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POVZETEK 

 

Pri iskanju odgovorov na vprašanje, v čem se projektno učno delo bistveno razlikuje od 

danes prevladujočega, preteţno ţe tradicionalnega poučevanja, obstajajo poskusi 

uvrščanja projektnega učnega dela med posebne učne postopke, in sicer zaradi 

kriterijev, ki določajo bistveno drugačnost projektnega dela od tradicionalnega 

poučevanja. 

 

Novejši in sodobnejši pristopi predšolske vzgoje in učenja postajajo nujnost v učnih 

pristopih tudi na predšolski stopnji, saj so ključnega pomena ne le vsebinski cilji, pač pa 

tudi procesni; razvoj sposobnosti iskanja, urejanja informacij ter njihove analize v 

rešitvi problema. Z načelom aktivnega učenja je povezano spoznanje, da se predšolski 

otrok najbolje uči na osnovi konkretnih izkušenj in praktične udeleţbe v aktivnostih. 

Raziskovanje je eden temeljnih principov učenja v vrtcu in ena izmed metod aktivnega 

učenja, ki otrokom omogoča, da z lastno aktivnostjo pridobivajo informacije in podatke 

ter spoznavajo in odkrivajo izkušnje. 

 

Otroci se preko metode raziskovanja naučijo,  kako priti do odgovora na raziskovalno 

vprašanje. Otroci so v tem pristopu spodbujeni k aktivnemu in samostojnemu delu, 

soodgovornosti v procesu učenja, kritičnega mišljenja, načrtovanja, sodelovanja, 

iskanja, urejanja in dokumentiranja informacij. Naučijo se torej, "kako se učiti", kako 

priti po sistematični poti od  "uganke" do njene rešitve. Vzgojiteljica ima v procesu 

raziskovanja vlogo povezovalke, organizatorke, ki omogoča otrokom dostop do 

informacij, pomaga pri zbiranju, urejanju in dokumentiranju le-teh. 

 

V teoretičnem delu sem se dotaknila izhodišč učenja; oblike, razlike med novejšim in 

tradicionalnim pristopom do učenja, sodobna koncepcija učenja in vzgoje na področju 

druţbe, aktivno učenje, projektno učno delo in kulturna dediščina. V empiričnem 

oziroma raziskovalnem delu pa smo z otroki v procesu raziskovanja zaprtega tipa iskali 

odgovore na temo »Ţivljenje na podeţelju nekoč«. Raziskovali smo kraj, v katerem 

otroci ţivijo danes. 

 



KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, aktivno učenje, raziskovanje, kulturna 

dediščina. 



SUMMARY 

 

In seeking answers to the question of what makes a project work significantly different 

from the dominant today which is mainly the traditional teaching. There have been 

attempts to classify project learning as specific learning processes because of the criteria 

that determine a significant difference of project work from the traditional teaching. 

 

Newer and more modern approaches of preschool education and learning are becoming 

a necessity in teaching approaches for preschool level, they are crucial not only for the 

content objectives, but also the process, developing the ability to search, edit the 

information, analyzing it in resolving the problem. The principle of active learning is 

related to the realization that preschool children learn best on the basis of actual 

experience and practical involvement in the activities. Research is one of the 

fundamental principles of learning in kindergarten and one of the methods of active 

learning, which enables children to obtain through their own activity information, data, 

learn and discover the experience. 

 

Children learn through research method how to get the answer to the research question. 

The children in this approach are stimulated to active and independent work, co-

responsibility in learning, critical thinking, planning, collaboration, search, edit, and 

document information. Moreover, they learn, "how to learn" how to find through  a 

systematic way " a puzzle" and its solution. Kindergarten teacher in the process of 

researching  has the role of integrator, organizer which allows children to access 

information and assists in collecting, managing and documenting them. 

 

In the theoretical part, I mentioned the baseline of learning format, the differences 

between newer and traditional approach to learning, the modern conception of learning 

and education in society, active learning, project work, cultural heritage. In the 

empirical part of this research, I have with children in the process of closed-ended 

survey looked for answers to the theme "Living in the countryside a long time ago." We 

studied the place in which children live today. 

 

KEY WORDS: preschool children, active learning, research, cultural heritage  
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UVOD 

 

 

»Idilična podgorjanska vas Dolţ, kraj za raziskovanje ţivljenja ljudi«. To je bila moja 

prva misel, ko smo pri metodiki uvajanja v druţbeno okolje dobili nalogo, da z otroki 

izvedemo projekt raziskovalnega tipa. Kraj je ţe na prvi pogled bogat s kulturno 

dediščino.  

 

Zanimalo me je predvsem, koliko znanja o ţivljenju ljudi na vasi nekoč imajo otroci, 

kako znanje na aktiven način nadgraditi in ga ohraniti. 

 

Ko sem začela s projektom, so se mi porajala različna vprašanja; kako in na kakšen 

način izpeljati projekt, ali bodo otroci aktivni v vseh fazah raziskovanja, ali bom nudila 

otrokom primeren način vodenja in pomoč pri zbiranju podatkov in nadgrajevanju 

znanja … To je le nekaj vprašanj, s katerimi sem se soočila na začetku projekta. 

 

Menim, da v vrtcu vse premalo posegamo po pristopih, kjer bi bili otroci aktivni 

udeleţenci v vseh fazah raziskovanja; od postavitve problema in iskanja informacij, 

njihovega urejanja do iskanja odgovorov na zastavljena vprašanja. Zame je ta metoda 

predstavljala velik izziv, čeprav se v taki vlogi še nisem preizkusila. 

 

 Iz ţelje po  novem načinu dela sem se lotila projekta in zelo uţivala. 

 

Z uvodno motivacijo sem otroke spodbudila k radovednosti in zanimanju za 

raziskovanje, izraţanju domnev o temi, k njihovemu razmišljanju, kje in na kakšen 

način bi iskali informacije, ki nas zanimajo. 

 

Začetne izraţene domneve so se razlikovale glede na starost otrok,  njihove izkušnje in 

znanje, zato smo načrtovali dejavnosti, ki so bile starosti primerne. Otroci so zbirali 

informacije, jih urejali in dokumentirali z namenom, da bi jih skupaj kasneje preverili in 

ugotovili, kaj so se novega naučili oz. o čem so se motili. 
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Pri izvedbi projekta so otroci aktivno raziskovali, kakšno je bilo ţivljenje na podeţelju 

nekoč. Skozi projekt pa se niso naučili le postopkov raziskovanja, pač pa so ob 

raziskovalnem delu razvijali samostojnost, občutek za medsebojno sodelovanje, 

dogovarjanje in kritično mišljenje, domišljijo, ustvarjalnost in krepili samozavest. 

 

Vsakodnevno sem se trudila, da sem ohranjala interes ter vedoţeljnost otrok za 

raziskovanje. 

 

Z diplomsko nalogo sem ţelela ugotoviti, ali je z raziskovanjem mogoče doseči večjo 

mero aktivnega sodelovanja predšolskih otrok v učenju, kakšne so prednosti in 

pomanjkljivosti le-tega, utemeljiti vlogo vzgojiteljice v procesu otrokovega aktivnega 

učenja, pri otrocih preizkusiti metodo raziskovalno naravnanega aktivnega učenja in na 

podlagi pridobljenih izkušenj ovrednotiti pristop. 
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TEORETIČNI DEL 

 

 

1 UČENJE 

 

 

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

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

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

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

 

Teorije učenja se razlikujejo zlasti v opredelitvah, kaj se učimo: behavioristi poudarjajo, 

da se učimo vedenja, torej vedno novih reakcij na določene draţljaje (ne zanimajo jih 

procesi v človeku), kognitivisti pa, da se učimo pomenov, smisla. 

 

Učenje imamo lahko za znano-neznani pojem. Poznamo ga iz številnih lastnih izkušenj. 

Vsi, ki se ukvarjamo z izobraţevanjem, ga tako rekoč vsakodnevno uporabljamo pri 

svojem delu.  

 

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

branje, ponavljanje … Največkrat si predstavljamo sedenje ob knjigi ali zvezku. 

Pogosto pa pojem učenja povezujemo s spremljajočimi čustvi, kot so nelagodje, 

dolgčas, strah, napor … To kaţe, da je učenje v naši predstavi običajno zelo ozko 

vezano na šolsko učenje ob knjigi. Toda tudi otrok se pred vstopom v šolo uči, pa tudi 

mi ob dobri skupinski diskusiji, načrtovanju in izdelovanju nekega projekta, ekskurziji v 

naravo ali obisku gledališke predstave (Poţarnik, 2003, str. 8). 

 

»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 z notranjo motivacijo in reševanju  
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konkretnih primerov ter pridobivanju socialnih izkušenj«. (Kurikulum za vrtec, 1999, 

str. 19) 

Učenje, kot ga proučujejo psihologi, ni le pridobivanje znanj, spretnosti in navad, 

ampak je pojem z mnogo širšem obsegom. Učenje nam pomeni vsako progresivno 

spreminjanje posameznika pod vplivom izkušenj, torej pod vplivom interakcije z 

okoljem in ne samo pod vplivom notranjih procesov biološkega dozorevanja in rasti 

organizma (Poţarnik, 2004, str. 7). 

 

1.1 Oblike učenja 

 

Koristno je razlikovati različne oblike učenja in se vprašati, kakšni pogoji so za 

posamezne od njih potrebni in kako jih lahko spodbudimo oz. izboljšamo. Od 

obstoječih klasifikacij oblik učenja bom prikazala dve. Prva sloni na ontogenetskem 

razvoju in opredeljuje oblike učenja glede na to, kdaj se pojavljajo v otrokovem 

ţivljenju; druga pa je hierarhična klasifikacija oblik učenja po Gagneju (Poţarnik, 

2004). 

 

Oblike učenja v zaporedju, kot se pojavljajo v otrokovem razvoju: 

 

1. Učenje na osnovi lastnih izkušenj (če se otrok opeče na štedilniku, se ga 

izogiba, in če je za neko dejanje nagrajen z nasmehom, bo to ponavljal). 

2. Učenje z opazovanjem ali posnemanjem: otrok prevzame/posnema mimiko, 

oblike vedenja, ravnanja v socialnih situacijah na osnovi opazovanja drugih, in 

sicer ne povsem zavedno. 

3. Spoznavno učenje je tesno prepleteno z besednim in simboličnem učenjem. 

4. Metakognitivno učenje je učenje o učenju, je razmišljanje o svojem procesu 

učenja in njegovem uravnavanju. 

 

Gagne je v svoji hierarhični klasifikaciji povezal spoznavno, čustveno in spretnostno 

učenje. Gagne je mnenja, da različne oblike učenja terjajo različne pogoje, ki jih je treba 

izpolniti, da do učenja pride. Zunanje pogoje v učni situaciji je treba urediti tako, da so 

v skladu z notranjimi (učenci), da bodo omogočili optimalne učne rezultate. 
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Gagnejeva  hierarhična klasifikacija oblik učenja: 

1. Učenje(psiho)motoričnih spretnosti (igranje inštrumentov) 

2. Učenje besednih informacij (učenje podatkov, dejstev : Triglav je visok 2864 

metrov, Prešeren je napisal Sonete nesreče …) 

3. Učenje intelektualnih spretnosti, ki se deli na: 

 učenje razlikovanja (raznih predmetov na osnovi njihovih zaznavnih 

značilnosti, kot so barve, oblike …) kot predpogoj za učenje pojmov, 

 učenje konkretnih pojmov, kot so jezero, mačka …, 

 učenje abstraktnih pojmov, npr. harmonija, monarhija …, 

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

začetnico), 

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

izračunaj ploščino enakostraničnega trikotnika) 

4. Učenje spoznavnih strategij, s katerimi učenec uravnava in kontrolira svoje 

učenje in mišljenje (ugotavlja pravilnosti odgovora) 

5. Učenje stališč, ki imajo spoznavno, čustveno in akcijsko sestavino in določajo 

izbiro akcije (npr. do moderne umetnosti) (Poţarnik, 2003, str. 32). 

 

1.2 Razlike med tradicionalnimi in novejšimi pogledi na učenje 

 

Gre za premik od »v učitelja in snovi« usmerjenega pouka v »pouk«, usmerjen v 

učenca. 

 

Učenec naj ne bi le usvajal in kopičil učne vsebine, ampak pridobival potrebne učne in 

spoznavne spretnosti in se pod vodstvom učitelja ali vzgojitelja kot spodbujevalca 

učenja postopno osamosvajal. Vse pogostejše je slišati geslo od poučevanja k učenju. 

To pomeni, da je pouk vse manj podajanje znanja in vse bolj načrtovanje takih učnih 

okoliščin, ki spodbujajo kakovostno samostojno učenje (Poţarnik, 2003. str. 283). 
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Razlike med tradicionalnimi in novejšimi pogledi na učenje: 

 Učenje ni le sprejemanje znanja od drugih in njegova reprodukcija, ampak je 

samostojna, aktivna (re)konstrukcija idej, ustvarjanje lastnega znanja, je 

aktiven proces. 

 Učenje ni individualen, ampak tudi socialen proces; v skupinskem 

sodelovanju. 

 Pri učenju niso pomembne le vsebine, ampak tudi sam proces učenja(iskanje, 

razmišljanje, reševanje problemov), strategije učenja, ki jih s tem pridobimo, 

ter presoja ustreznosti (metaučenje); gre za premik pozornosti od vsebin k 

procesom. 

 Učenje ni le spoznaven, ampak čustveno obarvan proces; pozitivna čustva v učni 

situaciji večajo interes in notranjo motivacijo, povečujejo trajnost in 

uporabnost naučenega. 

 Učenje ni le sprejemanje danih resnic, ampak tudi postavljanje in preverjanje 

domnev, vključevanje domišljije, prepoznavanje in tehtanje vrednot, 

ustvarjanje vizij zaţelene prihodnosti. 

 Napake niso tabu, ampak normalen sestavni del vsakega pravega učenja; ne 

učimo se le dajati odgovorov, ampak tudi postavljati prava vprašanja. 

 Namen učenja niso le disciplinarno zamejena spoznanja, ampak medpredmetno 

in z ţivljenjskimi problemi in izkušnjami povezano osebno znanje. 

 Merilo uspešnega učenja ni le količina znanja, ampak kakovost pridobljenega 

znanja, hkrati s kakovostjo samega procesa učenja (prav tam, str. 283). 

Cilj je postopen prehod od vodenega učenja k samostojnemu uravnavanju 

lastnega učenja, ki vključuje samostojno načrtovanje, spremljanje, kontroliranje 

procesa učenja in vzdrţevanje motivacije. Ob takem učenju se kot osebnosti 

celovito spreminjamo (Poţarnik, 2003, str. 32). 

 

1.3 Sodobna koncepcija učenja in vzgoje na področju druţbe in kulture 

 

S prenovo predšolskega kurikula se je področje »druţba« uveljavilo kot poseben 

segment predšolske vzgoje. S tem se je izpostavil prostor za uveljavljanje nekaterih  
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vsebinsko-problemskih sklopov, ki so bili v predhodnem Vzgojnem načrtu in praksi 

vrtcev redko zastopani (Turnšek, 2004, str. 1). 

 

Demokracija predšolske vzgoje – kot skupni imenovalec prenove kurikula – se na 

področju »druţba«  in »kultura« zagotavlja na dva načina: 

 z uveljavljanjem novih problemsko-tematskih sklopov v predšolski kurikulum, 

ki segajo na področje demokratizacije ţivljenja (človekove/otrokove pravice, 

medkulturno sodelovanje … ) ter 

 z uveljavljanjem participativnih strategij učenja v vrtcu.   

Po mnenju George Maxim je učenje na področju otrokovega oţjega socialnega okolja in 

širšega lokalnega – kulturnega prostora uspešno in kakovostno, kadar ima naslednje 

elemente: 

 je interdisciplinarno zasnovano, 

 uporablja participativne strategije učenja otrok, 

 upošteva triado: znanje-spretnost-stališča (integrira pridobivanje znanj in 

podatkov z učenjem spretnosti ter vplivanjem na stališča ter vrednote 

orientacije), 

 omogoča oblikovanje predstav ter pojmov »na dolgi rok« (vključuje načela 

konstruktivizma), 

 se ne izogiba konfliktnim vprašanjem človekovega druţbenega ţivljenja ter tabu 

temam (prav tam, 2004, str. 1). 
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2 AKTIVNO UČENJE 

 

 

Aktivno učenje je tisto učenje, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira, je zanj 

osebno pomembno in vpeto v resnične ţivljenjske okoliščine. Spoznali smo, da v šolah 

še vedno prevladuje pojmovanje učenja kot kopičenje in zapomnitve spoznanj, do 

katerih so prišli drugi. Pouk se s tem v skladu pojmuje predvsem kot transmisija – 

prenašanje gotovega znanja, ki je velikokrat ločen od izkušenj učencev in od konkretnih 

ţivljenjskih izkušenj. Posledice se kaţejo v premajhni trajnosti in uporabnosti znanja, v 

nizki motivaciji, v slabih rezultatih. Aktivno učenje je končno tudi transformacija – 

spreminjanje pojmovanj o svetu in spreminjanje osebnosti. Učenje je uspešnejše, saj 

poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem. Tako učenje bo dalo trajnejše znanje, 

ki bo uporabno v novih situacijah, pomagalo nam bo bolje razumeti sebe in svet 

(Poţarnik, 2003, str. 12). 

 

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

ko vzgojitelj namenoma uporablja takšne metode, tehnike, postopke, ki zagotavlja čim 

višjo stopnjo otrokovega sodelovanja v procesu pridobivanja informacij, izkušenj … in 

še zlasti v procesu  nastajanja novega znanja, novih predstav in pojmov. 

 

Skozi aktivno učenje – neposredne takojšnje izkušnje ter z izpeljevanjem pomena iz 

njih skozi razmišljanje otroci konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet. 

Moč aktivnega znanja prihaja iz osebne pobude. Ko otroci uresničujejo svoje namene, 

se vključujejo v ključne izkušnje – ustvarjalne, trajne interakcije z ljudmi, materiali in 

zamislimi, ki podpirajo njihovo umsko, čustveno, socialno in telesno rast. Nedvomno 

aktivne učne izkušnje vplivajo na vse vidike z otroki in tvorijo jedro predšolskega 

kurikula (Hohmann in Weikart, 2005, str. 5). 

 

V Kurikulu za vrtec je načelo aktivnega učenja opisano kot zagotavljanje za učenje 

spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljičinega načrtovanja in 

načrtovanega usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih lastnih pobud. V ospredju učenja je 

razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih, navajanje otroka na uporabo različnih  
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strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov, omogočanje in spodbujanje otrok k 

verbalizaciji in drugim načinom izraţanja (Kurikul, 2004, str. 16, 17). 

 

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

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

 nova spoznanja nadgrajujemo na predhodnih znanjih, izkušnjah, pojmovanjih 

otrok, 

 zagotovimo čim večjo samostojnost otrok v procesu zbiranja informacij, s 

katerimi odgovorimo na zastavljena problemska vprašanja, 

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

uporabljajo za reševanje različnih problemskih situacijah (abstraktnih in 

praktičnih – vsakodnevnih).  

 

2.1 Pogoji za aktivno učenje 

 

VodiloHigh/Scopekurikuluma je načrtuj – naredi – oceni. Otroci so aktivno vključeni v 

dejavnost in na koncu predstavijo, kar so naredili. Najbolj poudarjajo aktivno učenje in 

pravijo, da tako otroci najbolj razvijajo svoje potenciale. Otroci znajo sami reševati 

probleme. 

 

Kaj je aktivno učenje? Učenje, v katerem otrok preko neposredne aktivnosti z objekti in 

prek interakcije z ljudmi, idejami in dogodki zgradi novo – lastno razumevanje.  

 

INTERAKCIJA MED ODRASLIM IN OTROKOM 

Aktivno učenje je odvisno od pozitivne interakcije med odraslim in otrokom. Odrasli, ki 

vedo, kako predšolski otroci razmišljajo in sklepajo, vseskozi uporabljajo pozitivne 

interakcijske strategije. Z otroki si delijo vodenje, osredotočajo se na otrokove 

sposobnosti, vzpostavljajo pristne odnose, podpirajo otroško igro, za premagovanje 

socialnih konfliktov uporabljajo pristop reševanja problemov (Hohmann in Weikart, 

2005, str. 5). 
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UČNO OKOLJE 

Ker prostor močno vpliva na vedenje otrok in odraslih, High/Scopovkurikulum močno 

poudarja načrtovanje ureditve prostora in izbiro materiala za dejavnost. Naloga 

odraslega je, da igralni prostor uredi v posebne interesne kotičke, ki vsebujejo veliko 

lahko dostopnih materialov, ki jih otroci lahko izberejo in uporabijo za uresničitev 

svojih namenov in zamisli za igro (prav tam, 2005, str. 6). 

 

DNEVNA RUTINA 

Odrasli dosledno načrtujejo dnevno rutino, ki podpira otrokovo aktivno učenje. Rutina 

omogoči otrokom nadzor, kaj bodo v posameznih delih svojega dneva počeli. Igra v 

majhnih skupinah spodbuja otroke k raziskovanju in eksperimentiranju z novimi ali 

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

zanimanja, ključne izkušnje in dogajanja v okolju. Pri igri v veliki skupini dajejo 

pobude tudi otroci ne le odrasli (sodelujejo pri projektih, igri, glasbenih dejavnostih). 

Skozi dnevno rutino, ki se osredotoča na priloţnost za aktivno učenje, otroci in odrasli 

vzpostavljajo občutek skupnosti (prav tam, str. 7). 

 

VREDNOTENJE 

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

odnosih med odraslimi. Vzgojitelji vsak dan spremljajo otroke pri dejavnostih, zbirajo 

natančne informacije o njih. Delajo dnevne anekdotske zapise, ki temeljijo na tem, kar 

vidijo in slišijo. Na podlagi zapisov dnevno načrtujejo. Občasno skupina vzgojiteljev za 

vsakega otroka izpolni instrumentarij, ki temelji na ključnih izkušnjah (prav tam, 2005, 

str. 7). 

 

Okvir High/Scopovega pristopa tvori pet temeljnih načel – aktivno učenje, pozitivne 

interakcije med otrokom in odraslim, prijazno učno okolje, dnevna rutina in skupinsko 

vsakodnevno vrednotenje otroka (Hohmann in Weikart, str. 6, 7). 
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3 PROJEKTNO UČNO DELO 

 

 

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

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

organiziran šolski pouk. Zaradi značilnosti, ki jih vsebuje projektno učno delo, ga lahko 

uvrstimo med didaktične sisteme. Zdruţuje elemente direktnega učiteljevega vodenja 

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

 

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

uresničevanja vzgojno-izobraţevalnih ciljev in nalog, ki jih je postavil v sodelovanju z 

učenci na začetku izvajanja projekta. Med potekom projekta učitelj spodbuja, usmerja in 

pomaga učencem pri učenju oziroma pri izvajanju aktivnosti, ki so jih učenci prevzeli 

ob načrtovanju izvedbe projekta. Učenci pa se samostojno učijo ob posredni učiteljevi 

pomoči, opazujejo nek pojav, zbirajo potrebne podatke, raziskujejo, rešujejo probleme, 

izvajajo praktično aktivnost … Preko lastne aktivnosti prihajajo do neposrednih 

spoznanj in znanja (prav tam, str. 22). 

 

Pri izvajanju projekta je namreč bistven način doseganje postavljenih ciljev. Pri tem je 

pomembno upoštevanje zlasti dveh zahtev, ki ju postavlja projektno učno delo. 

 V vseh postavljenih tipih projektov je glavni nosilec oziroma izvajalec 

posameznih aktivnosti učenec in to v vseh etapah projekta. Učitelj sodeluje kot 

pobudnik aktivnosti učencev in njihov svetovalec. 

 Potek, praviloma pa tudi vsebina dejavnosti, teče po določenem načrtu. Učitelj 

in učenci jo načrtujejo v medsebojnem sodelovanju (prav tam, str. 24). 
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3.1 Tipi projektnega učnega dela 

 

Obstajajo različni tipi projektnega učnega dela. Kilpatrik je ločil štiri tipe: 

 

Projekt konstruktivnega tipa: 

Sem sodijo aktivnosti, ki so usmerjene h konstrukciji določenega izdelka. Gre za 

izdelavo določenega predmeta (ptičja valilnica, izdelava igrače, seminarsko delo …). 

Gre pa tudi za načrtovanje in izvajanje določene akcije (priprava razstave, prireditve …) 

 

Projekt usvajanja in vrednotenja: 

Gre za ustrezno spoznavanje in vrednotenje nekega pojava, metode, glasbe, razstave … 

Takšen projekt je mogoče izvajati skozi načrtovani študij o temi, ki naj bi bila 

obravnavana načrtno in po etapah. 

 

Problemski projekt: 

Usmerjen je k reševanju nekega problema. Sem bi lahko uvrstili tudi raziskovalne 

projekte. 

 

Projekt učenja: 

Projekt učenja sestoji iz aktivnosti, s katerimi učenci po dogovorjenem načrtu usvajajo 

določene spretnosti, veščine, sposobnosti ali znanja (Novak s sodelavci, 1991, str. 24). 

 

3.2 Tematsko problemski pristop 

 

Pri projektno organiziranem učnem delu se lotevamo vsake učne vsebine oziroma 

aktivnosti problemsko. Nalogo si zastavimo v obliki problema, ki ga skušamo rešiti in 

izpeljati do konkretnega cilja. Izbrana tema ali problem je običajno tematsko zaokroţen. 

To pomeni, da projektno usmerjenega dela praviloma ni mogoče izvajati le znotraj 

enega področja dejavnosti, ampak je potrebna povezava med njimi. 

 

Bistvena značilnost projektno izvajanega učnega dela je v izbiri tem, ki so vzete »iz 

ţivljenja«, zato so pogosto dobrodošle oblike dela in dejavnosti, ki seţejo zunaj  
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šolskega prostora in pouka. Pomeni, da poveţejo znanja, ki so pridobljena pri pouku, z 

znanjem, ki ga pridobijo prek lastnih izkušenj (Novak s sodelavci, 1991, str. 28). 

 

3.3 Ciljno usmerjena in načrtovana dejavnost s teţiščem na aktivnosti 

učencev 

 

Dejavnosti v projektnem učnem delu so vedno podrejene povsem določenim ciljem, 

zato so vse tako načrtovane, da v čim večji meri prispevajo k uresničitvi postavljenih 

ciljev. Pri tem je pomembno, da postanejo postavljeni cilji skupni cilji vseh udeleţencev 

v projektu, torej tudi učencev kot nosilcev posameznih aktivnosti v projektu. 

Upoštevanje interesov učencev je predpogoj za njihovo ustrezno motiviranje in 

vključevanje v projekt. Zato je nujno, da učenci enakovredno sodelujejo v vseh etapah 

izvajanja projekta, od njegovega načrtovanja do izvedbe in ocene poteka oziroma 

rezultatov projekta. Šele z aktivnim udejstvovanjem v posameznih dejavnostih je 

namreč učencem omogočeno, da tudi neposredno prihajajo do znanja in različnih 

spoznanj. Le tako jim je omogočeno, da z neposrednim poizvedovanjem, 

raziskovanjem, organiziranjem določenih aktivnosti odkrivajo in razvijajo svoje interese 

in sposobnosti, da se učijo samostojnosti in prevzemajo odgovornost za svoje ravnanje 

(Novak s sodelavci, 1991, str. 29). 

 

3.4 Vloga učitelja in učencev pri projektnem učnem delu 

 

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

uresničevanja vzgojno-izobraţevalnih ciljev in nalog, ki jih je postavil v sodelovanju z 

učenci na začetku izvajanja projekta. Med potekom projekta učitelj spodbuja, usmerja in 

pomaga učencem pri učenju oziroma izvajanju aktivnosti, ki so jih prevzeli ob 

načrtovanju izvedbe projekta. Učenci pa se samostojno učijo ob posredni učiteljevi 

pomoči, opazujejo nek pojav, zbirajo potrebne podatke, raziskujejo, rešujejo probleme, 

izvajajo neko praktično aktivnost. Tako prihajajo prek lastne aktivnosti do neposrednih 

spoznanj in znanja (Novak s sodelavci, 1991, str. 22). 
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3.5 Posebnosti projektnega učnega dela 

 

Projektno učno delo je mogoče uporabiti v različnih starostnih obdobjih: 

 v vrtcih, 

 v osnovnih šolah, na niţji in višji stopnji, 

 v srednjih šolah, 

 na univerzi oziroma pri odraslih. 

 

Projektno učno delo se lahko odvija v različnih organizacijskih oblikah. Poteka lahko 

kot individualno delo, delo v parih ali skupinsko delo. 

Glede na število udeleţencev in trajanje obstajajo različno veliki projekti. Delijo jih v tri 

tipe: na male, srednje velike in velike projekte (Novak s sodelavci, 1990, str. 37). 

 

3.6 Kritične misli o projektnem delu 

 

Ne glede na teoretična izhodišča, na katerih temelji uvajanje projektnega učnega dela v 

predšolsko delo, so za nas dragocene izkušnje o njihovih prednostih in slabosti, kot tudi 

načinu dela. 

 

Projektnemu učnemu delu nekateri očitajo:  

 da zanemarja sistematičnost pri obravnavanju učnih vsebin, 

 obseg znanja, ki ga otroci osvojijo s projektnim učnim delom je manjši, kot ga je 

mogoče pridobiti pri frontalnem organiziranem pouku, 

 model učenja ne daje optimalnih zmoţnosti za učinkovito pridobivanje znanja, 

ki temelji na eksaktno strukturirani učni snovi, 

 nekateri odklanjajo projektno učno delo zaradi omejevanja in ukinjanja učnih 

vsebin pri posameznih učnih predmetih, 

 zahtevo po bogatejši opremljenosti prostorov z različnimi učnimi pripomočki, 

 elitnost šol in vrtcev (saj je dostopen le bogatejšim druţbenim slojem), 

 neprimerno sredstvo pri pridobivanju teoretičnega znanja (Novak s sodelavci, 

1991, str. 38, 39). 
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4 KULTURNA DEDIŠČINA 

 

 

V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika preberemo, da je to skupek doseţkov, vrednot 

človeške druţbe kot rezultat človekovega delovanja in ustvarjanja. 

 

Kadar govorimo o kulturni dediščini, govorimo torej o dediščini bivanja, 

prehranjevanja, oblačenja, gostoljubnosti, o dediščini obrti, predmetov in drugih oblikah 

vsakdanjega gospodarskega prizadevanja človeka v mestu, na podeţelju … Dediščine 

nam ne predstavljajo le t. i. spomeniki, ampak vse kulturne sestavine, ki so se v takšnih 

oblikah in načinih ohranile iz določenih zgodovinskih obdobji ali pa jih spoznamo kot 

neke oblike ţivljenjskega sloga preteklosti. Dediščine nikoli ne smemo razumeti le kot 

oblike preteklosti, ampak predvsem kot obliko sedanjosti in sodobnosti z razseţnostjo 

zgodovine. 

 

Dediščina ne more nastati kot nekaj samega po sebi, ampak šele po naši zavestni presoji 

in strokovnih utemeljitvah. 

 

Med skupine, ki opredeljujejo določene zvrsti in oblike kulturne dediščine, so tudi 

otroci. Pogosta praksa na Slovenskem je še vedno ta, da se otrokom prikazuje dediščino 

kot pomanjšan svet odraslih. Poudariti je pomembno, da je imel v različnih obdobjih 

preteklosti tudi otrok svoje navade, svoj način ţivljenja, svojo kulturno dediščino 

(Bogataj, 1992, str. 12 -15). 

 

4.1 Kulturna dediščina v Kurikulu za vrtec 

 

Človek je del druţbenega okolja, v katerem raste, ţivi in deluje. Da bi otroci lahko 

sodelovali z okoljem, vplivali naj in ga pozneje aktivno spreminjali, moramo postopno 

spoznati bliţnje druţbeno okolje (vsakdanje ţivljenje ljudi, druţinsko ţivljenje, javno 

ţivljenje, kulturno ţivljenje itd.) in hkrati dobivati vpogled v širšo druţbo. Otroci 

spoznajo svoj kraj in se seznanijo s tem, kako so ljudje tod ţiveli v prejšnjih časih,  
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hkrati pa se postopoma seznanjajo z zgodovinskimi spremembami v širši druţbi in svetu 

(Kurikul za vrtec, 2008, str. 48, 49). 

 

Poleg tega obstaja kultura, ki se razvija tako, da se otroci učijo od otrok. To so igre, 

pesmi, rime, šaljivke, izštevanke, uganke, besedne igre, pravljice itd., ki so preţivele kot 

skupna dediščina skozi generacije in tvorijo pomembno sestavino ţivljenja, dela in 

dejavnosti v vrtcu (prav tam, str. 49). 

 

Celovitost in kompleksnost uresničevanja kulturne dediščine Kurikula za vrtec se 

odraţa tudi v globalnih in konkretnih ciljih ter primerih dejavnosti na področju gibanja, 

jezika, umetnosti, druţbe, narave in matematike. 

 

Tako med cilji področja gibanja zasledimo naslednja cilja:  

 usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger, 

 spoznavanje iger, značilnih za naša in druga kulturna okolja v sedanjosti in 

preteklosti. 

 

Področje jezika daje uresničevanju globalnih in konkretnih ciljev poudarek na 

zavedanju obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur; poslušanje in 

pripovedovanja pravljic, zgodb, bajk ter drugih literarnih del, ob tem pa na spoznavanju 

moralno-etične dimenzije ustvarjenega, sprejemanju različnosti in strpnosti ob 

sobivanju različnega (Kurikul za vrtec, 2008, str. 32, 33). 

 

V področju umetnosti sledimo cilju: 

 doţivljanje umetnosti kot del druţbenega in kulturnega ţivljenja v določenem 

času in prostoru, ki ga lahko uresničujemo v primerih dejavnosti posameznih 

umetniških zvrsti (prav tam, 2008, str. 40). 

 

Otrok se sreča z umetniškimi deli v vrtcu, muzeju, galeriji, knjiţnici, sreča se z 

umetnostjo kultur, ljudsko obrtjo, kulturo bivanja, ţivljenja … 

 

Tudi z dejavnostmi narave in matematike lahko uresničujemo cilje Kurikula za vrtec, ki 

so v korelaciji s spoznavanjem, doţivljanjem in ustvarjanjem materialne, kulturne in  



Šimic R. Učenje z raziskovanjem v vrtcu: »Ţivljenje na podeţelju nekoč« 

Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2012 

Stran 19 
 

 

naravne dediščine. S tem, ko otrok opazuje in izkusi zaporedje dogodkov, se pogovarja 

o povezanosti in uporabi izraze za pojme »najprej«, »potem«, »nekoč«, 

»danes«,doţivlja in izkusi pomen preteklega bogastva kulturne dediščine, ki nas lahko 

navdihuje pri ustvarjanju kakovosti našega vsakdanjega ţivljenja v prihodnje. 

 

Področje druţbe pa nas v globalnih in konkretnih ciljih ter primerih dejavnosti opozarja 

na pomen spoznavanja, doţivljanja in dejanskega vraščanja predšolskega otroka v 

druţbeno okolje, v katerem raste, ţivi in deluje. Da bi lahko otroci sodelovali z okoljem, 

vplivali nanj in ga pozneje aktivno spreminjali, morajo spoznati bliţnje druţbeno okolje 

in hkrati dobivati vpogled v širšo druţbo. Otroci spoznavajo svoj domači kraj, se 

seznanjajo s tem, kako so ljudje ţiveli v prejšnjih časih, hkrati pa se postopoma 

seznanjajo z zgodovinskimi spremembami v širši druţbi in svetu (Kurikul za vrtce, 

2008, str. 48, 49). 
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5 RAZISKOVANJE KOT METODA AKTIVNEGA 

UČENJA 

 

 

5.1 Kaj je raziskovanje? 

 

V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika pojem »raziskovati« pomeni sledeče: »s 

temeljnim načrtnim delom, opazovanjem, zbrati podatke, ugotoviti dejstva o čem«. 

(SSKJ, 1994, str. 1120) 

 

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

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

sledimo dvema temeljnima ciljema izobraţevanja: 

- ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje ter 

- oblikovati sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov 

(Turnšek, 2004, str. 3). 

 

Dolgoročni cilj učenja skozi raziskovanje je procesne narave, kjer gre za ohranjaje 

radovednosti in ţelje po spoznavanju novega. Namenoma govorimo o ohranjanju 

radovednosti in ne o razvijanju le-te, saj predpostavljamo, da je ţelja po raziskovanju in 

odkrivanju novega nekaj, kar je otrokom lastno. Omogočanje izkušnje raziskovanja daje 

otrokom sporočilo, da je radovednost zaţelena, kar spodbuja notranjo motivacijo za 

vseţivljenjsko učenje. Pomembno je, da učenje otrok ni dolgočasno in odmaknjeno od 

tega, kar otroke zanima, saj se interes za raziskovanje in odkrivanje novega zelo hitro 

izgubi. Poleg igre je raziskovanje eden temeljnih principov učenja v vrtcu, saj merljivi 

rezultati (ocene, testi … ) še niso prevladujoča motivacija za učenje. Menimo, da je to 

ena temeljnih prednosti vrtca, ki jo velja v polni meri izkoristiti za višjo kakovost 

ţivljenja in učenja predšolskih otrok (prav tam, str. 4). 

  



Šimic R. Učenje z raziskovanjem v vrtcu: »Ţivljenje na podeţelju nekoč« 

Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2012 

Stran 22 
 

 

V raziskovalnem pristopu najdemo številne prednosti: 

 Raziskovanje daje prednost procesom pred produktom oziroma končnim 

rezultatom. Otroci se niso naučili le tistega, kar so nameravali, ampak so se 

morali naučiti, kako priti do informacij, kako jih zabeleţiti, da jih ne pozabijo, 

razbrati, katere informacije so prave … Naučili so se »kako se učiti«, kako priti 

po sistematični poti do rešitve problema. Otroci so se učili spretnosti 

sodelovanja in drugih socialnih spretnosti, ki jih zahteva timsko reševanje 

problema. Pogosto je raziskovalni projekt druţbeno angaţiran in vrednostno 

obarvan. Ko skušajo odgovoriti na raziskovalna vprašanja, spodbujamo kritično 

mišljenje, oblikujemo otrokov odnos do omenjenih vprašanj, njegova 

prepričanja in vrednostne orientacije. Raziskovanje zagotavlja integracijo triade: 

znanje-spretnost-stališča/vrednote.  

 Raziskovalni pristop izhaja iz obstoječih izkušenj otrok, njihovih predznanj in 

pojmovanj. Zato v procesu ne odkrivamo le znanih dejstev, pač pa otroci 

gradijo nove predstave in pojme, »določajo« nove pomene. Vzgojiteljica 

skuša izhajati iz perspektive otrok, iz njihovih izkušenj, pojmovanj in predznanj. 

Izhodišče učenja so problemi, ki so zanimivi in smiselno povezani z ţivljenjem 

otrok. Problemska vprašanja segajo na več področij, kar zahteva 

interdisciplinarnost oziroma integracijo spoznanj in metodoloških pristopov več 

(druţboslovnih) disciplin. 

 Trajnost učnih rezultatov oz. znanja, saj raziskovanje zagotavlja uveljavljanje 

iniciative otrok in njihovo aktivno udeleţbo v vseh fazah projekta. Prav to je 

vzrok za motiviranost, ţeljo po spoznavanju (prav tam, str. 4, 5). 

 

Raziskovalni pristop omogoča uveljavljanje nekaterih prednosti sodobnejših pojmovanj 

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

razvoj otrokovih potencialov. 
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5.2 Vrste raziskovanja 

 

Maxim (2011) se opira na teoretska izhodišča Piageta in Brunerja in govori o dveh tipih 

raziskovanja: 

 raziskovanje problemov zaprtega tipa(angl. Inguiry) ter 

 proces reševanja problemov odprtega tipa (angl. Problem-solvingprocess). 

 

5.3 Zaprti tip raziskovanja 

 

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

odgovoriti na raziskovalna vprašanja z določenimi informacijami in podatki. Rešitev 

problema temelji na analizi informacij, ki jih otroci poiščejo sami oziroma s pomočjo 

vzgojiteljice lahko pa proces izvedemo na induktiven način (sklepamo iz posameznega 

na splošno) ali deduktiven način  (sklepamo iz splošnega na posamezno). Otroci zbirajo 

informacije z različnimi deskriptivnimi tehnikami: razgovori, ankete, opazovanja, 

zbiranja virov, dokumentov, ki omogočajo preučevanje preteklosti (Turnšek, 2004, str. 

5). 

 

Koraki v raziskovanju zaprtega tipa: 

1. opredelitev problema 

2. izraţanje problemov 

3. iskanje informacij, podatkov ter njihovo dokumentiranje in urejanje 

4. rešitev oz. odgovori na vprašanja 

5. uporaba novih spoznanj 

 

PROCES RAZISKOVANJA PROBLEMOV ZAPRTEGA TIPA 

 

OPREDELITEV PROBLEMA 

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

vprašanja širšega in oţjega tipa, na katera moramo odgovoriti, da bi lahko pojasnili 

osnovna vprašanja. Natančno formuliranje vprašanj zagotavlja, da dejansko 

raziskujemo, kar smo ţeleli, da iščemo ustrezne informacije, s pomočjo katerih bomo  
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dobili odgovor na zastavljeno vprašanje. V praksi se reševalni problemi pogosto 

pojavijo spontano: otroci postavljajo vprašanja, ki jih zanimajo. Kadar pa ţeli 

vzgojiteljica zbuditi zanimanje otrok za nek problem, pa je potrebno načrtovati uvodne 

dejavnosti, s katerimi vzgojiteljica vzbudi radovednost za raziskovanje. V teh primerih 

uporabljamo različne tehnike, kot so na primer: različni predmeti, uganke, pravljica … 

Učinkovita je tudi tehnika »skrivnega predmeta«. V začetnih korakih raziskovanja je 

zelo pomembno, da so otroci ustrezno motivirani, se zavedajo problema in ga 

prepoznajo. Skozi celoten raziskovalni proces naj vzgojiteljica otroke motivira in 

spodbuja za delo ter ohranja interes otrok za iskanje novih informacij in odgovorov na 

zastavljena vprašanja. Le tako lahko v raziskovalnem procesu pričakujemo veliko 

uspeha in ustreznih rezultatov, ki jih ţelimo doseči (Arko, 2005, str. 26). 

 

IZRAŢANJE DOMNEV 

Nekatera področja (teme) so otrokom bolj znane, nekatere manj, prav tako pa lahko med 

otroki opazimo velike razlike v izkušnjah in znanju. Pomembno je, da vzgojitelj 

načrtuje dejavnosti, s pomočjo katerih prepozna, koliko otroci problem ţe poznajo 

oziroma kakšne izkušnje imajo.  

 

Vzgojitelj mora otroke v tej fazi ustvarjalno in sistematično voditi k razmišljanju o 

moţnih rešitvah zastavljenega problema. Otrokom mora dati vedeti, da ceni vsak njihov 

odgovor, saj jim s tem zagotavlja občutek varnosti in zaupanja ob postavljanju vprašanj, 

jih spodbudi k postavljanju domnev o moţnih rešitvah. Domneve, predpostavke, 

predznanja otrok dokumentiramo oziroma zabeleţimo z risbami, videoposnetki, zapisi 

na plakate, na diktafon …, in sicer z namenom, da bi skupaj kasneje »preverjali« in 

ugotovili, kaj smo se novega naučili. Vzgojitelj se seznami s tem, kaj otroci o problemu 

ţe vedo in na katerih izkušnjah bo gradil naprej. Ta postopek je pomemben za celoten 

proces raziskovanja, tako namreč zagotovimo, da raziskovanje poteka od ustrezne 

»izhodiščne točke«. Pomemben je tudi za otroke, ki po končanem postopku zbiranja 

informacij »preverijo predpostavke« oziroma ugotovijo, kaj so imeli prav, kje so se 

motili in kaj so se naučili novega (Turnšek, 2004, str. 7). 
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ISKANJE INFORMACIJ TER NJIHOVO DOKUMENTIRANJE IN UREJANJE 

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

informacij o podatkih. Otroke najprej spodbudimo, da razmišljajo, kje, kako in od koga 

bi dobili odgovore na zastavljena vprašanja. Spodbudimo jih, da razmišljajo o moţnih 

oziroma primernih virih informacij, obenem pa nekaj ključnih virov predvidimo tudi 

sami. Pomembno je, da odgovornost za učenje v čim večji meri prepustimo otrokom, 

zato ne podajamo ţe izdelanih znanj, pač pa omogočamo otrokom dostop do virov 

informacij, skupaj z njimi načrtujemo tehnike zbiranja informacij, spodbujamo jih k 

beleţenju (dokumentiranju) podatkov in informacij, pomagamo jim pri urejanju 

informacij in jim nudimo pomoč pri sintezi podatkov ter iskanju odgovorov na 

zastavljena vprašanja.  

 

Izbira virov in tehnik zbiranja podatkov je neposredno povezana z vsebino problema, 

vendar prilagojena razvojni stopnji. Med raznovrstnimi viri jih naj omenimo le nekaj: 

knjige, mediji (radio, tv, video posnetki, internet), galerije, muzeji, naravno okolje … 

Pri zbiranju informacij je pomembno, da podatke skrbno shranjujemo in 

dokumentiramo na otrokom primeren in razumljiv način oziroma na način, ustrezen 

glede na vir. Informacije lahko dokumentiramo z različnimi tehnikami (risbe, 

fotografije, video posnetki …). V procesu zbiranja informacij lahko otroci ugotovijo, ali 

so bile domneve pravilne ali ne (prav tam, 2004, str. 7). 

 

ODGOVORI OZIROMA REŠITVE VPRAŠANJ 

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

strnemo. Prek tega ugotovimo, kakšni so odgovori na zastavljena vprašanja, kaj smo se 

novega naučili. Pogosto nas ţe sam proces dokumentiranja pripelje neposredno do 

odgovorov. Pomembno je, da odgovore dobro dokumentiramo. Zanimivo je tudi, če se 

ozremo nazaj, preden smo začeli raziskovati, in pogledamo, katere naše domneve so 

bile nepravilne, v čem smo se motili, kaj smo spoznali novega …(prav tam, 2004, str. 

7). 
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UPORABA INFORMACIJ 

Skozi proces raziskovanja otroci pridobijo nova znanja, izkušnje, usvojijo nove pojme 

in predstave, ki jih kasneje uporabljajo v svojem ţivljenju. Otroke spodbudimo k 

uporabi novih spoznanj z ustreznimi načrtovanimi dejavnostmi (prav tam, 2004, str. 7). 

 

5.4 Odprti tip raziskovanja 

 

Metodični pristop, ki ga G. Maxim  (1989) imenuje proces reševanja problemov 

odprtega tipa je kot nalašč za vzgojiteljice, ki ţelijo na sistematičen način vključiti 

iniciativo otrok v program vrtca.  

 

Splošni cilji projektov reševanja problemov odprtega tipa so naslednji: 

 dvigniti raven otroške participacije oz. udeleţenosti v ţivljenju vrtca - s 

tovrstnimi projekti otroci postajajo pomembni členi v ustanovi, saj prevzemajo 

odgovornost za mnoge vidike ţivljenja v skupnosti; 

 usposabljati otroke za posamezne postopke v procesu reševanja problemov – 

otroci morajo znati problem pravilno opredeliti, morajo predvidevati, katere 

ideje so boljše, katere slabše, katere uresničljive, katere ne, jih preizkusiti in se 

učiti na osnovi izkušenj ter 

 dvigniti raven demokratičnega odločanja; v projektu otroci pridobijo normo, da 

je zaţelen prispevek vsakega otroka in da so ideje vseh enakovredne (Turnšek, 

2004, str. 8). 

 

Koraki v raziskovanju odprtega tipa: 

1. opredelitev problema 

2. iskanje alternativne rešitve (predlogi, ideje, pobude …) 

3. preizkušanje, ocena in izbira posameznih rešitev 

4. ocena dela 

 

Namen tovrstnih projektov je priti do rešitve problemov s pomočjo otrok oziroma 

njihovih idej, predlogov in pri tem uporabiti njihove kreativne potenciale. Po navadi so 

to problemi iz vsakdanjega ţivljenja. Otroci imajo moč odločanja in urejanja, hkrati pa  
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izrazimo zaupanje v njihove sposobnosti spoprijemanja z »resnimi« problemi. Otroci 

prispevajo zamisli oziroma poti reševanja problema, odrasli pa jim pomagajo te zamisli 

izpeljati in jih preizkusiti: ali so ustrezne, uresničljive in ali dejansko prispevajo k 

rešitvi problema. Projekt poteka kot nekakšno prepletanje idej in njihovega preizkušanja 

v praksi. Ključnega pomena za kakovostno izvedbo je ustvarjanje klime, ki dopušča 

oziroma spodbuja ustvarjalnost, iskrivost in radovednost. Tovrstno delo je lahko za 

vzgojiteljice nenavadno, saj pogosteje razmišljajo, kaj lahko naredijo ZA otroke, kot  

kaj lahko otroci sami in one SKUPAJ z njimi. Tudi otroci niso vajeni, da se bodo 

odrasli pogosto »konzultirali« z njimi o resnih zadevah. Zato so sprva ideje osamljene, 

kasneje, ko otroci dobijo izkušnjo, pa vse pogostejše in bolj kreativne (prav tam, 2004, 

str. 8). 

 

Predpogoj za to pa je demokratičnost; otrokom damo jasno vedeti, da so vse ideje vseh 

otrok dobrodošle. Ključnega pomena je, da se odrasli ţe na začetku ne »ogrejejo« zgolj 

za eno zamisel (ali pa zamisli nekaj otrok, ki običajno prevladajo v skupini), pač pa 

spodbujajo vsakega otroka, da prispeva svoj deleţ, svojo idejo. 

 

Pri projektih reševanja problemov odprtega tipa skušamo dvigniti raven otroške 

participacije oziroma udeleţenosti v ţivljenju vrtca (s tovrstnimi projekti otroci 

postajajo pomembni členi v ustanovi, saj prevzemajo odgovornost za mnoge vidike 

ţivljenja skupine), usposabljati otroke za posamezne postopke v procesu reševanja 

problemov (otroci morajo znati problem pravilno opredeliti, morajo predvidevati, katere 

ideje so boljše, katere slabše, katere uresničljive, katere ne, jih preizkusiti in se učiti na 

osnovi izkušenj) ter dvigniti raven demokratičnega odločanja (v projektu otroci 

pridobijo normo, da je zaţelen prispevek vsakega otroka in da so ideje vseh 

enakovredne). 

 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Z opredelitvijo problema jasno izrazimo, kar bi radi spremenili, naredili, izboljšali. 

Včasih problem zaznajo in izrazijo ţe otroci sami, včasih pa vzgojiteljica in ga ţeli 

posredovati otrokom. V tem primeru se mora vzgojiteljica domisliti nečesa, kar bo 

vzbudilo otroke k zaznavanju problema in razmišljanju (Turnšek, 2004, str. 9). 
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2. ALTERNATIVNE REŠITVE, ZAMISLI 

Ko se soočimo s problemom, je naloga vzgojiteljice sporočiti otrokom, da bodo tokrat 

problem reševali oni sami. Pogosto je to za otroke presenečenje, saj so vajeni, da se 

stvari lotevajo odrasli brez njih. Otroke spodbudimo, da nam pomagajo s svojimi 

predlogi. Domisliti se moramo načina, metode, ki jih bo spodbudila k izraţanju idej, 

predlogov, pobud. Metode in tehnike so odvisne od zastavljenega problema. 

Dokumentiranje je tako pomembno kot njihovo ustvarjanje. Izberemo tehniko oziroma 

način dokumentiranja, ki je najbolj primeren za natančno beleţenje. Lahko uporabimo 

risbe s komentarjem, plakate, video in avdio posnetke, ki omogočajo natančen in 

podroben zapis idej (prav tam, 2004, str. 9). 

 

3. PREIZKUŠANJE, OCENA IN IZBIRA POSAMEZNIH REŠITEV 

Naloga odraslega v tej fazi je, da pomaga otrokom do udejanjenja njihovih zamisli. 

Včasih je to enostavno, v nekaterih primerih pa zahteva precej časa in dela, morda 

posebna sredstva in denar. Ţe povsem enostavna ideja lahko zahteva kar nekaj vlaganj. 

Vsak problem nas pripelje do naslednjega in zahteva vedno nove rešitve in nadgradnjo 

le-teh. Izvedba omogoča oceno posameznih rešitev. Včasih ugotovimo, da je bila 

zamisel slaba. Pomembno je, da jo preizkusimo, kljub temu, da to vnaprej vemo: otroci 

naj po poti poskusov in zmot pridejo do ugotovitve. Pomembno je, da v tej fazi odrasli 

ohranijo domišljijo in smisel za sanjarjenje. Otrokom sporočamo, da je vsaka zamisel 

načeloma dobra, četudi je na prvi pogled neumna ali neuresničljiva. Otrokom damo 

vedeti, da so lahko vse ideje dobrodošle (prav tam, 2009, str. 9). 

 

4. OCENA DELA 

Projekti reševanja problemov potekajo dalj časa. Dobro je, da se včasih ustavimo in 

razmislimo, ali smo bliţe našemu zastavljenemu problemu, katere ideje so boljše, katere 

slabše in zakaj. Vsekakor pa je takšno ovrednotenje dobrodošlo ob zaključku (prav tam, 

2009, str. 10). 
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5.5 Vloga vzgojitelja v procesu raziskovanja 

 

Vloga vzgojiteljice se pri metodi raziskovanja bistveno spremeni. Njena vloga ni več  

podajanje izdelanih znanj, ampak prevzema naslednje naloge: 

 otrokom omogoča dostop do informacij, 

 skupaj z otroki načrtuje tehnike zbiranja informacij, 

 spodbuja otroke, 

 pomaga pri organizaciji raziskovanja, 

 spodbuja otroke k dokumentiranju podatkov, 

 pomaga pri urejanju informacij, 

 nudi pomoč pri sintezi podatkov ter 

 išče odgovore na zastavljena vprašanja. 

Maxim (1997) pravi, da mora biti vzgojitelj pazljiv, da procesa raziskovanja otrokom ne 

oddalji, saj je cilj vsakega raziskovanja, da otroci sami pridejo do rešitve. Pomembno je, 

da je vzgojitelj v ključnih situacijah rdeča nit skozi raziskovanje, da je otrokom v 

pomoč in oporo. Maxim v svojem delu tudi navaja, da mora biti vzgojitelj kot vir 

informacij, vodič in avtoriteta (Turnšek, 2004). 
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EMPIRIČNI DEL 
 

 

6 OPREDELITEV  PROBLEMA  IN  CILJI 

RAZISKOVANJA 

 

 

6.1 Opredelitev problema 

 

Učenje z raziskovanjem oziroma reševanjem problemov je eden od pomembnih 

pristopov k učenju v  predšolskem obdobju. Maxim (1997) opredeljuje raziskovanje 

(angl. inquiry) kot strategijo dejavnega (participativnega) učenja, ki je usmerjeno v 

reševanje problemov.  

 

S pomočjo raziskovalnega pristopa sledimo dvema temeljnima ciljema izobraţevanja: 

 ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje ter 

 oblikovati sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov. 

 

V raziskovalnem delu je torej v ospredju otrokova aktivnost v vseh fazah reševanja 

problema; od opredelitve problema do zbiranja informacij, in sicer z namenom iskanja 

odgovorov na »raziskovalna vprašanja«. Otrok ni več zgolj opazovalec aktivnosti 

drugih ali sprejemnik informacij, temveč je dejaven v procesu učenja in konstruiranja 

nove vednosti. S spodbujanjem otrokove aktivnosti v procesu učenja ohranjamo in 

spodbujamo njegovo radovednost, hkrati pa razvijamo metakognitivne spretnosti.  

 

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

odgovoriti na raziskovalno vprašanje z določenimi informacijami in podatki. Rešitev 

problema temelji na analizi informacij, ki jih otroci poiščejo sami oziroma s pomočjo 

vzgojiteljice. Otroci zbirajo informacije z različnimi tehnikami. 
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Namen diplomske naloge je izvesti projekt, v katerem otroci s samostojnim učenjem 

spoznavajo ţivljenje ljudi na podeţelju nekoč. V projektu bodo otroci raziskovali kraj, v 

katerem ţivijo. Projekt bomo evalvirali in podatke uporabili za odgovore na 

raziskovalna vprašanja v diplomski nalogi.   

 

6.2 Cilji diplomske naloge 

 

Cilj diplomske naloge je preizkusiti metodo raziskovanja zaprtega tipa, in sicer z 

namenom identificirati prednosti in pomanjkljivosti navedenega  pristopa. S pomočjo 

evalvacijskih podatkov nameravam ovrednotiti:  

- Ali je projekt zagotovil, da so otroci prevzeli dejavno vlogo v procesu učenja?  

- Ali je omogočil oblikovanje sposobnosti otrok  za samostojno reševanje 

problema? 

- Ali so otroci v procesu raziskovanja razvijali občutek za medsebojno 

sodelovanje?  

- Ali so otroci oblikovali osnove za dojemanje, da se ljudje in okolje spreminjata 

skozi čas? 

 

6.3 Raziskovalna vprašanja oz. hipoteze 

 

Diplomska naloga bo odgovorila na naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Ali je učna strategija učenja z raziskovanjem  omogočila aktivno sodelovanje 

predšolskih otrok v procesu reševanja problema? 

- Katere metakognitivne spretnosti so otroci pridobili preko metode raziskovanja? 

- Katere socialne in druge spretnosti so otroci pridobili preko metode 

raziskovanja? 

- Kakšni bodo rezultati evalvacije projekta – v prepoznavanju prednosti in 

pomanjkljivosti pristopa? 
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6.4 Raziskovalna metoda 

 

Metoda: 

Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja in kavzalno-neeksperimentalno 

metodo. 

 

Vzorec: 

V projektu raziskovanja je sodelovalo 21 otrok; 9 dečkov in 12 deklic iz vrtca Stopiče, 

enota Dolţ, starih od 4 do 6 let, njihovi starši in prebivalci vasi Dolţ, jeseni leta 2011. 

 

6.5 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

V navedenem obdobju sem izvedla projekt Ţivljenje na podeţelju nekoč. Evalvacijske 

podatke sem zbirala v obliki sprotnih evalvacijskih oz. refleksijskih zapisov po vsaki 

izvedeni dejavnosti. Procese v projektu sem dokumentirala s fotografijami in preko AV 

naprav (kamere in diktafona), z risbicami otrok,  zapisi komentarjev otrok na plakat in 

liste. Na osnovi analize zbranih podatkov sem ob zaključku projekta opravila evalvacijo 

celotnega projekta. 
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7 RAZISKOVANJE ZAPRTEGA TIPA 

 

 

7.1 Načrt raziskovanja zaprtega tipa 

 

TEMA: »ŢIVLJENJE NA PODEŢELJU NEKOČ« 

 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Namen projekta je raziskati, kakšno je bilo ţivljenje ljudi na podeţelju nekoč. V 

projektu bodo otroci raziskovali kraj, v katerem ţivijo. 

 

2. IZRAŢANJE »DOMNEV« 

Otroke spodbudim, da podajo domneve. Podane domneve posnamem na diktafon. 

Domneve otroci tudi narišejo na list papirja. Njihove komentarje zapišem na risbico. 

Posnetek in zapis nam bosta v pomoč, ko bomo ob koncu projekta preverjali začetne 

domneve in ob tem ugotavljali, kaj smo se novega naučili. 

 

3. ISKANJE INFORMACIJ TER NJIHOVO DOKUMENTIRANJE IN 

UREJANJE 

Otroke spodbudim k razmišljanju, kje vse bi lahko dobili informacije, in njihove 

predloge zapišem na plakat. Skupaj načrtujemo dejavnosti, v katere vključujemo 

njihove podane predloge. 

 

4. REŠITVE OZ. ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

Zbrane informacije sprotno urejamo in jih pregledujemo ter ugotavljamo, kakšni so 

odgovori na vprašanja, ki so nas zanimala, in kaj smo novega spoznali. Preverimo tudi 

začetne domneve in ugotavljamo, ali so bile pravilne in v čem smo se zmotili. 

Raziskovanje zaključim tako, da vse zbrane informacije pregledamo, uredimo in 

strnemo. Skupaj pridemo do rešitve problema. 
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5. UPORABA NOVIH SPOZNANJ 

Z otroki se pogovorimo, kako bomo nova spoznanja uporabili v vsakdanjem ţivljenju. 

Lahko jih posredujemo drugim otrokom, staršem, starim staršem, učiteljicam, 

vzgojiteljicam, prebivalcem vasi. 

 

7.2 Cilj projekta »Ţivljenje na podeţelju nekoč« 

 

- Poiskati in izvedeti čim več informacij o ţivljenju ljudi na podeţelju nekoč. 

- Vzbuditi zanimanje otrok za problem, s katerim vzbudimo radovednost za 

raziskovanje skozi celoten projekt. 

- Zagotoviti, da otroci prevzemajo dejavno vlogo v procesu učenja, in razvijati 

sposobnost za samostojno reševanje problema. 

-  Naučiti otroke, da opazujejo, zbirajo, analizirajo, dokumentirajo, beleţijo 

nova spoznanja na različne načine. 

- Razvijati občutek za medsebojno sodelovanje, dogovarjanje v danih nalogah. 

- Identificirati prednosti in pomanjkljivosti navedenega pristopa. 
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8 IZVEDBA PROJEKTA »ŢIVLJENJE NA 

PODEŢELJU NEKOČ«  

 

 

Raziskovanje zaprtega tipa 

 

8.1 Prva faza projekta: Opredelitev problema 

 

DEJAVNOST:  

- Otrok raziskuje skrite predmete. 

- Se pogovarja o skritih predmetih. 

 

CILJI: 

- Motivirati otroke za raziskovanje. 

- V otrocih zbuditi zanimanje za radovednost, ţeljo po spoznavanju novega. 

- Otroke spodbuditi k samostojnemu razmišljanju in opazovanju. 

 

 IZVEDBA/POTEK: 

Preden so otroci prišli v igralnico, sem kotiček igralnice opremila s starimi predmeti in 

jih pokrila z blagom. Otroci so bili ob prihodu v igralnico prijetno presenečen. Zanimalo 

jih je, kaj se skriva pod blagom. Povabila sem jih, da predmete otipajo in skušajo 

ugotoviti, kaj se skriva spodaj, in ţelela, da skrivnost obdrţijo zase, dokler ne bodo 

»skritega predmeta« potipali vsi otroci. Radovednost je bila zelo velika, saj so predmete 

tipali večkrat, nekateri otroci so skušali celo odkriti blago, da vidijo, kaj je pod njim. Na 

vprašanje, kaj so otipali, so nastajali zanimivi odgovori: 

- da se pod blagom skrivajo nove igrače, 

- da je spodaj majhna hiška, 

- da je posoda za kuhanje, 

- da je spodaj orodje, 
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- da so inštrumenti, 

- da je spodaj avto, 

- da je pokrita nova igralnica.   

 

Ko sem otrokom dovolila, da so blago odstranili, so začeli predmete tipati, jih premikati 

in ogledovati. Deklica, ki prihaja iz velike kmečke druţine, me je prijetno presenetila, 

saj je večino predmetov prepoznala in jih znala celo poimenovati. Otrokom je razlagala, 

da je potrebno stare predmete zelo paziti. Skupaj smo ugotavljali, zakaj so stari 

predmeti tako dragocene (da so stari, so od naših babic in dedkov, se jih ne da več 

kupiti…). 

 

 EVALVACJA: 

Projekt sem začela z malo strahu, ali bo uvodna motivacija dovolj velika, ali bom v 

otrocih spodbudila zanimanje za problem. Pozitivno me je presenetil ţe odziv otrok, 

takoj ko so stopili v igralnico in zagledali prostor, prekrit z blagom. Radovednost se je 

stopnjevala, ker jim nisem dovolila blaga takoj odstraniti, ampak sem jih dodatno 

motivirala k razmišljanju. Znak dobre motivacije je bil tudi v tem, da so se v 

raziskovanje vključili vsi otroci, tudi tisti, ki so običajno bolj zadrţani. Dober začetek 

projekta je tudi mene dodatno motiviral, mi dal pozitiven zagon in me rešil strahov pred 

nadaljnjim delom.  

 

8.2 Druga faza projekta: Izraţanje domnev 

 

DEJAVNOST: 

- Otrok sodeluje pri pogovoru, izraţanju domnev (anketa otrok). 

- Riše domneve o ţivljenju dedkov in babic nekoč na podeţelju. 

 

CILJ: 

- Otrok samostojno razmišlja o ţe znanih informacijah in jih skuša izraziti 

besedno in nebesedno. 
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 IZVEDBA/POTEK: 

Z otroki smo se posedli na stole v krogu in s potovanjem starega predmeta iz rok v roke 

sem jih spodbudila k razmišljanju o ţivljenju ljudi na podeţelju nekoč. Ob tem sem 

poudarila, da noben odgovor in njihova razmišljanja niso nepravilna, da se otroci 

razlikujejo med seboj in imajo različna znanja. Otroci so posamezno prihajali k meni 

zato, da sem spoznala pravo plat predznanja. Odgovore sem tudi snemala na diktafon, 

da smo lahko pozneje preverjali, kaj smo se novega naučili. Otroci so svoje domneve 

tudi narisali na list papirja. Na hrbtno stran papirja sem zabeleţila njihove komentarje.  

 

Na vprašanja, ki sem jih postavila otrokom, so nastali naslednji zapisi: 

- Kakšno je bilo ţivljenje nekoč na podeţelju? (širši tip vprašanja) 

- Kakšne so bile hiše? (oţji tip vprašanja) 

- Kakšna je bila posoda in predmeti, ki so jih uporabljali? (oţji tip vprašanja) 

- S čim so se preţivljali? (oţji tip vprašanja) 

- Kakšna je bila vloga očeta, mame in otrok v druţini? (oţji tip vprašanja) 

- Ali so otroci hodili v šolo ali ne? (oţji tip vprašanja) 

- Ali je bilo v druţini veliko otrok? (oţji tip vprašanja) 

- Kaj so delali v prostem času? (oţji tip vprašanja) 

 

ŢANA: » Ti predmeti so iz starih časov. Hiše so bile majhne, kuhinja je bila umazana, 

črna.  Stranišča so bila zunaj. Veliko je bilo otrok. Veliko so morali delati na polju. 

Nekateri otroci so hodili v šolo, eni pa ne. Pobirali so krompir, ječmen ţeli, koruzo so 

pobirali. So jo ličkal vsi, na podu,  pa peli so, ko so ličkali. Mame so pekle kruh v 

krušni peči, mlečno kašo so jedli, kostanj, polento, mleko so pili, pa vodo. Vse so jedli 

iz ene posode, z leseno ţlico. Mame so pletle in košare pletle. Očetje so malo pometali, 

delali metle, ţito so ţeli s srpom, tolkli so s palicam, bosi so hodili po njem. Krave so 

molzli na roke, ker so imel veliko časa. Prašiče so imeli za jesti. Obleke so bile stare, 

šivane, »flike« so bile gor, pa bosi so hodil, ker ni bilo denarja, da bi kupili.« 

ALEKS:« Ţe od dolgo nazaj so ti predmeti. Hiše so bile iz dreves, strehe so bile iz 

slame. Majhne so bile. Postelje so bile iz dreves narejene. Posode so imeli iz gline. Jedli 

so z leseno ţlico. Delali so jame, da so imeli vodo v njej za pit. Hrano so dobili na njivi, 

ubili kakšnega pujska. Trgovin ni bilo. Veliko otrok je bilo. Otroci so gledali, kaj delajo  
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odrasli, so se lovili, plezali po drevesu, tudi v šolo so šli. Očetje so zunaj delali, mame 

so kuhale.« 

ENEJA: »Posode so ţe od dolgo nazaj. Stare hiše so bile majhne, iz opeke, rdeče strehe. 

Ni bilo veliko otrok. Igral so se z igračami – trdimi. Strici pa mame so jih naredili iz 

cunj. V hiši niso imeli štedilnik, so imeli kamne, tam so zakurili. Otroci so hodili v 

šolo.« 

DAVID K.: »Nimam takšnih skled. Hiše so bile umazane. Veliko je bilo otrok, ljudi. 

Niso imeli čevelj. Ne vem, če so hodili v šolo.« 

ŠPELA: » Stare hiše so bile lepe kot danes. Krave so imeli, traktorje, avtomobile. 

Mame in očetje so hodili v sluţbo. Hrano in obleke so kupili v trgovini.« 

LINA: » Posode so stare. Hiše so stare. Ni bilo veliko ljudi v hiši.« 

MATEJ: » Stari so predmeti. Hiše so bile bele, iz lesa, strehe iz opeke. Naredili so jih 

doma. Peč so kurili notri, ogenj je grel, kuhali so gor, bila je grda. Ţgance so jedli. 

Otroci so se igrali zunaj, s kuţkom, krave so podili. V hlevu so bili, so očetje so krave 

hranili. Mame so kuhale palačinke. Črne hlače pa »reklce« so imeli. Niso imeli za obut. 

Punce so imele krila. Hodili so v šolo, tovarišice so bile hude, je rekla mami.« 

ANA: » V starih časih so imeli take stvari. Hiše so velike, roţice so sadile mamice, ati 

je šel pa na bager. Mami je kuhala in pospravljala, otroci so se igrali z barbikami.« 

DAVID Š.: » Ţe od dolgo so sklede. Ogenj so kurili. Hiše so bile iz »dilc«, strehe iz 

takih palčk. Mogoče so hrano eni prinesli, nisem še videl. Kako so pa sploh našli, če ni 

bilo trgovin. Strici so naredili postelje iz drv. Mame so sešile obleko. Krave, pa kozle, 

pa pujske so imeli, pa ovce. Ati jim je dajal jest. Ne vem, kako so delali na njivi.« 

TILEN Š.: » Ne vem, od kdaj so ti predmeti. Hrano so dobili v trgovini. Otroci so še 

danes v šoli.« 

ANDRAŢ: »Veliko časa nazaj so ti predmeti. Hiše so bile rjave, zelene, iz »ceglov«, 

rdeče strehe so imele. Velike hiše so bile. Igrali so se z igračami. Dobili so jih v 

trgovini. Očetje so imeli koze, pa krave. Vozili so se z avti. Jedli so solato, pa krompir, 

pa meso. Otroci so imeli čokolado in bombone. Hodili so v šolo.« 

ŢIGA L.: » Ja, mama še kuha v teh loncih. Hrano so dobili v trgovini. Mami je dala 

denar. Oči je imel avto za sluţbo« 

NIKA: »Kroţniki niso bili taki za razbit. Hiše so iz »cegla«. Postelje so bile take kot 

zdaj. Ljudje so hodili delat. Peljali so se z avtom. Jedli so krompir. Otroci so bili doma.« 
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NUŠA: » Svečke so imeli. Posode so imeli. Rdeče hiše so bile. Štiri, pet otrok je bilo. 

Kuhali so otroci, kavico. Mamice so tudi kuhale. Oči tudi. Oblečeni so bili v pulover, pa 

hlače. Kravice so imeli. Lačna je bila, pa je jedla. Mleko je dala. Niso šli v šolo.« 

 

 

 

Fotografija 1:Izraţanje domnev 

 

 EVALVACJA: 

Otroci so bili za pogovor zelo motivirani in so nestrpno čakali, kdaj pridejo na vrsto. 

Preko pogovora sem spoznala, da otroci, ki so starejši, veliko vedo o zadanem 

problemu, kar me je presenetilo, saj so domneve kar deţevale iz njihovih ust. Mlajši 

otroci so imeli o zadanem problemu različna znanja. Največ znanja je imela Ţana, ki 

izhaja iz številčne druţine treh rodov. Druţina se preţivlja preteţno z delom in prihodki 

iz kmetije in ohranjajo tradicijo kmečkega ţivljenja. Preko risbic ni bilo razvidno, kaj 

otroci razmišljajo o zadanem problemu, zapisani komentarji pa. Uporabljali so svojo 

domišljijo, njihovi izvirni odgovori pa so mi dali potrditev, da sem zastavljene cilje 

uresničila. Izkazalo se je, da se otroci srečujejo z zadanim problemom, saj so le-ti 

povečini iz kmečkih druţin, in da se tradicija starega načina ţivljenja ohranja. 

Motivacija za mene je bila toliko večja, saj sem ţelela izvedeti, na kakšen način se 

izročilo prenaša na mlajši rod. 
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8.3 Tretja faza projekta: Iskanje informacij, podatkov ter njihovo 

dokumentiranje in urejanje 

 

1. DAN 

 IZVEDBA/POTEK: 

 

DEJAVNOSTI: 

- Otrok posluša svoje domneve preko diktafona. 

- Spoznava, da je mogoče izgovorjene besede zapisati in jih znova prebrati. 

- Sodeluje pri razstavljanju risbic. 

 

CILJI: 

- Otrok samostojno razmišlja o virih informacij. 

- Otrok se uči samostojno izraţati svoja mnenja. 

- Otrok sodeluje pri oblikovanju in odgovornosti pri sprejemanju odločitev. 

 

Po anketnem vprašalniku sem se skupaj z otroki usedla v krog. Preko diktafona so 

otroci poslušali njihove domneve o zadanem problemu. Pregledali smo tudi risbice in 

prebrala sem jim njihova razmišljanja, ki sem jih zapisala na zadnjo stran risbice. 

Pozneje smo risbice obesili na hodnik, kjer smo pripravili prostor za razstavljanje. 

 

Na vprašanje, kje so dobili informacije, so otroci odgovorili različno. Zapisala sem le tri 

izvirne odgovore, iz katerih je bilo razvidno, da se ustno izročilo prenaša v treh 

starostnih generacijah: 

 »Meni  sta to povedala mami pa oči.« 

 »Jaz imam tudi babi, ki je stara, pa mi je povedala, da so tako delali.« 

 »Meni je pa bratec povedal, ker so se učili v šoli.« 

Z vprašanjem, kje pa bi lahko še iskali informacije, sem otroke spodbudila k 

razmišljanju. Na sredino kroga sem na tla postavila plakat, na katerega sem beleţila 

predloge otrok. Otroci so samostojno podajali predloge, z mojo pomočjo pa smo jih 

zapisali na plakat.  
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Nastali so naslednji zapisi predlogov. 

- »Babice in dedke bi vprašali.« 

- »Pogledat bi šli predmete domov.« 

- »Mami pa ati bi nam povedala.« 

- »V šoli bi nam povedala učiteljica.« 

- »V vasi je veliko starih hiš in starih stvari.« 

- »Prebrali bi v knjigah.« 

- »Po računalniku bi si ogledali.« 

 

Vse podane predloge smo zapisali na plakat in ga obesili poleg risbic na hodnik. 

Dogovorili smo se, da doma poiščejo ustrezno literaturo in jo naslednji dan prinesejo v 

vrtec. 

 

 EVALVACIJA:  

Otroci so bili na začetku pogovora kar malce zadrţani. S postavljanjem vprašanj sem jih 

dodatno spodbudila k razmišljanju. Ko so začeli s prvimi predlogi, so se otroci sprostili 

in pogovor je stekel. Ker ne znajo še pisati, so se strinjali, da predloge na plakat 

napišem jaz. Plakat so otroci še porisali z barvniki in ga odnesli na hodnik, kjer smo si 

pripravili prostor za naš projekt. Za prostor na hodniku smo se odločili zato, da je bil ta 

ves čas na vpogled staršem in jih s tem spodbudili k sodelovanju.   

 

2. DAN 

 IZVEDBA/POTEK: 

 

DEJAVNOST: 

- Otrok opazuje predmete, išče informacije pri odrasli osebi. 

- Obišče knjiţnico. 

- Išče  informacije v ustrezni literaturi. 

- Si ogleda AV-posnetke z izbrano vsebino, opazuje, prepoznava, komentira 

fotografijo in detajle. 
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CILJI: 

- Otrok samostojno ali ob pomoči odraslega išče ustrezne informacije. 

- Otrok spoznava knjigo, AV-sredstva in besedo kot vir informacije. 

- Otrok se seznani s pomenom starih predmetov in jih primerja z novejšimi. 

 

Kljub dogovoru, da otroci doma poiščejo v knjigah ustrezno gradivo, so v vrtec prinesli 

le dve knjigi in USB ključek, na katerem so bili posnetki starih predmetov. Na 

vprašanje, kje bi še dobili knjige, so odgovorili, da v knjiţnici. Skupaj smo se napotili v 

knjiţnico, ki je v isti stavbi. Tam nas je pričakala gospa knjiţničarka. Otroci so takoj pri 

vstopu razlagali knjiţničarki, da so prišli po knjige, v kateri so podatki, kako so naši 

dedki in babice nekoč ţiveli. Knjiţničarka je otrokom dovolila, da gradivo poiščejo na 

policah, ki so namenjene prav njim. Med iskanjem knjig so otroci zastavljali tudi 

vprašanja knjiţničarki. Bili so zelo radovedni. Knjiţničarka jim je na vprašanja tudi 

odgovarjala. Z nekaj novimi informacijami in kupom knjig smo se vrnili v vrtec. V 

igralnici smo se razdelili v nekaj manjših skupin in pregledovali knjige. Med zbirko 

knjig, ki smo jih prinesli iz knjiţnice, so bile tudi knjige z drugačno vsebino, zato so 

morali otroci najprej prepoznati ustrezne, ostale pa izločiti. Nekateri mlajši otroci so 

imeli teţave. Za pomoč sem prosila starejše otroke, da jim poiščejo ustrezno knjigo in 

se skupaj pogovarjajo o vsebini. 

 

Po ogledu knjig so si otroci preko LCD-projektorja ogledali stare predmete, ki so jih 

uporabljali v starih časih. Pri ogledu so prepoznali le nekaj običajnih predmetov, ki jih 

hranijo doma (likalnik na ţerjavico, sklede, mlinček za kavo, kuhalnico, »burkle«). 

Otrokom sem skušala kar najbolje ponazoriti uporabo predmetov ter jih primerjal s 

predmeti, ki jih uporabljamo danes. 

    

Fotografiji 2 in 3: Iskanje informacij v ustrezni literaturi 
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Fotografiji 4 in 5: Ogled starih predmetov preko LCD-projektorja 

 

 EVALVACIJA:  

Otroci so ves čas aktivno sodelovali. V knjiţnici so se z zanimanjem sprehajali med 

knjiţnimi policami in iskali primerno literaturo, kar pa za mlajše otroke ni bilo 

enostavno, saj so izbirali knjige, ki so bile njim všeč. Otroci so iskali informacije tudi 

pri knjiţničarki. Ta jim je z veseljem odgovarjala na zastavljena vprašanja. Po obisku 

knjiţnice smo se vrnili v igralnico in med kupom knjig poiskali prave, s primerno 

vsebino za naše raziskovanje. Presenetilo me je predvsem to, da so se aktivno vključili v 

raziskovanje vsi otroci. Z zanimanjem so si ogledovali literaturo in se ob njej veliko 

pogovarjali, postavljali zanimiva vprašanja, podajali zanimive ugotovitve, ki so jih našli 

v knjigah. 

 

Po ogledu knjig smo si še ogledali stare predmete preko LCD-projektorja. Otroci so 

prepoznali le nekaj običajnih predmetov, ki jih hranijo doma. Stare predmete smo za 

laţjo predstavo primerjali z današnjimi in ugotovili, da si niso podobni.   

Ugotovitve otrok po dejavnosti: 

 Obleke otrok in odraslih so drugačne kot danes. 

 Otroci so hodili bosi, odrasli so imeli ene čevlje. 

 Posode so narejene iz gline in so črne od ognja. 

 Kuhali so na ognju z drvmi. 

 Hiše so bile majhne. 

 Veliko je bilo otrok v druţini. 

 Mami in oči sta delala na polju, ni bilo strojev za obdelovanje polj. 
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 Predmeti, ki so jih uporabljali, so bili drugačni kot danes, upravljati so jih 

morali ročno, ker ni bilo elektrike. 

 Hišo so si razsvetlili s svečo ali petrolejko. 

 

3. DAN: 

 IZVEDBA/POTEK: 

 

DEJAVNOSTI: 

- Otrok si ogleduje literaturo. 

- Piše obvestilo za starše in stare starše. 

 

CILJ: 

- Otrok samostojno razmišlja o novih virih informacij. 

- Otroke spodbudim, da skupaj s starši in starimi starši iščejo informacije. 

 

Ni bilo novih virov informacij, zato smo si ponovno ogledovali knjige in se pogovarjali 

ob njih. Po pogovoru, da bi otroci še poiskali vire informacij doma, smo se dogovorili, 

da napišemo obvestilo za starše in stare starše, da nam pomagajo z odgovori do 

zastavljenih vprašanj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografija 6: Obvestilo za starše in stare starše 
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 EVALVACIJA: 

Skupaj smo si ponovno ogledovali knjige. Ob knjigah sem jih z vprašanji spodbujala k 

razmišljanju in skušala doseči, da mi otroci povedo, da pa le nista knjiga in internet 

edina vira informacij, vendar odgovora ni bilo. Na vprašanje, koga bi še povprašali, so 

mi otroci dejali, da bi vprašali doma. Da pa ne bi pozabili, je deklica predlagala, da 

lahko napišemo na listek, »tako kot mami, ko gre v trgovino, da ne pozabi kupiti, kar je 

hotela«, in ga nesemo domov. Vsebino so otroci sestavili sami. Ena izmed deklic jo je 

napisala, ker večina otrok še ne zna pisati. Z zapisom smo skupaj odšli v zbornico in 

natisnili za ostale. Zapis so otroci še porisali z barvniki in odnesli domov. Zanimivo je 

bilo, da ni noben otrok zapisa pozabil v vrtcu.  

Ugotovitve otrok po dejavnosti: 

 Ljudje so se vozili z vozom. 

 Ni bilo barvnih fotografij. 

 

4. DAN: 

 IZVEDBA/POTEK: 

 

DEJAVNOSTI: 

- Otrok si ogleda mladinski film Srečno, Kekec. 

- Opisuje, komentira, primerja, ureja zapise, fotografije in predmete. 

 

 

CILJI: 

- Spodbujanje radovednosti in veselje do umetnosti kot dela druţbenega in 

kulturnega ţivljenja.  

- Otrok se seznani z ţivljenjem nekoč z ogledom filma Srečno, Kekec. 

- Pridobiva informacije iz različnih virov (zapisi, predmeti, fotografije). 

 

Otroci so začeli od doma prinašali zapise osebnih zgodb dedkov in babic, stare 

predmete in fotografije. Aljaţ je prinesel film Srečno, Kekec. 
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        Fotografija 7: Branje zapisov       Fotografija 8: Ogled video filma Srečno, Kekec 

 

 EVALVACIJA: 

Otroci  in starši so od doma začeli prinašati zapise, predmete, fotografije. Predmete smo 

skupaj poimenovali, jih opisovali, povedali, za kaj so jih uporabljali. Brali smo zapise 

osebnih zgodb dedkov in babic. Otroci so o vsebini zapisa tudi pripovedovali. Predmete 

smo skupaj odnesli na hodnik in poiskali ustrezen prostor za razstavo. Pri vsakem 

predmetu postavili listek z napisom, kako se ta imenuje, čemu je bil namenjen v starih 

časih. Zapise in fotografije so otroci prilepili poleg svojih odgovorov na anketno 

vprašanje. Fantek je prinesel film Srečno, Kekec, ki smo si ga skupaj ogledali. V 

vsebini filma je bilo lepo prikazan  način ţivljenja nekoč (hiše, delo, obleke, nabiranje 

zelišč, ţivljenje otrok …). Otroci so med ogledom postavljali različna vprašanja. Na 

vprašanje, ali take hiše danes še najdemo kje, so otroci odgovorili, da jih je kar nekaj še 

v vasi. Dogovorili smo se, da si jih naslednji dan tudi ogledamo. 
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Ugotovitve otrok po dejavnosti: 

 Otroci so hodili na pašo pasti krave in ovce. 

 Dekleta in ţene so delale na polju, moški na travniku. 

 Vse delo so opravljali ročno. 

 Nabirali so zelišča za zdravila in čaje. 

 Predmeti in  posode so bili drugačni kot danes. 

 Veliko ljudi je spalo v eni sobi, nekateri na podu na slami ali senu. 

 Vsi so jedli iz ene posode z leseno ţlico. 

 Otroci so se igrali na travniku, ko so pasli krave in ovce.  

 

5. DAN: 

 IZVEDBA/POTEK: 

DEJAVNOSTI: 

- Otrok zbira, si ogleduje, ureja, se pogovarja ob fotografijah, predmetih, zapisih. 

- Si ogleda stare stavbe v vasi. 

- Obišče najstarejšo vaščanko na njenem domu. 

 

CILJI: 

- Otroke spodbujam, da iščejo nove informacije in preverjajo ţe poznane. 

- Otroke spodbujam k radovednosti, raziskovalnemu duhu. 

- Otrok prepozna stare stavbe in išče razlike z novejšimi.  

 

Prebirali smo nove zapise, opisovali predmete, si ogledovali fotografije in se ob njih 

tudi pogovarjali.  

 

 

 

 

 

 

     Fotografija 9: Opisovanje starih predmetov 
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Sprehodili smo se skozi naselje in si ogledovali stare stavbe. Te so v večini obnovljene, 

v nekaterih ljudje še ţivijo. 

 

 

   Fotografije 10, 11 in 12: Ogled starih stavb v vasi Dolţ 

 

Na poti smo naključno srečali tudi najstarejšo 95-letno vaščanko in jo vprašali, kako je 

preţivljala otroštvo. 

 

 

 

 

 

 

  Fotografije 13, 14 in 15: Pogovor z najstarejšo vaščanko vasi Dolţ 

 

 EVALVACIJA: 

Sprehodili smo se skozi naselje. Iskali smo stare stavbe in jih primerjali z novejšimi. 

Med pogovorom so otroci ţeleli videti tudi notranjost hiše. Ker so bile hiše zaprte, tega 

ni bilo moč videti. Na vprašanje, kje pa bi si jo lahko ogledali, so mi otroci dejali, da so 

si jo enkrat ogledali » nekje, kamor se je bilo potrebno odpeljati s kombijem«. Na 

vprašanje, kje bi dobili kombi, so odgovorili, da ga ima hišnik. Ob vrnitvi smo na list 

papirja, ki je bil prilepljen poleg telefona, poiskali tel. številko hišnika. Otrok, ki se je 

javil, da hišnika pokliče, je ob prvih besedah popolnoma utihnil. Nato se je javila 

deklica in prosila hišnika, če on ve, kam nas je peljal pogledat staro hišo. Rekel je, da ve 

in nam dal tel. številko (ker je to hiša njegove babice).Obljubil je tudi, da nas pelje na 

ogled. Po večkratnem vrtenju telefona niso otroci priklicali gospe, ki bi nam pokazala  
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notranjost hiše. Dogovorili smo se, da jo popoldan pokličem jaz. Kljub dogovoru bi bilo 

dobro, da bi gospo otroci še enkrat poklicali zjutraj. Na poti smo naključno srečali tudi 

najstarejšo 95-letno vaščanko. Na vprašanje, ali nam bi lahko ona povedala, kako je 

ţivela v starih časih, so otroci rekli da,  ker je stara. Pristopili smo k njej in na vprašanja 

otrok je gospa pripovedovala zgodbe iz svojega otroštva. Videlo se je, da otroci niso bili 

pripravljeni na vsebino vprašanj, zato so se ta ponavljala. Otroke sem motivirala s 

postavljanjem dodatnih vprašanj. Stavbe so otroci dokumentirali s fotoaparatom. Po 

vrnitvi smo si fotografije pogledali preko računalnika in jih obesili na pano. 

 

Ugotovitve otrok po dejavnosti: 

 da so hiše grajene iz kamenja,. 

 da so hiše iz lesa, 

 da so okna na starih hišah majhna, da jih ni veliko, 

 da so vse hiše majhne, 

 da so v nekaterih hišah imeli spodaj ţivali (krave, ovce), 

 da so ljudje ţiveli skromno, 

 da so ţe majhni otroci pomagali staršem pri delu, 

 da so bili starši zelo strogi do otrok. 

 

6. DAN: 

 IZVEDBA/POTEK: 

DEJAVNOSTI: 

- Otrok si ogleda notranjost stare domačije. 

- Videno s svinčnikom nariše na svoj list. 

 

CILJ: 

- Otrok spozna notranjost stare kmečke hiše, pomen in uporabo starih predmetov. 

 

S kombijem smo se odpeljali v sosednjo vas in si ogledali notranjost hiše iz leta 1819. 

Ob pripovedi dedinje smo raziskovali v črni kuhinji. V črni kuhinji so bile razstavljene 

posode za kuhanje na štedilniku na drva in peko v krušni peči, pripomočki (lopar,  
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burkle,..), milo iz leta 1880, omara iz hrastovega lesa itd … Soba je bila urejena 

skromno. Videli smo krušno peč, bogkov kot in odprtino v zidu, kjer je bila shranjena 

domača lekarna. Po vrnitvi v vrtec so otroci na list papirja s svinčnikom narisali stvari, 

ki so jih videli.  

 

 EVALVACIJA: 

Hišnik je prišel po nas in nas odpeljal v sosednjo vas na ogled notranjosti hiše. Ogledali 

smo si črno kuhinjo in sobo, ki pa je bila skromno opremljena. Otroci so si notranjost 

ogledovali v manjših skupinah, ker je bil prostor manjši. Zelo radovedna je bila ena 

izmed deklic. Ves čas je spraševala:«Zakaj so pa to rabili, zakaj pa to in to?« in kazala 

po predmetih. Tudi ostali otroci so bili aktivni, ves čas so postavljali vprašanja, 

otipavali predmete, jih preizkušali. Po vrnitvi so s svinčnikom risali črno kuhinjo. Na 

nekateri risbah so bili skoraj vsi predmeti, ki so jih otroci videli. Risbo so dodali 

razstavi. Da bi še utrdili znanje, smo se z otroki odločili, da oblikujemo dve različni hiši 

iz materiala, ki je bil v uporabi v starih časih. 

 

Ugotovitve otrok po dejavnosti: 

 Kuhinja je bila črna, ker so kurili ogenj na ognjišču. 

 Lončene posode so bile velike, ker je iz njih jedlo veliko ljudi. 

 Omara v sobi je bila poslikana z barvami, ki so jih naredili doma iz kamenja. 

 V sobi je bila krušna peč, na kateri so se pozimi greli, igrali, sušili orehe, sadje 

in zelišča. 

 V steni je bila odprtina, v kateri so shranjevali zdravila, ki so jih naredili doma. 

 Ob ognjišču je stalo milo, ki so ga naredili iz loja in cvetlic vijolic. 

 Vsaka hiša je imela bogkov kot, v katerem so molili. 

 Lopar in burkle so uporabili za polaganje posode in kruha v krušno peč. 
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Fotografije 16 - 21: Ogled notranjosti stare kmečke hiše. 

 

7. DAN: 

 IZVEDBA/POTEK: 

DEJAVNOST: 

- Otrok riše načrt hiše. 

- Oblikuje hišo iz naravnega materiala. 

 

CILJI: 

- Otrok se vţivi v vlogo arhitekta. 

- Otrok dokumentira svojo idejo z risbo in jo predstavi ostalim. 

- S pomočjo odraslega oblikuje hišo iz naravnega materiala. 

- Otrok spozna razliko med načinom gradnje in vrsto materiala iz starih časov in 

ga primerja z današnjim.  
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Otroci so prinesli nekaj novih predmetov, jih poimenovali, opisovali, povedali, za kaj so 

jih uporabljali. V vrtec so prinesli tudi dogovorjeni material za gradnjo hiš. Pri 

pogovoru smo ugotovili, da gradnje hiš ne moremo začeti, če nimamo načrta. Zato smo 

se najprej dogovorili, kašno hišo bomo oblikovali in narisali načrt za gradnjo.  

 

Oblikovali smo dve hiši: 

 eno smo naredili iz kamenja (spodnji del ), srednji del iz furnirja, streho iz 

slame, 

 drugo smo oblikovali iz gline in furnirja (streha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografije 22 - 27: Oblikovanje kmečkih hiš 
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 EVALVACIJA: 

Da bi nekako še dokumentirali lastnosti starih hiš, so otroci predlagali, da bi izdelali dve 

različni stari hiši. Najprej so otroci narisali načrt. Ves potreben material so prinesli od 

doma. Otroci so  pri izdelavi hišk skrbno upoštevali narisani načrt. Bili so zelo 

ustvarjali, kreativni in vztrajni. Dejavnost je potekala v sproščenem vzdušju. Med 

dejavnostjo so se otroci pogovarjali, medsebojno pomagali z idejami. Opaziti je bilo 

zadovoljstvo. Ponosni so bili na izdelke. Ţeleli so jih pokazati tudi otrokom iz šole, 

predvsem pa so komaj čakali, da izdelke vidijo tudi starši. Kljub temu, da se glina še ni 

posušila, smo hiši skrbno prenesli na hodnik, z namenom, da jih vidijo starši ob prihodu 

v vrtec.   

 

Ugotovitve otrok po dejavnosti: 

 Hiše so bile zgrajene iz kamenja, blata in lesa. 

 Strehe hiš so bile iz opeke in slame. 

 Hiše so bile različne velikosti, odvisno, kako bogati so bili lastniki. 

 V hišah so imeli tudi hlev za ţivino. 

 Ob hišah so stala poslopja. 

 V hiši so bile črna kuhinja in dve sobi. 

 

8. DAN: 

 IZVEDBA/POTEK: 

 

DEJAVNOST: 

- Priprava in peka kruha v krušni peči. 

- Ogled izdelave brezove metle in pripomočkov za izdelavo le-te. 

- Ogled in pogovor o delu na kmetiji nekoč in danes. 

- Poslušanje zgodb in pesmi 86-letne babice, prepevanje poznanih pesmi. 

- Ogled starih predmetov v obnovljeni stari kmečki hiši. 
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CILJI: 

- Otrok se seznani s pripravo, pripomočki in peko kruha v krušni peči. 

- Otrok spozna, da je bilo za laţje delo na kmetiji potrebno izdelati lastne 

pripomočke. 

- Otrok spozna, da so pripomočki oblikovani ročno in narejeni iz naravnega 

materiala. 

- Otrok spozna, da so besedila pesmic drugačna od sodobnih. 

 

Obisk enajstčlanske druţine je bila ţelja njihove hčerke Ţane. Ob pogovoru so ji starši 

obljubili, da jih lahko obiščemo. Ţeljo je posredovala tudi ostalim otrokom. Ker so bili 

ti navdušeni, je bil potreben le še dogovor o času obiska. Ob prihodu mamice v vrtec so 

se otroci tudi dogovorili za čas in dejavnost, ki jo bomo izvedli pri njih. 

Obiskali smo enajstčlansko druţino Bačar (devet otrok, oče, mama in babica), ki še 

vedno goji staro tradicijo ţivljenja. Ţivijo preteţno od pridelka, ki ga pridelajo doma. 

Otroci denar za šolanje prisluţijo poleti z nabiranjem gob, borovnic, zeliščnih roţ in 

pomagajo očetu pri zidavi krušnih peči. 

 

Oče nam je pokazal, kako izdela brezovo metlo, in pripomočke za izdelavo le-te. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiji 28 in 29: Izdelava brezove metle 

  



Šimic R. Učenje z raziskovanjem v vrtcu: »Ţivljenje na podeţelju nekoč« 

Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2012 

Stran 57 
 

 

Mama nam je prikazala pripravo in peko kruha v krušni peči. Zamesila je testo. Otroci 

so iz testa oblikovali majhne hlebčke, jih spekli  in pojedli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografije 30 - 35: Priprava in peka kruha v krušni peči 

 

86-letna babica nam je pripovedovala zgodbe iz otroštva, zapela nam je nekaj starih 

pesmi. 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 36: Pripoved zgodb iz otroštva 86-letne babice 
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Fotografija 37: Ogledali smo si ţivali na kmetiji 

 

V obnovljeni starejši hiši smo si ogledali nekaj starih predmetov (posode, sliko, 

platnene rjuhe) in črno kuhinjo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 38: Prostori in predmeti iz stare hiše 

 

 EVALVACIJA: 

Ko je Ţana med otroki dala pobudo, da njena mami peče kruh v krušni peči, je vzbudila 

njihovo radovednost. Za veliko otrok je bila to neznanka. Zanimalo jih je, kako to 

naredi, kaj potrebuje za peko in kje dobi sestavine, zato so razmišljali o tem, da bi tudi 

sami pekli kruh. Ţanina mamica je otroke ob prihodu popeljala v sobo, kjer pripravlja in 

peče kruh, jim pokazala postopek priprave, nato pa z otroki gnetla in oblikovala hlebčke 

kruha. Otroška radovednost je bila velika, saj so ves čas postavljali vprašanja. Med 

časom, ko je testo počivalo, so si otroci zunaj pri očetu ogledali izdelavo brezove metle 

in pripomočkov. Nekaj otrok ni moglo verjeti, da s takšno metlo iz vej lahko pometamo, 

zato nam je gospodar po končani dejavnosti prinesel veliko metel in z njimi so pometali 

po dvorišču. Veliko vprašanj se je porajalo tudi ob ogledu ţivali na kmetiji in ob poljih, 

na katerih je raslo ţito za kruh. Za presenečenje je deklica pripeljala še svojo 86-letno  
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babico, da nam je pripovedovala zgodbe iz otroštva in nam zapela nekaj starih pesmi. 

Ko je bil kruh pripravljen za peko, so ga premazali z rumenjakom, poloţili hlebček na 

lopar, Ţanina mami pa ga je skrbno poloţila v krušno peč med ţerjavico. Ko se je kruh 

spekel, so ga otroci zunaj za pripravljeno mizo pojedli. Med potjo v vrtec smo si 

ogledali še njihovo staro hišo in nekaj starih predmetov v njej. Ker so bili otroci polni 

doţivetij ţe na kmetiji, je bil ogled njihove stare hiše zanimiv le še peščici otrok. Po 

vrnitvi v vrtec so otroci doţivetja narisali na risalni list in oblikovali kruh iz slanega 

testa.    

Ugotovitve otrok po dejavnosti: 

 Kruh so v starih časih pekli v krušni peči. 

 Moko za kruh so mleli doma. 

 Pšenico, oves in rţ so sejali na polju in ga ročno tudi obdelali. 

 Jedli so črn kruh, ob praznikih belega in potico. 

 Metlo in ostale pripomočke za opravila pri hiši so naredili doma. 

 Kadar jim je pridelek uničila toča ali suša, so ljudje ostali brez hrane. 

 Ţivali na kmetiji so imeli za hrano in pomoč na polju, v gozdu, na travniku. 

 Ţivali so vlekle vozove, na katerih so se prevaţali ljudje. 

 Otroci so spoznali, da so besedila pesmic in zgodbic drugačna od današnjih. 

 Rjuha na postelji je bila tkana doma iz lana. 

 

 

9. DAN: 

 IZVEDBA/POTEK: 

 

DEJAVNOST: 

- Ličkanje koruze 

 

CILJ: 

- Otrok spozna postopek ličkanja koruze nekoč. 
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Ţelje otrok, da nas odpeljejo domov in pokaţejo dejavnosti, so bile vsak dan večje. 

Otroci so kar tekmovali, koga bomo obiskali na domu. 

Odločili smo se, da obiščemo kmetijo Klemenčič, kjer bomo ličkali koruzo. Mamica pa 

naj bi z deklicami pripravila koruzne ţgance in skuhala mleko za malico. 

 

 

 

 

 

 Fotografije 39 - 41: Ličkanje koruze 

 

 EVALVACIJA: 

Takoj po jutranjem krogu, kjer smo prebirali zapise in  urejali razstavo, smo po 

predhodnem dogovoru otrok z mamico dečka Davida odšli na kmetijo Klemenčič ličkat 

koruzo. Ličkanje naj bi izvedli na podu, koruzo bi obesili v »rešte«, za malico pa bi nam 

mamica skupaj z deklicami pripravila ţgance in mleko. Zaradi delavcev, ki jih je dobila 

tisti dan, nam ta ni mogla zagotoviti dejavnosti, kot smo si jih zamislili. So se pa otroci 

iz tega dogodka naučili, da pa kdaj posreduje tudi višja sila. Ličkanje koruze smo 

opravili na prostem. Kljub delno uspeli začrtani dejavnosti so bili otroci aktivni in 

veseli. Pripravo in kuhanje koruznih ţgancev smo izvedli v šolski kuhinji nekaj dni 

pozneje. Pripravljene ţgance so otroci ponudili Davidovi mami ob prihodu v vrtec. Bili 

so ponosni, ker jih je pohvalila, da so skuhali takšne ţgance, kot so jih kuhali v starih 

časih.  

Ugotovitve otrok po dejavnosti: 

 Koruzo so ljudje rabili za hrano ljudi in ţivali. 

 Koruzo so ličkali ljudje iz cele vasi, se druţili, prepevali in igrali stare kmečke 

igre. 

 Iz koruze so kuhali polento in ţgance. 

 Polenta in ţganci so bili pri nekaterih druţinah edini vir preţivetja. 
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10. DAN: 

 IZVEDBA/POTEK: 

DEJAVNOST: 

- Urejanje zapisov, predmetov, fotografij, izdelkov otrok 

- Pletenje z volno 

- Oblikovanje posodic iz gline 

- Oblikovanje figuric iz ličkanja 

- Izdelava namizne igre Špan 

 

 

CILJI: 

- Otrok pri urejanju razstave pridobiva dodatne informacije o ţivljenju ljudi na 

podeţelju. 

- Seznani se z načinom pletenja oblačil v starih časih. 

- Otrok spozna, da so bile igre in igrače narejene doma. 

 

Ponovno smo urejali zapise, predmete, dodajali smo fotografije dejavnosti, ki smo jih 

izvedli, risbe, izdelke otrok. Z vprašanji sem otroke napeljala na dejavnosti, ki so jih 

izvajali ljudje med prostim časom. Otroci so se odločili za delavnice: pletenje iz volne, 

izdelava posodic iz gline, izdelava figuric iz ličkanja, izdelava namizne igre Špan. Ker 

so predlagali štiri dejavnosti, so se otroci dogovorili, da v dejavnost vključimo še dve 

vzgojiteljici sosednje skupine in otroke. 

Pripravili smo delavnice. Po izbiri so otroci prehajali iz ene skupine v drugo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiji 42 in 43: Oblikovanje posodic iz gline 
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Fotografiji 44 in 45: Pletenje s pletilkami in volno 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiji 46 in 47: Izdelava figur iz ličkanja in koruze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografije 48 - 49: Izdelali smo namizno igro Špan. 

 

 EVALVACIJA: 

Otroci so izbirali dejavnosti po ţelji in uţivali v izdelovanju najrazličnejših izdelkov. 

Največ zanimanja je bilo pri izdelavi posodic iz gline in izdelovanju figuric iz ličkanja. 

Fantje so se pridruţili tudi dekletom pri pletenju z volno bolj iz radovednosti. Na 

vprašanje, zakaj nočejo plesti, je bil splošen odgovor, da »to ni za nas, to je za punce«. 

Zaradi velikega interesa bi z dejavnostjo nadaljevali tudi naslednji dan, vendar smo 

imeli napovedan obisk v šoli. Material smo pustili v ustvarjalnem kotičku, da so otroci z 

dejavnostjo nadaljevali naslednje dni. Nekateri otroci so z izdelovanjem figuric iz  
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ličkanja in pletenjem vztrajali še nekaj dni, tako da so pozabile na ostale igrače. Igro 

Špan se otroci igrajo še danes.  

 

Ugotovitve otrok po dejavnosti: 

 Posode, iz katerih so ljudje jedli, pili, so bile narejene iz gline in so jih naredili 

lahko doma ali pa  kupili pri lončarju. 

 Otroci so imeli igrače le, če so jih starši ali sami naredili doma. 

 Druţabne igre so si otroci ali odrasli narisali sami. Figure so oblikovali iz lesa, 

ali so uporabili zrnja fiţola, koruze, boba, kamenčke. 

 Pletena oblačila so mame naredile iz volne, pletle so jih pozimi na peči. 

 Nit iz volne, ki so jo dobile od ovc, so spredle na kolovratu. 

 

11. DAN: 

 IZVEDBA/POTEK: 

DEJAVNOST: 

- Otrok sodeluje pri uri pouka naravoslovja v »stari šoli«. 

- Otrok riše stare predmete z ogljem. 

 

CILJI: 

- Otrok spozna način poučevanja v šoli nekoč. 

- Spozna vlogo učitelja in učenca, odnos in spoštovanje med njima, šolska pravila. 

- Otrok se seznani s tehniko risanja z ogljem. 

 

Dan stare šole. Učiteljice razrednega pouka so skupaj z učenci 1., 2. in 3. razreda 

prikazale uro pouka naravoslovja – poznavanje starih predmetov. Poudarek je bil na 

vlogi učitelja in učenca, odnosu in spoštovanju med njima, šolskih pravilih … 
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Fotografije 50 - 55: Dan »stare šole« 

 

 V knjigah smo zasledili, da včasih za risanje niso imeli barvic, flomastrov, ampak 

oglje. Zato smo se odločili, da po vrnitvi iz razreda narišemo stare predmete z ogljem. 
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Fotografije  56 - 58: Risanje starih predmetov z 

ogljem 

 

 

 EVALVACIJA: 

Med raziskovanjem sem jih spodbujala k razmišljanju, ali so otroci v starih časih tudi 

hodili v šolo. Kljub večini pritrdilnih odgovorov  so bili otroci negotovi. Na dodatno 

vprašanje »Kje pa bi izvedeli?« so dejali, da to vedo učiteljice, »Ker one vse vedo.«. 

Skupaj smo odšli do dveh učiteljic, da slišimo njihova mnenja. Slišano smo s skupnimi 

močmi zapisali, delno tudi narisali in primerjali odgovore obeh učiteljic. Otroci so prišli 

do ugotovitev, da so si odgovori podobni. Da pa bi nam otroci iz šole pokazali, kako so 

se nekdaj učili, je prišlo povabilo s strani otrok razredne stopnje. Na povabilo šolskih 

otrok in učiteljic smo sodelovali pri uri naravoslovja – poznavanje starih predmetov. 

Poudarek je bil na vlogi učitelja in učenca, odnosu in spoštovanju med njima in šolskih 

pravilih, ki pa so bila zelo stroga. Otroci so bili na začetku zelo prestrašeni, vendar so 

kljub strogim pravilom aktivno sodelovali. Po pogovoru z otroki jim je bil dan v stari 

šoli pravo doţivetje.  

 

Po vrnitvi iz razreda smo risali stare predmete z ogljem – tehniko, po kateri malokrat 

posegamo. Otroci so novo tehniko lepo sprejeli. Ugotovili smo, da slika z ogljem ni 

obstojna, ker se briše. Oglje smo dodali v likovni kotiček, kjer bodo imeli otroci 

moţnost vsakodnevno posegati po njem. Narisane risbe smo dodali razstavi. Po končani 

dejavnosti smo si preko kamere ogledali posnetke iz šole. Za starše pa smo na hodniku  
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ob prihodu v vrtec preko računalnika predvajali posnetke dejavnosti v šoli. Otroci so ob 

prihodu staršev doţiveto pripovedovali o aktivni udeleţbi. Dogodek so opisovali še 

naslednji dan v vrtcu. 

 

Ugotovitve otrok po dejavnosti: 

 Pred pričetkom pouka so otroci dali zaobljubo učiteljici. 

 Otroci so morali sedeti ves čas pri miru, z rokami naslonjenimi na hrbet. 

 Učiteljice so otroci vikali. 

 Učiteljice so bile zelo stroge. 

 Imeli  so kazni (klečanje na ajdi, otroke so po pouku zaprli v razred, po pouku so 

morali pomagati učitelju pri delu, bili so tudi tepeni z metrom ali šibo). 

 Učiteljica je imela veliko avtoriteto v razredu. 

 Šolska pravila so bila zelo stroga. 

 Vsak dan je učiteljica pregledala otroške roke, če so umite, sicer so jih dobili po 

prstih z metrom. 

 Pred vsakim odgovarjanjem so morali otroci dvigniti roko in počakati, da jim je 

učiteljica dovolila spregovoriti. 

 Učiteljico so vedno klicali »gospa učiteljica«. 

 Oglje in kamenčki so bila pisala, ki so bila dostopna vsem otrokom. 

 Malo otrok je imelo svinčnik in zvezek. 

 Pisali so na tablice, napisano so brisali s krpami. 

 

12. DAN: 

 IZVEDBA/POTEK: 

DEJAVNOST: 

- Otrok sodeluje pri izvedbi starih iger. 

 

CILJ: 

- Otrok spozna vsebino in način igre v starih časih ter  jo primerja z današnjim 

časom. 
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V pogovoru z učiteljicami so izvedeli, da so otroci kljub delu na kmetiji imeli čas tudi 

za igro in druţenja. Na vprašanje, kje bi dobili zapise iger, so otroci predlagali, »da jih 

poiščemo v knjigah, da jih lahko dobimo na računalniku, da nam jih bo povedali 

učiteljica in otroci v šoli«. Otroci so se razdelili v tri skupine in šli po predlagani poti do 

informacij. Skupaj smo izbrali tri različne igre iz različnih virov in se jih naučili. 

Naučili smo se izštevanko: 

Dve pšenički, dve potički, 

dva kapuna, mlada kljuna 

in dve rački ţlobudrački, 

na zaprčku štirje mački,  

a med njimi siva miš, 

vija, vaja, ti loviš! 

 

Na igrišču smo se igrali stare igre: 

ŠKARJICE BRUSIT: Otroci z izštevanko določijo, kdo bo brusil škarjice, nato si 

poiščejo vsak svoje drevo, zid, količek. Med njimi hodi brusač škarjic, brusi kazalec ob 

kazalec in govori: »Šlik–šlak, škarjice brusim, šlik-šlak, škarjice brusim…« Ustavi se 

pri enem od otrok in vpraša: »Ali imate pri vas kake škarjice za nabrusit?« Otrok 

odgovarja: »Pri nas ne, ampak tam preko!« in pokaţe na enega otroka. Brusač se napoti 

v nakazano smer, otroci pa za njegovim hrbtom zamenjajo svoja mesta. S kretnjami se 

dogovorijo, s kom bodo zamenjali, in hkrati pazijo, da brusač ne zasede izpraznjenega 

mesta. Če brusaču uspe, da najde nezasedeno mesto, ga nadomesti tisti, ki ostane brez 

njega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiji 59 in 60: Igra Škarjice brusit 
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PETELINJI BOJ: Tekmeca se postavita drug proti drugemu. S prekriţanimi rokami 

začneta skakati po eni nogi in se zaletavata drug v drugega. Kdor izgubi ravnoteţje in 

stopi na drugo nogo, mora iz igre. Zmagovalec je tisti, ki zadnji ostane na »bojišču«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiji 61 in 62: Igra Petelinji boj 

 

BUČE KRASTI: Izštevanka določi gospodarja in tatu, vsi drugi so buče. Buče poleţejo 

po tleh. Ko pride gospodar na polje, buče ţe toliko zrastejo, da dvignejo glave. 

Gospodar jih zadovoljno ogleduje in govori. »Lepo rastejo, kmalu bodo trde buče!« Ko 

pride drugič, buče ţe klečijo in zorijo, vendar še niso dovolj zrle, in govori: »Ta še ni, ta 

še ni, a bo kmalu!« Ob tretjem obisku buče ţe stojijo in gospodar ugotovi, da so ţe 

dovolj zrele. Govori: »Ta bi bila, ta tudi, tudi ta je dobra!« Odloči se, da jih bo pobral z 

njive. Medtem se na njivo prikrade tat, ki se je dotlej skrival. Ukrade nekaj buč in jih 

odpelje s seboj. Ko začne gospodar pobirati buče, opazi tatvino. Z bučami, ki so rasle na 

njivi, napade tatu. Kdor ujame tatu, je tat v naslednji igri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiji 63 in 64: Igra Buče krast 
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 Z oljno belo barvo smo na asfaltno površino narisali igro Ristanc, z namenom in ţeljo 

otrok, da bi se igro igrali še naslednje dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografiji 65 in 66: Igra Ristanc 

 

 EVALVACIJA: 

Otroci iger niso poznali, zato je bila motivacija za učenje velika. Igre smo kar nekajkrat 

ponovili na ţeljo otrok. Otroci so ugotovili, da so večino prostega časa preţivljali na 

prostem v druţbi vrstnikov. Ugotovili so, da je vsebina iger vzeta iz takratnega 

ţivljenja. Otroci so imeli teţavo pri skrivanju, saj niso vedeli, da se skrijejo za deblo 

drevesa tako, da ga oseba, ki ga je iskala, ne more videti, ampak so objemali deblo in 

naslanjali glavo k deblu, misleč, da ga ne vidijo. Ugotovila sem, da se otroci skrivalnic 

v naravi ne znajo igrati, zato smo imeli kar nekaj dni teţave, da so se pravila igre 

naučili. 

 

Ugotovitve otrok po dejavnosti: 

 Veliko časa in druţenja so otroci preţivljali na prostem. 

 Za zabavo so se igrali igre,vsebina iger je iz takratnega ţivljenja. 

 Poleg šole in dela na kmetiji so imeli otroci čas za zabavo (ob nedeljah in 

praznikih, na paši …). 

 Veliko so plezali po drevju in se skrivali med drevesi. 

  



Šimic R. Učenje z raziskovanjem v vrtcu: »Ţivljenje na podeţelju nekoč« 

Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2012 

Stran 70 
 

 

13. DAN: 

 IZVEDBA/POTEK: 

DEJAVNOSTI: 

- Otrok ureja zapise, predmete, fotografije, izdelke. 

- Otrok pleše in poje ob zvokih harmonike. 

 

CILJI: 

- Otroke spodbujam, da iščejo nove informacije in preverjajo ţe poznane. 

- Otrok spozna, da so kljub trdemu delu na podeţelju našli ljudje čas za zabavo 

 

V jutranjem krogu smo prebirali zapise, ogledovali fotografije, urejali razstavo. 

Na obisk smo povabili harmonikaša. Deklice so se oblekle v obleke in predpasnike, na 

glavi so imele rutke. Dečki so oblekli brezrokavnike, na glavi so imeli klobuke. Ob 

igranju harmonike smo plesali in peli. Dečki so se igrali staro igro (podajanje klobukov 

iz ene glave na drugo). To igro so se v starih časih igrali na »ohcetih«.  

Skupaj smo se naučili plesa Peričice in Čajnik. 
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Fotografije 67 - 72: Ples in igra  

 

 EVALVACIJA: 

Na vprašanje, ali so se zabavali v prostem času tudi starejši ljudje, je odgovor bil, da so 

ti plesali in veliko peli. Gašper je povedal, da njegov bratec zna igrati na harmoniko, 

zato bi ga lahko povabili v vrtec. Otroke sem spomnila, da si naj na fotografijah 

pogledajo, kako so bili oblečeni v starih časi. Predlagali so, da si v šoli sposodimo 

obleke in brezrokavnike, od doma pa bi deklice prinesle predpasnike in rutke, fantki pa 

klobuke. Gašper je tudi rekel, da so se doma enkrat igrali s klobuki, in predlagal, da bi 

nas on lahko to naučil. Predlagano igro smo ob zvokih harmonike tudi izvedli. Naučili 

smo se še plesa Peričice in Čajnik. Otroci so si pripravili čudovito vzdušje. Dejavnost 

smo dokumentirali s kamero in fotoaparatom. Po dejavnosti smo si posnetke tudi 

ogledali in jih komentirali. 

Ugotovitve otrok po dejavnosti: 

 Otroci so plesali v šolah na prireditvah. 

 Po vaseh so prirejali veselice, kamor so hodili plesat. 

 Plesali so na »ohcetih«. 

 Plesali in peli so tudi ob druţenjih na vasi pod lipo. 

 Igrali so na doma narejene inštrumente (na pokrovke, na strgalo za pranje 

perila, piščali … ). 
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8.4 Četrta faza: Rešitve oziroma odgovori na vprašaja 

 

14. DAN: 

 IZVEDBA/POTEK: 

DEJAVNOST: 

- Pregled in urejanje zbranih informacij 

- Ogled domnev, ugotavljanje pravilnih in nepravilnih domnev 

 

CILJI: 

- Otrok strne pridobljene informacije. 

- Otrok ozavesti, kaj se je novega naučil tekom raziskave. 

 

Ob zaključku projekta sem se z otroki usedla na hodnik in skupaj smo poslušali 

domneve, ki so nastale na začetku projekta. Še enkrat sem jim predvajala posnetke 

domnev na diktafonu. Nato smo si ogledali celotno razstavo, ki je bila postavljena na 

hodniku, da smo obudili dejavnosti, preko katerih smo spoznavali ţivljenje ljudi na 

podeţelju nekoč. Po ogledu smo na plakat napisali vse, kar smo se naučili v času 

izvedbe projekta. Otroci so se ob ogledu prav zabavali in ugotovili, da so se pred 

raziskovanjem o marsičem motili. Vse te njihove zmote so se jim zdele zabavne, hkrati 

pa so ugotovili, da so bile domneve povezane z današnjim časom. Kljub temu, da je bilo 

predhodno znanje otrok o ţivljenju na podeţelju nekoč veliko, smo si pridobili še veliko 

dodatnih informacij. Otroci so z ogledi in dejavnostmi sproti dobivali odgovore na 

zastavljena vprašanja. Ugotovitve otrok sem si po vsaki dejavnosti tudi zabeleţila. 

 

Ugotovili so:  da se ustno izročilo prenaša v treh starostnih generacijah, da se o vsem 

tem pogovarjajo tudi v šoli in doma, da se ohranjajo in obnavljajo hiše, da ljudje cenijo 

predmete, ki jih najdejo, da obujajo stare šege in navade z različnimi prireditvami, 

druţenji (ob ličkanju, košnji …), doma kuhajo in pečejo stare jedi in da se način 

ţivljenja skozi čas spreminja. Vse ostale ugotovitve so zabeleţene po vsaki dejavnosti. 
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    Fotografiji 73 in 74: Zapis domnev na plakat 

 

8.5 Peta faza: Uporaba novih spoznanj 

 

15. DAN: 

Vse, kar smo se naučili v projektu zaprtega tipa, so otroci preko razstave in ogleda 

video posnetkov ter poslušanja njihovih komentarjev na diktafonu predstavili mlajši 

skupini otrok iz vrtca, otrokom prvega, drugega in tretjega razreda OŠ ter njihovim 

učiteljicam. Projekt smo predstavili tudi staršem in starim staršem na skupni prireditvi. 

Prireditev smo popestrili z igrami in izdelovanjem punčk iz cunj. Video posnetke in 

fotografije dejavnosti, zbrane na zgoščenki, so otroci dobili za spomin. 
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Fotografije 75 - 80: Razstava projekta 
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9 EVALVACIJA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

 

 

1. Ali je raziskovanje omogočilo večjo mero aktivnega sodelovanja 

predšolskih otrok v procesu reševanja problema? 

 

Prednost raziskovalno naravnanega učenja je v tem, da je otrok aktiven v vseh fazah 

projekta, s tem pa prevzema odgovornost pri reševanju problema.  

Otroci so bili ves čas raziskovanja aktivni. Z radovednostjo so iskali odgovore na 

zastavljena vprašanja. Vsaka dejavnost jim je predstavljala izziv, vsaka nova 

informacija pa veliko zadovoljstvo. Ţe sam proces dela, ki ga niso vajeni, jim je bil na 

nek način spodbuda in motivacija za delo. Vsak dan so čakali in spraševali, kaj bomo 

delali. Ponosni so bili, da so lahko sami zbirali način  in kraj dejavnosti, kar jih je 

dodatno pritegnilo k delu. Veliko je bilo iskanja informacij zunaj vrtca, na domu otrok, 

na kar so bili zelo ponosni. Dodatno motivacijo jim je dajalo to, da so svoje izdelke 

lahko pokazali otrokom in učiteljicam iz šole in otrokom iz vrtca. Pogosto so se ob 

dokumentiranem gradivu zadrţevali tudi s starši, nad čemer so bili vsi zelo zadovoljni. 

K aktivnemu sodelovanju otrok pri projektnem delu je pripomoglo tudi dobro in 

kvalitetno sodelovanje s starši in prebivalci vasi. Lahko rečem, da je bila pri vseh 

otrocih razvidna večja mera aktivnosti kot sicer pri tradicionalnem poučevanju. 

 

2. Katere metakognitivne spretnosti so otroci pridobili preko metode 

raziskovanja? 

 

Metakognitivne strategije nam pomagajo kontrolirati različne vidike mišljenja in učenja, 

z njim pa tudi uravnavamo učni proces. 

Otroci so se skozi projekt naučili, kako načrtovati in izvajati dejavnost, kako prepoznati 

problem, kako izraziti, zabeleţiti in preveriti svoje domneve, kako in katere vire 

informacij zbrati ter pridobljene informacije znati zabeleţiti in urediti, pridobljene 

informacije in izkušnje pa uporabiti pri reševanju problema. Sami so predlagali, kaj 

zabeleţiti na plakat, katera vprašanja jih zanimajo, kako in katere informacije  
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dokumentirati ter samostojno izdelali načrt za izpeljavo posameznih dejavnosti. 

Evalvirali smo rezultate glede na cilje, ki smo si jih zastavili, razmišljali o stvareh, ki so 

se zgodile med učenjem, o procesu učenja in se o tem pogovarjali. 

Otroci so skozi projekt oblikovali sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje 

problemov. 

 

3. Katere socialne in druge spretnosti so otroci pridobili preko metode 

raziskovanja? 

 

S strani vzgojitelja je bilo potrebno zagotoviti sproščeno vzdušje v skupini, kar je pogoj 

za uspešno socialno učenje.  

V vseh fazah raziskovanja so bile dejavnosti zastavljene tako, da so pri otrocih vzbudile 

občutek za medsebojno sodelovanje in dogovarjanje. Skupaj so iskali odgovore na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. Otroci so si z dejavnostmi razvijali sposobnost 

upoštevanja mnenj, čustev, ravnanj drugih. Razvijali so si strpnost in s tem izboljšali 

spoznavanje sebe in zavesti o prisotnosti drugih v skupini. Pomembno je to, da so otroci 

sodelovali pri oblikovanju in sprejemanju pomembnih odločitev ter odgovornosti. Z 

nudenjem moţnosti in okoliščin za doseganje uspeha so otroci razvijali samopodobo, 

spoznavali sebe, dosegali upoštevanje osebnosti in spreminjanje vedenja. Svoja 

opazovanja, misli, čustva, potrebe, ţelje so se naučili izraziti z besedo. Skupaj so 

reševali probleme, s katerimi so se srečali, se med seboj dogovarjali, sprejemali stališča 

drug drugega, poskušali razumeti vedenja, občutja drugih in menjavali vloge (vloga 

vodje, organizatorja). Poudarjali smo vljudnost pri medsebojnem komuniciranju in z 

ljudmi, ki so sodelovali v projektu. Otroci so se veliko naučili tudi preko izkustvenega 

učenja, saj so preko stika s konkretnimi materiali prihajali do posameznih spoznaj. 

Takšen način je otrokom omogočil, da so iskali odgovore na neko raziskovalno 

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

Otroci se urijo ob takem načinu soodgovornosti v procesu učenja, kritičnega mišljenja, 

načrtovanja, sodelovanja, samostojnega iskanja informacij in urejanja. Znanje, ki so ga 

pridobili na osnovi lastnih izkušenj in spoznanj, pa je trajnejše. 
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4. Kakšni bodo rezultati evalvacije projekta - v prepoznavanju prednosti in 

pomanjkljivosti pristopa? 

 

V procesu raziskovanja so uţivali tako otroci kot jaz. Otroci so preko raziskovanja 

pridobili številna znanja in izkušnje o tem, kakšno je bilo ţivljenje na podeţelju nekoč. 

Prav vsak otrok, ki je sodeloval pri raziskovanju, je znal povedati, kaj se je novega 

naučil o otroštvu svoje babice in dedka ter našel odgovore na številna vprašanja, ki so se 

mu porajala na začetku in tekom raziskovanja. 

Natančno formuliranje vprašanj in dobro pripravljena uvodna motivacija je vzbudila 

zanimanje in radovednost za začrtan problem. Glede na njihovo predznanje, ki sem ga 

dokumentirala  z diktafonom in risbicami, smo lahko na koncu projekta ugotavljali, kaj 

smo se novega naučili oz. v čem smo se motili. V vseh fazah projekta so otroci aktivno 

sodelovali in bili motivirani za raziskovanje ter izkazovali ţeljo po spoznavanju novega. 

Na to kaţejo številna vprašanja, ki so se otrokom porajala tekom projekta. Pojavile so se 

oblike sodelovalnega učenja. Trdim, da se otroci ob takšnem načinu ne učijo le vsebin 

in znanja, ampak veliko več. Otroci se veliko naučijo tudi preko izkustvenega učenja.  

Če bi imela čas za nadaljevanje projekta, bi se zagotovo odločila, da igralnico 

spremenim v čas naših dedkov in babic, da bi otroci še dodatno doţiveli kanček utripa 

preteklosti. V takem načinu dela z otroki vidim le prednost, saj otroci z lastno 

aktivnostjo pridobijo izkušnje in trajnejše znanje. 

. 
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10 SKLEPNE MISLI 

 

 

 Otroci so predhodno ţe veliko vedeli, kar me je presenetilo. Zelo sem zadovoljna nad 

izvedbo projekta.  Način izvedbe je bil drugačen, kot sem vajena. Moja vloga ni bila 

podajanje izdelanega objektivnega znanja, temveč organizacija in pomoč otrokom pri 

samostojnem iskanju odgovorov, dokumentiranju in analiziranju podatkov. Otroci so 

bili zelo motivirani, po mojem mnenju zato,  ker so sami predlagali in izbirali 

dejavnosti. Veliko smo bili izven vrtca, na domovih otrok. Otroci so z veseljem 

prinašali predmete, fotografije in zapise in se ob njih pogovarjali. Na začetku sem bila 

negotova, ali bom projekt izvedla oz. ali me bodo otroci popeljali v začrtano smer. 

Morda je bila negotovost zato, ker se še vedno preteţno  posluţujemo tradicionalnega 

poučevanja otrok. Predvsem pa me je obremenjevalo, kaj bom tekom projekta pokazala 

staršem. Projekt je potekal po zastavljenih korakih. Otroci so veliko radovednost in 

ţeljo po spoznavanju neznanega pokazali s svojim aktivnim sodelovanjem. Izraţali so 

zadovoljstvo ob uspehu, do katerega so prišli z lastno aktivnostjo.    

 

Ves čas smo dopolnjevali razstavo s predmeti, fotografijami, članki, z zapisi staršev, 

dedkov in babic ter našimi izdelki, si ogledali video posnetke, poslušali komentarje 

otrok. Na koncu našega projekta smo izdelali plakat, na katerem smo prikazali naše 

končno znanje, ki smo ga kljub velikemu znanju na začetku še nadgradili. Razstavo 

izdelkov in predmetov ter zapise na plakatu smo predstavili skupini Piščančkov ter 

otrokom in učiteljicam prvega, drugega in tretjega razreda. Projekt smo predstavili tudi 

staršem  in starim staršem na skupnem srečanju, ki smo ga popestrili z igrami in 

izdelovanjem punčk iz cunj. 

 

V veliko pomoč so mi bili starši, ker so bili pripravljeni sodelovati. Spletli smo prijetno 

vez med sabej. Čutiti je bilo sproščenost, da se tradicija ohranja predvsem v druţinah, 

kjer je veliko otrok, kjer starši ostajajo doma na kmetijah in so za preţivetje odvisni od 

njih. Velika je povezanost med druţinami, zato si pomagajo med seboj z različnimi 

opravili in druţenji, s tem pa prenašajo sporočila na mlajši rod. 
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Cilj projekta, ki smo si ga zastavili, je bil uresničen, saj je naše raziskovanje doseglo 

svoj namen.  Otroci so spoznali, da je bilo ţivljenje dedkov in babic drugačno, skromno 

in teţko.  

 

 Po dolgoletnem poučevanju in izkušnjah v predšolski vzgoji mi je projekt, ki sem ga 

izvedla, ena izmed številnih prednosti pri poučevanju otrok. Še vedno se 

obremenjujemo z dejstvi, da je otrokom treba ponuditi čim več snovi, ki pa je zanje 

velikokrat abstraktna in kratkotrajna, pozabljamo pa, da je proces do osvojitve cilja 

dostikrat bolj pomemben, za kar pa je potrebno veliko več časa.  

 

Čeprav ima vzgojitelj v procesu raziskovanja drugačno vlogo, pa to nikakor ne pomeni, 

da je laţja. Od njega zahteva veliko energije, potrpeţljivosti in strokovnosti. 

 

Pri raziskovanju bi vsekakor ponudila več AV-sredstev otrokom, da bi z njimi sami 

dokumentirali dejavnosti.  

 

V bodoče se bom še posluţevala projektov, saj mi je dalo veliko zagona in osebnega 

zadovoljstva, ko sem gledala otroke, s kakšnim ponosom so se lotili raziskovanja, kako 

so se veselili vsake nove informacije, novega izdelka, nove dejavnosti …Med nami se je 

vzpostavil demokratičen, enakopraven odnos, ki je temeljil na interakciji, poslušanju, 

medsebojnem sodelovanju in razumevanju.  

 

Skozi celotno raziskovanje je prevladovalo sproščeno in prijetno vzdušje, polno veselja 

in radosti ob novo odkritih informacijah. 
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