Breg street, town hall, Kapitelj, town bridges, situla, Marof and the 

city bus. 
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– LEARNING 

– ACTIVE LEARNING 

– INQUIRY LEARNING 

– THE SIGHTS OF NOVO MESTO 
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UVOD 

 

Diplomska naloga je sestavljena iz predstavitve projekta aktivnega učenja v vrtcu, empirični 

del pa je posvečen raziskovanju zaprtega tipa v projektu »Katere so znamenitosti našega 

mesta?« Razlog za izbiro teme s področja družbe je bilo izvajanje projekta v vrtcu, v 

dejanskih okoliščinah, z otroki skupine v kateri delam. Občutek, da lahko vtisnem del sebe in 

svojega dela v vrtcu v diplomsko nalogo, je bil odločilen pri izbiri. Hitro sem ugotovila, da 

želim z otroki raziskati naše mesto, torej Novo mesto. 

Najlepše je doma, pravijo, toda ali sploh poznamo svoj kraj oziroma bližnje družbeno okolje? 

In kot pravijo, če nečesa naučimo otroke, se bo najverjetneje tega naučila tudi družina. Tako 

sem se odločila za raziskovanje znamenitosti našega mesta. 

Naše mesto smo raziskovali preko metode zaprtega tipa, kar pomeni, da smo iskali 

informacije. Metoda raziskovanja otrokom omogoča aktivno učenje in vplivanje na izbiro in 

potek dejavnosti. Torej otroci sodelujejo pri načrtovanju njihovega vsakdana. 

Kot vemo je družba področje, ki ga ne moremo izvajati samostojno in je v nenehni interakciji 

z ostalimi področji kurikuluma. Tako smo družbo v veliki meri povezovali z umetnostjo. 

Otroci so risali, slikali, fotografirali, zapisovali … in tako dokumentirali informacije, ki smo jih 

poiskali. Hkrati pa so nam izdelki služili tudi kot gradivo za izdelavo turističnega vodiča po 

našem mestu in za zaključek projekta na občinski ravni z otvoritvijo razstave ob občinskem 

prazniku mestne občine Novo mesto.  
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1 TEORETIČNI DEL 

 

1.1  UČENJE 

 

»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« (Kurikulum, 1999, str. 19). 

 

Osredotočila se bom na učenje in poučevanje predšolskih otrok. Pri poučevanju je potrebno 

upoštevati številne značilnosti in posebnosti, ki ločijo mlajše otroke od starejših. Ti se ne 

ločijo zgolj po velikosti in teži, pač pa tudi po miselnih značilnostih, znanju, s katerim 

razpolagajo, učnih in spoznavnih stilih, socialnih in čustvenih značilnosti ter po motivaciji 

(Cencič, 1999, str. 31). 

 

Učenje nam je lahko znani in hkrati neznani pojem. Poznamo ga iz lastnih izkušenj, vzgojitelji 

pa ga pogosto uporabljamo pri svojem delu (Marentič Požarnik, 2003, str. 8). 

Vzgojitelj se mora pri poučevanju neprestano prilagajati otrokom. Odločitve, kako poučevati, 

katere metode izbrati, pa naj izhajajo iz potreb posameznega otroka (Cencič, 1999, str. 31, 

33). 

 

Beseda učenje dobi ponavadi negativen prizvok, saj ga pogosto povezujemo z negativnimi 

čustvi. Asociacije na besedo učenje so ponavadi mučenje, morija in dolgčas. Le redko (1%) so 

pozitivne, kot npr. dobra ocena, izpopolnjevanje in razvoj. Učenje se torej v naši zavesti 

povezuje z nečim negativnim in je običajno vezano na šolsko učenje ob knjigi. Toda bistvo 

učenja ne sme biti predvsem sprejemanje, kopičenje, pridobivanje in spoznavanje nečesa, 

pač pa razvijanje, spreminjanje, širjenje obzorja … (Marentič Požarnik, 2003, str. 8-9) 

 

Poznamo več v raziskavah (nav. po Marentič Požarnik, 2003, str. 9) ugotovljenih kategorij 

pojmovanj učenja. Delimo jih na kvantitativne in kvalitativne. Nižjim pojmovanjem (učenje 

kot kopičenje znanja, memoriranje posredovanih vsebin in zapomnitev dejstev, metod in 

postopkov z namenom poznejše uporabe) je skupen kvantitativen pogled na učenje, kot 

povečevanje količine znanja, zbiranje spoznanj, dejstev in teorij z namenom obnavljanja in 

uporabe. Višjim pojmovanjem (učenje kot luščenje osebnega pomena iz naučenega, proces 
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ustvarjanja lastne razlage in spreminjanje samega sebe kot osebnosti) pa je skupno, da je 

učenje proces kvalitativnega spreminjanja obstoječih pojmov in pogledov, globljega 

razumevanja, ustvarjanja pomena in novih povezav. Kar pomeni, da ne le znamo več, temveč 

tudi gledamo drugače na stvari in da se ob tem tudi sami spreminjamo. 

 

Pojmovanje učenja se tudi tesno povezuje s tem, kako se učenja lotimo, z učno motivacijo, s 

čustvenim odnosom in na koncu z učnimi rezultati (prav tam). 

 

Učenje je izjemno kompleksen pojem. Definicija učenja (UNESCO/ISCED 1993, nav. po 

Marentič Požarnik, 2003) 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.« 

 

Učenje ni le pridobivanje znanj, spretnosti in navad. Do učenja pride pod vplivom izkušenj, 

na podlagi interakcije posameznika z okoljem in vplivov notranjih procesov na posameznika 

(Marentič Požarnik, 1980, str. 7; Juriševič, 2009/2010). 

 

Otrok se v predšolskem obdobju nauči govoriti, plavati, računati, reševati probleme, 

navduševati se za šport, vztrajati kljub neuspehom, se uveljavljati v skupini in podobno 

(Marentič Požarnik, 1980, str. 7-8). 

 

Z vprašanji kot so: kaj je bistvo učenja, katere so osnovne oblike učenja, kaj se predvsem 

učimo, kateri so pomembni pogoji, da do učenja sploh pride, so se v zadnjem stoletju 

ukvarjali številni psihologi in oblikovali prek 50 teorij učenja. 

Med skupine teoretičnih pogledov na učenje štejemo zlasti: 

 ,asociativistične ء

 ,behavioristične ء

 ,gestaltistične ء

 ,kognitivno-konstruktivistične ء

 humanistične in ء

 .kibernetično-informacijske teorije učenja (Marentič Požarnik, 2003, str. 10-11) ء

 

Nekatere teorije so skušale razložiti celotno učenje, a jim v glavnem ni uspelo. Teorije učenja 

se razlikujejo zlasti ko opredeljujejo kaj se učimo. Behavioristi recimo poudarjajo, da se 

učimo vedenja, torej reakcij na določene dražljaje, kognitivisti pa, da se učimo pomenov in 

smisla, pri čemer so procesi mišljenja in predstavljanja odločilnega pomena za učenje 

(Marentič Požarnik, 2003, str. 32). 
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Poznamo različne oblike učenja. Prikazala bom dve. Prva sloni na ontogenetskem razvoju in 

opredeljuje oblike učenja glede na to, kdaj se pojavljajo v otrokovem življenju. Pri drugi, po 

Gagnéju, pa so oblike učenja hierarhično klasificirane. 

Oblike učenja v otrokovem razvoju (v zaporedju kot se pojavljajo): 

1. učenje na osnovi lastnih izkušenj, 

2. učenje z opazovanjem ali s posnemanjem, 

3. spoznavno učenje in 

4. metakognitivno učenje. 

Gagné pa povezuje spoznavno, čustveno in spretnostno učenje. 

Gagnéjeva hierarhična klasifikacij oblik učenja (Gagné 1985): 

1. učenje (psiho)motoričnih spretnosti, 

2. učenje besednih informacij, 

3. učenje intelektualnih spretnosti, 

4. učenje spoznavnih strategij in 

5. učenje stališč (prav tam). 

 

V učni situaciji morajo biti zunanji in notranji pogoji usklajeni, saj le tako omogočajo 

optimalne rezultate. Pri reševanju problemov je glavni notranji pogoj predznanje, zunanji pa 

vzgojiteljeva pomoč pri priklicu potrebnega predznanja (Marentič Požarnik, 2003, str. 33).  

 

Pri preučevanju učenja v predšolskem obdobju naletimo tudi na kritična obdobja za učenje. 

V kritičnem obdobju je otrok najbolj dojemljiv za določene učne izkušnje. Ob primernih 

spodbudah in metodah se je zmožen že zelo zgodaj marsičesa uspešno naučiti. Nauči se npr. 

igranja inštrumentov, računalništva, tujih jezikov, branja … Pomembno pa je, da z učenjem 

ne zamujamo. 

Otrok se večino zgoraj naštetega nauči med igro. V predšolskem obdobju pomeni igra 

najpomembnejši način otrokovega učenja in je osnova za višje oblike učenja (Marentič 

Požarnik, 2003, str. 26-30). 

 

Če poenostavimo, lahko rečemo, da je trend razvoja predšolske vzgoje potekal od igre k 

učenju in nato k učenju skozi igro. V (bolj odprtih) kurikulih prevladuje mnenje, da se otrok 

najbolj uči skozi igro in druge dejavnosti, za katere je motiviran (Batistič Zorec, 2003, str. 

325). 

 

Kot sem že zgoraj navedla, je učenje tesno povezano z razvojem. Kognitivne teorije (Piaget, 

Vigotski, Bruner, Gardner idr.) poudarjajo aktivno vlogo otroka v procesu pridobivanja in 

konstruiranja znanja, kvalitativno razliko med mišljenjem otrok v različnih razvojnih obdobjih 
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in tudi razlike med otroki iste starosti. Poudarjajo tudi pomen občutljivega obdobja za 

določeno učenje ter upoštevanje otrokove notranje motivacije za učenje (Batistič Zorec, 

2003, str. 318). 

 

Če povzamem Labinowicza, so temelji učenja v spontani igri, od igre s kockami, peskom, 

vodo pa do družabnih iger. In kot dodaja Maria Montessori, se predšolski otrok najbolje uči 

na osnovi praktične aktivnosti. 

Posebno majhni otroci dosežejo velik napredek v razvoju učenja s spontanim učenjem ob 

raziskovanju okolja. (Batistič Zorec, 2003, str. 319). 

 

Strinjam se z Ljubico Marjanovič Umek, ki meni, da je trditev, da se predšolski otroci lahko 

vsega naučijo skozi igro, strokovno nesprejemljiva in hkrati zagovarja različne dejavnosti ter 

različne metode in oblike vzgojnega dela (Batistič Zorec, 2003, str. 326). 
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1.2 AKTIVNO UČENJE 

 

1.2.1 Splošno 

Aktivno učenje je tisto, ki otroka celostno, miselno in čustveno aktivira. 

Učenje, ki poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s postavljanjem in preizkušanjem 

hipotez, ki otroka miselno in čustveno aktivira in se dogaja v dejanskih življenjskih 

okoliščinah, da otroku trajnejše znanje, ki ga otrok uporabi v novih situacijah, pomaga mu 

razumeti sebe in svet. Učenje tu preide iz transmisije, preko transakcije do transformacije. 

Torej ni več le prenašanje znanja iz vzgojitelja na otroka, temveč preide preko smiselnih 

transakcij med vzgojiteljem in otrokom do končne transformacije, ko otrok spreminja 

pojmovanja o svetu in osebnost. (Marentič Požarnik, 2003, str. 12). 

 

Po mnenju Brunerja pa je učenje aktiven proces, kadar: 

 ,nova spoznanja nadgrajujemo na predhodnih znanjih, izkušnjah in pojmovanjih otrok ء

 zagotovimo čim večjo samostojnost otrok v procesu zbiranja informacij in ء

 omogočimo da otroci nova spoznanja uporabijo pri reševanju podobnih problemskih ء

situacij (Turnšek, 2004, str. 2). 

 

Kot pravi Turnškova (2004) »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.« 

 

Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti 

verbalizacije in drugih načinov izražanja takole: 

 ,stalna skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja ء

 ,v ospredju učenja predšolskih otrok je razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih ء

 pomembno je spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih strategij in pripomočkov ء

pri iskanju odgovorov, 

 ,vsesplošno omogočanje ter spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim načinom izražanja ء

z upoštevanjem individualnih potreb in pravice do zasebnosti, 

 .omogočanje in spodbujanje rabe jezika v različnih funkcijah (prav tam, str. 16-17) ء
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Stališče, da je aktivno učenje podlaga za poln razvoj človekovih sposobnosti in da je 

najučinkoviteje tam, kjer so zagotovljene razvojno primerne učne priložnosti, je temelj 

High/Scopovega pristopa k vzgoji in učenju v zgodnjem otroštvu. 

High/Scoopov kurikulum je nastal na podlagi dela Piageta in Deweya. Prilagojen je otrokom, 

ki so na »predoperativni« stopnji. 

Razvojni psihologi, tako progresivisti kot kognitivni razvojni psihologi imajo učenje za 

razvojno spremembo. Progresivisti pravijo, da je učenje aktivna sprememba v vzorcih 

mišljenja, ki jo povzroči eksperimentalno reševanje problemov. Kognitivni razvojni psihologi 

pa označijo učenje kot proces, v katerem otrok deluje na svet in je z njim v interakciji 

(Hohmann, 2005, str. 15, 16). 

 

Aktivno učenje je »učenje, pri katerem otrok deluje na predmete ter stopa v interakcije z 

ljudmi, zamislimi in dogodki, pri tem pa konstruira novo razumevanje« 

Otroci morajo sami doživeti izkušnje in konstruirati znanje in tega ne more namesto njih 

storiti nihče. (Hohmann, 2005, str. 17). 

 

George Maxim je v priročniku Social Studies for Elementary School Child (1997) predstavil 

elemente, ki imajo kakovosten vpliv na učenje: 

 ,učenje je interdisciplinarno zasnovano ء

 ,uporablja se participativne strategije učenja otrok ء

 upošteva triado: znanje-spretnost-stališče (integrira pridobivanje znanj in podatkov z ء

učenjem spretnosti ter vplivanjem na stališča), 

 omogoča oblikovanje predstav in pojmov 'na dolgi rok' in ء

 .se ne izogiba konfliktnim vprašanjem človekovega družbenega življenja ter tabu temam ء

 

1.2.2 Proces aktivnega učenja 

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

aktivnega učenja prihaja iz osebne pobude. Otroci imajo že prirojeno željo po raziskovanju, 

zato zastavljajo vprašanja in iščejo odgovore nanj (sprašujejo o ljudeh, materialih, dogodkih 

in zamislih, ki zbudijo njihovo radovednost), rešujejo probleme in oblikujejo nove načine 

poskušanja (Hohmann, 2005, str. 5). 

Za razvoj miselnih procesov so bistvene izkušnje, v katerih predšolski otrok učinkuje na svet, 

saj se otrokova logika razvija ob interpretaciji informacij, pridobljenih s takimi izkušnjami. Če 

želimo, da otroci inteligentno rešujejo probleme, je najbolje, da jim damo čim več priložnosti 

za ukvarjanje s problemi, ki jih zanimajo – torej s problemi, ki izvirajo iz njihovih poskusov 

razumeti svet (Hohmann, 2005, str. 16, 17). 
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Otroci se učijo pojmov, tvorijo zamisli in ustvarjajo svoje abstrakcije prek dejavnosti, ki jo 

sami spodbudijo (gibanja, poslušanja, iskanja, rokovanja …). Take dejavnosti, v katerih odrasli 

opazuje/sodeluje in omogoča otroku, da se vključuje v zanimive izkušnje, bodo morda vodile 

v reorganizacijo otrokovega razumevanja sveta. 

Nedvomno aktivne učne izkušnje vplivajo na vse vidike dela z otroki (prav tam). 

 

Po Hohmannovi in Weikartu (2005) navajam štiri temeljne prvine aktivnega učenja: 

 Neposredno delovanje na predmete ء

Aktivno učenje je odvisno od uporabe materialov. Otroci razpolagajo in rokujejo s 

predmeti, uporabljajo svoje telo in čute pri raziskovanju predmetov. O njihovem 

delovanju na predmete razmišljajo in se pogovarjajo z drugimi. Preko teh konkretnih 

izkušenj otroci oblikujejo abstraktne pojme. 

 Razmišljanje o delovanju ء

Otroci morajo biti v razmišljujoči interakciji s svetom, da bi ga lahko razumeli. Otrok 

preizkuša zamisli in išče odgovore na vprašanja. Rezultat otrokovih dejanj in razmišljanj 

o teh dejanjih je razvoj misli in razumevanja. 

 Notranjo motivacijo, domiselnost in posplošitev ء

Spodbuda za učenje prihaja iz otroka. Otroka vodijo k raziskovanju, eksperimentiranju 

in konstruiranju novega znanja osebni interesi, vprašanja in nameni. Postavljajo 

hipoteze (si zastavljajo vprašanja) in jih preizkušajo (izumljajo stvari). Napake, ki jih 

delajo, so prav tako pomembne kot njihovi uspehi. 

 Reševanje problemov ء

Ko se otroci srečujejo s pravimi problemi (nepričakovanimi rezultati ali ovirami na poti 

uresničevanja namenov) proces usklajevanja nepričakovanega s tem, kar že vedo, 

spodbuja učenje in razvoj (str. 17-18). 

 

1.2.3 Osrednja načela High/Scoopovega predšolskega kurikula 

Hohmann (2005) v knjigi Vzgoja in učenje predšolskih otrok opisuje temeljna načela 

High/Scoopovega kurikula. V tem pristopu k vzgoji in učenju v zgodnjem otroštvu si odrasli in 

otroci delijo vodenje. Osredotoča se na aktivno učenje. 

Osrednja načela je združil v preprost diagram, imenovan »Krog učenja«, ki ilustrira 

kurikularna načela, ki bodijo High/Scoopove predšolske praktike pri vsakdanjem delu z 

otroki. Okvir pristopa tvori pet temeljnih načel: 

 ,Aktivno učenje ء

 ,interakcija med odraslim in otrokom ء

 ,učno okolje ء
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 dnevna rutina in ء

 .vrednotenje ء

 

Interakcija med odraslim in otrokom 

Aktivno učenje je odvisno od pozitivne interakcije med odraslim in otrokom. Odrasli naj bi si 

prizadeval podpirati otroke, medtem ko se z njimi igra in pogovarja. Pozitivne interakcijske 

strategije uporabljajo tako, da si z otroki delijo vodenje, osredotočajo se na njegove 

sposobnosti, z otroki vzpostavljajo pristne odnose, podpirajo otroško igro in za 

premagovanje socialnih konfliktov uporabljajo pristop reševanja problemov. Tak interakcijski 

stil omogoča otroku, da samozavestno izraža misli in občutja. 

 

Učno okolje 

Zaradi močnega vpliva prostora na vedenje otrok, se poudarja načrtovanje ureditve vrtca in 

izbiro primernih materialov. Odrasli organizira igralni prostor v interesne kotičke in tako 

podpira zanimanje otrok za različne dejavnosti. Interesni kotiček vsebuje veliko lahko 

dostopnih materialov, ki jih otroci uporabljajo pri igri. 

 

Dnevna rutina 

Odrasli načrtuje dosledno dnevno rutino, ki podpira aktivno učenje. Otroci imajo rutino radi, 

saj jim omogoči predvideti kaj se bo zgodilo in jim nudi nekak nadzor nad tem, kaj bodo 

počeli preko dneva. Preko dnevne rutine si otroci lahko izberejo kaj bi se radi igrali – obdobje 

načrtovanja in se to igrajo – obdobje izvedbe. Po tem obdobju jih odrasli spodbudijo, da 

obnovijo svoje izkušnje – obdobje obnove. Skozi običajno dnevno rutino, ki se osredotoča na 

priložnosti za aktivno učenje, otroci in odrasli vzpostavljajo občutek skupnosti. 

 

Vrednotenje 

Vrednotenje vključuje vrsto nalog, s katerimi zagotovijo, da sta opazovanje otrok, ki so v 

interakciji z drugimi otroki, in načrtovanje za otroke v središču pozornosti odraslega. Značilno 

je, da se vzgojiteljske skupine vsak dan zberejo natančne informacije o otrocih, delajo 

anekdotske zapise, ki temeljijo na tem, kar vidijo in slišijo. Vzgojitelji si izmenjujejo svoja 

opažanja otrok, jih analizirajo v okviru ključnih izkušenj ter sestavijo načrte za naslednji dan. 

V High/Scoopevem pristopu je vrednotenje skupinsko delo, njegov namen pa sta podpora 

otrokovih interesov in sposobnosti ter gradnja na interesih in sposobnostih. 
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1.2.4 Vloga odraslega 

Odrasli podpirajo aktivno učenje otrok. Opazujejo kaj in kako se otroci učijo in stopajo v 

interakcijo z njimi, da bi odkrili, kako posameznik razmišlja in sklepa. Prizadevajo si 

prepoznati interese in sposobnosti posameznika in mu ponuditi primerno spodbudo. Otroke 

podpirajo tako, da: 

 ,organizirajo okolje ء

 ,organizirajo rutine ء

 ,vzpostavljajo spodbudno socialno ozračje ء

 ,spodbujajo namenska dejanja, reševanje problemov in verbalno razmišljanje otroka ء

 ,interpretirajo otrokova dejanja v luči ključnih izkušenj ء

 .načrtujejo izkušnje, ki gradijo na otrokovih dejanjih in interesih (Hohmann, 2005, str. 20) ء

 

Otroci imajo radi dejavnosti, pri katerih pridobivajo izkušnje, zato je vloga odraslih ustvariti 

takšno okolje, v katerem lahko otroci pridobijo razvojno pomembne izkušnje, jih nato 

prepoznati, podpirati in graditi (Hohmann, 2005, str. 23). 

 

Strinjam se s Piagetom (nav. po Banet, 1976, str. 7), da je vloga vzgojitelja takšna, da 

spodbuja otroka, da si zastavi svoje probleme, in ne tako, da mu probleme vsili ali mu 

narekuje rešitve. Vzgojitelj mora iskati vedno nove načine za spodbujanje otrokove 

dejavnosti. Ko otrok zastavlja vprašanja in razmišlja o možnih rešitvah, še posebej ko so te 

rešitve napačne, je vloga vzgojitelja poiskati primere, tako da bo otrok poiskal rešitve skozi 

neposredna dejanja (prav tam). 
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1.3 RAZISKOVALNO UČENJE 

 

Raziskovanje je kot proces še najbolj podobno potovanju, na katerem v začetku še ne vemo, 

kam in kako bomo potovali, kaj vse bomo videli in slišali, kje bomo našli cilj. In čeprav skriva 

takšno potovanje polno neznank, je za nas vabljivo in prav vznemirjenje, ki je v nas, odločilno 

pripomore, da se odpravimo iskat odgovore in postavljat nova vprašanja (Kobal, 1989, str. 7, 

8). 

 

Ljudje se veselimo potovanj, veselimo se spoznavanj novih krajev, srečevanj z novimi ljudmi, 

njihovimi kulturami in verami. Toda za potovanje in odkrivanje novega potrebujemo 

določeno znanje, pa tudi vedeti moramo, kaj hočemo s svojim delom pravzaprav ugotoviti in 

doseči. Želja po raziskovanju spremlja človeka že od samih začetkov njegovega bivanja. 

Raziskovali, opazovali in ustvarjali so že kamenodobni ljudje. Vendar pa pravo raziskovanje ni 

nekaj povsem preprostega. (prav tam). 

 

1.3.1 Opredelitev raziskovalnega učenja 

Izhodišče za raziskovalno učenje je določen problem, ki ga skušamo rešiti. Izbran problem 

poizkušamo čim bolj natančno opredeliti, ga razčleniti na podprobleme in na osnovi tega 

postaviti vprašanja. Iskanje odgovorov na vprašanja pa poteka po točno določenem procesu. 

Da lahko postavimo hipotezo, moramo poiskati informacije o našem problemu. Zbiramo in 

proučujemo literaturo, gradivo s terena, anketne liste, intervjuje … Hipotezo nato preverimo 

s poizkusi ali z drugimi podatki. Ugotovitve zberemo, strnemo in zabeležimo. Na koncu še 

ugotavljamo smiselnost ali nesmiselnost hipoteze in uporabnost naših ugotovitev. 

Pomembno je, da pri raziskovanju uporabljamo ustrezno znanstveno metodo (Kobal, 1989, 

str. 8). 

 

Torej lahko rečemo, da o raziskovalnem učenju govorimo, kadar uspešno in kakovostno 

učenje ni le preprosto načrtovanje svojega dela in nato delovanje, ampak tudi spremljanje 

delovanja in nato vrednotenje. To so ključne stopnje, ki poučevanje približajo 

raziskovalnemu poučevanju (Cencič, 1999, str. 34). 

 

Dolgoročni cilj učenja skozi raziskovanje je procesne narave. Želimo ohranjati radovednost, 

željo po spoznavanju novega, »raziskovalnega duha«. S tem, da otrokom omogočamo 

izkušnje raziskovanja, jim dajemo sporočilo, da je radovednost zaželena, kar spodbuja 

notranjo motivacijo za vseživljenjsko učenje. Kot vemo, je ponavadi že v vrtcu, posebno pa v 
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šoli, učenje nekaj dolgočasnega, če pa je otrok notranje motiviran, pa je učenje zabavno in 

zanimivo (Turnšek, 2004, str. 4). 

 

1.3.2 Opredelitev raziskovanja 

Raziskovanje lahko opredelimo (nav. po Maxim, 1997) kot strategijo aktivnega učenja, ki je 

usmerjeno v reševanje problemov. S pomočjo raziskovalnega pristopa sledimo temeljnima 

ciljema izobraževanja: 

 ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje ter ء

 ,oblikovati sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov (Turnšek ء

2004, str. 3). 

Raziskovanje pa lahko opredimo tudi kot simulacijo znanstvenega raziskovanja. Otroci se na 

dejanskih primerih uvajajo v znanstveno metodologijo, organizacijo raziskovanja ter 

obvladovanje posameznih tehnik in metod. Učijo se predvidevanja in postavljanja hipotez, 

samostojnega opazovanja, primerjanja, urejanja, analiziranja, statističnega obdelovanja in 

sklepanja (Trškan, 2008, str. 44). 

 

Raziskovanje je eden temeljnih principov učenja v vrtcu (poleg igre, kot osnovnega medija) 

saj merljivi rezultati (ocene, testi …) še niso prevladujoča motivacija za učence. Turnškova 

(2004, str. 4) meni, da je to ena temeljnih prednosti vrtcev, ki jo velja v polni meri izkoristiti 

za višjo kakovost življenja in učenja predšolskih otrok. 

 

Raziskovanje je lahko neposredno, ko se otroci učijo preko lastnih neposrednih izkušenj ali 

posredno, ko si pomagajo z literaturo (Trškan, 2008, str. 45). 

 

Raziskovanje v vrtcu zahteva odločitev vzgojiteljice, da bo skupaj z otroki raziskala problem 

tako, da bo otrokom v oporo, v pomoč pri samostojnem iskanju odgovorov. In se tako skupaj 

z otroki tudi sama učila. Vloga vzgojiteljice se spremeni in ni več podajanje znanj, pač pa 

organizacija in mediiranje med otroki in viri informacij, pomoč otrokom pri dokumentiranju 

in analiziranju podatkov. V tem smislu predstavlja raziskovanje izziv tako za otroke kot za 

vzgojiteljice (Turnšek, 2004, str. 4). 

 

Raziskovalni pristop omogoča uveljavljanje nekaterih prednosti sodobnejših pojmovanj 

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

otrokovih potencialov (prav tam). 
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1.3.3 Koraki pri raziskovanju 

Pri raziskovalnem učenju so bistvene procesnost, strukture in vsebina , ki se začnejo z 

načrtovanjem, sledi spremljanje delovanja (zbiranje informacij) ter njihova analiza, ki pomeni 

vrednotenje ali ocenjevanje delovanja z navedbo dobrih in slabih učinkov učenja. Koliko 

stopenj navedemo v procesu raziskovalnega učenja ni tako pomembno, kot je pomembno, 

da vrednotenje temelji na osnovi informacij, ki so bile zbrane neposredno v procesu samem 

ali takoj za njim in da je učenje načrtovano (Cencič, 1999, str.34). 

 

Koraki pri raziskovanju po Majdi Cencič (nav. po Trškan, 2008, str. 45): 

1. opredelitev raziskovalnega problema, 

2. študij virov, 

3. načrtovanje raziskave, 

4. zbiranje podatkov, 

5. obdelava podatkov in 

6. pisanje poročila in/ali priprava rezultatov raziskave na predstavitev. 

 

Koraki v poteku raziskovanja po Borisu Kobeji (nav. po Trškan, 2008, str. 45): 

1. izbor področja in teme, 

2. pregled literature, 

3. opredelitev problema in ciljev, 

4. načrtovanje raziskave, 

5. preučevanje literature, 

6. zbiranje podatkov, 

7. urejanje, analiziranje in interpretiranje rezultatov in 

8. predstavitev rezultatov. 

 

Stopnje raziskovalnega učenja po Pollardu (nav. po Cencič, 1999, str. 34): 

1. načrtovanje, 

2. odločanje, 

3. delovanje (akcija), 

4. spremljanje ali zbiranje informacij in 

5. analiza ter vrednotenje zbranih informacij. 
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1.3.4 Značilnosti raziskovalnega pristopa 

 Raziskovanje daje prednost procesom pred produktom oziroma končnim rezultatom. V ء

tem sledi načelu kurikuluma za vrtce (1999). Vzgojiteljice ugotavljajo, da se otroci 

vzporedno naučijo mnogo več, kot je bil prvotni namen. Otroci se morajo naučiti, kako 

priti do informacij,  kako jih zabeležiti, da jih ne bi pozabili, kako razvrstiti pomembne 

informacije od ostalih, ki niso pomembne za rešitev problema … Naučili so se »kako se 

učiti«. 

 Raziskovalni projekti so projekti socialnega učenja. Otroci se učijo medsebojnega ء

sodelovanja in drugih spretnosti, ki jih zahteva timsko reševanje problema. Pri otrocih 

spodbujamo kritično mišljenje in vplivamo na njegova prepričanja in vrednotno 

orientacijo. 

 Raziskovalni pristop izhaja iz predhodnih izkušenj otrok, njihovega predznanja in ء

pojmovanja. V procesu ne le odkrivamo znana dejstva, pač pa otroci konstruirajo nove 

predstave in pojme, določajo jim nove pomene. 

 Pri izbiri problema vzgojiteljica izhaja iz perspektive otrok in upošteva načelo otrokovih ء

interesov iz življenjske bližine. Izhodišče učenja naj bodo problemi, ki so otroku 

zanimivi in so smiselno povezani z življenjem otrok. 

 Interdisciplinarnost oziroma integracija spoznanj in metodoloških pristopov več ء

družbenih disciplin, ki jo zahtevajo problemska vprašanja, ki jih zastavljamo otrokom in 

segajo na več znanstvenih področij. 

 Zagotavlja uveljavljanje iniciative otrok in njihovo aktivno udeležbo v vseh fazah ء

raziskovanja - od postavitve problema, iskanja informacij, njihovega urejanja, do 

odgovorov. 

 

1.3.5 Tipi raziskovanja 

Maxim (1997) govori o dveh tipih raziskovanja: 

 raziskovanje problemov zaprtega tipa (ang. inquiry) in ء

 .proces reševanja problemov odprtega tipa (ang. problem-solving) ء

 

O zaprtem tipu raziskovanja govorimo, kadar otroci rešujejo problem oziroma iščejo 

odgovore na raziskovalno vprašanje z določenimi informacijami in podatki. Rešitev problema 

temelji na analizi informacij, ki jih otroci poiščejo sami ali ob pomoči vzgojiteljice. Lahko pa 

proces izvedemo na induktiven način (sklepamo od posameznega na splošno) ali na 

deduktiven način (sklepamo od splošnega na posamezno). Otroci zbirajo informacije z 



Znamenitosti našega mesta – raziskovanje projekta zaprtega tipa 
Katja Praznik 

 15

različnimi deskriptivnimi tehnikami, kot so razgovori, ankete, opazovanje, zbiranje 

dokumentov … 

Osnovni cilj je otroka narediti raziskovalca, da se bo znašel v množici informacij. 

 

Koraki v raziskovanju zaprtega tipa: 

1. Opredelitev problema, 

2. izražanje domnev 

3. iskanje informacij, podatkov ter njihovo dokumentiranje in urejanje, 

4. rešitve oziroma odgovori na vprašanja in 

5. uporaba novih spoznanj. 

 

Pri odprtem tipu raziskovanja pa otroke spodbujamo k iskanju in preizkušanju različnih 

rešitev zastavljenega problema. Otroci razmišljajo o različnih možnostih, iščejo raznovrstne 

rešitve. S tem pristopom spodbujamo predvsem kreativnost. Otrokom sporočamo, da so vse 

ideje dobrodošle in da bodo vse ideje uresničene. 

Osnovni cilj je otroka narediti kreativnega soustvarjalca življenja v vrtcu, ne zgolj uporabnika 

vrtca in sostanovalca. 

 

Koraki v raziskovanju odprtega tipa: 

1. Opredelitev problema, 

2. iskanje alternativnih rešitev problema, 

3. izbira in preizkušanje rešitev, 

4. ocena rešitev in 

5. uporaba rešitev (Turnšek, 2004, str. 5; Turnšek 2010/11). 

 

1.3.5.1 Proces raziskovanja problema zaprtega tipa - ang. inquiry 

 

Proces raziskovanja zaprtega tipa nav. po Turnškovi (2004, str. 6 – 8). 

 

Opredelitev problema 

Raziskovalni problem najbolj jasno izrazimo tako, da postavimo raziskovalna vprašanja 

širšega in ožjega tipa. Pogosto se nam pozneje, ko smo že v fazi zbiranja informacij, pojavljajo 

še nova vprašanja, na katera moramo odgovoriti, da bi lahko pojasnili osnovno vprašanje. 

Natančno formuliranje vprašanj zagotavlja, da dejansko raziskujemo, kar smo želeli in da 

iščemo ustrezne informacije – tiste, katere nam dajo odgovore na zastavljena vprašanja. 
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V praksi se raziskovalni problemi pogosto pojavijo spontano, med tem, ko otroci postavljajo 

vprašanja, ki jih zanimajo. Morda nam nekaj postane zanimivo na sprehodu, ko smo 

opazovali znamenitosti kraja … V primeru, ko pa želi vzgojiteljica zbuditi zanimanje otrok za 

nek problem, je potrebno načrtovati uvodne dejavnosti, s katerimi bo vzbudila razdovednost 

za raziskovanje. Vzgojiteljica lahko uporabi različne tehnike. Vzgojiteljica lahko prinese sliko 

in potem ugotavljajo kdo je na njej, otrokom lahko ponudi literaturo, pokaže fotografijo, v 

igralnico postavi skrivni predmet … 

 

Problemska vprašanja si praviloma zastavljamo v obliki vprašanja. Problemska vprašanja 

nekaterih študentk Pedagoške fakultete se glasijo takole: Katere praznike praznujejo otroci v 

Sloveniji in kako? Kaj se je dogajalo v stavbi našega vrtca, od nastanka do danes? Kdo je bil 

Tartini? Kaj pomeni praznik Gregorjevo in kako ga praznujemo? Kakšne igre so se igrali naši 

dedki in babice? 

 

Izražanje domnev 

Glede na to, da so nekatere teme in področja otrokom bolj  znane, nekatere manj, prav tako 

pa so individualne razlike med otroki v izkušnjah in znanjih, je potrebno premišljeno 

načrtovati dejavnosti. Dejavnosti morajo biti zastavljene tako, da preko njih prepoznamo 

koliko otroci problem že poznajo, kaj o raziskovalnem vprašanju že vedo, kakšne so njihove 

izkušnje … Pogosto uporabimo tehniko nevihte idej (ang. brainstorming). Domneve, 

predpostavke in predznanja otrok dokumentiramo oziroma zabeležimo z risbo, s posnetkom, 

na plakatu, da jih lahko skupaj z otroci kasneje preverimo. Ob preverjanju ugotavljamo kaj 

smo se že naučili. 

Ta postopek je pomemben za celoten raziskovalni proces. Z njim namreč zagotovimo, da se 

raziskovanje začne z ustrezno izhodiščno točko. Pomemben pa je tudi za otroke, ki lahko po 

končanem postopku zbiranja informacij preverijo in ugotovijo, kaj so imeli prav, kaj ne in kaj 

so se naučili novega. 

 

Iskanje informacij in »preverjanje domnev« 

Da bi našli odgovore na zastavljena problemska vprašanja, moramo priti do ustreznih 

informacij, podatkov. To je tudi najbolj obširen del raziskovanja. Otroke skušamo spodbuditi 

k razmišljanju kje, kako in od koga bo dobili odgovore na zastavljena vprašanja. Spodbudimo 

jih, da razmišljajo o možnih oziroma primernih virih informacij, hkrati pa nekaj ključnih virov 

predvidimo tudi sami. 

Odgovornost za učenje v čim večji meri prepustimo otrokom. Vzgojiteljica naj ne podaja že 

izdelanih znanj, ki se jih je sama naučila, pač pa prevzema naslednje naloge: 

 ,omogoča otrokom dostop do informacij ء
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 ,skupaj z otroki načrtuje tehnike zbiranja informacij ء

 ,spodbuja k dokumentiranju podatkov in informacij ء

 pomaga pri urejanju informacij in ء

 .nudi pomoč pri sintezi podatkov in išče odgovore na zastavljena vprašanja ء

Vire in tehnike zbiranja podatkov izbiramo glede na vsebino problema. Najpogostejši so 

knjige (znanstvene, leposlovne, informativne …), mediji (radio, tv, videoposnetki), internet, 

naravno okolje, muzeji … 

Kot že omenjeno, lahko otroci vzporedno zbirajo podatke in informacije z več tehnikami, 

običajnih za raziskovanje, prilagojenih razvojni stopnji. Nekaj tehnik zbiranja informacij: 

 ,razgovor oziroma intervju ء

 ,anketa ء

 ,opazovanje ء

 …zbiranje najdb, predmetov, listin, pisnega izročila ء

Če želimo biti pravi raziskovalci, moramo poskrbeti tudi za dokumentiranje podatkov in 

informacij. Dokumentiramo vsako iskanje informacij. Pri dokumentiranju iščemo otrokom 

ustrezne načine, oziroma takšne, ki so ustrezni glede na vir. Otroci lahko rišejo risbice 

posameznih faz procesa, fotografirajo, posnamejo zvok (razgovor) ali video. V procesu 

zbiranja informacij se v igralnici tako zbirajo raznovrstni materiali, ki nam pomagajo 

»sestaviti sliko«. 

 

Odgovori oziroma rešitve 

Proces raziskovanja zaključimo tako, da pregledamo zbrane informacije, jih uredimo in 

strnemo. Ugotovimo, kakšni so odgovori na vprašanja, ki so nas zanimala in kaj smo se 

naučili. Pogosto pa nas že sam proces raziskovanja pripelje neposredno do odgovorov. 

Otrokom je zanimivo tudi, da ugotovijo, katere domneve so bile nepravilne in v čem so se 

motili. 

 

Uporaba informacij 

Razmislimo, kako bi lahko v vsakdanjem življenju otrok uporabili nova znanja, nove pojme, 

predstave in načrtujemo ustrezne dejavnosti. 
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2 EMPIRIČNI DEL 

 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

2.1.1 Opredelitev problema 

Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje. Da bi lahko otroci sodelovali z 

okoljem, ga pozneje aktivno spreminjali in tudi vplivali nanj, morajo spoznati bližnje 

družbeno okolje oziroma svoj domači kraj ter se seznaniti, kako so ljudje tod živeli v 

preteklosti in kako živijo sedaj. 

 

Vključevanje v širše družbeno okolje je povezano z vključevanjem v kulturo, v kateri živimo 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Otroci se že zelo zgodaj učijo v družbenem/socialnem/kulturnem okolju; vendar raziskave 

kažejo, da so učne strategije, ki jih tudi vzgojitelji uporabljajo v vrtcu, vsaj v polovici primerov 

k odraslim usmerjene in kulturno transmisijske (Olmsted in Weikart, 1995). Vključevanje 

predšolskih otrok v okolje in učenje o okolju še vedno ni aktivno, zato je tudi učinkovitost 

učenja vprašljiva. Pogosto je otrok le opazovalec in prejemnik različnih dražljajev in 

informacij iz okolja.  

 

Z uporabo dejavnih strategij učenja vzgojitelj ne le prenaša obstoječa znanja in informacije 

(kulturno-transmisijski pristop), temveč uporablja takšne metode, ki zagotavljajo čim večje 

vključevanje otrok v procesu pridobivanja, urejanja informacij in njihove uporabe v procesu 

reševanja problemov. Poskrbeti moramo, da je spoznavanje družbenega okolja aktiven 

oziroma participativen proces. Otroci morajo nova spoznanja konstruirati oziroma graditi na 

predhodnih znanjih in izkušnjah. Biti morajo samostojni v procesu zbiranja informacij. Hkrati 

pa moramo otrokom omogočiti, da nova spoznanja aplicirajo oziroma jih uporabijo za 

reševanje podobnih problemskih situacij. 

 

V diplomski nalogi predstavljam projekt aktivnega učenje v vrtcu; empirični del pa posvečam 

raziskovanju zaprtega tipa v projektu Katere so znamenitosti našega mesta? Projekt sem 

evalvirala.  
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2.1.2 Cilji raziskovanja 

Predstaviti načrt in izvedbo projekta aktivnega učenja v vrtcu. 

V praksi preizkusiti proces raziskovanja problema zaprtega tipa. 

Ovrednotiti projekt z vidika ključnih ciljev pristopa. 

 

2.1.3 Raziskovalna vprašanja 

V diplomski nalogi sem skušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 ?Ali so bili otroci aktivni raziskovalci v vseh fazah procesa raziskovanja problema ء

 Kako so otroci sodelovali in kako so se vključevali pri posameznih dejavnostih v procesu ء

raziskovanja problema? 

 ?Ali so bili doseženi cilji uporabljenega problemskega pristopa ء

 

2.1.4 Vzorec in raziskovalna metoda 

Vzorec: skupina predšolskih otrok starih 4 – 5 let; pri izvedbi projekta sodeluje 24 otrok 

Trajanje projekta: 4 tedne 

Uporabila sem kavzalno neeksperimentalno metodo. 

Metode evalvacije: sprotni evalvacijski zapisi; analiza video posnetkov 
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2.2 NAČRT PROJEKTA AKTIVNEGA UČENJA 

(proces raziskovanja problema zaprtega tipa) 

 

Tema: KATERE SO ZNAMENITOSTI NAŠEGA MESTA? 

 

 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V igralnico bom nalepila fotografije Novega mesta. Ko jih bodo otroci začeli ogledovati jim 

bom zastavila vprašanje »Kaj je na fotografiji? Katero mesto je na fotografiji? Katere so 

znamenitosti Novega mesta? Ali bi želeli skupaj raziskati in poiskati znamenitosti našega 

mesta?« 

 

2. DOMNEVE – KAJ ŽE VEMO O PROBLEMU? 

 

Otroke bom vprašala ali poznajo kakšno znamenitost Novega mesta? Vzpodbudila jih bom k 

razmišljanju s podvprašanji, s sprejemanjem pravilnih in napačnih odgovorov. Vse odgovore 

bom zapisala na plakat. Otroke želim tudi vzpodbuditi k razmišljanju. Zato jim bom zastavila 

vprašanje, kako bi izvedeli čim več informacij o znamenitostih Novega mesta. Vse odgovore, 

ideje in predloge bom zapisala na plakat in otrokom povedala, da bomo poskusili prav vse 

preveriti in uresničiti. Povprašala jih bom tudi o njihovih izkušnjah z Novim mestom. 

 

3. ZBIRANJE INFORMACIJ IN »PREVERJANJE DOMNEV« 

 

V tej fazi projekta bomo iskali informacije na najrazličnejše načine. Otroke bom vzpodbujala, 

da bodo sami ugotovili na kakšen način lahko pridemo do določene informacije. Spodbujala 

jih bom z vprašanji Kje, kako in od koga bi dobili odgovore na zastavljeno vprašanje. K 

sodelovanju bomo vključili starše, stare starše, sodelavce vrtca in tudi zunanje sodelavce. 

Iskali bomo informacije in potrdili ali ovrgli domneve. S skupnimi močmi bomo poskusili 

uresničiti vse ideje otrok. 

Sama predvidevam naslednje vire informacij: knjige, internet, starši, strokovni delavci vrtca, 

muzej, naravno okolje. 

Otroke bom pri raziskovanju spodbujala k uporabi čim več različnih tehnik raziskovanja: 

razgovor oz intervju, vprašanja za starše, opazovanje in ogledovanje, zbiranje dokumentov. 
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Pri dokumentiranju vseh dejavnosti bom aktivno vključevala otroke. Dokumentirali bomo s 

fotografiranjem, snemanjem na fotoaparat, snemanjem na telefonom, risanjem in 

zapisovanjem. 

 

4. ODGOVORI OZIROMA REŠITVE 

 

Ob zaključku projekta bomo vse zbrane informacije zbrali, uredili, strnili in jih še enkrat 

zabeležili. Lahko bomo preverili kakšne so bile naše domneve in kaj smo dejansko ugotovili. 

Pričakujem, da bo seznam znamenitosti daljši, saj nam vsako mesto ponuja veliko 

znamenitosti, le poiskati jih je treba. Preko načinov dokumentiranja bomo lahko pregledali 

potek našega raziskovanja, otroci bodo lahko povedali, kaj so se naučili novega. Zanimalo me 

bo tudi, kaj jim je bilo pri vsem raziskovanju najbolj všeč. 

 

5. UPORABA INFORMACIJ 

 

Proces raziskovanja bomo zaključili z uporabo zbranih informacij, ki jih bomo preko 

raziskovanja dobili. Fotografijo Novega mesta, ki sem jo otrokom ponudila prvi dan projekta 

bomo prenesli na velik format in vanjo umestili vse znamenitosti, do katerih smo prišli z 

našim raziskovanjem. Zraven bomo lahko zabeležili kakšno anekdoto, ki se nam bo pripetila 

ali označili kakšno posebnost, ki nam je bila zanimiva. Vsak otrok si bo lahko izdelal tudi 

lastno brošuro v kateri bo zbral znamenitosti Novega mesta. 
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2.3 TEMATSKI SKLOP 

 

IZHODIŠČE: Veliko se sprehajamo po našem mestu, a ga otroci ne poznajo dovolj. 

 

TEMA: KATERE SO ZNAMENITOSTI NAŠEGA MESTA? 

 

PODROČJE DEJAVNOSTI: DRUŽBA v povezavi z umetnostjo 

 

GLOBALNI CILJ:  

– Spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja. (D) 

 

CILJI: 

– Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo. (D) 

– Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega 

okolja. (D) 

– Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost, npr. reka ali 

gora v bližini, pokrajinski muzej, arheološke izkopanine, pozneje pa tudi značilnosti 

širšega okolja. (D) 

– Otrok se seznanja z različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij (pošta, 

telefon, radio, televizija itn.) ter komuniciranja s pomočjo računalnika. (D) 

– Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. (U) 

 

PRIMERI DEJAVNOSTI: 

DRUŽBA: 

– Spoznava domači kraj; 

– s pomočjo zgodb, obiskovalcev, izletov, knjig itn. spoznava pomembne dele lokalne 

skupnosti; 

– se seznani s knjižnico, muzejem, cerkvijo, komunikacijami …; 

 

UMETNOST: 

– Opazuje, komentira, primerja, se opredeljuje in izraža lepoto v naravi, urbanem 

okolju, pri uporabnih predmetih, tehniških in umetniških produktih, posebnih in 

vsakdanjih dogodkih itn.; 

– opazuje in prepoznava posebnosti pri osebah, stvareh, pojavih ter pri umetniških 

delih, kar predstavi v risbi, fotografiji; 

– sreča se z umetniškimi deli v muzeju, knjižnici; 
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– opazuje različne fotografije, slike iz revij in knjig, plakate, posluša izbrane filmske in 

videoprojekcije, snema s fotoaparatom; 

– fotografira in snema prijatelje in dogajanje v vrtcu med opravljanjem dnevne rutine 

in ob posebnih priložnostih. 



Znamenitosti našega mesta – raziskovanje projekta zaprtega tipa 
Katja Praznik 

 24

2.4 IZVEDBA PROJEKTA 

 

2.4.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Katere so znamenitosti našega mesta? 

 

2.4.2 IZRAŽANJE DOMNEV 

 

Igralnico opremim z značilnimi fotografijami Novega mesta. Nato povabim prvo skupino 

otrok h pogovoru na blazini. 

Otroke sem vprašala kaj je na sliki. V trenutku so začeli naštevati da so na sliki hiše, vode, 

ceste, trave, prikolice, avti, motorji in kamenje. Nato nalepim na steno še sliko mestne hiše 

in jih povprašam kaj je na tej sliki. Takoj so rekli da je cerkev, grad, stolp. Povem jim, da je to 

ena stavba. Nato jih vprašam, če jo je kdo že videl. Večina je ni, en deček pa pravi, da jo je že 

videl. Po nekaj trenutkih se Oskar vpraša: »Stavba? Kdu je pa not živel?« Sama ne povem 

odgovora, povem mu le, da je zastavil dobro vprašanje. Še vedno pa me zanima kaj je bilo na 

prvi sliki. Vprašam jih, kako rečemo vsem tem hišam, vodam, drevesom in vsemu skupaj kar 

je na sliki. Deklica reče da slikanica, deček pa pove, da mesto. Sledi vprašanje »Katero mesto 

pa je to?« In Oskar odvrne »Novo mesto«. Vprašam jih še, kdo živi v Novem mestu. Otroci so 

dvignili roke in povedali da oni. Nato smo zapisali na plakat vprašanje katero mesto je to. 

Spodaj smo zapisali kdo vse živi v Novem mestu. Luka je rekel: »Jaz živim u Župnci, v Novem 

mestu!« Zapisala sem imena otrok: Oskar, Jakob, Lana, Leon, Luka, Maj, Ela, Lara, Živa, Zala, 

Ana. Zapisala sem tudi sebe in vzgojiteljico. Ugotovili smo, da smo v mestu, ki mu rečemo 

Novo mesto, živimo mi vsi. 

Pokažem na drugo sliko (tudi Novega mesta) in vprašam katero mesto je to? Povedo, da je 

Novo mesto. Na vprašanje kako vedo, da je to tudi Novo mesto ne znajo odgovoriti. Pogovor 

napeljem na reko in kmalu ugotovimo, da je na sliki tudi reka Krka. Luka pove, da so tudi 

hribi na sliki. Oskar je povedal, da je to navadno mesto in da se navadno mesto ne more 

spremeniti in tako vemo, da je to Novo mesto. 

Naslednje vprašanje se je glasilo Katere so znamenitosti in značilnosti Novega mesta? 

Razložim jim kaj je to značilnost. Ko jih vprašam katere znamenitosti imamo v Novem mestu 

mi po nekem času povedo da hiše, »novomestne hiše«. Kmalu ugotovimo da je reka Krka. 

Vprašam jih ali jih zanima katere so to znamenitosti Novega mesta in če jih želijo videti. Vsi 

so se strinjali. Vprašam jih tudi, koga bi lahko o znamenitostih vprašali. Jakob pove: »Jaz bi 
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strica Markota, stric Marko to vse ve, to je moj brat.« Luka je povedal: »Jaz bi vprašal mojga 

očita, ker on vse ve, kar pove.« Oskar je povedal: »Veš kaj, jst bom pa vprašal svojga nonota, 

k če, če kaj reče vse ve. Veš kuk ve.« Ela bi vprašala mamico. Ostali otroci bi vprašali še 

mamico, očija in delavca (tistega, ki bager vozi). 

Sledilo je vprašanje kje bi lahko poiskali informacije. Oskar je takoj povedal, da bo vprašal 

nonota. Vprašala sem jih tudi, kam očka in mamica pogledata kadar kaj ne vesta. Kje bodo 

poiskali informacije. To vprašanje jim je povzročilo kar nekaj težav. Povedali so, da njihovi 

očki pogledajo v tisto hiško in cerkvico na sliki. Luka pa je povedal, da gre njegov očka kar v 

Novo mesto, v to hišo, ki je na sliki, kjer vpraša strica. Ela je povedala, da pogledamo v knjigo 

in bila zelo vesela, da je uganila. Vedeli so tudi, da knjige dobimo v knjižnici. Torej, po 

informacije gremo lahko k županu, v knjižnico, k stricu. Dogovorili smo se, da bomo šli v 

knjižnico po knjige. Jakob je izrazil problem, da imajo v njegovi knjižnici le knjige v katerih je 

Strela McQueen. Povedala sem jim, da jaz pa poznam knjižnico, kjer imajo vse knjige. 

Kasneje sem se o znamenitostih Novega mesta pogovarjala tudi z drugo skupino otrok. Ti so 

imeli nekoliko več težav, da so ugotovili, da je na sliki Novo mesto. Plakat sem dopolnila še z 

njihovimi izjavami in predlogi, ki so bili podobni že zapisanim. Morda bi izpostavila Mašo, ki 

je predlagala, da bi informacije poiskali kar v hladilniku. Ideje nisem označila za napačno, 

temveč sem jo zapisala na plakat k ostalim. 

 

Slika 1: Plakati z ugotovitvami 
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Z otroki smo se dogovorili, da bomo vprašali očke in mamice, babice, dedke, nonote … Toda, 

da ne bodo otroci pozabili kar bodo izvedeli, smo pripravili nabiralnik. V nabiralnik bodo 

starši in otroci metali listke z informacijami o znamenitostih Novega mesta. 

 

Slika 2: Priprava nabiralnika Slika 3: izdelan nabiralnik za pošto 
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2.4.3 ISKANJE INFORMACIJ, PODATKOV TER NJIHOVO DOKUMENTIRANJE IN 

UREJANJE 

 

Dan 1 

Mark je v vrtec prinesel risbici, na kateri so z očkom in mamico narisali značilnosti Novega 

mesta. 

 

Skupino 7 otrok sem zbrala na blazinicah, kjer nam je Mark predstavil risbi.  

Otroke sem vprašala o čem smo se pogovarjali nazadnje. Povedali so, da o Novem mestu. 

Vprašala sem jih tudi, katere so značilnosti Novega mesta. Mark se je oglasil da ve. 

Vprašal je namreč svojo mamico o značilnostih Novega mesta. 

 

Katja: »Katere so značilnosti Novega mesta?« 

Mark: »Jst vem.« 

Katja: »Reka Krka. Aha, ti veš. Povej mi, koga si vprašal.« 

Mark: »Mamico sem vprašal, katetete … pa so v Novem mestu bolnica, sem bil enkrat v 

bolnici, veš.« 

Zapisala sem na plakat Markovo ime in koga je vprašal. 

Oskar: »Kaj si pa vprašal? Da je bolnica?« 

Katja: »Kaj je mamica rekla? Kaj sta ugotovila, katere so značilnosti Novega mesta?« 

Povabila sem ga k sebi, da je predstavil risbici. 

 

Slika 4: Zapisujemo informacije Slika 5: Mark s svojo risbo 

    

 

Pokazal je risbico, na kateri je bila reka Krka, znameniti novomeški vodnjak in grb Novega 

mesta. Otroci so ugotovili, da je na risbi reka Krka in vodnjak, pri grbu pa se je zataknilo. 
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Otroci so me spraševali ali je na sliki Jezus ali morda kralj. Odgovorila sem z vprašanjem, koga 

bi lahko vprašali, da bi izvedeli, kaj je ta znak na risbi in kdo je ta mož? 

Oskar je predlagal ravnateljico. Toda ker sem vedela, da je ta dan odsotna, sem jih 

povprašala koga bi še lahko vprašali, če ravnateljice trenutno ni v vrtcu. In Oskar je predlagal: 

»Drugo ravnateljico.« Dogovorili smo se, da bomo vprašali pomočnico ravnateljice Sonjo. 

Preverila sem ali je v pisarni, ter se najavila za obisk. Z otroki smo pripravili vprašanja in jih 

zapisali na list. 

Vprašanja so bila: Kako je temu ime? Ali je to Jezus?  

Dogovorili smo se tudi kako bomo dokumentirali pogovor. Otroci so predlagali, da bi Sonja 

napisala, vendar to ni bila najboljša ideja. Ker tudi sami ne znajo vsi pisati, sem jim 

predlagala, da bi pogovor posneli, da ga bomo lahko pozneje pokazali tudi drugim otrokom. 

Določili smo, kdo bo snemal s fotoaparatom, ter kdo bo snemal zvok na telefonu ter to 

zapisali.  

Oskar je predlagal še da bi vprašal nonota, katere so značilnosti Novega mesta. Rad bi ga 

poklical in vprašal. Idejo sem zapisala na plakat. Poskusila se bom dogovoriti z mamico ali 

ima nono čas za telefonski klic. 

Pogledali smo še drugo risbico, na kateri je bila Tovarna zdravil Krka. Na vprašanje, katera 

tovarna je na risbi, so odgovorili, da je tovarna kjer delajo copate, služba. Ela je povedala, da 

je to služba njene mamice, da je njena mami v tovarni. Mark je povedal, da je to tovarna, kjer 

delajo zdravila. Še dve deklici sta povedali, da njune mamice delajo v tej tovarni. Oskar je 

povedal: »Ta tovarna dela zdravila, za druge, ki so bolni in tako potem dajo na tovornjak in 

odpeljejo v trgovino.« Tudi Zala je povedala, da njen oči dela v tovarni zdravila za druge. 

V času, ko smo čakali, da je imela Sonja čas za naš obisk, sem zamenjala skupini in se še z 

drugo pogovarjala o znamenitostih. Povedala sem jim, kaj smo se dogovorili s prejšnjo 

skupino, koga bomo vprašali, pokazala sem jim tudi risbo.  

Pogovarjali smo se o vodnjaku. Zanimalo nas je, kje je ta vodnjak. Otroci so predlagali, da bi 

ga lahko poiskali. Na vprašanje, kje bi našli ta vodnjak, so dogovorili, da v mestu. Zanimalo 

me je še, kako bi do tja prišli, kam točno bi morali, da bi ga našli. Leon in Ana sta se odločila, 

da bosta vprašala očija in mamico, kako pridemo do vodnjaka. Dogovorili smo se, da bomo 

dali sliko vodnjaka na nabiralnik in nanj prilepili naše vprašanje. Leona zanima, kateri je ta 

vodnjak.  

Ko sem se pogovarjala z drugo skupino, se je prva igrala no hodniku. Oskar, ki je bil v prejšnji 

skupini, je prekinil igro z lego kockami, prišel do mene in mi povedal naslednje: »Natašo sem 

vprašal, če je kaj v Novem mestu. Pa sem vprašal da je, pa je rekla da je mogoče Kapitelj.« 

 

S skupino šestih otrok smo odšli v pisarno pomočnice ravnateljice, kjer smo izvedli intervju. 
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Slika 6: Razgovor s Sonjo, pomočnico ravnateljice 

 

 

Zapis intervjuja s Sonjo, pomočnico ravnateljice 

 

Mark: »Sonja, lahko nas poveš kako je temu ime, je to Jezus?« 

Sonja: »Tole kar imaš ti na sliki?« 

Mark: »Ja. Je to Jezus?« 

Sonja: »Hja, lahko bi bil, ne. Kdo je pa to slikal, risal?« 

Mark: »To mi je oči pa mami narisala. Potem sem pa jaz dve risbice nesel v vrtec.« 

Sonja: »Kaj ste knjigico brali? Ti je mami prebrala zgodbo?« 

Mark: »Ne.« 

Katja: »Pogovarjamo se. O čem se pogovarjamo?« 

Mark: »Kaj so značilnosti mesta?« 

Katja: »O značilnostih Novega mesta. Pa smo ugotovili da je tam na sliki vodnjak in reka Krka. 

Za ta tretjo pa ne vemo kaj to je. Pa smo se spomnili, da bi vprašali Sonjo. In smo prišli 

vprašat.« 

Sonja: »Aha, zdaj pa vidim ja, da je to Krka in vodnjak. To pa je, meni se zdi, da je tak znak 

Novega mesta. A je mogoče to? Ste se že kaj pogovarjali o tem?« 

Mark: »Sej to jaz vem da je znak.« 

Sonja: »Ja. Grb Novega mesta. Že vem kako je temu ime (pokaže Rudolfa). Meni se pa zdi da 

ni Jezus. Veš, meni se zdi da je to Rudolf. Ker se je Novo mesto še pred davnimi časi nazaj, ko 

ni bilo Novo mesto.« 

Mark: »Saj mi je mami na računalniku pokazala tako slikco, Novo mesto. Potem sem pa jaz 

narisal.« 

Sonja: »No vidiš, lepo, lepo. No in takrat, ko ni bilo Novo mesto, je bilo Rudolfovo. In je ta 

mož Rudolf, ne?« 

Katja: »Zdaj vemo kako mu je ime? Tale gospod na sliki ni Jezus, ampak je Rudolf« 
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Sonja: »In če pogledate naprimer avto, tam kjer ima avto svojo tablico. Tam je tudi znak 

Novega mesta. Ta grb je naslikan, pa lahko vidite tudi tam Rudolfa.« 

Katja: »Aha, to bi šli lahko pa tudi pogledat. A bi šli pogledat če je na avtu na tablici tudi tak 

znak? Če je tak grb na avtu?« 

Sonja: »Doma lahko tudi pogledate na svojem avtomobilu, ki ga vozita oči pa mami. A ne 

da?« 

Mark: »A veš oči mi je kupil tako igračo novo, avtomobilu.« 

Sonja: »A je tak grb tudi na avtomobilu, na igrači? Najbrž ne. Malo boste še pobrskali, še 

kje.« 

Katja: »Zdaj pa vprašajte kje bi mi pa to našli. Zdaj vemo da je to grb in da je to gospod 

Rudolf. Nas še kaj zanima zdaj? Napisali smo si, da bi radi vprašali tudi kje bi lahko ta znak 

našli. Da bi ga videli. Lahko ga najdemo na avtomobilski tablici pa še kje?« 

Ana: »Pa v knjigi.« 

Sonja: »Tudi ja. Veste kje ga lahko tudi vidite. Na zastavi. Zastava pa visi v mestu, tam kjer je 

Rotovž, tam kjer je župan Novega mesta. In tam visi zastava, kjer je tudi znak tega Rudolfa. 

Jaz imam pa tukaj tudi tako zastavico. Vam jo bom pokazala. Samo trenutek, da vidim kam 

sem jo dala. (Sonja pokaže zastavico in jo postavi na stojalo.) Poglejte, tole je zastavica 

Novega mesta. Včasih je bilo Rudolfovo, zdaj je pa Novo mesto. 

A vidite? Poglejte ga.« 

Otroci gledajo zastavico. 

Ana: »Na rdečem.« 

Sonja: »Ja vidiš, kakšne barve so.« 

Ana: »Rdeč mora bit?« 

Sonja: »In poglejte kaj ima v roki?« 

Ana: »Zastavo.« 

Sonja: »Ja zastavo, kaj pa v drugi? 

Ste videli, v eni roki ima zastavo v eni pa…« 

Mark: »Stekleničko.« 

Sonja: »Ja, nekaj podobnega. 

Kaj ima pa na glavi?« 

Ana: »Kapo.« 

Sonja: »Ja. Kakšno kapo?« 

Ana: »Kot krono.« 

Sonja: »Ja. V tistih časih so imeli take kape. 

Poglejte kaj ima okoli vratu.« 

Ana: »Brado.« 

Sonja: »Ja, okoli vratu ima brado. Ampak kaj ima pa obešeno okoli vratu. Poglejte.« 
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Klara: »Šal.« 

Sonja: »Ja, nekaj podobnega. Taka verižica, kot ena ogrlica je.« 

Ana: »Ruta?« 

Sonja: »Ni ravno ruta. Tukaj se slabo vidi, ker je majhen grb.« 

Klara: »Sonja, jaz imam pa uhančke.« 

 

Po končanem intervjuju so otroci povedali ostalim kaj smo izvedeli od Sonje, risbo smo 

obesili tudi na pano. 

 

Pogovorila sem se tudi z drugo pomočnico ravnateljice, Natašo, katero je Oskar vprašal o 

znamenitostih Novega mesta. Povedala mi je: »Jaz sem šla po hodniku iz pisarne. In vidim, 

fantje se igrajo na blazini pred igralnico, lepo umirjeno, konstruirali so. In potem mene Oskar 

vpraša, Nataša, a ti veš katere so značilnosti Novega mesta? Potem pa sem se jaz malo 

naredila, češ da ne vem, pa da razmišljam, da naj mi on pove. –Ne bom, ti moraš povedat, 

ne. –Je čakal, da jaz povem odgovor. In sem rekla, da meni se zdi, da je reka Krka, pa še kaj. 

Kaj bi pa še bilo, ti mi povej. Poskusila sem jaz njega izzvat, da vidim kaj bo odgovoril. Pa ni. 

Potem sem se pa jaz delala da še razmišljam, razmišljam. Kaj pa Kapitelj pa Breg, stari del 

Novega mesta? In sem prav opazila kako razmišlja, prav razmišljal je, konstruiral je in 

razmišljal in se pogovarjal. Se vidi da ste imeli eno poglobljeno temo, projekt. Da so nekaj od 

tega odnesli in da razmišljajo.  /…/ Pokazal je interes, da želi znati in da je ponosen, ker zna 

povedat. /…/ To me je presenetilo, da je on mene sredi igre, ne pripravljeno sploh na to 

temo, vprašal, Nataša, a ti veš katere so značilnosti Novega mesta. Ker recimo ostala dva 

otroka, ki sta se igrala na blazini, sta pa samo poslušala. Se nista vklopila v razgovor, ker sem 

poskušala tudi ostala dva malo vklopiti. Ampak ne, on je vodil razgovor.« 

 

Evalvacija 

Pri današnjem pogovoru z otroki smo delno uresničili dva cilja s področja družbe. Otroci so 

razvijali interes in zadovoljstvo ob odkrivanju našega mesta. Pokazali so veliko večji interes 

kot pri uvodni dejavnosti. Dobili so že veliko informacij, opazila sem, da se doma pogovarjajo 

o značilnostih našega mesta. Spoznavali smo tudi značilnosti okolja. Otroci so se seznanili s 

tremi novimi značilnostmi. Cilja še nista uresničena v celoti, vendar bosta, ko si bomo z otroki 

te znamenitosti tudi ogledali. 

Otroci so spoznali, da lahko sami pridejo do informacij, da so veliko bolj zadovoljni, če sami 

nekaj ugotovijo in sami vprašajo. Do teh spoznanj so prišli z mojim spodbujanjem, naj doma 

vprašajo starše, naj vprašajo tisto osebo, za katero mislijo, da veliko ve. 
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Otroci so komaj čakali, da mi povedo, kaj so izvedeli novega. Nekateri otroci so imeli težavo, 

ker doma niso znali razložiti, kaj točno nas zanima. Dogovorili smo se, naj staršem pokažejo 

nabiralnik in naj skupaj preberejo vprašanje, ter nanj odgovorijo. 

Otroke je najbolj zanimalo, kdaj bomo kam šli in ali gremo lahko takoj vprašat pomočnico 

ravnateljice, kdo je mož na grbu. Opazila sem tudi, da so otroci, ki so se doma s starši 

pogovarjali o znamenitostih našega mesta, imeli veliko večji interes za spoznavanje in 

raziskovanje, kot tisti, ki se niso. Tudi te moram spodbuditi k vedoželjnosti, da se bodo več 

vključevali v pogovor. V prihodnjih dneh bom njim posvetila nekoliko več časa, jim dala 

kakšno pomembno nalogo, kar jih lahko motivira, da razvijejo interes. 

Najbolj sem bila presenečena, ko je deček, ki je sodeloval v prvi skupini, pritekel v igralnico in 

mi ponosno povedal, da je vprašal drugo pomočnico ravnateljice, če ona ve, katere so 

znamenitosti Novega mesta. Bil je ves nasmejan, ko mi je povedal, da je to Kapitelj (tega do 

zdaj še nismo omenili). Nisem pričakovala, da bo otrok med igro z lego kockami, ki jo ima 

najraje, premišljeval o temi projekta. Ob tem sem se počutila uspešno, saj je bil deček očitno 

zelo motiviran in radoveden, s čimer je dosežen cilj, da razvija interes in zadovoljstvo ob 

odkrivanju novega. 

Pri intervjuju oziroma razgovoru s pomočnico ravnateljice, Sonjo, sem bila zelo sproščena in 

zadovoljna, saj sem kmalu ugotovila, da bodo otroci prav dobro izpeljali intervju. S Sonjo sva 

se pozneje tudi pogovorili, bila je zelo vesela, da smo jo obiskali in povabili k sodelovanju. 

Kasneje nam je prinesla še brošure in kataloge o Novem mestu, kjer bomo našli nove 

informacije. 

Ob koncu današnje dejavnosti sem bila presenečena nad odzivi nekaterih otrok, ki jih nisem 

pričakovala. Mark se je izpostavil in zelo dobro vodil intervju z pomočnico ravnateljice. Otroci 

so bili zelo veseli in so takoj želeli povedati drugim, kaj vse smo se pogovarjali. Seveda jim 

bomo jutri pokazali posnetek intervjuja, da bodo vsi otroci imeli vse informacije. Izdelali 

bomo plakat in uredili vse nove informacije. 

Ob ogledu posnetkov in zapisovanju, sem opazila svojo napako, da nekaterim otrokom ne 

dam vedno priložnosti, da bi povedali kar želijo. Včasih je težko, ker ne morejo govoriti trije 

hkrati, vendar bom bolj pozorna, da bodo prihodnjič vsi prišli na vrsto. 

 

Dan 2 

Obisk mestne knjižnice in iskanje knjig o Novem mestu ter izposoja le teh. 

Ogled znamenitega novomeškega vodnjaka. 

Ogled grba na mestni hiši. 

Sprehod ob reki Krki. 
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Otroci so predlagali, da bi lahko poiskali informacije o našem mestu in njegovih značilnostih 

tudi v knjigi. Skupaj smo prišli do tega, da knjige dobimo v knjižnici, kjer sem se tudi 

dogovorila za obisk čez nekaj dni. S knjižničarko sva poiskali knjige o Novem mestu in se 

dogovorili, da nam jih ob dogovorjeni uri pripravi na mizi v knjižnici, pomešane z ostalimi 

otroškimi knjigami. 

Obisk knjižnice pa smo danes povezali še z ogledom znamenitega vodnjaka in grba Novega 

mesta na mestni hiši, o katerih nam je Mark narisal risbice. 

Ob prihodu v knjižnico so otroci vprašali knjižničarko, kje lahko najdemo mestne knjige. 

Knjižničarka jih je povprašala še o katerem mestu želijo knjige, nato pa jih peljala do mize 

polne knjig. Otroke sem povabila k iskanju knjig o Novem mestu, brez dodatnih navodil. 

Otroci so hitro in zelo uspešno poiskali knjige na temo Novega mesta. Ko pa sem jih 

povprašala, kako vedo, da so to knjige o Novem mestu, mi niso znali povedati. Rekli so, da so 

to pač knjige o Novem mestu. Knjige so listali in si ogledovali slike. Vse knjige smo zbrali in si 

jih ob izposojevalnem pultu tudi izposodili. Otroci so knjige skrbno zložili v vrečko se zahvalili 

knjižničarki nato smo odšli. 

 

Sliki 7, 8: Obisk mestne knjižnice in iskanje knjig o Novem mestu 

    

    

Slika 9: Jakob je našel knjigo o Novem mestu Slika 10: Ogled vodnjaka na Glavnem trgu 
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Sledil je ogled znamenitega novomeškega vodnjaka, ki je blizu knjižnice, na Glavnem trgu. Ko 

smo prišli blizu, sva se z vzgojiteljico kar sprehodili mimo in čakali, da bodo otroci opazili 

vodnjak, ter naju opozorili nanj. Otroci so vodnjak opazili, vendar smo bili že mimo, ko je 

Jakob glasno rekel, naj pogledamo vodnjak. Ustavili smo se, si ga dobro ogledali, poiskali smo 

črke na vodnjaku, ter ga tudi dokumentirali. Na vodnjaku je vklesan tudi verz pesmi 

Dragotina Ketteja Na trgu, ki smo ga prebrali. Ob vodnjaku so otroci opazili tudi sosednjo 

stavbo (mestno hišo) in povedali, da je to hiša s fotografije, ki jo imamo v vrtcu in smo jo 

ogledovali prvi dan. Otroci so na stavbi hitro našli grb. Eden je bil na tabli z napisom, drug na 

pročelju hiše, opazili pa so tudi grb na zastavi. Najbolj jih je zanimalo, če v tej hiši živi mož z 

grba (Rudolf). Skupaj smo prebrali tablo in ugotovili, da tam živi župan. 

Pot nazaj v vrtec smo nadaljevali po Župančičevem sprehajališču ob reki Krki. Otroci so takoj 

vedeli, da je to Krka, saj jo že dobro poznajo in so tudi ob izražanju domnev povedali, da je 

reka Krka znamenitost Novega mesta. 

 

Slika 11: Skupina 'mišk' pred mestno hišo Slika 12: Sprehod ob reki Krki 

    

 

Evalvacija 

Današnji obisk knjižnice je bila ideja otrok. Sami so prišli do tega, da moramo v knjižnico po 

knjige, kjer bomo našli informacije o Novem mestu. Obiska knjižnice so se zelo veselili in ga 

težko pričakovali. V knjižnici so me presenetili, ko so zelo hitro poiskali vse prave knjige o 

Novem mestu. Nekatere knjige so imele le črnobele fotografije in podobe mesta kot je bilo 

nekoč, vendar so ga otroci vseeno prepoznali. Predvidevam, da po znameniti obliki reke 

Krke. Otroci so knjige listali, ogledovali in mi jih navdušeno kazali. Na vprašanje, kako vedo, 

da so to knjige o Novem mestu, mi ni znal nihče odgovoriti. Rekli so, da to pač so knjige o 

Novem mestu. Menim, da so mesto prepoznali po fotografijah znamenite reke Krke. 

Pri tem so otroci spoznavali, da zmorejo sami poiskati informacije ter kje jih lahko najdejo. 

Uspešni so bili v situaciji, ko so morali vprašati drugo odraslo osebo o informacijah, ki so jih 
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želeli. Bili so motivirani za iskanje knjig, pokazali so velik interes, ki pa je seveda upadel 

kmalu zatem, ko so poiskali vse ustrezne knjige. 

Ob obisku knjižnice sem se sprva počutila nekoliko nesigurno, nisem vedela ali bojo otroci 

uspeli poiskati prave knjige, vendar so me zelo pozitivno presenetili. V prihodnje bi jim 

morda nekoliko otežila situacijo in bi med knjige namesto slikanic pomešala knjige o 

kakšnem drugem mestu. Tako bi otroci morali več in bolj poglobljeno razmišljati in 

raziskovati. 

Sledil je ogled vodnjaka, ki je otroke zelo navdušil. O njem smo se pogovarjali prejšnji dan, 

otroci so dobili tudi nalogo, da doma vprašajo, kje lahko ta vodnjak najdemo. Otroci so 

vprašali in v jutranjem krogu smo se tudi pogovarjali o njem. Vodnjak smo dokumentirali, 

otroci so se seznanjali s fotografiranjem. 

Zelo zanimiv pa je bil ogled znamenitega grba, o katerem smo se prejšnji dan pogovarjali s 

pomočnico ravnateljice. Otroci so zelo veliko spraševali o Rudolfu, zanimalo jih je, če ga 

lahko vidijo, kakšen je, kaj dela in podobno. Povedala sem jim, da o njem ne vem veliko in da 

bomo lahko več o njem prebrali v knjigah, ki smo si jih izposodili. 

Sprehodili smo se tudi ob reki Krki, jo prečkali po mostu in se vrnili v vrtec. Knjige smo iz 

vrečke zložili na kotiček, ki bo od sedaj kotiček o Novem mestu, da si jih bomo lahko 

ogledovali in iskali informacije. 

Z vzgojiteljico sva med kosilom ugotovili, da nekateri otroci niso bili najbolj motivirani in niso 

najbolj sodelovali pri pogovoru ter ogledu znamenitosti. Ugotavljala sem že, kje sem ga 

polomila. Vendar so me po počitku otroci prijetno presenetili, ko so sami šli po knjige, jih 

začeli ogledovati ter se pogovarjati o vodnjaku, Rudolfu in reki Krki. Otroke je očitno tema 

zelo pritegnila, vendar jim je morda zaradi velikega števila otrok (21) na ogledu, manjkalo 

pozornosti. 

Prihodnji dan bomo grb in zelo pomembnega Rudolfa tudi dokumentirali, ogledali si bomo še 

avtomobilske tablice, na katerih je tudi grb (informacijo nam je podala pomočnica 

ravnateljice), nato pa bomo grb narisali. 

 

Dan 3 

Risanje grba 

 

Otroke sem razdelila na tri skupine po 6 ali 7 otrok. Eno sem vodila jaz, drugo vzgojiteljica, 

tretja pa se je samostojno igrala. Otroke sem povabila k računalniku in jih povprašala, kako bi 

lahko poiskali več informacij o grbu, ki smo si ga ogledali prejšnji dan. Že prvi dan projekta so 

otroci predlagali, da lahko informacije poiščemo tudi na internetu. Razložila sem jim, da je 

potrebno v računalnik vnesti kratko besedo o tem kar nas zanima. Želeli so poiskati 

informacijo o Rudolfu. Vendar, ko smo v iskalnik vtipkali besedo »Rudolf«, nismo našli 
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zadetkov, ki smo jih želeli. Otroke sem z vprašanji pripeljala do tega, da lahko vpišemo ime 

našega mesta in tako morda pridemo do Rudolfa (moža na grbu). Bili so uspešni, takoj so ga 

opazili v kotu spletne strani. Otrokom sem nato na spletni strani prebrala kaj piše o grbu, kdo 

je bil Rudolf, kakšna so pravila za risanje grba Novega mesta, kakšne barve je. Z otroki smo 

grb tudi natisnili ter ga obesili na pano v igralnici. Nato smo z otroki tudi pregledali 

fotografije prejšnjega dne, se pogovarjali o znamenitostih, ki smo si jih ogledali. Izmed 

fotografij smo izbrali tiste, na katerih je bil viden grb, ter jih prav tako natisnili. Otroke sem 

povabila v igralnico, kjer so z vzgojiteljico grb tudi narisali. Grb smo risali s flomastrom in 

pobarvali z vodenimi barvami. Otroci so lahko med risanjem ogledovali zastavo in grb 

Novega mesta, da so ga narisali čim bolj podobnega pravemu. 

 

Slika 13, 14: Iskanje informacij po internetu 

    

    

Slika 15: Tiskanje fotografije Slika 16: Ana riše grb Novega mesta 

 

Evalvacija 

Otroci so pri brskanju po spletu sodelovali. Poskrbela sem, da so se vsi lahko usedli za 

računalnik in poiskali vsaj eno informacijo. Otrokom je bilo zelo všeč, navdušeni so bili tudi 

nad tiskalnikom, ko so čakali na fotografije. Otroci so prav vse naredili sami, vzpodbujala sem 

jih le z vprašanji, o tem, kaj želijo poiskati ter z navodili, kako se uporablja računalnik. V 
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prihodnje bom še delala z manjšo skupino otrok (6 otrok), saj so vsi lahko prišli na vrsto, vsi 

so aktivno raziskovali. 

Pri risanju grba so bili otroci zelo natančni. Narisali so večino podrobnosti, ki smo jih prebrali 

na spletu. Nekatere sem usmerjala tudi s tem, da sem jih opozorila, naj opazujejo sliko grba 

in ga narišejo. Ugotavljam, da jim je Rudolf zelo všeč, dolgo so ga opazovali, se spraševali o 

njem in ga tudi iskali v knjigah iz knjižnice. 

Otroci so preko dopoldneva veliko listali po knjigah, jih »brali« in si izmišljali zgodbe, 

napisane v knjigah. 

 

 

Slika 17: Otroci preko dne ogledujejo knjige (spodaj) 

Slika 18: Deček in deklica opazujeta Rudolfa (desno) 

               

 

Odziv otrok pri iskanju informacij na spletu je bil takšen, kot sem ga pričakovala. Opazila 

sem, da jih zelo zanima kdo je Rudolf, želeli so izvedeti kaj več o njem. Poiskala bom dodatne 

informacije o Rudolfu, njegovem življenju in delu ter jih predstavila otrokom. Pri risanju so 

bili nekateri otroci zelo natančni, narisali so prav vse podrobnosti in uporabili prave barve. 

Z otroki smo tudi opremili kotiček o Novem mestu, na pano v igralnici smo obesili slike grba, 

napisali smo napis.  

Med počitkom sta mi dve deklici, ki nista spali pomagali pripraviti razstavo grbov v garderobi. 

Zanimiv je bil Anin komentar: »Zdej bomo mel ko zimski čas. Ko da mamo praznik.« Na 

vprašanje, zakaj tako misli, je odgovorila: »Zato ker je tam (pokaže grb).« 

Po počitku sem opazila, da po eden ali dva otroka hodita k panoju in opazujejo grbe, se o njih 

pogovarjajo, kar je potrditev, da sem na pravi poti, da so otroci motivirani in da si želijo 

informacij. 
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Slika 19: Razstava slik v garderobi 

 

 

Dan 4 

Poklicali smo nonota in ga povabili na obisk 

 

Oskar je že prvi dan, ko smo se pogovarjali o tem, kje bi lahko dobili informacije, povedal, da 

bi vprašal nonota, ki vse ve. Pri pogovoru je večkrat izrazil željo, da bi rad poklical nonota in 

ga vprašal o znamenitostih. Zato smo nonota tudi poklicali in povabili na obisk v vrtec. Z 

otroki smo se pogovorili o tem, zakaj bi ga poklicali, kaj bi ga radi vprašali. Naredili smo 

manjši plakat, na katerega smo zapisali: koga bomo poklicali, na katero številko bomo 

poklicali, kaj ga bomo vprašali ter kdaj naj pride v vrtec. Pogovorili smo se tudi o tem, kako 

poteka telefonski klic, da se je potrebno predstaviti, pozdraviti in biti vljuden. Nato smo 

poklicali. Pogovarjal se je Oskar, ostali otroci pa so poslušali. 

 

Slika 20: Risanje risbe za nonota Slika 21: Načrt za telefonski klic 
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Zapis telefonskega pogovora 

 

Nono: »Prosim.« 

Oskar: »Nono, dober dan.« 

Nono: »Dober dan.« 

Oskar: »Lahko prideš v vrtec?« 

Nono: »Prosim?« 

Oskar: »Če lahku prideš u vrtec.« 

Nono: »Ja bom prišel. Kdaj pa?« 

Oskar: »Za. Ob desetih.« 

Nono: »Jutri. Jutri ob desetih.« 

Oskar: »U petek ob devetih.« 

Nono: »U petek, se pravi jutri, ob devetih, ne?« 

Nono: »Ampak, bom prišel deseti minut pozneje. Deset čez devet.« 

Katja: »Dobro, reči da lahko. Povej, kaj ga bomo vprašali.« 

Oskar: »Em, em, kaj je v Novem mestu.« 

Nono: »Aha, bote me spraševal kaj je v Novem mestu. A moram kakšno knjigo prnest?« 

Oskar: »Ne.« 

Nono: »Ne? Tako knjige k ma slike? Tako pa prnesem lahko?«  

Oskar: »Mhm.« 

Nono: »Dobro je. Uredu. Potem pa bom prišel jutri. Kaj pa ti delaš?« 

Oskar: »Ja jst telefoniram!« 

Nono: »A tako. Kaj pa drugač delaš? A se igrate kaj?« 

Oskar: »Ja.« 

Nono: »Al se učite telefonirat?« 

Oskar: Ja, učimo se telefonirat.« 

Nono: »Kdo ti je pa dal telefon?« 

Oskar: »Katja.« 

Nono: »Aha, Katja ti je dala telefon. A boš ti meni jutri pokazal vzgojiteljico Katjo?« 

Oskar: »Ja.« 

Nono: »Dobro je, ok.«  

Oskar: »Hvala lepa, se vidimo jutri. 

Nono: »Jutri se vidimo, uredu.« 

Oskar: »Adijo.« 

Nono: »Adijo.« 

Oskar: »Adijo.« 
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Po končanem telefonskem klicu smo se pogovarjali še o tem, kako bo potekal obisk, o čem se 

želimo pogovarjati z gostom. Narisali smo tudi risbo, s katero se bomo nonotu zahvalili za 

obisk. 

 

Slika 22: Poklicali smo nonota 

 

 

Evalvacija 

Otroci so pri današnji pripravi na telefonski klic zelo sodelovali. Skupaj smo se pripravili na 

telefonski klic, skupaj pripravili načrt, kako bomo klic izvedli, kaj bomo nonota vprašali, 

določili dan in uro kdaj bi ga želeli povabiti. Nekateri otroci so želeli, da bi ga povabili kar 

takoj. Nisem jim rekla, da ne moremo, ampak naj ga vprašajo, kdaj ima čas. Otroci so bili 

navdušeni, da ga bodo lahko sami poklicali in se pogovarjali, saj tega ponavadi ne počnejo. 

Pri samem telefonskem pogovoru so poslušali vsi otroci, ter Oskarju prišepetavali. Vnaprej 

smo se dogovorili, da se pogovarja le eden, saj bi bilo sogovorcu težko poslušati več otrok 

naenkrat. Po končanem telefonskem pogovoru smo obnovili dogovor z nonotom in plakat 

nalepili na pano. Otroke sem povprašala še o tem, ali bi bilo potrebno, da se nonotu 

zahvalimo za obisk. Otroci so se strinjali, najprej so predlagali, da bi mu podarili vino, 

čokolado in podobno, vendar smo ugotovili, da tega nimamo. Na koncu smo uresničili Mašin 

predlog in pripravili risbico, na katero je vsak nekaj narisal ali napisal. 

Otroci so z zanimanjem sodelovali pri risanju, ki nam je vzelo kar dobre pol ure. 
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Menim, da smo telefonski klic in pripravo nanj izpeljali dobro, Oskar se je lepo in vljudno 

pogovarjal po telefonu. 

Nadaljevali bomo jutri, ko nas bo obiskal nono in nam povedal o še kakšni znamenitosti 

našega mesta. 

Sama sem bila navdušena nad izpeljavo telefonskega pogovora. Na začetku sem bila malce 

na trnih, kajti celotna izvedba je bila odvisna od otrok. Vendar so bili otroci dobro 

pripravljeni, motivacija je bila velika, saj je bila ideja popolnoma njihova. Otroci so po 

dejavnosti že težko pričakovali obisk. Spoznala sem, da z dobro pripravo otroci dobro 

izpeljejo zadano nalogo. Sploh če je ideja povsem njihova. 

 

Dan 5 

Nonov obisk 

 

Danes nas je obiskal Oskarjev nono. Otroke je najprej povprašal o znamenitostih, ki jih že 

poznajo, katere smo že videli, kje smo jih videli. Pokazal nam je knjigi, ki jih je prinesel, slike 

Novega mesta. Pripovedoval nam je o Kapitlju, nato pa nam je prebral pesem Dragotina 

Ketteja, Na Krki. Otroci so ga tiho poslušali. Povedal je, da gremo lahko v Novem mestu 

pogledati tudi značilen Breg, pokazal nam je tudi fotografije. Povedal je: »Breg je zelo stara 

ulica. Na njem so stare hiše. To je zelo velik in zanimiv del Novega mesta. Ko boste veliki se 

boste zelo radi sprehajali po Bregu.« Povedal nam je tudi o slikarju Božidarju Jakcu, katerega 

slike so razstavljene v stari hiši na Bregu. Otroke so fotografije pritegnile, z zanimanjem so jih 

ogledovali. Nonotu smo se na koncu zahvalili za obisk ter mu podarili risbo. 

 

Slika 23: Nono pripoveduje o Novem mestu Slika 24: Dečka gledata fotografijo Brega 

    

 

 

 

 



Znamenitosti našega mesta – raziskovanje projekta zaprtega tipa 
Katja Praznik 

 42

Slika 25: Nono nam pripoveduje o Bregu in o Kapitlju 

 

 

Evalvacija 

Nonov obisk je bil za otroke zelo zanimiv. Otroci so ga prav tiho poslušali in sodelovali pri 

pogovoru. Pokazal in pripovedoval nam je o različnih znamenitostih Novega mesta, ki si jih 

bomo lahko še ogledali. Nekateri otroci so že poznali Kapitelj, nekateri ne. Breg ter dela 

novomeškega slikarja sta bila za otroke nova informacija. Tudi sama sem pozorno poslušala, 

kaj bomo izvedeli novega. Pesem o reki Krki, ki nam jo je prebral, je bila nekoliko bolj 

zahtevna, a jo je nono primerno skrajšal in otroci so jo v tišini z zanimanjem poslušali, kar me 

je zelo presenetilo. 

Obe z vzgojiteljico sva bili navdušeni nad pripovedovanjem našega gosta. Nono je sicer 

učitelj, ima pa tudi izkušnje v vrtcu in je zelo dobro motiviral otroke za poslušanje. 

Z otroki smo slike in pesem obesili na pano, tako da jih bomo lahko pogledali tudi kasneje. 

Danes sem za dokumentacijo poskrbela sama, saj se mi je zdelo primernejše, da vsi otroci 

poslušajo, sama pa sem obisk posnela in fotografirala. Z otroki si bomo v prihodnjih dneh 

ogledali posnetek, si zapisali pomembne nove informacije in jih napisali na plakat. 

Pogovarjali se bomo o tem, kje bi lahko poiskali več informacij, ter kaj bi si želeli otroci tudi 

ogledati. 

Otroke bom še povprašala kaj jim je bilo pri obisku najbolj všeč, kaj so si zapomnili. 
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Ponovno ugotavljam, da imajo otroci velik interes, če do nečesa sami pridejo, če dogodek 

sami organizirajo. Vsekakor jim bom še omogočila take dejavnosti. 

 

Dan 6 

Zastava 

 

Z otroki smo pri vadbeni uri v telovadnici naključno našli zastavo Novega mesta. Otroci so 

takoj opazili zastavo Rudolfa med rekviziti. Nato smo zastavo nesli v igralnico, kjer smo se o 

njej pogovarjali. Otrokom sem zastavila vprašanje, če rabimo zastavo, zakaj jo rabimo, kaj bi 

naredili z zastavo. Otroci so predlagali, da bi z zastavo okrasili sobo, da bi jo obesili pod strop. 

Splezala sem na lestev in poskusila obesiti zastavo. Otroke sem vzpodbudila, da so povedali 

kam točno naj obesim zastavo ter kako. Obesili smo jo s ščipalkami. Povedala sem jim, da je 

zastava simbol Novega mesta, ter kako moramo ravnati z njo. 

 

Zapis pogovora 

 

/…/ 

Katja: »Otroci, a potrebujemo mi to zastavo?« 

Otroci: »Ja.« 

Katja: »Zakaj? Zakaj potrebujemo to zastavo?« 

Luka: »Da vidimo kje on živi.« 

Katja: »Pa zakaj še potrebujemo to zastavo?« 

Maša: »Da bo lepa soba. In da ne bo grda.« 

Katja: »A zdaj je grda?« 

Maša: »Ne.« 

Katja: »Da bi bila še lepša a ne?« 

Katja: »Kaj bi pa vi naredili s to zastavo?« 

Oskar: »Da bi, nimamo nikjer obešeno.« 

Luka: »Ja sej mamo tle gor, lej na drevesu.« 

Katja: »Kam bi pa dali mi to zastavo?« 

Maša: »Ja obesli gor.« 

Katja: »Kam bi obesili?« 

Maša: »Gor (pokaže pod strop kjer imamo napeljan laks).« 

Katja: »Kam gor? (pogledam pod strop), a tja gor bi dali vi zastavo?« 

Otroci: »Ja, ne, ja, ne, ja.« 

Maša: »Ne, ker bo padla.« 

Katja: »Ne, zakaj bo padla?« 
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Grem po lestev in splezam nanjo. Otroci me usmerjajo kako in kam naj obesim zastavo. 

Katja: »Kako naj obesim zastavo?« 

Marin: »Tako da bojo starši videli.« 

Marin je predlagal, da potrebujem žebelj da obesim, a ga je Maša takoj popravila, da rabimo 

za zavezat. Oskar se je nato modro spomnil, da potrebujem ščipalke. Tako sem obesila 

zastavo, otroci so me usmerjali in povedali, da je tako kot sem obesila uredu. 

 

Slika 26: Pogovor o zastavi Slika 27: Obešanje zastave v igralnici 

    

 

Evalvacija 

Pri vadbeni uri sem po naključju našla zastavo Novega mesta. Pozanimala sem se ali si lahko 

zastavo sposodimo za čas projekta. Naslednji dan smo se pogovarjali o zastavi. Otroci so 

povedali, da je to Rudolfova zastava, da bi z njo lahko okrasili sobo. Poznajo pomen zastave, 

vedo, da  je zastava obešena tam, kjer živi Rudolf. Otroci zastavo povezujejo z Rudolfom, ki 

jim je zelo všeč in ne toliko z Novim mestom. Otrokom sem povedala, da je zastava simbol 

Novega mesta in da to ni Rudolfova zastava (kot zastava osebe). Otroci so me usmerjali, kako 

naj obesim zastavo, na katero mesto. Najprej so predlagali, da bi jo obesili z žeblji, nato, da je 

potrebno zavezati. Toda zastava ni imela vrvic, zato je deček predlagal naj jo obesimo s 

ščipalkami. Ugotovili so tudi, da sami ne morejo obesiti zastave, saj je bilo potrebno splezati 

na lestev. Otroci so pri obešanju pomagali tako, da so me usmerjali kam naj jo obesim. 

Pogovarjali smo se tudi o tem, kako se ravna z zastavo, da se je ne sme strgati, prijemati z 

umazanimi rokami, vleči. Deček je povedal, da moramo z zastavo lepo ravnati zato, ker je od 

Rudolfa. Vsakodnevno opažam, da je Rudolf otroke izredno pritegnil in jim morda predstavlja 

ne le nek simbol, temveč osebo kot je morda Božiček. 

Vesela sem, da otroci tudi pri drugih dejavnostih, ki niso povezane s projektom, opazijo 

znamenitosti Novega mesta, jih komentirajo in o njih razmišljajo. 
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V naši igralnici se tudi oddajajo otroci drugih skupin. Ko so prišli drugi otroci v našo igralnico 

so me vprašali, katera je ta zastava. Jaz pa sem jim povedala, naj vprašajo otroke skupine 

mišk. Ti so jim hitro razložili da je to »zastava Rudolf«. 

 

Dan 7 – 11 

 

V tem času so v skupini potekale druge dejavnosti, tako da na temi projekta nismo delali. 

Vendar sem velikokrat opazila otroke, da tudi po 14 dneh listajo knjige, jih gledajo, prinašajo 

pisma in karkoli povezano z Rudolfom v nabiralnik. V petek so otroci prinesli igrače od doma 

in se igrali z njimi. Opazila sem tri dečke v kuhinjskem kotičku, ki so se usedli na kotiček, 

odprli knjigo in vneto gledali ter se pogovarjali o Novem mestu. 

 

Sliki 28, 29: Otroci v kuhinjskem kotičku gledajo knjige o Novem mestu in »berejo« zemljevid  

    

 

Evalvacija 

Opazujem, da otroke tema zanima. Med igro po svoji želji si vzamejo knjige in jih skupaj ali 

sami listajo. Zanimivi so bili dečki, ki so se usedli na kotiček, odprli knjigo in v njej so našli 

majhen zemljevid. S prsti so kazali kje je katera ulica, kje kdo živi, kje je kaj v Novem mestu, 

pa četudi niso vedeli, kaj točno prikazuje zemljevid. Veliko se tudi pogovarjajo o 

znamenitostih, ki smo jih že videli in o tistih, o katerih so izvedeli doma. 

Na začetku, ko smo prinesli knjige iz knjižnice, je bilo največ zanimanja za knjige, kjer je 

veliko barvnih fotografij. Zdaj pa opažam, da otroci listajo tudi knjigo, ki ima le nekaj črno-

belih fotografij in zelo veliko teksta. Knjige berejo, tema je seveda o znamenitostih našega 

mesta. Sami si izmišljajo zgodbe, kaj se je zgodilo, v njih tudi sami nastopajo. Ogledujejo 

stare fotografije, ki so v knjigi in čeprav jim nihče ni povedal, vedo, da so fotografije 

znamenitosti Novega mesta. V knjigi so naprimer fotografija trga, kot je bil v preteklosti, 

fotografije starih predmetov. 
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Dan 12 

Prebiranje pošte iz nabiralnika 

 

Danes smo odprli nabiralnik in pregledali ter prebrali pošto. Vsakega posebej sem povabila k 

nabiralniku, da je ven vzel eno pošto, ki smo jo nato skupaj pregledali. Prebrali smo pisma, ki 

so jih nekateri otroci napisali s starši, brošure, ki nam jih je v nabiralnik prinesla pomočnica 

ravnateljice, ter različne predmete, ki jih nosijo otroci. Na enem pismu je bila narisana reka 

Krka, ki objema Novo mesto. Pogovorili smo se o tem, kako reka objema naše mesto. Otroci 

so prinesli tudi vozovnice mestnega avtobusa, saj je na njih slika Rudolfa (grb). Ko smo pošto 

prebrali, sem nekaj otrok povabila k mizi, kjer smo izdelali plakat z našo pošto, ki ga bomo še 

dopolnjevali. Izdelali smo plakat z naslovom »Naša pošta«. Nanj so otroci sami napisali 

naslov, nalepili vozovnice mestnega avtobusa, pisma, ki smo jih prebrali. Iz mestnega 

časopisa smo izrezali tudi situlo in jo nalepili na plakat. Plakat imamo obešen v igralnici in ga 

bomo vsakodnevno dopolnjevali. Na pano smo obesili tudi zemljevid Novega mesta, na 

katerem je označena Rudolfova pot okoli Novega mesta. 

 

Slika 30: Prebiranje pošte iz nabiralnika Slika 31: Nastanek plakata »naša pošta« 

    

 

Evalvacija 

Otroci so si želeli prebrati pošto. Posedli so se v krog, na sredino pa smo dali naš nabiralnik. 

Vsako pismo sem otrokom natančno prebrala, ugotovili smo tudi, kdo ga je napisal. Otroke 

sem vprašala, kakšno vprašanje so zastavili staršem, da so jim napisali na list znamenitosti 

našega mesta. Nekatere znamenitosti so otroke zelo zabavale, ob nekaterih so imeli zelo 

veliko za povedati. Pogovor je bil zanimiv, le nekateri so vsake toliko postali malo neučakani. 

To sem poskušala rešiti tako, da sem jih povabila k sodelovanju in tako motivirala za 

poslušanje. Nekatere znamenitosti, kot naprimer Tovarno zdravil Krka, otroci že poznajo. 

Oglasil se je Mark, povedal, da je tovarno že narisal in nam o njej že povedal. Ko smo prišli do 

Brega in Kapiteljske cerkve sem jih vprašala, če so za ti dve znamenitosti že slišali. Večina 
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otrok je že slišala. Povedali so, da jim je o tem govorila že Sonja in tudi jaz. Pa tudi nono nam 

je pripovedoval o Kapitlju. Kapitlju in Bregu bom prihodnji dan namenila več pozornosti, saj 

si ga bomo v kratkem tudi ogledali. Omenili smo tudi Narodni dom. Otroci bi o njem 

povprašali očija, dedka, pogledali bi v knjigo, kar tudi bomo in tako izvedeli kaj več o njem. V 

pošti sta bili omenjeni tudi prireditvi Cvičkarija in Rock Otočec. Otroci Cvičkarijo dobro 

poznajo in so že bili na njej. Prebrali smo tudi znamenite osebe, kot so Primicova Julija, Leon 

Štukelj. Malo sem jih izzvala z imenom Leon, ker imamo v skupini tudi Leona. Priimek se jim 

je zdel zelo smešen, kar je popestrilo naše branje pošte. Ko sem jim povedala, da je bil 

telovadec, so hitro pokazali kako je telovadil. Značilnosti novega mesta so tudi Cviček, 

vinogradi in zidanice. To informacijo moramo še preveriti. Znamenite osebe so tudi Dragotin 

Kette, katerega pesem nam je prebral tudi nono, ter Janez Trdina in baletnika Pia in Pino 

Mlakar. V nabiralniku smo imeli tudi nekaj zloženk, katere so otroci prepoznali po znaku 

Rudolfa. Ponovno opažam, da prav vse povezujejo z Rudolfom. V nabiralniku je bila zloženka 

Dolenjskega muzeja, na sliki pa je bila značilna situla. Otroci so najprej rekli da je kangla, 

ajmar. A smo skupaj ugotovili, da doma na kanglicah nimamo takih slik. Ko sem jih vprašala 

kaj bi to lahko bilo, jih je zanimalo. Na vprašanje, kako bi ugotovili kaj je ta »kangla« pa niso 

imeli odgovora. Morala sem zastaviti veliko podvprašanj, da so predlagali da vprašamo 

Sonjo, očija, nihče pa se ni spomnil, da bi lahko jaz enostavno prebrala kaj je to. Na koncu 

sem jim sama predlagala, da bi lahko prebrali, kaj piše. Prebrala sem jim, da je to situla in jim 

pokazala, kje to piše. Mimo naših vrat je ravno takrat prišla Sonja, ki sem ji pomahala in je 

vstopila v igralnico. Sonja je podravnateljica. Prišla je ob ravno pravem času, tako da so jo 

otroci lahko vprašali, kaj je na sliki. Tudi ona je povedala, da je to situla in nam predlagala, 

naj preberemo za kaj so jo potrebovali, kje so to situlo našli. 

Pri samoevalvaciji in pregledovanju posnetka današnjega pogovora opažam, da so včasih 

moje reakcije prehitre, da sem morda nekoliko stroga, ker bi rada red in urejen pogovor. 

Toda želela sem vključiti tudi otroke, ki se sicer ne izpostavljajo. Tako, da sem tiste, ki hitro 

vse ugotovijo prosila naj počakajo, da bodo tudi ostali imeli čas za razmislek. Nekateri se 

opogumijo, razmislijo in povedo kaj so ugotovili, nekateri pa še ne. S slednjimi se bom 

poskusila pogovoriti individualno, ter tako ugotoviti ali dobro sledijo našemu raziskovanju. 

Želim namreč, da so prav vsi otroci aktivni. 

Otroke je zanimalo, kaj vse imamo v nabiralniku. Ko smo zaključili s prebiranjem pošte, jo je 

še nekaj ostalo v nabiralniku. Vendar sem opazila, da so otroci postajali nestrpni, zato smo se 

dogovorili, da ostalo preberemo kakšen drug dan. Otroci so sicer želeli prebrati in pregledati 

vse, vendar sem jih povabila k naslednji dejavnosti, v kateri so bili lahko bolj aktivni. 

Pri izdelavi plakata je sodelovalo 6 otrok. Vsi otroci so želeli pisati črke in izdelovati plakat. 

Brošur, ki smo jih dobili, nismo nalepili na plakat, ampak smo jih zložili na police zraven knjig, 

da jih bomo lahko prebirali. 
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Z izvedbo današnje dejavnosti sem zadovoljna, pri pregledovanju posnetka sva s sodelavko 

ugotovili, da je težko, ko jim ne smeva vsega sami povedati, ampak jih morava pripeljati do 

tega, da sami ugotovijo, kako bi kaj ugotovili. 

Od kar pregledujeva posnetke in se evalviram, veliko bolje vidim napake pri izvedbi, ki so 

večinoma pri pogovoru, ko prevečkrat želiva otroku dati čimhitreje čimveč informacij. 

Projekt bova nadaljevali z raziskovanjem Kapitlja in Brega. Najprej bomo v knjigah poiskali 

zakaj sta sploh znamenita, konec tedna pa si ju bomo ogledali in ogled dokumentirali. 

 

Slika 32: Plakat »naša pošta« 

 

 

Dan 13 

Pogovor in izdelava načrta za ogled znamenitosti 

 

Otroke sem zjutraj razdelila na dve skupini. Eno skupino je vodila vzgojiteljica, drugo pa jaz. V 

moji skupini smo se lotili pregledovanja knjig. Želeli smo izvedeti kaj več o Kapitlju in Bregu 

ter poiskati informacije, kje v Novem mestu bi lahko te znamenitosti našli. Otrokom sem dala 

kratko navodilo, naj poiščejo cerkev na hribu. Pri iskanju so bili zelo uspešni, našli so 

ogromno fotografij in mi jih ves čas ponosno kazali ter spraševali o njih. Knjige in brošure 

smo dobro pregledali, nato pa smo se lotili branja. Otrokom sem najprej prebrala kaj piše v 

knjigi o Kapitlju. Nato smo pomembne podatke zapisali na plakat. Otroci so aktivno 

soustvarjali plakat. Nato smo prebrali še o Bregu ter tudi te informacije zapisali na plakat, da 

jih ne bi pozabili. Tako smo skupaj izdelali načrt naše poti po ogledu znamenitosti, ki si jih 

bomo ogledali naslednji dan. V knjigi smo našli tudi zemljevid jedra Novega mesta, ki smo ga 

skupaj fotokopirali, otroci so ga izrezali, prilepili na plakat, nato pa smo na njem označili našo 

predvideno pot. 
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Sliki 33, 34: Iskanje fotografij Kapitlja v knjigah 

    

    

Sliki 35, 36: Izdelava načrta in izdelan plakat 

 

Druga skupina je ustvarjala na hodniku. Pogovarjali so se o znamenitostih, ki smo jih že 

omenili, ki so jih že videli in ki jih že poznajo. V revijah in časopisih so poiskali fotografije teh 

znamenitostih, se o njih pogovarjali in tudi izdelali plakat. 

 

Slika 37: Izdelava plakata »znamenitosti našega mesta (levo) 

Slika 38: Lepljenje plakata na ogled (desno) 
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Evalvacija 

Skupina, ki sem jo vodila je bila zelo aktivna, vse so naredili sami z malo mojega usmerjanja. 

Motivacija za njihovo aktivnost in sodelovanje je bila ta, da smo iskali informacije in delali 

načrt za nekaj, kar bomo počeli naslednji dan. Otrokom sem naročila, naj si vzamejo knjige o 

Novem mestu iz kotička, nato sem jim nameravala dati navodila o tem, kaj bomo delali. 

Vendar sem morala kar nekaj minut čakati, saj so vneto gledali knjige, se pogovarjali med 

sabo o vsebini. Pri tem jih seveda ni bilo smiselno motiti ali jih prekiniti. Otroci so bili zelo 

uspešni ob iskanju cerkve na hribu, takšno je bilo namreč moje navodilo. Hitro so poiskali 

cerkev, tudi na fotografijah na katerih cerkev ni tako vidna. 

Nato smo skupaj poiskali knjige, v katerih bi lahko dobili uporabne informacije. Tu sem jih 

usmerjala k temu, da so povezali fotografijo z besedilom o njej, povedala sem jim, da je 

fotografija v knjigi na tistem mestu, kjer o njej tudi kaj piše. V nekaterih knjigah smo našli 

uporabne informacije, v nekaterih pa ne. Imeli smo tudi knjige v angleškem jeziku, ki jih 

nismo prebrali saj so v tujem jeziku. V knjigah smo našli veliko različnih informacij, nekatere 

so bile za nas bolj zanimive in uporabne, druge manj. Skupaj smo izbrali nekaj 

pomembnejših, ki smo jih tudi zapisali na plakat. Otrokom so bile pomembnejše informacije 

tiste, ki so imele zanimiva imena, o katerih niso vedeli veliko. Nato smo se lotili zbiranja 

informacij o Bregu. Te informacije so otroci našli nekoliko počasneje, saj je ozko ulico težje 

najti na fotografijah kot cerkev na hribu. Vendar so tudi te informacije našli, prebrali smo 

besedilo ob fotografijah. Tudi tu smo skupaj izluščili pomembne podatke in jih zapisali na 

plakat. Plakat smo poimenovali »načrt«, saj je načrt naše predvidene poti. V eni izmed knjig 

smo našli tudi zemljevid, ki smo ga skopirali, izrezali in prilepili na plakat. S flomastrom smo 

označili potek naše poti. Povedala sem jim, da se naša pot začne v vrtcu in nadaljuje proti 

avtobusni postaji do Novega trga. Do tu smo se že večkrat sprehajali. Nato smo označili še 

Kapitelj, Breg in smer poti po kateri se bomo vračali. 

Druga skupina, ki jo je vodila vzgojiteljica je bila prav tako uspešna pri izdelavi plakata. Njihov 

cilj je bil izdelati plakat z znamenitostmi, ki jih že poznamo, poiskati ustrezne fotografije in jih 

urediti v neko celoto – plakat. Vzgojiteljica je povedala, da je bila pozitivno presenečena nad 

odzivom, da so otroci hitro našli informacije, da so bili motivirani. Vsi so želeli naenkrat 

delati. Otroci so sami pisali besede na plakat, spoznavali so črke, poiskali fotografijo in jo 

nalepili na plakat. 

Vzgojiteljica do sedaj pri tej starostni skupini otrok (4—5 let) ni delala na tak način, da bi 

otroci sami pisali in sami urejali plakat. Bila je zelo navdušena, kako dobro so sodelovali in 

kako so bili uspešni. 

Po končanih dejavnostih sta skupini predstavili druga drugi plakat in svoje delo. Plakata so 

otroci nalepili na steno pred igralnico, da jih mimoidoči lahko vidijo. Otroci so se veliko 

zadrževali pri načrtu. Opazila sem dečka, ki je drugemu kazal zemljevid, povedal kaj je kje, kje 
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vse bomo hodili, kaj bomo videli. Njun pogovor je bil dolg in z zanimanjem sta opazovala 

načrt. Načrt so si lahko ogledali tudi starši. 

 

Slika 39: Otroci so ponosni, da sta njihova plakata na ogled drugim 

 

 

Sama sem bila z izvedbo in motivacijo otrok zadovoljna. Otroke tema zanima, želijo si iti v 

mesto pogledat Kapitelj. Menim, da dosegam cilj, da so otroci aktivni raziskovalci. Delo je 

nekoliko oteženo zaradi velike skupine otrok, vendar otrok nisem mogla razdeliti na manj kot 

dve skupini. Tako so se nekateri otroci »borili« za najino pozornost. Skušam slišati vse, 

vendar to žal ni vedno mogoče. Otroci kljub temu sodelujejo, kar mi da veliko volje za 

nadaljevanje projekta. 

Cilj, da so otroci aktivni, da sami poiščejo informacije in razmišljajo o tem, kako do njih priti, 

je bil dosežen. Sami so morali priti do tega, da so mi rekli naj jim knjigo preberem. Namreč, 

toliko časa sem jim zastavljala vprašanja kako naj izvemo kaj piše v knjigi, dokler niso rekli naj 

enostavno preberem. Otroci so se naučili nekaj novega, dobili so nove informacije. Tudi 

skupina, ki jo je vodila vzgojiteljica je bila ustvarjalna, tudi oni so izvedeli nove informacije, ko 

so jim jih na koncu predstavili otroci. 

Otroke pa trenutno najbolj zanima kdaj bomo šli v mesto, želeli so iti kar takoj. 

V prihodnje si bomo ogledali Kapitelj in Breg, po načrtu. Kasneje pa bomo nadaljevali z 

zbiranjem informacij o Marofu, peljati pa se moramo tudi z mestnim avtobusom, kot smo se 

dogovorili. Idej je še veliko, otroci vsakodnevno prinesejo kakšno novo. 



Znamenitosti našega mesta – raziskovanje projekta zaprtega tipa 
Katja Praznik 

 52

Dan 14 

Ogled znamenitosti, Kapitlja in Brega 

 

Naslednji dan sem otroke razdelila na dve skupini. Ena skupina je ostala v vrtcu z 

vzgojiteljico, druga skupina pa je z mano odšla na sprehod v center mesta. Odšli smo proti 

staremu delu mesta. Že na parkirišču sem otroke spomnila, da nam je pri intervjuju Sonja 

povedala, da je Rudolf tudi na avtomobilskih tablicah. Otroci so ga seveda takoj opazili na 

tablicah in se začeli o njem pogovarjati. Razložila sem jim, da je to grb, ki nam pove iz 

katerega kraja je avto. Nadaljevali smo pot proti mestu. Po nekaj minutah smo se začeli 

spuščati v dolino, proti avtobusni postaji. Deček je s prstom pokazal in povedal, da je opazil 

Kapitelj, da je opazil cerkev.  

 

Sliki 40, 41: Na poti so otroci opazili še oddaljen Kapitelj, tudi z mosta je dobro viden (desno) 

    

 

Ustavili smo se, ter si ogledali hrib in cerkev na njem. Otroci so lahko dobro videli, da je 

cerkev res na hribu. Ana je s fotoaparatom tudi dokumentirala naš razgled. Odšli smo naprej 

in pogovor je ves čas tekel o Kapitlju, otroci so ga ves čas opazovali. Ko smo prečkali most, 

smo se na njem ustavili in nekaj minut opazovali reko Krko. Ob prihodu na Novi trg smo prišli 

na našo začetno točko. Z otroki smo ugotovili, da je na bližnji stavbi simbol Pošte in tako 

ugotovili, da smo na pravem mestu. Iz torbe sem vzela zemljevid, na katerem smo prejšnji 

dan označili našo pot in znamenitosti, ki si jih nameravamo ogledati. Ugotovili smo kje se 

nahajamo, nato sem jim pokazala smer, v kateri bomo nadaljevali pot. Povzpeli smo se na 

hrib. Otroci so že od daleč opazili zastave on cerkvi in začeli vpiti da je tam Rudolf. Tudi 

zastave smo dokumentirali, da jih bomo lahko pokazali ostalim otrokom. 

Tako smo bili že pri cerkvi. Ogledali smo si jo z vseh strani, jo poskusili objeti, da bi otroci 

začutili njeno velikost. Ugotovili smo tudi iz česa je narejena. Otroci so si želeli v cerkev, zato 

smo skupaj poiskali vhod. Vstopili smo lahko le v vežo, kjer smo si skozi steklena vrata 

ogledali cerkev. Otroci so opazili na oltarju sliko, ki smo jo omenili že prejšnji dan. To je slika 
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italijanskega slikarja Tintoretta. Opazili smo tudi načrt cerkve, zelo zanimiva pa so bila tudi 

vrata, na katerih ročajih so bili konji. Otroke je to zelo pritegnilo, nekateri so rekli da je to 

grb. 

 

Slika 42: Na zemljevidu smo preverili kje smo in v katero smer moramo nadaljevati pot (levo) 

    

    

Slika 43: Na oddaljenem oltarju so otroci opazili sliko slikarja Tintoretta (zgoraj desno) 

Slika 44: Ogledali smo si fotografije slik v cervi (spodaj levo) 

Slika 45: Otroci so opazili konja na vratih (spodaj desno) 

 

Na vrhu hriba Kapitelj smo se tudi igrali, nato pa sem otroke povabila k risanju. Otrokom sem 

razdelila vsakemu svoj list, podlago in svinčnik. Nekateri so se usedli na klopi in risali, drugi 

pa so stali ob obzidju in risali na njem. Kapitelj in cerkev sv. Nikolaja smo tudi fotografirali. 

Zopet sem iz torbe vzela zemljevid, po njem smo se orientirali ter pot nadaljevali proti stari 

mestni ulici Breg. Med potjo so me otroci začeli opozarjati na Rudolfa, ki so ga opazili na 

pokrovu jaška kanalizacije. Ob prihodu do ulice Breg, smo skupaj prebrali napis na hišah 

»Breg«. Na fotografijah v knjižici smo preverili, če smo našli pravo ulico. Z otroki smo si 

ogledovali hiše, spomnila sem jih na šaljivko, ki so jo uporabljali včasih za označitev ulice, t.j. 

»novomeški vlak«. Erik me je nato ves čas spraševal, kdaj bomo videli vlak, če se bomo lahko 

peljali z njim. Kar nekajkrat sem mu morala razložiti, da se tako samo reče ulici, zato ker so 
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vse hiše tesno ena ob drugi, vsaka je drugačne barve, postavljene pa so v vrsto in s tem 

spominjajo na vlak. Prehodili smo celo ulico, prebrali smo priimke ljudi, ki živijo v teh hišah.  

 

Slika 46: Risanje cerkve Slika 47: Kapitelj Slika 48: Ulica Breg 

     

    

Slika 49: Risanje Kapitlja Slika 50: Rudolf na pokrovu jaška 

 

Ob izteku ulice Breg smo prišli do Jakčevega doma. To je galerija, v kateri so razstavljena dela 

znamenitega slikarja Božidarja Jakca. Galerijo smo si ogledali le od zunaj. Ogledali smo si tudi 

sosednji Narodni dom, a otrokom nisem povedala, da je to ta stavba. Dala sem jim knjižico, z 

navodilom, naj poiščejo katera stavba je to. Hitro so našli fotografijo, na kateri so tolkala z 

levjo glavo. Povprašala sem jih, kako naj ugotovimo katera je ta stavba in otroci so mi 

predlagali naj jim preberem. Prebrala sem jim pomembne zanimivosti o stavbi. 

Pot smo nadaljevali nazaj do Jakčevega doma, nato pa smo se spustili ob Kandijskem mostu 

navzdol do Župančičevega sprehajališča, ki nas je vodil ob reki Krki. Od spodaj smo opazovali 

Breg. Otroci so sedaj lahko dobro videli, zakaj se ulica imenuje Breg – zato ker stoji na zelo 

strmem bregu. Hiše so zgrajene na skalah in se držijo ena druge. Posneli smo kar nekaj 

fotografij. Ko smo prišli do novejšega lesenega mosta čez reko Krko Na loki, smo se ustavili. 
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Otrokom sem razdelila kruh, ki smo ga vzeli s sabo in nahranili račke. Tu se je tudi končal 

ogled znamenitosti, pot smo utrujeni nadaljevali proti vrtcu. 

 

Slika 51: Jakčev dom Slika 52: Iskanje levjih glav v knjižici 

    

    

    

Slika 53: Narodni dom (na sredini levo) 

Slika 54: Pogled na breg z Župančičevega sprehajališča (na sredini desno) 

Sliki 55, 56: Hranjenje račk Na Loki in novejši lesen most čez reko Krko (spodaj) 
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Evalvacija 

Že pri oblačenju me je deklica Ela vprašala: »Ali bomo šli z avtobusom?« Odgovorila sem ji, 

da tokrat ne in jih vprašala če se želijo peljati z mestnim avtobusom. Že pri prebiranju pošte 

sta dva otroka prinesla vozovnice mestnega avtobusa, na katerih je grb Novega mesta, kar 

nas je pripeljalo do ugotovitve, da je tudi mestni avtobus značilnost našega mesta, saj vozi le 

po Novem mestu. Povedala sem jim, da se bomo lahko peljali z avtobusom če želijo, toda ne 

danes. Kakšen drug dan, ko si bomo šli ogledat še kakšno znamenitost. 

Pri ogledovanju avtomobilskih tablic in Rudolfa na njih so mi otroci govorili, da imajo tudi oni 

na avtomobilih Rudolfa, ugotavljali smo, da je tudi njihov avto iz Novega mesta. 

Pred spustom v dolino proti avtobusni postaji sem bila kar presenečena, ko je deček opazil 

Kapitelj, me ustavil in ga pokazal. Seveda smo se ustavili, dečka sem pohvalila, ker dobro 

opazuje, nato pa sem otroke opozorila naj dobro pogledajo, da bodo videli, da je Kapitelj res 

hrib sredi mesta in da je najvišji. Vesela sem bila, da so ga opazili tako hitro in da res 

razmišljajo o tem kam gremo in kaj bomo videli. 

Ko smo se ustavili na mostu čez reko Krko in jo opazovali smo se pogovarjali tudi o tem, kako 

rekla ovija mesto. Povedala sem, da reka ovija mesto tako kot mama stisne njih in jih objame 

z rokami. Nato pa je Marin povedal še bolje: »Reka Krka se ovija okrog Novega mesta, kot bi 

bila kača«. 

Ob prihodu na Novi trg sem otroke zbrala okoli sebe, ter jih povprašala če poznajo katero 

stavbo okoli nas. Najprej niso opazili nobene poznane. Nato sem jih usmerila, naj pogledajo 

znak na najbližji stavbi. Bila je pošta. Po nekaj trenutkih razmišljanja so ugotovili, da je to 

pošta. Že prejšnji dan, ko smo risali načrt naše poti, sem otrokom povedala, da se naša pot 

začne na Novem trgu pri pošti. Nato smo si ogledali zemljevid in ugotovili v katero smer se 

nadaljuje naša pot. Otroke je zemljevid zelo pritegnil. Vsak ga je želel dobro preučiti in 

pogledati. Prosili so me, da sem jim med potjo večkrat natančno pokazala kje smo in kam 

gremo. Na sredini hriba Kapitelj me je Marin prosil, naj mu dam zemljevid, da bo preveril kje 

smo. Ta deček je skozi celotno pot želel spremljati našo pot na zemljevidu, kar sem mu 

seveda tudi omogočila. Otroci so bili zelo dobri opazovalci. Vsepovsod so opazili Rudolfa. Že 

na zastavi na vrhu Kapitlja, kasneje na pokrovu kanalizacije, na avtomobilskih tablicah. 

Opažam, da jim je Rudolf vedno bolj pri srcu, da se jim zdi zelo pomemben za Novo mesto. 

To je dejansko res, saj je bil Rudolf ustanovitelj mesta, ki se je sprva imenovalo Rudolfovo. 

Na Kapitlju, kjer smo se za dalj časa ustavili, smo si dobro ogledali cerkev z vseh strani, njeno 

notranjost. Nekateri so poznali simbole cerkve, nekateri ne. Ogledali smo si slike v cerkvi, več 

pozornosti smo namenili sliki na oltarju. Oskar si je zapomnil ime slikarja Tintoretta, ki smo 

ga prejšnje dni omenili in nam je tam povedal, da je to njegova slika. Oskar je deček, 

katerega nono nas je obiskal v vrtcu in nam pripovedoval o Kapitlju in Bregu. 
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Ana je po ogledu Kapiteljske cerkve rekla, če bi lahko Kapitelj risali. Nisem prepričana od kje 

je izvirala njena želja po risanju. Verjetno je slišala pogovor z vzgojiteljico, morda je videla, ko 

sem pripravljala stvari v torbo ali pa si je zapomnila, da smo prejšnje znamenitosti tudi 

dokumentirali z risanjem in je želela to ponoviti. Otroci so si sami pripravili blazinice na klop 

(zunaj je bila slana), nekateri so želeli risati na obzidju. Risali smo z navadnimi svinčniki. 

Zanimiv je bil Mark, ki me je prosil za tri liste in vsakokrat narisal enako risbo. Tudi nekateri 

otroci so me prosili za več listov in narisali več risb. Kar je zopet potrditev, da jih znamenitosti 

zanimajo, kar me je spodbudilo k razmišljanju, kako bi speljali oglede preostalih 

znamenitosti. Risbe sem z Anino pomočjo med počitkom tudi razstavila pred igralnico, 

staršem na ogled. 

Med našim sprehodom je vzgojiteljica v vrtcu s preostalo skupino otrok tudi risala Kapitelj. 

Tista skupina si je le ogledala fotografije, slike v knjigah, se o Kapitlju pogovarjala in ga tudi 

narisala prav tako s svinčnikom. Slike sva z vzgojiteljico primerjali in so si zelo različne. Risbe 

otrok, ki so bili dejansko tam, so bile imele več podrobnosti in so bile bolj podobne cerkvi, pa 

čeprav so risali na kolenih, kot pa risbe otrok, ki so ostali v vrtcu. 

Preden smo prišli do ulice Breg so otroci opazili na tleh jašek, na katerem je bil Rudolf. Sama 

ga nisem opazila. Ob njem smo se ustavili, skupaj smo ugotovili, da so taki pokrovi jaškov le 

na Bregu, tudi dokumentirali smo ga.  

Na Bregu me je Erik ves čas spraševal kdaj bo lahko videl »novomeški vlak«. Čeprav sem mu 

kar nekajkrat razložila, da so tako včasih rekli šaljivci hišam, si je zelo želel peljati se z vlakom. 

Vendar mu je uspelo do konca ulice ugotovili in sprejeti, da je to res le prispodoba za 

postavitev hiš v tej ulici. Ta šaljivka, ki smo jo prebrali v knjigi, ga je zelo zabavala. Hiše so bile 

zanimive, res majhne. Ugotavljali smo ali so hiše velike ali majhne, ali je ulica ozka ali široka, 

ali je dolga ali kratka, ali so hiše nove ali stare. Ugotovili smo, da so hiše majhne, ulica zelo 

ozka in neprometna, dolga, hiše pa so bile stare. Povedala sem jim, da so te hiše zgrajene na 

skalah, kar pa so si dejansko lahko predstavljali šele kasneje, ko smo se sprehodili ob Krki in z 

druge strani opazovali hiše in skale. Na Bregu so včasih živeli revni meščani, zato so bile temu 

primerne tudi njihove hiše. 

Zanimiv je bil tudi ogled Narodnega doma, ko so otroci sami poiskali informacije v knjižici, ki 

smo jo imeli s sabo. Hitro so našli levji glavi, ki sta na vratih na Narodnem domu. Prebrala 

sem jim zakaj je Narodni dom pomemben, a sem hkrati tudi opazila, da postajajo nemirni. 

Naša pot do tu je bila že zelo dolga, izvedeli in videli smo veliko novih podatkov in informacij, 

do katerih so otroci prišli sami, jaz sem jim le pomagala pri tistem, česar še niso zmogli. Na 

primer prebrati iz knjige, opozoriti na table in napise ob naši poti in podobno. 

Vračali smo se ob reki Krki, nahranili smo račke, kar je bilo otrokom zelo všeč. Otroci so bili 

tudi že lačni, zato smo se dogovorili, da polovico kruha pojedo sami, polovico pa dajo 

račkam, saj so tudi one lačne. In tudi če smo lačni moramo biti pripravljeni hrano deliti. 
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Po prihodu v vrtec so šli otroci še na igrišče, kjer sva se z vzgojiteljico pogovorili o današnjem 

dnevu. Otroke sem tudi povprašala, kaj jim je bilo najbolj všeč, da bi vzgojiteljici povedali, kaj 

vse smo videli. Njihovi odgovori so me presenetili, prijetno, in me spomnili, da so le otroci. 

Najbolj zanimiv je bil namreč »kruh«. Otroci si bili že lačni, ko smo se vračali in so mislili le še 

na hrano. Nekaterim so bile zanimive račke, redko kdo pa je omenil znamenitost. Zato smo 

za ta dan zaključili s projektom. 

Nad odzivom otrok pri ogledu znamenitosti sem bila zelo presenečena, bili so zelo vedoželjni, 

zelo veliko so me spraševali, ves čas so opazovali okolico in mi kazali znamenitosti. 

Po počitku sem fotografije današnjega dne predvajala na računalniku, kjer so jih otroci lahko 

gledali. Zelo so se zabavali, drugim otrokom so pripovedovali kaj je to in kaj je ono. Ob 

ogledu fotografij se je med otroki razvil zanimiv pogovor. Prišla sem bliže in jih posnela. 

Nekaj njihovih komentarjev: 

Katja: »Erik, daj mi pove,j kaj ti je bilo najbolj všeč danes na sprehodu?« 

Erik: »Rudolf. Novo mesto. Ne vem kaj še. 

Oskar: »Men je blo pa ušeč use.« 

Erik (ob predvajanju fotografije Brega): »Te hiše so pa narejene iz vlaka.« 

Katja: »Niso narejene iz vlaka. Kako so bile narejene?« 

Erik: »Kot vlak.« 

Katja: »Kot vagoni na vlaku, ker so eden zraven drugega.« 

Nekaj minut so otroci komentirali fotografije. 

Mark: »Veš kaj je meni vse všeč? Meni je všeč Kapitelj, pa reka Krka.« 

Erik: »In men je ušeč Kapitelj, reka Krka, u Novem mestu mi je ušeč, drevesa so mi ušeč, pa 

Katja, Katja mi je.« 

Mark: » In zemljevid k smo gledal mi je ušeč.« 

Erik: »Men so pa te hiše ušeč (Breg).« 

 

Opazila sem tudi dečka (ki je bil v mestu), ki je kazal zemljevid na plakatu in razlagal drugemu 

(ki je ostal v vrtcu), kje smo hodili, kaj smo videli, po kateri poti smo se vrnili, kje je vrtec. Od 

daleč sem ju opazovala in deček je prav vse pokazal pravilno. 

S sodelavko sva se pogovorili in ugotovili, da je bila odločitev, da sva otroke razdelili v skupini 

in naenkrat odpeljali v mesto le polovico otrok, pravilna. Saj če je skupina velika, se ne 

morem posvetiti vsem, odgovoriti na vsa vprašanja, reagirati na vsak komentar, kar pa se mi 

zdi pri tem projektu izjemno pomembno. Da slišim vsak komentar in vprašanje, ter z 

odgovorom spodbudim otroka k razmišljanju, kako bi prišel do rešitve. Zelo se trudim, da jim 

sama ne bi preveč povedala. Na primer, ko so našli sliko Narodnega doma v knjigi, sem jih 

vprašala, kako naj zdaj ugotovimo katera je ta stavba in je trajalo kar nekaj časa, da so mi 

predlagali naj jim to preberem. Ampak na koncu so le prišli do te ugotovitve in le to šteje. 
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Prihodnji dan, ko bodo v mislih nekoliko uredili vse kar so danes doživeli, jih bom 

individualno povprašala o tem, kaj jim je bilo na sprehodu najbolj všeč. Ostalim otrokom 

bomo predstavili kar smo videli in jim pokazali posnetke. 

 

Dan 15 

Pogovor o sprehodu v mesto, o ogledu Kapitlja in Brega. 

 

Otroke sem danes vsakega posebej poklicala k sebi za mizo in jim zastavila vprašanje, ki se je 

glasilo: »Kaj ti je bilo najbolj všeč na ogledu mesta?« 

 

Zapisi pogovorov 

 

Ana: »Cerkev.« 

Katja: »Zakaj pa?« 

Ana: »Zarad tega kr mi je lepo, k je tm gor križ kraž.« 

Ana: »Men je blu pa še neki lepu.« 

Katja: »Kaj?« 

Ana: »Račke.« 

Katja: »Zakaj pa račke?« 

Ana: »Zatu kr majo zeleno glavo.« 

Katja: »Potem so racmani.« 

Ana: »Ja. In račke so mi ble lepe. Račkam smo metali tut kruh, mi je blo tut ušeč.« 

 

Živa: »Em, cerkev.« 

 

Zala: »Em, tistu, em, tistu, tist sneg (ivje). 

Katja: »Tisto ti je bilo najbolj všeč? Zakaj pa?« 

Zala: »K je blu led. Pa mokro.« 

Katja: »Kaj pa od tega kar smo pogledali? Kaj ti je bilo pa od tega najbolj všeč?« 

Zala: »Tisti končki k so bli na vratih (v cerkvi).« 

 

Oskar: »Vse. Kapitelj, em, em, notr u Kapitlju mi je blu use ušeč in cel svet mi je bil všeč.« 

Katja: »Kaj ti je bilo pa najbolj všeč?« 

Oskar: »Hiške. Em, pa Kapitelj, pa notr u Kapitlju mi je blu ušeč, pa notr u Kapitlju mi je blu 

ušeč, pa use mi je blu ušeč. 

Katja: »Kaj si si pa najbolj zapomnil?« 

Oskar: »Kapitelj, Tintoretta.« 
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Nadja: »K smo tekli (na Kapitlju smo tekli, da smo se malo razgibali).«  

 

Marin: »Kaj? Ja…un cerkve. Mi je zelu biu všeč, pa bi ga mel doma. Pa še une račke so mi bile 

všeč.« 

Katja: »Kaj si si pa najbolj zapomnil?« 

Marin: »Za kruh. K k bi enkrat k bi mel doma račke, da bi kruha jim dajal.« 

Katja: »Zakaj ti je pa bila cerkev najbolj všeč?« 

Marin: »Zato k je bla tko velika, na hribu.« 

 

Erik: »Kapitelj, reka Krka pa Novo mesto. Pa avtobus pa vlak.« 

Katja: »Zakaj ti je pa bilo to najbolj všeč? Zakaj ti je bil Kapitelj najbolj všeč? 

Erik: »Zato kr smo gledal, pa tekli.« 

Katja: »Zakaj ti je bila pa reka Krka najbolj všeč?« 

Erik: »Zato. Zato da lažje gledamo.« 

Katja: »Zakaj da lažje gledamo reko Krko?« 

Erik: »Zato.« 

Katja: »Zakaj ti je bilo pa Novo mesto najbolj všeč?« 

Erik: »Zato, ker se vozijo avtomobili, avtobusi.« 

Katja: »Povej mi, kaj si si pa najbolj zapomnil?« 

Erik: »Ne vem.« 

Katja: »Veš. Kaj si si najbolj zapomnil o Bregu?« 

Erik: »Da smo hodili.« 

Katja: »Kaj smo pa videli na Bregu?« 

Erik: »Reko Krko, pa hiše, pa novomeški vlak.« 

Katja: »Kaj pa je to novomeški vlak?« 

Erik: »Iz hiš narejeno.« 

 

Maša: »Em, em, k smo šli noter, v cerkev.« 

 

Leon: »K sm risou.« 

 

Evalvacija 

Ob pogovoru z otroki sem pričakovala nekoliko drugačne odgovore. Pričakovala sem, da 

bodo povedali več. Namreč, prejšnji dan so ob ogledu fotografij veliko bolj doživeto 

pripovedovali kaj vse so videli, bili so navdušeni. To si razlagam nekako tako, kot je tudi pri 
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odraslih, da neko stvar, ki jo doživiš prvič poveš najbolj doživeto, nato pa vsakokrat manj 

doživeto. Tudi oni so verjetno doma razložili kako je bilo, tako da so vse že enkrat povedali.  

 

Dan 16 

Pogovor o novomeških mostovih 

Prebiranje pošte 

Ogled posnetkov 

 

Za ta dan sem predvidela dve različni dejavnosti. Otroke sem razdelila v dve skupini. Ena 

skupina je z vzgojiteljico v knjigah iskala informacije o novomeških mostovih, druga skupina 

pa si je z mano ogledala posnetke, ki smo jih posneli do sedaj, ter pregledala pošto. 

 

Prva skupina 

Skupina otrok si je ogledala knjige, poiskali so mostove. Cilj dejavnosti je bil otroke 

vzpodbuditi k razmišljanju o mostovih, ki jih imamo v našem mestu, v čem so si podobni in v 

čem različni. Namen je bil tudi seznaniti otroke z znamenitostmi, ki si jih bomo ogledali v 

prihodnjih dneh. Skupina otrok je izdelala plakat, ki ga je na koncu predstavila drugi skupini. 

 

Slika 57: Iskanje mostov v knjigah Slika 58: Izdelava plakata o mostovih 

    

 

Druga skupina 

V drugi igralnici smo se pogovarjali o tem, zakaj je dobro, da dokumentiramo informacije, ki 

jih dobimo. Prinesla sem računalnik, na katerem smo si ogledali posnetek dne, ko nas je 

obiskal Oskarjev nono. Ogledali smo si posnetek, nato pa smo se o njem pogovarjali. Otroci 

so se spomnili kaj smo novega izvedeli. Nato sem jih začela spraševati. Vprašala sem jih 

konkretno, zakaj je dobro, da smo posneli intervju in obisk nonota. 

Katja: »Zakaj je dobro, da smo posneli? 

Ana: »Zarad tega, da še ostali otroci vidijo.« 
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Ana: »Ker drugač če ne bi posneli, ne bi videli.« 

Povedala sem jim, da posnamemo tudi zato, da tega ne pozabimo. Spomnila sem jih, da smo 

nekaj tudi že pozabili in smo se sedaj, ob ogledu posnetka, spomnili, kaj vse nam je nono 

povedal. Posnetek si torej lahko kasneje še enkrat pogledamo in se spomnimo. 

Ogledali smo si tudi posnetek, ko smo obiskali Sonjo in naredili intervju. Pogovorili smo se, 

katere informacije so za nas pomembne in katere ne. Pomembne smo zapisali na plakat, da 

jih ne bomo pozabili. 

 

Slika 59: Ogled posnetkov Slika 60: Beleženje informacij na plakat 

    

 

Lotili smo se tudi prebiranja pošte, ki je še čakala v našem nabiralniku. V nabiralniku nas je 

čakala brošura, v kateri so bile zbrane znamenitosti Novega mesta. Erik je najprej opazil grb 

in Rudolfa in povedal, da imajo na avtu tudi Rudolfa. Rekel je: »Mi mamo na avtu tistga 

Rudolfa, ampak ni iz Novega mesta, ampak je iz našega doma.« 

V brošuri je bila fotografija Ragovega mosta, povedala sem jim, kje ga najdemo, skupaj smo 

si ga ogledali na fotografiji. Naslednja fotografija je bila fotografija Brega, ki jo že poznamo. 

Dolenjskega muzeja še ne poznamo, zato sem jih vprašala, če si želijo it tja. V brošuri je bil 

tudi Marof in Kapitelj ter še nekaj znamenitosti. Ugotovili smo katerih znamenitosti iz te 

brošure še ne poznamo. Ne poznamo še Ragovega mosta in Marofa. Prebrala sem jim o 

Marofu. »Marof je hrib nad Novim mestom, iz tega hriba se vidi reka Krka, vidi se Novo 

mesto, vidi se tudi tisti Ragov most.« Prebrala sem, da so na Marofu posajena drevesa, da so 

na vrhu hriba izkopali znamenito Situlo ter da so na vrhu hriba arheološka najdišča. 

V nabiralniku bilo tudi Nikino pismo. Na njem je bila fotografija mesta in označene 

znamenitosti: most, Kapitelj in reka Krka. 

Sledilo je pismo, na katerem je bilo napisanih veliko znamenitosti. Med drugim tudi Kettejev 

drevored. Komentirala sem, da se mi zdi ta beseda zelo zanimiva, da me tudi zelo zanima kaj 

to je. Otroci niso vedeli, kaj je to in so imeli zanimive predloge. 

Katja: »A veste kaj je to Kettejev drevored?« 
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Otroci: »Ne. Nas pa zanima.« 

Katja: »Kako bi pa ugotovili kaj je to?« 

Otroci: »Pogledat bi šli.«  

Katja: »Ja, kako ga bomo pa našli.« 

Otroci: »Na zemljevid.« 

Katja: »Na zemljevid bomo pogledali, ja.« 

Otroci: »Kje ga bomo pa našli?« 

Katja: »Kje bomo našli zemljevid?« 

Otroci: »V knjigi.« 

Odprem prvo brošuro in najdemo zemljevid. Nato sem jim prebrala kaj vse piše. Skupaj smo 

našli Kettejev drevored in ugotovili da je blizu, da je na hribu Marof. 

Tako smo pregledali vso pošto. Ugotovili smo, da poznamo že skoraj vse znamenitosti, razen 

Marofa, Kettejevega drevoreda in Dolenjskega muzeja. Ana je komentirala: »Dolenjskega 

muzeja? To mi je pa najbolj smešna ideja.« Na zemljevidu smo označili Marof in Kettejev 

drevored. 

Na začetku projekta so otroci želeli o znamenitostih vprašati tudi ravnateljico. Tega so se 

spomnili ob ogledu posnetkov. Ugotovili smo, da že vse poznamo, le o Dolenjskem muzeju še 

ne vemo ničesar. To pa želijo vprašati ravnateljico. Vprašanja, ki jih zanimajo so: Kaj imajo 

tam noter? Kaj se dogaja v Dolenjskem muzeju? Otroci so predlagali tudi druga vprašanja, ki 

niso povezana z muzejem. Skupaj smo izbrali vprašanja, ki jih bomo vprašali. 

 

Evalvacija 

Otroci so zelo dobro ugotovili, zakaj je dobro, da nekaj posnamemo. Opažam, da otroci 

razmišljajo o tem, da si upajo povedati kaj mislijo. Tudi če takoj ne povejo najboljšega 

razloga, jih spodbujam naj razmišljajo naprej. 

Otroke večkrat vprašam, če jih določena znamenitost zanima, če si jo želijo videti. Večino 

otrok zanima, je pa v vsaki skupini kakšen, ki ga ne zanima. Ko pa jih vprašam, če bi jo šli radi 

pogledat, so vedno vsi za. Otroci radi kam gredo, na sprehod, na izlet. Presenečajo me z 

idejami, kako do neke informacije priti. Presenetila me je Anin komentar, ko me je vprašala, 

kje bomo pa našli zemljevid. In ko smo našli zemljevid v brošuri, na njem označili Marof in 

Kettejev drevored, smo se dogovorili tudi, da bi ga šli pogledat. Nato so otroci rekli: »Bravo 

Katja!« A sem jim hitro povedala, da so to ugotovili sami, da jaz čestitam njim, ker so tako 

iznajdljivi in so vse ugotovili sami. Otroci so bili veseli, jaz pa še bolj, kajti postajajo čedalje 

boljši raziskovalci. 

Pri prebiranju pošte smo ugotovili, da ne poznamo še treh znamenitosti, ki so bile napisane 

na pismih. Spomnili so se tudi, da so že na začetku želeli ravnateljico povprašati o 

znamenitostih, pa je nismo, ker je bila tisti dan odsotna. Dogovorili smo se, da jo bomo šli 
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vprašat, pripravili smo tudi vprašanja, ki nas zanimajo. Naša ravnateljica je bila včasih tudi 

turistična vodička in nam bo znala dobro predstaviti muzej, ki je zelo znamenit za Novo 

mesto, posebej po situli. 

Zadane cilje dosega čedalje več otrok, čedalje več otrok se aktivno vključuje v pogovor in si 

upajo povedati kar mislijo. Ob pogovorih z manjšo skupino otrok se dobro počutim, lahko 

slišim in se pogovarjam z vsemi, vsi lahko pridejo do besede, kar se mi zdi pomembno. Če bi 

bilo možno, bi delala še z manjšo skupino otrok, morda s petimi, saj bi bili tako še aktivnejši 

raziskovalci. 

V prihodnje se bomo sprehodili po novomeških mostovih, nekatere pa si bomo le ogledali, šli 

bomo na hrib Marof, peljali pa se bomo tudi z mestnim avtobusom, kar je bila v celoti ideja 

otrok. Naredili bomo načrt in to tudi izvedli. 

Sodelavka mi je z navdušenjem pripovedovala, kako je delala s svojo skupino otrok. 

Pogovarjali so se o tem, zakaj potrebujemo most, posebej je izpostavila enega otroka, ki je 

ves čas aktivno sodeloval. Otroci so znali dobro povedati kakšne mostove poznamo 

(kovinske, lesene, betonske). Niso pozabili niti na ograjo na mostu. Vzgojiteljica jim je 

povedala tudi o posebnem zmajskem mostu v Ljubljani. Izdelali so plakat, narisali most, pod 

njim pa reko Krko. Menim, da ne bi mogli bolje označiti novomeških mostov, kot da so 

spodaj narisali in tudi zapisali reko Krko. Zelo so bili iznajdljivi. Informacije so iskali po knjigah 

iz knjižnice. 

Tudi skupina otrok, ki si je ogledovala posnetke in prebirala pošto je pripravila plakat, ki pa 

ga bomo še dokončali, ko pogledamo še kakšen posnetek. 

Ko smo predstavili drugim otrokom svoje ugotovitve, je Jakob želel povedati nekaj 

smešnega, kar je tudi znamenitost, McDonalds. No, malce smo se nasmejali, nihče pa ni 

komentiral izjave. 

 

Dan 17 

Načrt za sprehod na Marof, vožnjo z mestnim avtobusom. 

 

Pripravili smo načrt za ogled znamenitosti. Otrokom sem povedala, da bomo naredili načrt za 

naš naslednji izlet oziroma ogled znamenitosti. Posedli smo se v krogu, na sredini smo imeli 

mizo in papir, na katerega smo napisali načrt. Pri pisanju načrta sem povedala le katere 

znamenitosti si bomo ogledali. Kako bo to potekalo, pa so otroci ugotovili sami. Seveda sem 

jih pri tem spodbujala, a so bili zelo uspešni in smo naredili res dober načrt. Pot nas bo vodila 

do avtobusne postaje, kjer bomo kupili vozovnice za mestni avtobus. Ugotovili smo, da bomo 

potrebovali denar, ki ga bodo prinesli otroci od doma. Nato bomo odšli čez most do banke, 

pri banki pa bomo zavili na levo proti Kettejevem drevoredu. In že bomo tam, pod hribom 

Marof. Povzpeli se bomo na hrib, uživali v razgledu in se spustili na drugi konec mesta. Tam 
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se bomo ustavili v pisarni pri Oskarjevih starših, na soku in piškotih, da se okrepčamo, nato 

pa bomo počakali znameniti in težko pričakovani mestni avtobus, s katerim se bomo 

odpeljali nazaj do avtobusne postaje. 

 

Sliki 61, 62: Izdelava načrta (levo) in izdelan načrt (desno)  

    

 

Evalvacija 

Otroci so aktivno sodelovali pri sestavi načrta. Tokrat sem ga zapisala sama, saj je bilo veliko 

besedila, pa tudi ne bi prišli vsi na vrsto. 

Prva znamenitost, ki jo bomo videli bo Marof. V brošuro smo še enkrat pogledali, kaj je tam 

znamenitega in to zapisali. Otroci so sami pripovedovali in narekovali kaj naj napišem na 

načrt. Znamenito je: »Videli bomo Novo mesto, most, kraj kjer so izkopali situlo, Kettejev 

drevored.« Peljali pa se bomo tudi z mestnim avtobusom, zato ker: »Na tablici ima Rudolfa. 

Značilen je za Novo mesto. Potrebujemo Rudolfovo kartico (tako so otroci poimenovali 

vozovnico). Vozovnico bomo kupili na avtobusni postaji. Stane 50 centov.« Ker je zunaj veliko 

snega in je mrzlo smo se dogovorili, da se bomo toplo oblekli in obuli, da nam bo prijetno. 

Torej kombinezone, kape, rokavice. 

Otroci že težko pričakujejo izlet. Z nami bo šla pomočnica ravnateljice Sonja, saj potrebujemo 

spremstvo za na mestni avtobus. Sonja tudi ves čas aktivno sodeluje pri projektu in nam daje 

informacije. Tako je naslednji korak v projektu izlet na Marof in ogled znamenitosti. 

 

Dan 18 

Izlet na Marof, ogled Ragovega mostu, vožnja z mestnim avtobusom. 

 

Odšli smo na izlet po Novem mestu. Pot se je začela pred vrtcem in nadaljevala do avtobusne 

postaje, kjer smo kupili vozovnice za mestni avtobus. Dva otroka sta šla do okenca in kupila 

vozovnice za celo skupino. Nadaljevali smo pot čez novejši most čez reko Krko, s katerega 
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smo opazovali še star železniški most in novejši most Na Loki. Vmes smo se tudi ustavili in si 

mostove dobro ogledali. 

 

Slika 63: Nakup vozovnic na avtobusni postaji (levo) 

Slika 64: Šmihelski most in železniški most vzporedno (desno) 

    

 

Nadaljevali smo pot proti Župančičevemu sprehajališču, ko smo se ponovno ustavili, saj so 

otroci na stavbi mestne občine opazili zastavo Rudolf, kot jo imenujejo. Pomočnica 

ravnateljice, Sonja, jim je povedala še več o zastavah, tudi o zastavi Republike Slovenije in o 

evropski zastavi. Odšli smo še malo naprej in prišli do banke, ki je bila naša prva točka na 

zemljevidu. Pri banki smo morali namreč zaviti na levo, da bi prišli do Župančičevega 

sprehajališča. Na začetku sprehajališča sem opazila hišo, na kateri je bil napis, ki sem ga 

prebrala otrokom. Pisalo je: »V tej hiši je leta 1897 in 1898 živel in vstvarjal svoja največja 

dela Dragotin Kette slovenski pesnik.« Otroke sem spomnila, da je Kettejev verz napisan na 

znamenitem vodnjaku na Glavnem trgu, ki ga že poznamo. Sledil je sprehod po 

Župančičevem sprehajališču na hribu Marof. 

 

Slika 65: Kettejev drevored Slika 66: Spodaj v megli Ragov most 
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Otroci so uživali, saj so lahko tekli, hodili po snegu, se vanj metali. Na sredini hriba smo se 

ustavili in opazovali razgled. Videl se je ves center Novega mesta, ulice, hiše, reka Krka. 

Otrokom sem pokazala tudi Ragov most, o katerem smo se pogovarjali. Nadaljevali smo pot 

do vrha hriba kjer smo se ustavili. Sonja je otrokom pokazala kje so našli Situlo oziroma kje je 

arheološko najdišče. Nato smo še malo tekli, skakali in uživali na snegu. Pot po sprehajališču 

nas je peljala na drugi konec mesta, v Bršljin, kjer se Župančičevo sprehajališče konča. 

Oglasili smo se še v službi Oskarjevih staršev, kjer smo se okrepčali. Na avtobusnem 

postajališču smo nato počakali avtobus. Voznici smo pokazali karte, pomagala nam jih je 

uporabiti, nato pa je sledila vožnja do avtobusne postaje z znamenitim »Rudolfovim« 

mestnim avtobusom. Otroci so seveda opazili Rudolfa na avtobusu. Na avtobusni postaji se 

je zaključil naš ogled znamenitosti, sledila je le še kratka pot do vrtca. 

 

Sliki 67, 68: Vožnja z mestnim avtobusom 

    

 

Evalvacija 

Današnji izlet je bil nekaj posebnega. Pot je bila otrokom zelo zanimiva, meni pa tudi, saj smo 

si na njej ogledali veliko znamenitosti Novega mesta. Že sam sprehod je bil poseben, saj je 

prejšnji dan zapadlo veliko snega, pot je bila pomrznjena in morali smo biti previdni pri hoji. 

Ko smo prišli na avtobusno postajo so se otroci že takoj želeli peljati z avtobusom. Seveda 

sem jim povedala, da se bomo peljali šele ob koncu izleta. Otroci so bili ves čas pozorni na 

znamenitosti, veliko smo jih videli, opazovali smo mostove, Kapitelj … Presenetili so me, ko 

so na stavbi mestne občine opazili zastavo. Seveda so jo poimenovali »zastava Rudolf«. 

Najbolj zanimiv del poti pa je bil sprehod na Marof. Otroci se niso rabili držati za roke, lahko 

je hodil vsak s svojim tempom. Nekaj posebnega se mi je zdelo tudi zimsko vreme in sneg. 

Otroci so z zanimanjem poslušali o arheoloških izkopaninah in o situli, ki so jo izkopali na 

Marofu. Ko smo prišli po hribu navzdol na drugi konec mesta, smo odšli do bližnje pisarne 

Oskarjevih staršev, kjer smo se okrepčali. Nato pa je sledil za otroke najboljši del izleta. 

Vožnja z avtobusom. Na postajališču sem jim razdelila vozovnice, nato pa smo počakali na 
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avtobus. Ko je prispel smo vstopili, otroci so uporabili vozovnice in se posedli po avtobusu. 

Naš avtobus je bil v bistvu kombi. Na njem je narisana značilna oblika reke Krke. Večina otrok 

se je prvič peljala z mestnim avtobusom. Vožnja jih je navdušila, vzdušja se ne da opisati. Na 

glavni avtobusni postaji smo izstopili. Poslovili smo se od voznice in odšli v vrtec. 

Na izletu je bila otrokom najbolj všeč vožnja z mestnim avtobusom. Kar je bilo pričakovano, 

saj so si to res močno želeli. Tudi celoten izlet je bil zanimiv, otroci so videli veliko 

znamenitosti. 

Po počitku so si lahko na računalniku ogledali fotografije današnjega dne. Z velikim 

zanimanjem so jih gledali znova in znova. Ob tem so se veliko pogovarjali, se smejali, 

opisovali kaj je na fotografijah. Opazili so tako sebe, vrstnike kot znamenitosti. 

Tudi vzgojiteljica je bila navdušena nad izpeljavo današnjega dne. Imeli smo srečo z 

vremenom, da ni snežilo, niti ni bilo premrzlo. Otroci so uživali na snegu, prav tako pa ob 

ogledu in »uporabi« znamenitosti. 

 

Dan 19 

Intervju z ravnateljico našega vrtca 

 

Danes smo se na željo otrok odpravili k ravnateljici, da jo povprašamo o znamenitostih 

Novega mesta. S skupino sedmih otrok smo se dogovorili, kaj točno nas zanima, kaj jo želimo 

vprašati in se dogovorili kdo bo kaj vprašal. Dogovorili smo se tudi, kdo bo pogovor posnel s 

fotoaparatom in kdo bo fotografiral intervju. Nato smo odšli do ravnateljičine pisarne. 

Potrkali smo, ravnateljica pa nas je prijazno povabila naprej. Povedali smo, zakaj smo prišli, 

ter jo vprašali ali pozna kakšno znamenitost Novega mesta. Seveda jih je poznala veliko. 

Povabila nas je k mizi, kjer smo se posedli in se pogovarjali. 

 

Slika 69: Razgovor z ravnateljico vrtca 
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Takoj se je ponudila, da nas lahko popelje po Novem mestu in nam pokaže znamenitosti. 

Otroci so bili navdušeni in so hitro sprejeli njeno ponudbo. Pogovarjali smo se o tem, kaj vse 

smo v Novem mestu že videli, kaj že poznamo. Pogovarjali smo se o Rudolfu in o mestni hiši. 

Ravnateljica Meta nam je povedala, da so na Rotovžu tri zastave. Otroci so Rudolfovo že 

poznali, povedala nam je še o slovenski in evropski zastavi. Pripovedovala nam je zgodbe o 

Rudolfu, o tem kako so meščani včasih živeli, da so se vozili s konji. Ko smo ji povedali, da 

smo videli tudi že vodnjak, nam je povedala zgodbo, da vsak turist, ki pride v Novo mesto, 

vanj vrže kakšen kovanec za srečo. Povedala je tudi, zakaj so včasih uporabljali vodnjake. 

Izvedeli smo novo informacijo, da nimamo v Novem mestu le enega vodnjaka, ampak kar tri. 

Eden, ki ga že poznamo, je na Glavnem trgu, drugi pri Kapitlju, tretji pa pri Frančiškanski 

cerkvi, o kateri se še nismo pogovarjali. Pokazala nam je sliko te cerkve in nam o njej tudi 

veliko povedala. Zraven imajo tudi knjižnico, kjer imajo čisto majhne knjige, in tudi zelo 

velike in zelo težke knjige. V teh knjigah so noter zlate črke. Povedala nam je tudi o 

Dolenjskem muzeju, o tem kaj vse imajo v njem shranjeno. Pripovedovala nam je o slikarju 

Božidarju Jakcu, katerega galerijo smo si tudi že ogledali, žal le od zunaj. Otroci so se 

pohvalili, da vedo, da imajo v muzeju shranjeno Situlo. Meta nam je prijazno povedala zakaj 

so uporabljali situlo, da jih je v muzeju shranjenih 19 in tudi kje so te situle našli. Situle so 

namreč našli na Marofu, ki smo si ga ravno ogledali. Predlagala nam je naj si muzej 

ogledamo, ter povedala, da si želi iti z nami. Predlagala je tudi, naj obiščemo Turistično 

informacijski center, kjer nam lahko veliko stvari pokažejo in povedo. Spomnila se je tudi, da 

Enriquejev očka vozi avtobus in bi nas lahko peljal okoli Novega mesta, da bi si ogledali še 

nekatere druge, bolj oddaljene znamenitosti oziroma značilnosti mesta, kot so Tovarna 

zdravil Krka, Revoz, situla v krožišču in podobno. Dogovorili smo se za skupen ogled mesta, 

se ji zahvalili za prijaznost ter se poslovili. 

 

Evalvacija 

Današnji obisk pri ravnateljici je bil zelo prijeten. Otroci so izvedeli veliko novih informacij. 

Intervju oziroma pogovor je trajal dobre pol ure, otroci pa so mirno sedeli in poslušali, kar 

me je zelo presenetilo. Nisem pričakovala, da bo njihova pozornost tako dolga in zanimanje 

tako veliko. Otroci so bili na začetku nekoliko nezgovorni, zato sem se sama vklopila v 

pogovor in začela spraševati ravnateljico. Otroci so čez nekaj časa izgubili začetno tremo in 

se tudi sami vklopili v pogovor. Ravnateljici so povedali, da smo videli že hišo, kjer je bil doma 

Rudolf in tudi, da je sedaj v tisti hiši župan. Otroci so ravnateljičine besede kar »požirali«. 

Pogovarjali smo se o vseh znamenitostih, ki jih že poznamo, slišali pa smo tudi o nekaterih, ki 

jih še ne. Povedala nam je tudi veliko o situli, ki si jo nameravamo ogledati v Dolenjskem 

muzeju. Pripovedovala nam je zgodbe o tem, kakšno je bilo življenje v Novem mestu včasih. 

Otroci so se seznanjali in spoznavali zgodovino svojega mesta. Posodila nam je tudi knjige, ki 
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jih je pripravila o Novem mestu, da si jih bomo lahko ogledali, ter pokazali še ostalim 

otrokom. 

Po koncu intervjuja nisem bila najbolj prepričana, koliko so si otroci zapomnili nove 

informacije. Pa tudi tokrat so intervju izvedli tisti otroci, ki se ponavadi ne izpostavljajo in so 

nekoliko manj zgovorni. Toda kasneje sem opazila, da so si veliko zapomnili. Ostalim 

otrokom so povedali, kaj vse smo slišali, kaj smo se pogovarjali in tudi kaj smo se dogovorili. 

Razdelili so tudi bombone, ki so jih dobili od ravnateljice. Otroci so bili najbolj veseli tega, da 

se bomo peljali z avtobusom. Toda tudi muzej si želijo obiskati. 

Sama imam glede intervjuja mešane občutke, otroci niso sami spraševali tisto, kar jih je 

zanimalo in so le poslušali. Toda otroci so nepredvidljivi, tako da sem jih morala veliko 

vzpodbujati, da so kaj povedali. Razlog je najbrž ta, da z ravnateljico nimajo veliko stika. Pri 

razgovoru s Sonjo so bili bolj sproščeni in zgovorni, toda ona je bila leto prej njihova 

vzgojiteljica. Vseeno je bil intervju uspešen, prišli smo do želenih informacij, kar je bil tudi 

naš cilj. Presenetil me je ravnateljičin odziv in pripravljenost sodelovati v našem projektu. Že 

na začetku se je prijazno ponudila, da bi si šla rada z nami v mesto ogledat znamenitosti. Na 

koncu pogovora je predlagala tudi, da bi organizirala avtobus, ki bi nas peljal po Novem 

mestu. Strinjali smo se, da bi se lahko peljali okoli Novega mesta in si ogledali še tiste 

znamenitosti, ki so preveč oddaljene, da bi šli do njih peš. Dogovorili smo se, da bomo šli v 

muzej, v staro knjižnico in na izlet z avtobusom.  

 

Dan 20 

Priprava načrta za ogled muzeja, obisk Turistično informacijskega centra in vožnjo z 

avtobusom 

 

Do izvedbe našega izleta je minil teden dni, saj je bilo potrebno vse organizirati in uskladiti. 

Nekaj dni pred načrtovanim ogledom muzeja in znamenite situle sem otroke povabila k 

pogovoru. Pogovarjali smo se o informacijah, ki smo jih izvedeli pri ravnateljici, ter si ogledali 

posnetke intervjuja. Nato smo na list zapisali, da smo se dogovorili za ogled Dolenjskega 

muzeja in stare knjižnice pri Frančiškanski cerkvi. Glede na to, da smo se z ravnateljico 

dogovorili tudi za panoramsko vožnjo z avtobusom okoli Novega mesta, sem otroke vprašala, 

kje bi lahko dobili avtobus. Otroci so hitro začeli naštevati različne možnosti. Z vprašanji sem 

jih pripeljala do tega, da je Enrique povedal, da ima njegov očka doma avtobus. Ugotovili 

smo, da bi nas lahko peljal okoli Novega mesta. Napisali smo mu pismo in ga vprašali ali bi 

nas peljal na izlet. Pismo je Enrique odnesel domov očku. 
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Evalvacija 

Otroci se že zelo veselijo načrtovanega izleta. Zato so tudi sodelovali v pogovoru z idejami in 

predlogi. Otroci že dobro vedo, kaj hranijo v muzeju in tudi situlo so že videli na mnogo 

slikah, a si vseeno želijo obiskati muzej. Njihov odziv zopet potrjuje, da jih to zanima in da ni 

le moja želja, da bi obiskali muzej. Tudi knjižnica jih je navdušila, zapomnili so si, da v njej 

hranijo zelo stare knjige, majhne in velike, v njih pa so zlate črke. Začeli smo se pogovarjati 

tudi o avtobusu, ter kaj vse bi si lahko ogledali z avtobusom. S panoja sem snela zemljevid 

Novega mesta, ki ga je v naš nabiralnik prinesla Ana. Na njem sem otrokom pokazala cesto, 

ki pelje okrog in okrog Novega mesta. Zemljevid jih je zelo motiviral, kot tudi že pri prejšnjih 

dejavnostih. S prstom sem potovala po cesti, od vrtca naprej in jim z zemljevida brala kaj vse 

si lahko ogledamo. Skupaj smo ugotovili kaj je znamenito in kaj ne. Kot orientacija nam je 

služila pošta, ki so jo otroci prinesli v vrtec in nanjo napisali znamenitosti. Tako smo se 

dogovorili, da si bomo z avtobusa ogledali bolnišnico, tovarno Revoz, tovarno zdravil Krka, 

most čez reko Krko in situlo na sredini rondoja. Vsi so si želeli natančno ogledati zemljevid, 

kar sem jim tudi omogočila. Ko smo se že vse dogovorili pa sem otroke vprašala, kje bi lahko 

dobili avtobus. Predlagali so, da na avtobusni postaji. Toda tam bi morali karto kupiti, 

denarja pa nimamo, a so otroci hitro predlagali, da ga bodo prinesli. Začela sem naglas 

razmišljati o tem, kdo bi nas lahko peljal z avtobusom. Otroke sem vprašala ali ima kdo doma 

avtobus. Nekateri otroci so odkimali, nekateri so bili tiho, Luka je povedal, da ima doma le 

igračo gasilski avtomobil in policijski, avtobusa pa ne. Enrique pa se je le nasmehnil. Vprašala 

sem ga zakaj se smeje in ali imajo mogoče doma avtobus. Seveda je veselo povedal, da ga 

imajo. Ugotovili smo, da bi nas lahko peljal Enriquejev očka, le povabiti ga moramo. Zato smo 

se odločili, da mu napišemo pismo, v katerem ga bomo prosili, če bi nas peljal z avtobusom. 

Otroci so hitro narekovali vsebino pisma, ki sem ga zapisala na list. Kasneje so otroci, ki že 

znajo pisati črke, pismo prepisali in narisali risbo. 

Vesela sem odziva otrok in njihovega sodelovanja pri načrtovanju izleta. Še vedno imajo 

interes, še vedno so motivirani in si želijo raziskovati. Najbolj pa se seveda veselijo vožnje z 

avtobusom. Pri iskanju rešitve, kako bi si organizirali avtobus, sem sama predlagala, da bi nas 

peljal kdo od staršev. To sem storila zato, ker so sami imeli zelo dobre rešitve, vedeli so, da 

moramo na avtobusno postajo in tam kupiti karte. Njihov predlog je bil seveda dober, zato 

sem ga sprejela in jim sama ponudila drugega, za katerega sem že bila dogovorjena, bil je 

brezplačen in tako za nas bolj ugoden. 

 

Dan 21 

Odgovor na pismo 

 

Enrique je prinesel pismo nazaj v vrtec. Na njega sta z očkom dopisala: »Seveda lahko.« 
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Dan 22 

Panoramska vožnja z avtobusom okoli Novega mesta in ogled znamenitosti. 

Obisk Dolenjskega muzeja. 

Obisk Turistično informacijskega centra. 

 

Pred vrtec sta nas z avtobusom prišla iskat Enrique in njegov dedek, voznik avtobusa. Vstopili 

smo, se pripeli in se odpeljali na izlet. Ravnateljica je bila ta dan naša vodička in nam je 

razkazala znamenitosti Novega mesta. Z nami sta šli tudi obe pomočnici ravnateljice, Sonja in 

Nataša. Naša pot se je začela na Drski, kjer je naš vrtec. Peljali smo se mimo bolnišnice, kjer 

je včasih živela Primicova Julija. Peljali smo se ob reki Krki. Na levi strani reke smo videli že 

poznan Kapitelj in novomeški Breg. Kmalu smo na levi zagledali tudi Kandijski most. Nato 

smo se odpeljali na drug konec mesta, kjer je tovarna avtomobilov Revoz. Ravnateljica Meta 

nam je povedala kako veliko ljudi dela v tej tovarni, kaj delajo, da se delavci v tovarno vozijo 

z avtobusi. Peljali smo se okoli tovarne, da smo videli, kako velika je. Opazili smo tudi zastave 

te tovarne. Odpeljali smo se naprej po naši predvideni poti. Peljali smo se čez most čez reko 

Krko in že videli tovarno zdravil Krka. Peljali smo se mimo in tudi tu opazili zastave. Ugotovili 

smo, da imajo vse pomembne stavbe svojo zastavo, naš vrtec pa je nima. Vodička nam je 

povedala kaj delajo v tej tovarni, katera otroška zdravila izdelujejo, zakaj je tovarna zdravil 

tako pomembna. Kmalu smo se peljali še mimo Dolenjskih pekarn kjer peki pečejo kruh. 

Peljali smo se tudi čez dva rondoja. Na prvem (zraven tovarne Krka) je »tabletka«, ki 

predstavlja prvo tableto, ki jo je izdelala Krka. Na drugem rondoju pa je situla. V vsakem 

rondoju smo se peljali nekaj krogov, da smo si lahko dobro ogledali situlo in tabletko. 

 

Slika 70: »Tabletka« v rondoju Slika 71: »Situla« v rondoju 

    

 

 Pot smo nadaljevali čez Bršljin, kjer je glavna železniška postaja. Nato smo se zapeljali v 

center Novega mesta. Izstopili smo pod Kapitljem. Peš smo odšli do Dolenjskega muzeja, kjer 

so nas prijazno sprejeli. Dobili smo vstopnice s sliko situle. V muzeju nas je vodila vodička, ki 
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je zelo veliko povedala o situli. Najprej nam je na časovnem traku zelo nazorno in primerno 

starosti otrok razložila kdaj so ljudje uporabljali situle. 

 

Slika 72: Prikaz na časovnem traku 

 

 

Nato nam je pokazala še kopijo situle, ki so jo otroci lahko prijeli. Prave situle pa hranijo za 

steklom, saj se jih ne sme prijemati. Izvedeli smo veliko novih informacij. Situlo so uporabljali 

za nošenje vode iz vodnjakov, v njej so imeli pijačo … Ko pa so ljudje umrli so dali vanjo za 

človeka pomembne stvari in jo z njim pokopali. Situle, ki jih hranijo v muzeju so izkopali iz 

zemlje, iz grobov ki se nahajajo na hribu Marof. V muzeju imajo razstavljenih osem situl. Na 

vsaki so vklesani različni motivi. Vodička nam je tudi povedala, da ima situla posebno obliko, 

da je spodaj ozka in na vrhu široka. Da ima ročaj. Da je izdelala iz brona, ki čez čas spremeni 

barvo. Razložila nam je tudi kako se situla izdela, ter kaj pomenijo motivi na njej. 

Ob odhodu iz muzeja so otroci opazili kopitljačka Rudolfa. Vodički so povedali vse kar vedo o 

Rudolfu, tako da nam je na koncu podarila dva kopitljačka Rudolfa (enega za otroke in enega 

za v diplomsko nalogo). 

Pot smo nadaljevali do Turistično informacijskega centra. Do tja nas je vodila ravnateljica in 

nam vmes pripovedovala o Novem mestu. Ustavili smo se pred mestno hišo. Otroci so 

ravnateljici povedali katere zastave so na njej obešene ter da je tu včasih živel Rudolf, sedaj 

pa je v tej hiši župan Novega mesta. Ogledali smo si še doprsna kipa pred mestno hišo. Nato 

smo vstopili v TIC. Otroci so najprej opazili zemljevid na mizi. Ogledali smo si vse izložbe, 
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nato pa smo izvedeli kaj se dogaja v TIC-u. Sem pridejo turisti po informacije o tem kaj si 

lahko v mestu ogledajo, kam gredo lahko kaj pojest, kje lahko prespijo in podobno. Dobili 

tudi zemljevide za domov. Vrnili smo se do Kapitlja, od koder smo se z avtobusom odpeljali 

nazaj v vrtec. 

 

Slika 73: Vodička razlaga o situli Slika 74: Bronaste situle v vitrini 

    

 

Evalvacija 

Današnji izlet je bil zelo uspešen. Obe z vzgojiteljico, kot tudi vse tri spremljevalke smo bile 

navdušene nad izpeljavo izleta. Obe pomočnici ravnateljice sta se nam pridružili po svoji želji, 

saj jima je zelo všeč naš projekt. Vožnja z avtobusom je bila za otroke nekaj res posebnega. In 

tudi ogledali smo si veliko znamenitosti, ki si jih sicer ne bi mogli ogledati, saj so preveč 

oddaljene, da bi šli do njih peš. Tako smo si ogledali zelo pomembni tovarni za Novo mesto, 

Revoz in Krko. V Krki dela kar nekaj staršev naših otrok. Leon je veselo povedal: »Moj oči vozi 

direktorja, ma zdej novega mercedeza.« In tudi ostali otroci so bili ponosni, da njihovi starši 

delajo v tej tovarni. Otroci so vedeli, da delajo zdravila. Večkrat med potjo sem opazila, da je 

bila ravnateljica presenečena, kako veliko o Novem mestu otroci že vedo. Sama sem se 

očitno že navadila tega saj sem z njimi vsak dan. Otroci so pozorno opazovali tudi, ko smo se 

peljali po rondoju v katerem je situla. To so že poznali in so začeli pripovedovati, da so se že 

peljali mimo z očkom ali mamico. 

Iz avtobusa smo izstopili malo pod Kapiteljsko cerkvijo. Otroci tudi to že zelo dobro poznajo 

in jo opazijo od povsod. 

Nekaj posebnega pa je bil obisk muzeja. V tem muzeju hranijo arheološke izkopanine, imajo 

pa tudi veliko drugih zbirk. Mi smo si želeli ogledati le situlo. Imeli smo vodičko, ki je znala 

dosti težko temo razložiti otrokom na njim razumljiv način. Otroci so jo mirno poslušali in 

gledali in kar sedeli. Govorila je tako zanimivo in take zanimive informacije, da smo bile tudi 

vzgojiteljice zbrane in smo poslušale »z odprtimi usti«. Otroci so sodelovali in povedali kar so 

že vedeli, tudi kaj vprašali. Ogledali smo si vseh osem razstavljenih situl. In po približno 20 
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minutah ogleda, smo menile, da bo dovolj informacij, a so otroci presenetili. Ko smo 

zapuščali prostor s situlami so otroci opazili na steni sliko groba v katerem so našli situle in so 

začeli spraševati še o tem. Otroke res veliko zanima, veliko so spraševali in kasneje sem 

ugotovila, da si tudi veliko zapomnijo. Ko poslušam njihove pogovore opazim, da si 

zapomnijo mnogo več informacij, kot sem si mislila. Tudi ko smo se vrnili v vrtec, so drugim 

razlagali kaj vse smo videli in slišali v muzeju. 

Presenetili so tudi, ko so na izhodu iz muzeja opazili kopitljačka Rudolfa. Nad Rudolfom so že 

od samega začetka projekta zelo navdušeni in lahko rečem, da ga imajo radi. Vodički so 

povedali vse, kar so vedeli o Rudolfu in jo zelo presenetili s kupom informacij. 

Zanimiv je bil tudi obisk Turistično informacijskega centra, kjer imajo veliko različnih 

spominkov, ki jih lahko kupiš. Tudi majhne situle, ki so bile otrokom zelo všeč. Najprej pa so 

opazili zemljevide na mizi. Zemljevidi jih res zelo pritegnejo. Dobili smo jih tudi za domov.  

 

Slika 75: Informacije lahko dobiš tudi na Turistično informacijskem centru 

 

 

Povratne informacije, ki sem jih dobila od ravnateljice in od obeh pomočnic ravnateljice so 

bile samo pozitivne. Tako one, kot tudi jaz, smo bile navdušene nad pristopom do otrok v 

muzeju. Vodička je otrokom predstavila situlo na tako razumljiv in nazoren način, ki ga nismo 

pričakovale. Tudi same smo izvedele mnogo novih informacij. Pozitivno presenečene smo 

bile nad dolgo pozornostjo otrok. 

Poleg muzeja pa je bil kvalitetno voden tudi ogled mesta z avtobusa, ki ga je vodila naša 

ravnateljica, ki je bila včasih turistična vodička po Novem mestu. Povedala nam je zelo veliko 

novih informacij. Tudi otrokom je bil današnji izlet nekaj posebnega. Domov so odnesli 

zemljevide, vstopnice iz muzeja in razglednice. In vse to smo doživeli brezplačno z nekaj 

pomoči ravnateljice in staršev. 

Z obiskom muzeja smo zaključili z glavnim delom projekta. Ogledali smo si namreč vse 

znamenitosti o katerih smo zbrali informacije. V vrtcu bomo poskrbeli tudi za dokumentacijo 

in sicer tako, da bomo situlo narisali. 
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Dan 23 

Sestavljanje kopitljačka 

 

Z otroki smo sestavili kopitljačka Rudolfa, ki smo ga dobili v muzeju. Otroci so pomagali pri 

sestavljanju, tisti za katere pa je zmanjkalo delcev, pa so sestavljanje opazovali. Kopitljačka 

smo obesili na kotiček, in ko ga potegneš za vrvico ti pomaha z rokami. 

 

Slika 76: Sestavljanje kopitljačka 

 

 

Evalvacija 

Kopitljaček otroke zabava, večkrat preko dneva se spomnijo in ga gredo »pocukat«. Karton, 

ki je ostal, ko smo iz njega vzeli potrebne dele, pa sedaj otroci uporabljajo kot šablono za 

risanje Rudolfa. 

 

Dan 24 

Risanje situle. 

Gradnja znamenitosti z Lego konstruktorji. 

 

Otroke sem povabila k risanju situle na papir bronaste barve. Za risanje sem jim ponudila 

oglje. Preden so začeli risati, sem se z vsakim posebej pogovarjala o tem, kaj mu je bilo všeč 

na izletu. Otroci so narisali situle, ki smo jih razstavili pred igralnico. 

Kot drugo dejavnost pa so imeli otroci na razpolago Lego kocke. Dobili so le navodilo, naj 

gradijo znamenitost Novega mesta. Zgradili so Kapiteljsko cerkev, knjižnico, reko Krko, 

mestno hišo. Na koncu smo naredili razstavo Lego Novega mesta. 

 

Evalvacija 

Glede na to, da je bil izlet na petek, je do torka že minilo nekaj časa in so vtisi z izleta že 

nekoliko bolj urejeni, kot bi bili takoj naslednji dan. Zjutraj, ko so otroci prihajali v vrtec in jih 
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je bilo še malo, sem se z njimi pogovarjala o izletu. Veliko otrok je povedalo, da jim je bil 

najbolj všeč muzej in situla. Sama sem pričakovala, da bodo rekli da je bil to avtobus, a so 

me, kot že tolikokrat prej, tudi danes prijetno presenetili. Otroke sem vprašala, če bi sedaj, 

ko smo vse to videli, morda želeli situlo tudi narisati. Vsi otroci, razen dveh, so bili takoj za 

stvar in so situlo narisali. Z ostalima dvema sem se še dodatno pogovorila in sta kasneje tudi 

narisala situlo. Risalo je le nekaj otrok naenkrat, tako da smo se vmes še pogovarjali o izletu. 

Pred risanjem smo skupaj z otroki tudi natisnili fotografije situl, ki smo jih posneli v muzeju. 

Te slike sem otrokom ponudila v pomoč pri risanju, da so si lahko natančno ogledali situlo, 

medtem ko so jo risali. Risbe smo kasneje tudi razstavili pred igralnico. 

Otroci so z veseljem risali situlo, posebej ko sem jim ponudila oglje in bronast papir, prav tak 

kot je bila nova situla. Otroci so se ob risanju pogovarjali o tem kaj so pili iz njih in se ob tem 

zabavali. 

 

Slika 77: Luka riše situlo z ogljem Slika 78: Kapitelj iz Lego konstruktorjev 

    

 

Na ta način so otroci dokumentirali nove informacije in jih z razstavo pokazali tudi drugim. 

Tudi z Lego kockami so otroci veliko gradili. Zgradili so veliko pomembnih stavb Novega 

mesta. Lego kocke so zelo priljubljene in jih veliko sestavljajo. Sestavljanje stavb mesta jim ni 

predstavljalo težav. Ko smo postavili razstavo našega Lego Novega mesta so ves čas pazili, da 

jim ne bi kdo česa podrl. Najbolj pa so bili ponosni, ko so razstavo in posebej svoj prispevek 

pokazali staršem. 
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2.4.4 ODGOVORI OZIROMA REŠITVE 

 

Zbrala sem manjšo skupino otrok, s katero smo pregledali plakat domnev. Z otroki smo se 

pogovarjali o domnevi, ki je bila napisana, ter ali je bila uresničena ali ne. Pri uresničenih 

oziroma tistih ki držijo smo naredili rdečo kljukico, pri neuresničenih oziroma tistih, ki ne 

držijo pa črn križec. Le dve domnevi sta dobili križec. Prva je bila, da bi šli v mesto vprašat 

župana o znamenitostih. Te nismo uresničili, saj smo že v drugih virih dobili dovolj informacij, 

pa tudi otroci niso pokazali interesa, da bi šli vprašat župana. Druga ideja, ki je dobila križec 

pa je bila ta, da bi informacije lahko našli ali pa poiskali v hladilniku. Z otroki smo odšli v 

čajno kuhinjo, kjer so pogledali v hladilnik, če bi morda našli kakršnokoli informacijo o 

hladilniku. Otroci so že vnaprej vedeli, da je ne bodo našli, a smo jo vseeno preverili. 

 

 Slika 80: Iskanje informacij v hladilniku 

 

 

          Slika 79: Pregled začetnih domnev 

              

 

Z isto skupino otrok smo se tudi pogovarjali o tem, kako bi dokumentirali vse znamenitosti, 

do katerih smo prišli z raziskovanjem. Na mizo sem dala zemljevid, ki smo ga dobili v 

Turistično informacijskem centru. Prišli smo do ideje, da bi tudi sami narisali zemljevid. 

Narisali smo načrt zemljevida. Otroci so po knjigah poiskali znamenitosti, ki smo jih našli med 

raziskovanjem, nato smo jih skupaj umestili v zemljevid. 

Kasneje so se zbrali vsi otroci, manjša skupina pa jim je predstavila svoje ugotovitve na 

plakatu domnev. O nekaterih smo se še enkrat skupaj pogovorili in prišli do skupnega 

zaključka ali smo nekaj uresničili ali ne. Predstavili smo jim tudi idejo, da bi skupaj narisali naš 

zemljevid znamenitosti Novega mesta. Otroci so drugim razložili kako smo naredili načrt ter 

kaj smo vanj vrisali. 
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Naslednji dan smo se lotili risanja zemljevida. Zemljevid smo risali s tempera barvami na 

veliko belo rjuho. Najprej smo narisali in pobarvali reko Krko. Nato si je vsak otrok izbral eno 

znamenitost in jo narisal na zemljevid. Na pravem zemljevidu smo jo poiskali, nato pa jo 

glede na položaj reke Krke narisali na rjuho. Sliko smo tudi opremili z napisom. Zemljevid je 

nastajal tri dni, saj je risal vsak otrok posebej. Ob risanju smo se tudi veliko pogovarjali o 

Novem mestu. 

Med risanjem nas je obiskala tudi skupina leto starejših otrok. Vprašali so nas kaj rišemo in 

smo jim odgovorili naj poskusijo ugotoviti. Imeli so kar nekaj težav, da so ugotovili, da 

delamo zemljevid. Brez naše pomoči pa niso ugotovili da je to zemljevid Novega mesta. 

Otroci so jim potem prijazno razložili, da zaradi reke Krke vemo, da je to Novo mesto. 

Pokazali so jim tudi posamezne znamenitosti in se ob tem počutili pomembne, ker tako 

veliko vedo. 

 

Slika 81: Predstavljanje načrta ostalim Slika 82: Obisk otrok starejše skupine 

    

 

Zemljevid smo razstavili poleg igralnice. Ogledujejo si ga tako otroci naše skupine, kot tudi 

otroci drugih skupin in njihovi starši. Otroci dobivajo veliko pohval za njihov zemljevid. 

 

Sliki 83, 84: Zemljevid v nastajanju 
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Slika 85: Zemljevid znamenitosti Novega mesta 
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2.4.5 UPORABA INFORMACIJ 

 

V procesu raziskovanja znamenitosti našega mesta smo bili pogosto postavljeni v vlogo 

turista. Pri samem raziskovanju pa je pomembna tudi dokumentacija. Z otroki smo se 

odločili, da bomo pridobljene informacije uporabili tako, da bomo izdelali brošuro. Vanjo 

smo napisali vse, kar smo videli, kar smo izvedeli in se naučili. Tako bomo informacije lahko 

predstavili tudi drugim, znanje uporabili in naredili nekaj uporabnega. Izdelali smo Turistični 

vodnik po Novem mestu. Pripravila sem nekaj fotografij, nato pa smo z otroki ob vsaki 

zapisali tisto, kar smo si najbolj zapomnili in kar se nam zdi pomembno. Dodala sem še uvod 

in predstavitev skupine otrok, nekaj citatov otrok in vodnik je bil pripravljen. Pri izdelavi smo 

vključili tudi starše, tako nam je Lukov očka turistični vodnik natisnil in spel. Vsak otrok je 

dobil en izvod, razdelili smo jih tudi vsem, ki so nam pri projektu kakorkoli pomagali. 

Turistični vodnik smo namenili vsem otrokom, odraslim, vzgojiteljem, mamicam in očkom, 

babicam in dedkom, prijateljem in vsem, ki prvič raziskujejo Novo mesto. Turistični vodnik 

bomo tudi podarili vsem, ki bodo želeli bolje spoznati Novo mesto. 

 

Tudi dva meseca po zaključku projekta, le ta še ni šel v pozabo. Povabili so nas k postavitvi 

razstave naših likovnih del na Mestni občini Novo mesto. Vabilu smo se veseli odzvali. 

Razstavili smo izdelke, ki smo jih že imeli, nekaj znamenitosti pa smo dodatno naslikali na 

platna. Otvoritev razstave je bila na prireditvi ob občinskem prazniku mestne občine, kjer so 

otroci tudi delili brošure – Turistični vodnik po Novem mestu, obiskovalcem. Projekt so otroci 

z nekaj besedami predstavili tudi pred televizijskimi kamerami lokalnega tv kanala. Tako smo 

naš projekt ponosno predstavili kar široki množici novomeščanov. 

 

Slika 86: Ogled razstave na občini Slika 87: Prerez traku na otvoritvi razstave 
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2.5 OVREDNOTENJE CELOTNEGA PROJEKTA 

 

Raziskovanje smo skupaj z otroki uspešno zaključili. Projekt je trajal dosti dlje časa od 

predvidenega. Predvidela sem 4 tedne, potem pa je bila motivacija in želja otrok tako velika, 

da nismo mogli kar zaključiti projekta. S projektom smo začeli v začetku novembra, 

decembra smo ga zaradi veliko ostalih obveznosti izvajali le nekaj dni, zaključili pa v začetku 

februarja. Nato pa smo zadnjo fazo, uporabo informacij, še nekoliko podaljšali, vse v april. 

Povabili so nas namreč k sodelovanju na občinskem prazniku Mestne občine Novo mesto, 

kjer naj bi pripravili razstavo likovnih del, ki so nastala med projektom. Sodelovanje sem z 

veseljem sprejela, saj lahko tako informacije nenehno uporabljamo in delimo z drugimi. 

 

Evalvacija izvedbe projekta 

Sedaj, ko smo projekt zaključili, vidim, da sem bila uspešna, da so bili cilji doseženi. Če pa se 

osredotočim na posamezne faze projekta, bi lahko kaj izboljšala.  

Uvodna motivacija je bila morda nekoliko prekratka. Hitro sem prešla na postavljanje 

domnev. Lahko bi prinesla slike Novega mesta v igralnico in počakala na reakcije otrok. 

Morda bi po nekaj dneh začela z zbiranjem domnev. Toda, ko sem prinesla v skupino sliko 

Novega mesta, sem imela občutek, da otroke tema zanima in da so dovolj motivirani. Sama 

motivacija bi lahko potekala nekaj dni, da bi otroci o temi več razmišljali. Toda kasneje sem 

ugotovila, da so bili otroci kljub temu dovolj motivirani, da smo postavili domneve in začeli s 

projektom. V naslednji fazi sem se z nekaterimi otroki, ki se niso najbolj aktivno vključili, 

pogovarjala individualno in skušala slišati še njihove domneve. To bi lahko storila že v drugi 

fazi, ko smo zbirali domneve v manjših skupinah. Vendar menim, da sem kljub temu projekt 

uspešno izpeljala. Do zaključka projekta so bili aktivni vsi otroci. Opazila sem tudi, da so 

nekateri bolj zadržani in potrebujejo dosti več časa, da se začnejo aktivno vključevati. Najprej 

so opazovalci, da dobro spoznajo situacijo, kasneje se vključijo. Te otroke sem veliko 

spodbujala k sodelovanju in jim dala priložnosti za aktivno sodelovanje. 

V fazi zbiranja informacij in preverjanja domnev sem zadovoljna z izvedenimi dejavnostmi. 

Menim, da so bili otroci dovolj motivirani, imeli so veliko možnosti za aktivno vključevanje in 

izbiranje dejavnosti. Otroci so bili aktivni, pri posameznih dejavnostih so sodelovali. Sami so 

si izbirali dejavnosti v katerih so želeli sodelovati, prav tako skupine v katerih so želeli biti. 

Opazila sem, da so tisti otroci, ki so bili najbolj aktivni na začetku projekta in so ves čas 

sodelovali, proti koncu postajali manj aktivni. Sprva sem pomislila, da delam kaj narobe, 

potem pa sem ugotovila, da ko so se oni malce umaknili, so prišli v ospredje tisti bolj 

sramežljivi. Naprimer pri prvem razgovoru so sodelovali najbolj »zgovorni« otroci, pri 
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razgovoru z ravnateljico, ki je bil v januarju pa so se opogumili bolj zadržani otroci. Tako so 

imeli vsi otroci enako možnost sodelovanja. 

Z vzgojiteljico sva pri izvajanju dejavnosti v skupinah poskrbeli tudi, da sta se skupini 

zamenjali ali pa predstavili ena drugi svoje delo in rezultate. 

Pri samoevalvaciji pa sem že med izvajanjem projekta opažala, kaj je potrebno spremeniti, 

izboljšati. Med ogledom video posnetkov sem namreč opažala svoje reakcije, ki jih prej 

nisem opazila. Včasih, ko sem želela kaj povedati sem enostavno preslišala otrokove 

komentarje, ker se mi niso zdeli vmesni. Ob ogledu posnetkov pa sem videla na primer kako 

je otrok, ki ga nisem slišala začel namerno motiti delo v skupini, da bi ga opazila. Sedaj se 

trudim, da dam vsakemu otroku priložnost, da se izrazi. Na posnetkih sem tudi opazila, da 

včasih kar povem otrokom rešitev, namesto da bi počakala, da sami pridejo do nje. Metoda 

samoevalvacije se mi zdi zelo učinkovita. Na posnetkih vidiš napake, ki jih drugače ne opaziš. 

Verjetno, tudi če bi mi sodelavka rekla, kakšne so včasih moje reakcije, ji ne bi verjela. 

Spomnim se, ko se gledala enega prvih posnetkov, sama doma, mi je bilo kar nerodno in ga 

nisem pokazala nikomur. 

Otroci so bili pri pregledu posnetkov manj kritični. To, da so si lahko na računalniku 

ogledovali fotografije in posnetke je bilo za njih nekaj novega. Všeč jim je, ko se gledajo na 

posnetkih. Tudi pri uporabi fotoaparata so že zelo spretni. Kadar je bilo le možno, sem dala 

fotoaparat v roke otrokom, da se naučijo rokovanja z njim. Še sedaj se spomnim 

ravnateljičine izjave, ko je komentirala naš razgovor. Rekla je, da ne more verjeti, kako je 

deklica Ela držala v rokah fotoaparat  in jo snemala. Za dokumentacijo smo poskrbeli tudi z 

risanjem znamenitosti, zapisom informacij, s plakati, slikami … 

Faza odgovorov oziroma rešitev je bila dokaj kratka. Z otroki smo preverili ujemanje začetnih 

domnev s končnimi ugotovitvami. Plakat smo morali prepisat, saj se je v času projekta že 

malo natrgal. Otroci so od začetka do konca projekta zelo napredovali. V tej fazi sem 

ponovno pogledala posnetek tistega dne, ko smo zbirali domneve. Iz otrok sem s 

podvprašanji komaj izvedela, da je na sliki mesto, nato da je to Novo mesto. Da so ugotovili 

da je znamenitost Novega mesta reka Krka so potrebovali veliko časa in podvprašanj. Sedaj 

pa znajo v trenutku našteti večino znamenitosti. Vedo kam je treba pogledati, da bi dobili 

informacije. Na koncu se jim je tista domneva, da lahko najdemo informacije v hladilniku 

zdela že smešna. Toda, meni ni bila smešna, morda bi pa bil na kakšnem ovitku grb Rudolfa, 

ki ga opazijo povsod. 

Tudi v fazi uporabe informacij so bili aktivni, vsi so sodelovali pri izdelavi brošure. 

Morda bi omenila še Rudolfa. Rudolf, mož, ki je ustanovil Novo mesto, včasih imenovano 

Rudolfovo. Opažam, da je postal kot nek vzornik otrokom. Ko so si ogledali grb na mestni 

hiši, so me vprašali ali gremo lahko pogledat Rudolfa. Jaz pa sem jim odgovorila, da žal ne 

moremo, saj je že umrl. Dve deklici sta postali tako žalostni. Spomnim se, da mi je Ela po 
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nekaj dneh med igro prišla povedat: »Me z Ano smo tako žalostne k je Rudolf že umrl.« 

Menim, da je naredil največji vtis na otroke s svojo pojavo, pojavlja se res povsod, odrasli 

vedo zanj in verjetno so to povezali z njegovo mogočnostjo in pomembnostjo. Ana je ob 

obešanju slik grba komentirala, da je kot bi imeli praznik, saj obešamo slike moža v rdečem. 

Kot Božička. 

 

Cilje, zastavljene pred začetkom projekta s področja družbe sem dosegla. Otroci so spoznali 

ožje in širše družbeno in kulturno okolje. Vanj so se aktivno vključevali in tudi vplivali nanj. 

 

Z izvedbo projekta sem izredno zadovoljna. Bilo je aktivno učenje, tako za otroke, kot zame. 

Sama sem se naučila novih pristopov k učenju, razmišljati nekoliko drugače. Ugotovila sem, 

da pomeni aktivno vključevanje otrok tudi manj dela za vzgojiteljico. Saj lahko veliko storimo 

skupaj, gremo skupaj v knjižnico, skupaj poiščemo informacije … Tudi starši so opazili, da se v 

naši skupini nekaj dogaja. Všeč jim je, da smo tako aktivni, da smo dobro spoznali naše 

mesto. In ko gredo v mesto, jim otroci ves čas kažejo znamenitosti. To je zame velik dokaz, 

da so bili otroci aktivni raziskovalci, da so se naučili in da pridobljene informacije uporabljajo. 

 

Takega projekta se bom zagotovo še lotila in upam da bo vsaj tako uspešen kot ta. 
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3 ZAKLJUČEK 

 

V diplomski nalogi sem predstavila načrt in izvedbo projekta aktivnega učenja v vrtcu z 

naslovom »Katere so znamenitosti našega mesta?« Tako sem v praksi preizkusila proces 

raziskovanja problema zaprtega tipa. Projekt sem z izjemno motiviranostjo otrok in željo po 

raziskovanju uspešno izvedla. 

Dejavnosti sem tudi analizirala in tako ovrednotila vlogo otrok in proces raziskovalnega 

učenja. 

Projekt je otrokom omogočil veliko aktivnega učenja pri samostojnem reševanju problemov 

in iskanju odgovorov na vprašanja. To je pripomoglo k veliki motiviranosti otrok za 

raziskovanje in spodbudo radovedni naravi otrok, saj je vsak otrok imel možnost 

sodelovanja. Otroci so v procesu raziskovanja postali raziskovalci, ki se znajdejo v množici 

informacij. 

Raziskovanje smo povezovali z ostalimi področji kurikuluma, kar je projekt združilo v 

sklenjeno celoto. Projekt smo zaključili z izdelavo velikega zemljevida znamenitosti in 

izdelavo turističnega vodnika po Novem mestu. Pika na i pa je bilo povabilo k postavitvi 

razstave likovnih del (ki so nastali med projektom) na Mestni občini Novo mesto ob 

občinskem prazniku mestne občine. Tako so otroci predstavili Novo mesto tudi prek svojih 

del kar najširšemu krogu novomeščanov, otrokom ostalih vrtcev ter ostalim obiskovalcem 

mestne občine. 

Ob izvajanju projekta sem uživala in se veliko novega naučila. Zagotovo se bom še lotila takih 

projektov in upam, da sem s svojim navdušila tudi kakšno vzgojiteljico, da bo poskusila tudi 

sama. 
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5 PRILOGE 

 

 Priloga 1: Turistični vodnik po Novem mestu ء

 


