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IZVLEČEK 

V diplomskem delu sem preučevala kako so predšolski otroci na podlagi opazovanja in 

izvajanja preprostih poskusov usvajali ali rekonstruirali pojme kot sta plin in zrak. Preko 

opazovanja izvajanja poskusov in zapisovanja otroških komentarjev o rezultatih poskusov 

sem preverjala doseganje ciljev posameznih enot, vezanih predvsem na gornja dva pojma. 

Podatki so bili pridobljeni z deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja, vrednoteni s 

kvalitativno analizo in predstavljeni opisno ter grafično. Večina otrok je usvajala in 

rekonstruirala pojme v skladu s svojim miselnim razvojem kar pomeni, da so omenjena pojma 

prepoznali, niso pa ju znali popolnoma razlikovati. Vendar lahko na podlagi rezultatov 

ugotovimo, da je metoda, ki je temeljila na opazovanju rezultatov preprostih poskusov in 

samostojnem izvajanju pripomogla k začetku spreminjanja alternativnih pojmov in začetku 

rekonstrukcije naivnih predstav v smeri znanstvenega pojmovanja.  
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HANDS-ON APPROACH TO SCIENCE CONCEPTS IN 

KINDERGARTEN  

 

ABSTRACT 

The scope of this thesis is focused on how kindergarten children on the basis of observation 

and performing simple experiments are able to acquire and reconstruct some basic scientific 

concepts e.g. gas and air. Through observing children’s performance and comments on the 

results of experiments it was possible to infer howchildren achieve the objectives of the 

individual units, mainly related to the above two concepts. The data were collected using the 

descriptive method of educational research, analyzed and presented descriptively and 

graphically. The majority of children assimilated and reconstructed the concepts in 

accordance with their cognitive development, i.e. they identified the mentioned concepts, but 

were not able to differentiate them entirely. Based on the results of the research it can be 

claimed that the method of conducting simple experiments and observing the outcomes 

helped change alternative concepts and began a reconstruction of naive notions toward 

scientific conceptualization. 
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1.0 UVOD 

 

V naravi človeka je, da želi raziskati stvari, ki ga obdajajo in doumeti pojave, s katerimi se 

dnevno srečuje. To prvinsko hotenje izražajo že najmanjši otroci, ki pa imajo v primerjavi z 

nami, odraslimi, določeno prednost. Ta prednost je njihova brezmejna radovednost in želja po 

odkrivanju novega in to brez predsodkov in omejitev, ki nam jih med odraščanjem  privzgoji 

družba. Zato je potrebno otrokovo željo izkoristiti in mu ponuditi čim več priložnosti za 

samostojno udejstvovanje pri spoznavanju in raziskovanju narave, saj jo bo lahko le na ta 

način začutil, z njo zaživel in dojel pomen njunega sobivanja.  

Otrok si na podlagi izkušenj izoblikuje svoja prepričanja o pojavih in pojmih, s katerimi se 

srečuje v življenju. Skuša jih osmisliti in vpeljati v svoj svet predstav tako, da se novo 

spoznanje kar najbolje sklada z že obstoječim znanjem. Ta, pogosto intuitivna in naivna 

prepričanja ter razlage pa običajno odstopajo od znanstvenih resnic, zato jih je potrebno 

preoblikovati. Ker si ljudje najbolje zapomnimo in najlažje razlagamo stvari, ki jih naredimo 

sami, je strategija samostojnega eksperimentalnega dela idealna za preoblikovanje naivnih 

otroških predstav. Gre za neko vrsto izkustvenega učenja, kjer otroci najprej opazujejo 

demonstracijo eksperimenta, sodelujejo pri izvajanju, na koncu pa eksperiment v celoti sami 

izvedejo. Eksperimentiranje se prepleta z učiteljevo razlago, ki izhaja iz rezultatov poskusa in 

predhodnih otroških pojmovanj. Tak pouk zgodnjega naravoslovja otrokom omogoča razvoj 

spretnosti in sposobnosti, ki jim bodo koristile pri nadaljnjem šolanju in spoznavanju 

naravoslovja kot znanosti.  

Mene pa je kot bodočo učiteljico kemije zanimalo, kako si predšolski otroci predstavljajo 

kompleksnejše, abstraktnejše pojme, kot sta plin in zrak, kakšne so njihove preproste razlage 

o teh pojmih in ali so sposobni te svoje razlage tudi spreminjati.  Zato sem v šolskem letu 

2011/2012 izvedla raziskavo, v katerih sem preverjala, kako otroci na podlagi opazovanja 

rezultatov preprostih poskusov, povezanih z zgoraj omenjenima pojmoma, usvajajo novo 

znanje in ali ti poskusi omogočajo razumevanje snovi in spreminjanje predhodnih preprostih 

razlag.  
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2.0 TEORETIČNI DEL 

2.1 KURIKULUM ZA VRTCE 

2.1.1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV KURIKULUMA 
Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, osnovan na analizah, predlogih in 

rešitvah, ki uokvirjajo koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih, kot tudi na sprejetih 

načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Z novimi 

pristopi in rešitvami dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje, tradicionalno delo v 

vrtcih. Oblikovan je za t. i. dnevne programe kot tudi za izpeljave dejavnosti v različnih 

programih, kot so poldnevni programi, krajši programi, vzgojnovarstvene družine, predšolska 

vzgoja na domu, seveda ob upoštevanju posebnosti, ki jih posamezen program zahteva. 

Kurikulum za vrtce vključuje temeljna načela in cilje predšolske vzgoje, izpostavlja pa tudi 

pomembnost otroka kot posameznika, ki v interakciji s svojim socialnim in fizičnim okoljem 

razvija lastno družbenost in individualnost. Pojem kurikulum je širši in celovitejši od pojma 

program. S seboj nosi premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah k poudarku na sam 

proces predšolske vzgoje, na celoto interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči. 

Vključuje pa tudi razne pogoje in omejitve, ki omogočajo in onemogočajo uresničevanje 

kurikula, kot tudi širok spekter t. i. prikritega kurikula. V njem so predstavljeni cilji, načela, 

temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju, globalni cilji in iz njih 

izpeljani cilji na posameznih področjih, primeri vsebin in dejavnosti, ki posamezna področja 

med seboj povezujejo in jih umestijo v dnevno rutino življenja otrok v vrtcu. Rdečo nit 

predstavljajo medpodročne vsebine, kot so moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna 

vzgoja, ki se prepletajo skozi vsa področja. Kurikulum za vrtce je namenjen vzgojiteljem, 

pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem in svetovalnim delavcem. Ob souporabi strokovne 

literature in priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje dejavnosti. 

(Kurikulum za vrtce, 1999) 

2.1.2 PODROČJE NARAVE V KURIKULU ZA VRTCE 
»Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno 

vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega 

življenjskega okolja in navad.« (Kurikulum za vrtce 1999: 37) Področje naravoslovja v 

kurikulumu izpostavlja pomembnost otrokove osebne izkušnje z živimi bitji in naravnimi 
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pojavi. Usmerjeno je k spodbujanju otrokovega samostojnega raziskovanja in odkrivanja, k 

postopnemu razvoju naravoslovnih pojmov, mišljenja, sklepanja, zmožnosti reševanja 

problemov, postavljanja hipotez, klasificiranja, iskanja bistva ter oblikovanja konceptov. Vse 

to so znanstvene metode v naravoslovju, ki pri otroku potekajo nezavedno. (Prav tam: 37) 

V Kurikulu za vrtce (1999) so v področju Narava navedeni globalni in podrobnejši cilji s 

primeri dejavnosti za posamezno starostno obdobje. Osrednje teme pa so otrokovo 

spoznavanje naravnega okolja, živih bitij in lastnega telesa. Poleg naravoslovnih ciljev je 

kurikulumu dodan še globalni cilj spoznavanja tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na 

področju tehnike in tehnologije, kar je v naravoslovju še kako uporabno.  (Novak idr. 2003) 

2.2 UVAJANJE NARAVOSLOVJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

2.2.1 NARAVOSLOVJE KOT SPOZNAVNO PODROČJE 
Naravoslovje je znanost, ki temelji na potrjenih znanstvenih resnicah in spoznanjih o naravi. 

(Prav tam: 9) Človek še nikoli doslej ni bil tako določen z znanostjo, tehnologijo in industrijo 

kakor danes. Včasih je veljajo, da narava obstaja neodvisno od človeka, v preteklem stoletju 

pa se je uveljavila misel, da je človek integralni del narave. Za njegov obstoj je pomembno 

sobivanje z naravo. (Krnel 1993) Raziskovanje narave je ena bolj zanimivih človeških 

dejavnosti in med drugim tudi dragocen vir za vse podrobnejše samospoznavanje. Pred 

uporabo novih znanstvenih dognanj v življenju pa je nujno kritično tehtanje možnih dobrih in 

slabih učinkov teh spoznanj na družbo in okolje. (Novak idr. 2003) 

Od nekdaj so se ljudje zanimali za svet okoli sebe, a si niso znali razlagati določenih naravnih 

pojavov, ki so ključno vplivali na njihova življenja, zato so to pripisovali nadnaravnim silam 

in tako se je širilo vraževerje. S takimi razlagami pa se niso zadovoljili posamezni 

predstavniki starih ljudstev, ki so začeli bolj sistematično raziskovati svet in njegov nastanek, 

zgradbo in lastnosti snovi, pomembnih za preživetje ter naravne pojave. Do konca 17. stol. so 

naravo obravnavali v okviru filozofije, ko pa so se začele uveljavljati nove znanstvene metode 

proučevanja (meritve, poskusi, opazovanja), se je znanost oddelila od filozofije in postala 

samostojna družbena vednost. Na začetku 18. stol., ko se je nakopičilo že kar precej novega 

znanja, so se kemija, biologija in fizika izoblikovale v samostojne znanosti, ki jih zaradi 

skupnega predmeta raziskovanja – narave, združujemo v naravoslovje. (Prav tam: str. 9) 
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Sodobni pogledi na znanost zavračajo prepričanje, da je znanost zbirka dejstev in zakonitosti, 

ki so stalna in nespremenljiva. Obstoječe teorije so plod raziskav, ki trenutno najbolje 

razlagajo stvarnost. Znanost je v stalnem razvoju, zato je ustvarjalna dejavnost, ki skuša iz 

zmede in navidezne nepovezanosti ustvariti red in smisel. (Krnel, v Marjanovič-Umek 2000) 

2.2.2 NARAVOSLOVJE V VRTCU   
V skladu z miselnim in osebnostnim razvojem začnejo otroci odkrivati, doživljati in 

spoznavati okolje že v samem začetku. Dejavnosti v okolju in na okolje vodijo k oblikovanju 

miselnih operacij in k oblikovanju temeljnih pojmov. Spoznavanje okolja je hkrati cilj in 

proces, razvija se mišljenje in oblikujejo se pojmi. Otroci s svojim delovanjem na okolje 

osnujejo lastna prepričanja in predstave, ki pa so naivna, laična. Taka prepričanja je povečini 

možno preprosto preveriti in začetno naravoslovje naj bi bilo prav to, preverjanje teh zamisli 

in predstav. Za to pa so potrebne določene spretnosti, t.i. naravoslovni postopki, kot so 

opazovanje, razvrščanje, merjenje, postavljanje hipotez, izvajanje poskusov, povzemanje 

rezultatov, posploševanje, s katerimi se prične naravoslovje v vrtcu. Tako naravoslovje 

povezuje mišljenje in dejavnosti, vzporedno se razvijajo naravoslovni postopki, oblikujejo se 

stališča in pojmi. Ob neposredni dejavnosti otrok se razvija razumevanje narave. (Prav tam:  

159)  

 V času, ko se ljudje vse bolj zavedamo pomembnosti sobivanja z naravo, je izrednega 

pomena, da se otrok začne že zgodaj znanstveno opismenjevati, saj bo tako razvil kritičen 

odnos do novih tehnologij in znanstvenih dosežkov, se jih učil pravilno uporabljati in 

vrednotiti v odnosu do narave. (Krnel 1993) Tak pogled na učenje naravoslovja je bližje 

znanstvenemu raziskovanju, saj naj bi potekalo po podobnih stopnjah in upoštevalo načela 

znanstvenega raziskovanja. Z lastnim raziskovanjem otroci ne spoznavajo le narave, ampak 

tudi poti in načine, kako se kaj odkrije, razišče in nauči. (Krnel, v Marjanovič-Umek 2000) 

Vendar pa mora biti to raziskovanje vodeno s strani odraslega, ki usmerja otrokovo napačno 

naivno, laično predstavljanje v strokovno ustrezno, seveda prirejeno otrokovi razvojni ravni 

mišljenja. S takim načinom učenja naravoslovja se bomo izognili kasnejšemu zavračanju le-

tega, kar je v naših osnovnih in srednjih šolah dokaj pogost pojav. (Novak idr. 2003) 
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Takšen način sodobnega učenja naravoslovja dobro povzema naslednji kitajski pregovor: 

»Slišal sem in sem pozabil. Videl sem in sem si zapomnil. Naredil sem in znam.« (Katalinič 

idr. 2007) 

2.3 METODE IN STRATEGIJE POUKA 

2.3.1 SPLOŠNO O METODAH POUKA  
 »To so teoretično utemeljeni in izkustveno preizkušeni uspešni racionalni načini delovanja, s 

katerimi subjekti izobraževalnega procesa, učitelji in učenci, uresničujejo svoje namene in 

dosegajo postavljene cilje izobraževalnega procesa. Gre za didaktično premišljen in 

optimalno urejen sistem aktivnosti poučevanja in učenja, ki mu je primarni cilj doseči 

določena znanja in spretnosti, razviti določene sposobnosti in druge relevantne lastnosti 

osebnosti.« (Jelavić, v Blažič idr. 2003: 331) 

Vedno bolj se poudarja pomembnost pouka, usmerjenega v učenca, zato naj učitelj/vzgojitelj 

pri načrtovanju pouka/dejavnosti daje prednost tistim metodam, ki omogočajo miselno 

aktiviranje učenca in ga aktivno vpletajo v oblikovanje spoznavnega procesa. Tako naj 

učitelj/vzgojitelj ne bo le prenašalec gotovega znanja, temveč spodbujevalec aktivnega 

učenja. (Ivanuš-Grmek idr. 2009)  

Metode so v didaktični teoriji opredeljene in razvrščene v skupine glede na učiteljevo 

aktivnosti oziroma glede na obliko in potek obravnave in predelave informacij. Teh 

klasifikacij je kar nekaj, Prodanović (1974, v Blažič idr. 2003) pa navaja klasifikacijo metod 

po funkcionalno-komplementarnih vidikih: 

• Verbalno-tekstualne  

• Ilustrativno-demonstracijske  in 

• Laboratorijsko-eksperimentalne metode. (Prav tam: 344) 

2.3.2 METODE ZGODNJEGA UČENJA NARAVOSLOVJA 

2.3.2.1 METODE PRIKAZOVANJA Z OPAZOVANJEM 

Metode prikazovanja temeljijo na spoznanjih o pomenu čutnega zaznavanja v procesu učenja 

in izkustvenega učenja. Pri tej metodi se smiselno povezujeta učiteljevo/vzgojiteljevo 
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prikazovanje in otrokovo opazovanje, ki preko zaznavanja in sprejemanja prehajata k 

nadaljnjim fazam miselne aktivnosti.  

Slika 1 prikazuje stopnje metode prikazovanja, kjer otrokova čutna aktivnost prehaja v 

miselno. Prehod iz čutne aktivnosti v miselno se zgodi pri preskoku iz zaznavanja in 

sprejemanja opazovanega v razumevanje in dojemanje opazovanega. 

Shema 1: Stopnje metode prikazovanja 

(Blažič idr. 2003: 368) 

Opazovanje je ena izmed temeljnih dejavnosti pri učenju naravoslovja, za katero je potrebna 

najmanjša miselna aktivnost, zato je to najpogosteje uporabljena metoda v vrtcu. Vendar pa je 

tudi opazovanje kot proces opredeljeno s kognitivnim razvojem, kjer mentalna struktura 

usmerja opazovanje in razlage opazovanega. Odvisno je od percepcije opazovalca in od 

naprej določenega cilja, ki temelji na otrokovih že pridobljenih pojmih. (Krnel 1993) Po 

Piagetu je ena glavnih značilnosti predoperacionalne faze centracija: nagnjenost k 

osredotočanju na en vidik situacije in zanemarjanje drugih, saj želijo otroci s čim manj 

podatki priti do končne razlage. Zato pride do oženja zaznav in usmerjanja pozornosti na 

določen predmet ne pa na interakcijo med posameznimi elementi opazovanega sistema. 

(Krnel, v Petek 2010) Za pojme ki so nastali med opazovanjem in eksperimentiranjem velja, 

da so trdnejši, odpornejši, bolj diferencirani in bolj povezani. Dokazi in podatki, zbrani med 

tovrstno aktivnostjo, vodijo do konstrukcije novega pojma. (Ivanuš-Grmek idr., 2009) 
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2.3.2.2 DINAMIČNO PRIKAZOVANJE IN DEMONSTRACIJA  

Z dinamičnim prikazovanjem prikazujemo objekte in pojave, ki imajo lastnosti gibanja 

oziroma se pojavljajo v obliki delovanja. Ker v mnogih primerih aktivnosti tudi sami izvajajo, 

otroke ta metoda bolj pritegne. Demonstriramo lahko različne naravne situacije (biološke, 

kemijske, fizikalne pojave), delovanje naprav in različne laboratorijske prikaze ter 

eksperimente. Vrednost demonstracije je v tem, da otroci sodelujejo in so izkustveno vpleteni 

v sam proces učenja, saj demonstracijo najprej izvaja odrasla oseba (učitelj, demonstrator), 

otroci pa sledijo, zaznavajo in skušajo pojav razumsko doumeti. Nato sledi izvajanje 

aktivnosti s strani otrok ob podpori odrasle osebe, na koncu pa otroci dejavnost v celoti 

izvedejo sami. S samostojnim izvajanjem si tako otroci pridobivajo veščine in spretnosti, ki 

ključno vplivajo na njihov psihomotoričen razvoj, kjer se prepletajo motorična in psihična 

oziroma miselno-analizatorska aktivnost. (Blažič idr. 2003) 

2.3.2.3 STRATEGIJA IZKUSTVENEGA UČENJA  

Izkustveno učenje je prišlo v veljavo pred nekaj desetletji kot odgovor na neustreznost 

tradicionalnega pouka, ki temelji predvsem na abstraktno simboličnem znanju. Izkustveno 

učenje pa se je izkazalo za uspešno predvsem v učinkovitem povezovanju med teorijo in 

prakso, izkustvenem spoznavanju resničnosti in konkretni akciji. Osrednjo vlogo pri 

tovrstnem učenju igra osebna izkušnja, ki jo posameznik poveže z že obstoječim znanjem 

tako, da se le-to nadgradi oziroma ustvari na novo. Utemeljitelj izkustvenega učenja je David 

Kolb, ki pravi, da je to: »proces, v katerem se ustvarja znanje s pretvorbo (transformacijo) 

posameznikove izkušnje.« (Kolb, v Ivanuš-Grmek idr. 2009: 20) Z izkustvenim učenjem 

dosežemo, da se ideje otrok, ki niso točno določene misli, preko neposredne izkušnje 

preoblikujejo. Pri tem pa se uspešno spreminjajo tudi pojmi, nove izkušnje se pridobivajo na 

podlagi že obstoječih.  

Neposreden stik z okoljem in izvajanje različnih aktivnosti v njem omogočajo doseganje 

čustveno motivacijskih ciljev, ki so osnova za doseganje drugih ciljev naravoslovnega 

izobraževanja (spoznavni, akcijski). (Golob 2001) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                      Hribovšek Martina: diplomsko delo 

 

 

8 

 

Po Kolbu (Ivanuš-Grmek idr. 2009: 21) je učenje cikličen proces, ki poteka v štirih fazah: 

1. faza – konkretna izkušnja 

2. faza – razmišljajoče opazovanje 

3. faza – abstraktna konceptualizacija – posplošitev in 

4. faza – aktivno eksperimentiranje – ponovno dokazovanje, uporaba v praksi. 

Slika 2 prikazuje faze izkustvenega učenja po Kolbu, ki naj bi se med seboj povezovale, ne 

glede na to, kje vstopimo v sam proces (ni nujno, da je konkretna izkušnja vedno začetna 

faza). 

 

Shema 2: Faze izkustvenega učenja 

(Kolb, v Ivanuš-Grmek idr. 2009: 21)  

2.3.2.4 EKSPERIMENT KOT METODA  ZGODNJEGA UČENJA NARAVOSLOVJA 

»Naravoslovni poskus v vrtcu predstavlja temelj zgodnjega učenja in poučevanja 

naravoslovja, saj omogoča spoznavanje in razumevanje pojmov in procesov, ki so del 

vsakdanjega življenja.« (Petek 2010: 76) Pri tem pa je potrebno poudariti otrokovo aktivno 

vključevanje v sam proces eksperimentiranja, saj mu tako damo možnost za sprejemanje 

novih informacij preko lastnih izkušenj.  (Petek in Grubelnik 2010)  
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Po mnenju Wissiak-Grmove in S. A Glažarja je eksperimentalno delo bistveni sestavni del 

pouka naravoslovja na vseh stopnjah poučevanja, saj lahko na ta način določene pojme 

potrdimo ali pa jih na osnovi eksperimenta izpeljemo. Uveljavljene oblike eksperimentalnega 

dela v šoli so demonstracijski poskusi ter skupinsko in individualno delo. (Wissiak-Grm in 

Glažar 2001) 

Zoller (v Huann-shyang, Hsiu-ju 2000) predlaga naslednje strategije za učenje abstraktnih 

konceptov: skupinsko delo, diskusija in aktivno sodelovanje oz. učenje. Podobne metode 

navaja tudi Driverjeva s sodelavci (1994), ki pravi, da bi moralo učenje temeljiti na aktivnem 

delu otrok, kjer bi le-ti na podlagi lastnih izkušenj in socialnih interakcij v razredu spreminjali 

in rekonstruirali svoje sheme znanja. Mayr (v Huann-shyang, Hsiu-ju 2000) pa meni, da bi 

moralo potekati poučevanje naravoslovja v smislu pregleda poteka razvoja določene ideje oz. 

koncepta skozi zgodovino, kjer bi otroci prepoznali podobnost svojih idej z idejami, ki so 

veljale v preteklosti in jih ob korektni razlagi nadgrajevali in osmišljali.  

2.4 KOGNITIVNI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA 

Kognitivni razvoj je veliko več kot le dodajanje novih informacij v že obstoječe miselne 

okvire. Ljudje vse življenje poskušamo osmišljati svet okoli sebe, zato se naši procesi 

mišljenja vseskozi radikalno spreminjajo.  Pri tem igrajo ključno vlogo štirje dejavniki – 

biološka maturacija, aktivnost, socialne izkušnje in ekvilibracija, ki so v stalni 

medsebojni interakciji. (Woolfolk 2002) Biološka maturacija oz. notranja zrelost določa 

časovni urnik, po katerem se na določenih točkah odraščanja odpirajo nove razvojne 

možnosti, ki jih otrok ob ustreznih spodbudah iz okolja razvija in usvaja miselne sposobnosti. 

(Batistič-Zorec 2000) Aktivnost se pojavlja kot povezanost otroka z okoljem, iz katerega le-ta 

črpa informacije, opazuje, raziskuje in posledično spreminja svoje procese mišljenja. Tekom 

razvoja, ko otrok stopa  v stik z ljudmi, na njegov kognitivni razvoj  vpliva tudi socialna 

transmisija ali učenje od drugih. Brez socialne transmisije bi moral otrok ponovno odkriti 

znanje, ki ga v naši kulturi sicer že poznamo. (Woolfolk 2002) Kot zadnji dejavnik pa Piaget 

navaja uravnoteženje oz. ekvilibracijo, ki ima glavno in usklajevalno vlogo med zgoraj 

navedenimi dejavniki. Otrok sprejema nove izkušnje iz okolja in s tem povzroča neravnotežje 

v svojih mislenih strukturah, ki jih ob iskanju rešitev spreminja in dosega višjo stopnjo 
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ravnotežja. (Labinowicz, v Batistič-Zorec 2000) Cilj je torej vzpostaviti ravnotežje med 

miselnim procesom in okoljem. (Prav tam: 57)  

2.4.1 PIAGETOVA TEORIJA KOGNITIVNEGA RAZVOJA 
Švicarski psiholog Jean Piaget je razvil model, ki opisuje, kako posameznik tekom življenja 

razvija svoje mišljenje, kako poteka zbiranje in organizacija informacij in kako ljudje 

osmišljamo svoj svet. Miselne strukture so po Piagetu sheme, ki predstavljajo osnovni 

element mišljenja in dopuščajo miselno predstavljanje ali razmišljanje o objektih in dogodkih 

v našem svetu. (Woolfolk 2002) 

Adaptacija - pomeni težnjo prilagajanja posameznika na okolje in vključuje dva osnovna 

procesa: asimilacijo in akomodacijo. (Prav tam: 29) 

Asimilacija. Ljudje poskušamo za osmišljanje dogodkov novo izkušnjo vključiti v svoje že 

obstoječe sheme. To pomeni, da skušamo razumeti nekaj novega s prilagajanjem tega tistemu, 

kar že vemo. Nove informacije je potrebno včasih preoblikovati tako, da se vključujejo v že 

obstoječe sheme. Na primer, ko otrok prvič vidi dihurja, mu najprej reče »muca«. Novo 

izkušnjo skuša vklopiti v že obstoječo shemo za identifikacijo živali. (Prav tam: 29) 

Akomodacija. Če otrok nove izkušnje nikakor ne more vključiti v že obstoječe sheme, je 

potrebno razviti primernejše strukture. Namesto da bi nove informacije prilagajali našemu 

mišljenju, prilagajamo svoje mišljenje novim informacijam. Do akomodacije pride takrat, ko 

otrok k že obstoječim shemam za prepoznavanje živali doda še shemo za prepoznavanje 

dihurjev. (Prav tam: 29) 

V Piagetovi teoriji se dejanske spremembe v mišljenju dogajajo skozi proces ekvilibracije, 

uravnoteženja. Ljudje stalno preverjamo primernost svojih procesov mišljenja, da bi dosegli 

to ravnotežje. Ekvilibracija v mišljenju obstaja, če lahko človek za novo izkušnjo ali dogodek 

uporabi že obstoječo shemo. Če pa tej novi izkušnji oziroma dogodku ne ustreza nobena že 

obstoječa shema, potem govorimo o disekvilibriumu, ob katerem se človek počuti neprijetno. 

To neravnotežje človeka žene k iskanju nove rešitve z asimilacijo in akomodacijo, pri čemer 

se spremenijo mišljenje in naša dejanja. Da bi obdržali ravnotežje med našo percepcijo sveta 

in podatki, ki jih ta nudi, skušamo stalno asimilirati nove informacije v obstoječe sheme in 

akomodirati mišljenje. (Prav tam: 29, 30) 
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2.4.1.1 FAZE KOGNITIVNEGA RAZVOJA 

Piaget je predvidel štiri faze kognitivnega razvoja, skozi katere gremo ljudje od rojstva do 

odraslosti v točno določenem zaporedju. (Woolfolk 2002: 31) 

SENZOMOTORIČNA FAZA (0 - 2 leti), otrok začne uporabljati mišljenje, spomin in 

imitacijo ter spoznavati, da objekti ne prenehajo obstajati, kadar jih skrijemo. Otrok v tej fazi 

preide z refleksov na ciljno usmerjene aktivnosti in je sposoben obrniti dejanje v nasprotno 

smer (reverzibilnost dejanja).  

PREDOPERACIONALNA FAZA (2 - 7 let), otrok začne postopoma uporabljati jezik in 

razvije sposobnost oblikovanja in uporabe simbolov. Sposoben je logično premisliti operacije 

v eno smer, težave pa ima pri gledanju na stvari z drugih zornih kotov.  

KONKRETNE OPERACIJE (7 - 11 let), konkretne probleme otrok rešuje na logičen način, 

razume zakone konzervacije, seriacije in klasifikacije ter jih uporablja, sposoben pa je tudi 

reverzibilnega mišljenja.  

FORMALNE OPERACIJE (11 let - odraslost), otrok je zmožen na logičen način reševati 

abstraktne probleme. Pri mišljenju postane bolj znanstven, razvije skrb za socialne teme in 

identiteto. (Prav tam: 31) 

2.4.1.2 PREDOPERACIONALNA FAZA 

Za to fazo je značilen premik v mišljenju glede predstav, simbolov in pojmov. Otrok dejanja 

ponotranji, saj je njegova sposobnost ponazarjanja nekega predmeta ali dogodka z mentalno 

predstavo oziroma besedo vse večja. (Labinowicz 2010)  

Glavni dosežek predoperacionalne faze je sposobnost oblikovanja in uporabe simbolov, ki se 

v najzgodnejšem obdobju kaže v obliki pretvarjanja ali mimike. Otrok se pretvarja, da pije iz 

prazne skodelice ali se z glavnikom dotika las in tako pokaže, da ve, za kaj se posamezen 

predmet uporablja. Sheme tako postanejo bolj splošne in manj vezane na točno določen 

kontekst. (Woolfolk 2002: 32) 

Otroci v tej fazi miselnega razvoja so omejeni na razmišljanje v eno smer in jim pomen 

obrnljivosti postopka ni predstavljiv, zato je za njih načelo konzervacije izredno težko 

doumljivo. »Konzervacija je načelo, pri katerem količina ali število nečesa ostane enako, če 
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se spremeni razpored ali videz, dokler nič ne dodamo in nič ne odvzamemo.« (Woolfolk 2002: 

32) Klasičen primer težav s konzervacijo je Piagetov poskus s pet letno deklico o ohranjanju 

količine vode v različno visokih kozarcih. Po mnenju Piageta do teh težav pride, ker so se  

otroci na tej stopnji zmožni osredotočiti le na en vidik situacije in je zato njihova percepcija 

realnosti omejena. (Prav tam: 32) 

Ta omejenost vodi do druge pomembne značilnosti predoperacionalne faze in to je 

egocentrizem. To pomeni, da otroci mislijo, da je tisto, kar čutijo in zaznavajo, značilno tudi 

za vse ostale in da je zorni kot, s katerega gledajo na določeno zadevo, situacijo, enak zornim 

kotom drugih. Vendar pa so raziskave pokazale, da otroci niso egocentrični v vseh 

okoliščinah, saj so se do neke mere le sposobni prilagoditi drugim. (Prav tam: 33)  

Piaget pa je tudi preučeval, kakšne so otroške razlage naravnih pojavov in ugotovil, da so 

tesno povezane z razvojem razumevanja vzročnosti. Ugotovil je, da so te razlage animistične, 

finalistične in artificistične. Za animistične razlage je značilno, da otrok neživim stvarem 

pripisuje lastnosti živih bitij. Finalizem se izraža v prepričanju, da ima vsaka stvar svoj cilj, 

tudi slučajni pojavi imajo nek svoj začetni vzrok (Šmarna gora je blizu Ljubljane zato, da 

gremo lahko tja na nedeljski izlet). Artificizem pa je prepričanje, da so v vse pojave vpleteni 

ljudje in da je vse narejeno z določenim namenom. Otroške razlage na tej stopnji so empirične 

in temeljijo na konkretni značilnosti pojava, kasneje pa postanejo vse bolj logične, 

upoštevajoč tudi abstraktna vzročna načela. (Krnel 1993: 16) 

2.4.2 POMEN PIAGETOVE TEORIJE ZA UČITELJE 
»Če razumemo mišljenje otrok, bomo uspešnejši pri usklajevanju metod poučevanja s 

sposobnostmi otrok.« (Woolfolk 2002: 39) Otroci iste starosti se med seboj razlikujejo v 

nivoju kognitivnega razvoja, zato mora biti učitelj posebej pozoren na strategije, ki jih 

posamezen otrok uporablja pri reševanju problemov. Z diskusijo tako lahko veliko izvemo o 

otrokovih sposobnostih mišljenja.  Pomembno pa je, da pri delu uporabljamo ravno pravo 

mero »neravnotežja« v razumevanju, da spodbujamo razvoj in da so aktivnosti prilagojene 

nivoju razvoja. (Woolfolk 2002) Po mnenju Elkinda (1986, v Batistič-Zorec, 2000) se otroci 

učijo skozi igro in z direktnim čutnim kontaktom z okoljem. S tem kontaktom, ki je kot 

nekakšen trening, bomo pospešili otrokov vstop v naslednjo fazo miselnega razvoja.  
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Novejše raziskave pa kažejo, da je način, s katerim bo otrok reševal določeno nalogo, odvisen 

tudi od vrste naloge. Otrok lahko določene primere klasifikacije razume, drugih pa ne. 

Uspešnost reševanja je odvisna tudi od otrokovega interesa in predhodnega znanja, tako da 

njegove sposobnosti niso enake na vseh področjih. (Batistič-Zorec 2000: 69) 

Piaget je mnenja, da je vsak posameznik konstruktor lastnega znanja, zato velik poudarek daje 

aktivnemu udejstvovanju otrok pri delu tako fizičnem kot mentalnem. Pri tem pa otrok 

potrebuje tudi stalno interakcijo z okoljem, se pravi z vrstniki in učiteljem, da lahko svoje 

mišljenje testira, doživlja izzive in dobiva povratne informacije, saj se na ta način prožijo 

neravnotežja v mišljenju, ki so spodbudna za razvoj. (Prav tam: 40)  

2.5 POJMI 

Skoraj vsaka beseda v našem sporazumevanju je pojem, izjema so le lastna imena. Besede 

kategoriziramo po določenih lastnostih,  jih uvrstimo v že obstoječe množice pojmov v 

lastnem mišljenju ali ustvarimo nove. Oseba nek pojem obvlada, če ga zna prepoznati, 

uporabiti v drugih situacijah,  poiskati nove primere tega pojma in jih razlikovati od 

neprimerov. (Marentič-Požarnik 2003: 51) Obvladanje pojmov je ključnega pomena za 

razumevanje določenega procesa ali naloge na višji kognitivni ravni. (Woolfolk 2002: 230) 

»Pojmi so hkrati enote in orodja mišljenja, organizirajo naše izkušnje in dajejo osnovo za 

posploševanje in zahtevnejše miselne operacije.« (Marentič-Požarnik 2003: 51) Poznamo več 

vrst pojmov, ki jih delimo na konkretne, abstraktne, primarne, sekundarne, preproste, 

zapletene, odnosne …  

2.5.1 UČENJE POJMOV 
»Učenje razlikovanja je po Gagneju  pomemben predpogoj za učenje pojmov, npr. za učenje 

različnih vrst sadja in zelenjave se jih je treba naučiti razlikovati po obliki, barvi, velikosti, 

okusu …« (Marentič-Požarnik 2003: 50) Otrokom je treba ponuditi čim bolj ustrezne in 

raznolike čutne izkušnje, jih opozoriti na lastnosti in razvijati njihovo preciznost v 

razlikovanju med čutnimi zaznavami. (Prav tam: 50) 

Pojme oblikujemo tako, da jih združujemo po njihovih bistvenih skupnih lastnostih, ki jih 

ločijo od množice podobnih predmetov. Pri tem se opiramo na prototip, ki ima največ 

značilnih lastnosti in je najboljši predstavnik svoje kategorije (npr. vrabec ali kos sta prototipa 
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za pojem ptiča). (Prav tam: 51) Vendar pa je treba biti pozoren na zabrisane meje, ki jih imajo 

posamezne kategorije, saj lahko določen element spada v neko kategorijo, čeprav ne združuje 

vseh bistvenih značilnosti. (Woolfolk 2003: 231) 

Razvoj pojmov je močno povezan s stopnjo otrokovega mišljenja, obstajata pa dva načina 

učenja pojmov: samostojno oblikovanje in pridobivanje. Pri samostojnem oblikovanju 

pojmov otrok sam odkrije pojem, pri pridobivanju pa mu ga posreduje odrasli, otrok pa ga 

preko asimilacije in akomodacije vključi v svoje miselne mreže. Preko razvrščanja lahko pri 

otrocih opazujemo, kako sami oblikujejo pojme in kakšna je njihova metoda klasificiranja. Pri 

tem opazimo, da otrok najprej razvršča predmete glede na zunanjo podobo, nato po funkciji in 

nazadnje po skupnih lastnostih. Vzporedno z razvojem pojmov pa poteka tudi razvoj besednih 

izrazov, vendar sta to različna procesa, ki se med seboj povezujeta. (Marentič-Požarnik 2003: 

53)   

Vigotski, ki se je za razvoj pojmov še posebej zanimal, pa jih je ločeval na spontane in 

znanstvene. Spontani pojmi so tisti, ki jih otroci osvojijo z osebnimi izkušnjami, znanstvene 

pojme pa otrok pridobiva pri šolskem učenju. Po njegovem mnenju imajo spontani in 

znanstveni pojmi tudi drugačen razvoj, saj je prav zrelost spontanih pojmov predpogoj za 

razvoj znanstvenih pojmov. Znanstveni pojmi so nekakšna nadgradnja spontanih pojmov in so 

značilni za višje kognitivne stopnje. Prav tako se spontani in znanstveni pojmi razlikujejo tudi 

v smeri razvoja. Za prve velja, da se razvijejo od konkretnega k abstraktnejšemu, se pravi od 

neposredne čutne izkušnje k razlagi, medtem ko se znanstveni pojmi razvijejo v obratni smeri, 

od razlage pojma do kasnejše povezave le-tega z izkustvom. (Batistič-Zorec 2000: 77) 

Po mnenju Vigotskega mora biti poučevanje vedno korak pred razvojem otroka, saj bo tako 

lahko postopoma obvladal tisto, česar sam ne bi zmogel. Zgolj s samostojnim odkrivanjem 

mišljenje ne napreduje dovolj daleč.  S tem v zvezi govori o coni proksimalnega razvoja, ki 

predstavlja razdaljo med nivojem aktualnega razvoja, ki ga uporabljamo pri samostojnem 

reševanju nalog, in nivojem potencialnega razvoja, ki pa ga uporabljamo za reševanje 

problemov pod vodstvom izkušenejšega vrstnika ali odraslega. Vendar je pri tem treba biti 

pozoren na zgornjo optimalno mejo, ki obstaja v razvoju, saj lahko s pretiravanjem dosežemo 
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ravno nasprotni učinek od želenega, prav tako tudi ne smemo zanemariti pomembnosti 

otrokove aktivne vloge pri lastnem izobraževanju. (Prav tam: 78)  

Številni raziskovalci so opazovali, kako otroci oblikujejo naravoslovne pojme. To so vzeli 

pod drobnogled, ker naj bi se po mnenju Harlenove usmerjenost v naravoslovje začela kazati 

prej kot usmerjenost v druge dejavnosti. Otrok za uspešno delovanje na podlagi izkušenj in 

stalnih interakcij z okoljem ustvarja svoje koncepte, oblikuje pojme samostojno in jih skuša 

kar se da najbolje vključiti v že obstoječe miselne mreže. Vendar so ti pojmi intuitivni in 

pogosto napačni. Vodijo v neznanstveno sprejemanje sveta in pogosto trdovratno vztrajajo. Le 

z ustreznimi strategijami učenja, usmerjanjem in smiselnimi razlagami, podprtimi s poskusi, 

se lahko ti pojmi razvijejo v znanstvene.  (Krnel 1993: 10, 17)  

2.5.2 INTUITIVNI POJMI 
Intuitivni pojmi so produkt lastnih razlag, izkušenj in razmišljanj. Nastanejo zaradi potrebe 

posameznika po osmišljanju sveta. Ker izhajajo iz že obstoječe pojmovne strukture, ki se 

posamezniku zdi smiselna, saj mu omogoča delovanje, jih je težko odpraviti oziroma 

spremeniti. Če ti pojmi niso podvrženi kasnejšemu preverjanju in rekonstruiranju, se ohranijo 

in predstavljajo množico »ljudskih« razlag naravnih pojavov. (Krnel 1993: 17) 

Kljub svoji napačnosti oziroma pomanjkljivosti pa so intuitivni pojmi dobra osnova za razvoj 

znanstvenih pojmov, saj so univerzalni in nediferencirani. Kar nekaj raziskovalcev je pri 

svojem delu prišlo do zaključka, da se intuitivni pojmi uspešno povezujejo z novim znanjem 

in so uporabna osnova za znanstveno konstrukcijo znanja. (Prav tam: 19) 

2.5.3 NAPAČNI POJMI 
Po mnenju Barove in Travisa so napačni pojmi znanstveni pojmi, ki »niso bili nikoli docela 

osvojeni in se pojavljajo kot napačni odgovori na testih znanja.« (v Krnel 1993: 19) V času 

šolanja znanstveni pojmi vstopajo v obstoječe strukture znanja, ne da bi se le-te prilagodile in 

reorganizirale. Tudi napačni pojmi se zdijo, podobno kot intuitivni, popolnoma smiselni, saj 

jih otrok uspešno umesti v strukture, ki mu pomagajo osmišljati svet. Zato ti pojmi vztrajajo 

in so odporni proti spremembam.  
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2.5.4 ZNANSTVENI POJMI 
Za razvoj znanstvenega pojmovanja perceptivno zaznavanje predstavlja le osnovo za 

nadaljnje miselno eksperimentiranje, sprejemanje reverzibilnosti in kontrolo spremenljivk, kar 

pa je možno na višjih stopnjah mišljenja.  (Prav tam: 25) 

2.5.5 POUČEVANJE POJMOV 
Konkretne pojme poučujemo s primeri, abstraktne pa z definicijami. Konstruktivisti 

poudarjajo, da je treba pri otroku najprej ugotoviti, kakšna so obstoječa pojmovanja oz. ideje 

o določenem pojmu, in jih potem preoblikovati. (Marentič-Požarnik 2003: 55) 

Poučevanje pojmov naj bi potekalo po naslednjih fazah: 

• Določimo želeni cilj: otrok zna zgolj prepoznati pojem ali pa ga zna tudi uporabiti v 

novih situacijah, zna navesti druge primere pojma. 

• Določimo, katere značilnosti pojma bomo izpostavili. 

• Preverimo predpogoje; ali otroci že poznajo pojme, ki so predpogoj za razumevanje 

novega pojma? 

• Preverimo predznanje. 

• Povemo konkreten besedni izraz za pojem. 

• Navedemo nekaj prototipov za pojem (pozitivni primeri), nato pa še nekaj ne tako 

specifičnih primerov za generalizacijo. 

• Navedemo nekaj negativnih primerov, ki so po nekaterih lastnostih podobni 

obravnavanemu pojmu, a ne spadajo vanj. S tem omogočimo diferenciacijo med 

podobnimi pojmi. 

• Faza preverjanja in utrjevanja; otroci sami razvrščajo pojme. 

• V sodelovanju z otroki oblikujemo definicijo pojma. 

Oblikuje se pojmovna mreža v smislu sistema nadrejenih, podrejenih in prirejenih 

pojmov.  (Prav tam: 56) 
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2.6 PREGLED RAZISKAV NA PODROČJU  ZGODNJEGA USMERJANJA 
OTROK V NARAVOSLOVJE  
Za pripravo pregleda raziskav na področju zgodnjega usmerjanja otrok v naravoslovje smo v 

bibliografski bazi podatkov Web of Knowledge pripravili iskalni izraz »kindergarten AND 

science«  in iskanje objav omejili na časovno obdobje  2004−2013. Dobili smo 135 zadetkov. 

Pregled znanstvenih objav po letih pokaže trend naraščanja števila objav, kar pomeni, da se 

interes raziskovalcev za zgodnje usmerjanje otrok v naravoslovje v svetu počasi, vendar 

postopno povečuje, graf 1.  

 

Graf 1: Število objav po letih objavljanja 

 

Večina objav sodi v dve glavni znanstveni področji: naravoslovno izobraževanje (75 objav; 

54,8 %) in psihologijo (39 objav, 38,8 %), ostala področja, kot so sociologija, 

komunikologija, nevrologija, inženirstvo, tehnologija itd., so zastopana s po največ 6 do ene 

objave v iskanem  časovnem obdobju.  

Vsebinsko so raziskave usmerjene v raziskovanje: (1) odnosa učiteljev v vrtcih do zgodnjega 

usmerjenja otrok v naravoslovje (Spektor-Levy idr. 2013, Maier idr. 2013), (2) vpliva 

zgodnjega usmerjanja otrok v naravoslovje na kasnejši odnos osnovno- in srednješolcev do 
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naravoslovja in učne dosežke pri naravoslovnih predmetih (Sackes 2013, Mantzicopoulos idr. 

2013, Tao idr. 2012, Akerson idr. 2011, Sackes idr. 2011), (3) vrednotenja učinka uporabe 

različnih metod, strategij in pristopov pri zgodnjem usmerjanju otrok v naravoslovje na razvoj 

razumevanja naravoslovnih pojmov in naravoslovne kompetence (Baker 2013, Bulunuz 2013,  

Zacharia  idr. 2012, Steffensky idr. 2012, Zhang 2011, Hsin in Wu 2011, Samarapungavan 

idr. 2011, 2008) in (4) vpliva motivacije na razumevanje naravoslovnih vsebin (Patrick idr. 

2009).  

Rezultati raziskave o odnosu učiteljev v vrtcih do naravoslovja, Spektor-Levy in sodelavci 

(2013), so pokazali, da se učitelji in vzgojitelji v vrtcih strinjajo, da se z naravoslovnimi 

vsebinami seznanijo že otroci v vrtcih, kajti prve izkušnje otrok z naravoslovnimi aktivnostmi 

vplivajo na kasnejši odnos učencev in dijakov do naravoslovja. Toda kljub pomenu 

naravoslovja za otrokov kasnejši razvoj in uspeh pri šolanju, je večina učiteljev v vrtcih 

prepričana, da sami nimajo dovolj naravoslovnega znanja, ki bi jim omogačalo pri otrocih 

vzbuditi radovednost in motivacijo za naravoslovje. Pri proučevanju faktorjev, ki vplivajo na 

odnos učiteljev do uvajanja naravoslovja v vrtcih so Maier in sodelavci (2013),  na osnovi 

obsežne študije, v kateri je sodelovala preko 500 učiteljev, uspeli identificirati tri bistvene 

faktorje, ki vplivajo na odnos učiteljev do naravoslovja v vrtcih: učiteljevo dobro počutje, ki 

je povezano z obvladovanjem posredovanih narovoslovnih vsebin, dobrobit otrok in 

intelektualni izziv, ki ga predstavlja spopad z novimi vsebinami.  

Raziskave o vplivih zgodnjega usmerjanja otrok v naravoslovje na kasnejše dosežke in odnos 

do naravoslovnih predmetov so si nasprotujoče. Sackes insodelavci (2013)  so na osnovi 

logitudinalne študije razvili model za napovedovanje dosežkov pri naravoslovju na osnovi 

zgodnjega usmerjanja otrok v naravoslovje. Ugotovili so, da na odnos in dosežke 

osnovnošolcev pri naravoslovju vplivajo v prvi vrsti socio-ekonomski faktorji  in sposobnosti 

ter motivacija, zgodnje usmerjanje v naravoslovje pa nima bistvenega vpliva. Tudi Tao 

insodelavci (2012) v primerjalni študiji, v katero so bili vključeni tretje- in šestošolci iz treh 

kitajskih osnovnih šol in osnovnošolci iste starostne skupine iz Avstralije, ki so bili že v vrtcu 

deležni usmerjanja v naravoslovje, ugotavljajo, da zgodnje usmerjanje otrok v naravoslovje na 

razumevanje naravoslovja v tretjem in šestem razredu osnovne šole ni imelo bistvenega 

vpliva. Kitajski in avstralski osnovnošolci so na preverjanju znanja dosegli primerljive 
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rezultate. Nasprotno pa Akerson s sodelavci (2011) ugotavlja, da je ključni vzrok, da 

srednješolci, ki so končali srednješolsko izobraževanje brez predhodnjega razumevanja 

naravoslovnih pojmov, niso bili deležni ustreznega zgodnjega usmerjanja v naravoslovje. 

Raziskovalci poudarjajo, da  je za zgodnje usmerjanje otrok v naravoslovje ključna ustrezna 

didaktična zasnova naravoslovnih vsebin, ki mora biti prilagojena otrokovemu  kognitivnemu 

razvoju.  

 

Kljub dejstvu, da zgodnje usmerjanje otrok v naravoslovje morda nima želenega učinka na 

kasnejši odnos osnovno- in srednješolcev do naravoslovja, pa so spodbudni rezultati vrste 

študij, ki so usmerjene v preučevanje metod in strategij poučevanja konkretnih naravoslovnih 

vsebin v vrtcih. Bulunuz (2013) poroča o pozitivnem vplivu neposrednih izkušenj  otrok, ki so 

jih pridobivali skozi igro pri uvajanju pojmov, kot so barve, živa in neživa narava, magneti, 

gravitacija in zrak. Otroci, ki so naštete pojme usvajali skozi različne igre, so razvili boljše 

razumevanje navedenih pojmov, kot otroci, ki so jim bili pojmi posredovani z razlago. O 

pozitivnem vplivu različnih aktivnosti otrok, ki vključejejo postavljanje zaporedja vprašanj in 

risanje odgorov pri spoznavanju vsebine „Zemlja, Sonce in Luna” na razumevanje pet- in 

šestletnih otrok poročata tudi Dogru in Seker (2012). Pomen neposrednege izkustva otrok na 

razumevanje delovanja tehtnice ugotavlja Zacharia s sodelavci (2012).  Pomen povezovanja 

neposrednega izkustva otrok z izvajanjem poskusov pri vsebini „taljenje in zmrzovanje” na 

razvoj razumevanja pojmov izpostavlja Steffensky s sodelavci (2012). Zhang s sodelavci 

(2011) poroča o pozitivnem vplivu uvajanja problemskega učenja v vrtcih  na razumevanje 

vsebine o surovinah. Hsin in Wu (2011) sta preučevala uporabo strategije postavljanja 

pomožnih vprašanj pri spoznavanju pojmov „plavanje in potapljanje” in ugotovila, da 

strategija bistveno pripomore k razumevanju otrok pri usvajanju navedenih pojmov. O vplivih 

kompleksnega raziskovalnega pristopa, ki temelji na postavljanu vprašanj, opredeljevanju 

problemov, snovanju in izvajanju poskusov pri uvajanju naravoslovnih vsebin v vrtcih,  

poroča vrsta avtorjev: Samarapungavan s sodelavci (2008, 2011),  Patrick s sodelavci (2009) 

...  Avtorji ugotavljajo, da pristop podpira razvoj zgodnjega razumevanja naravoslovnih 

vsebin pri otrocih.  
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3.0 EMPIRIČNI DEL  

3.1 NAMEN 
V empiričnem delu sem preko serije preprostih eksperimentov ugotavljala, kako so otroci, ki 

so po Piagetovi teoriji miselnega razvoja na predoperacionalni stopnji, sposobni usvajati za 

njih abstraktne pojme, kot sta plin in zrak, pri čemer sem se osredotočila na njuno 

razlikovanje, prepoznavanje, razumevanje nekaterih lastnosti in sposobnost uporabe 

omenjenih pojmov. Pri tem sem kot učno strategijo uporabila eksperimentalno učenje z 

neposredno razlago, kjer sta se prepletali metodi demonstracije in samostojnega izvajanja 

eksperimentov.   

3.2 POTEK DELA 

 Eksperimenti so si sistematično sledili po težavnosti  zastavljenih ciljev in dojemanja vsebine 

(iz konkretnejšega k abstraktnejšemu). V prvih enotah smo spoznavali zrak, plin in njegove 

lastnosti, kasnejše enote pa so bile osredotočene na ogljikov dioksid (iz širšega k ožjemu). 

Otroci so eksperimente najprej opazovali, kasneje pa jih tudi samostojno izvajali. Vse enote 

so vključevale cilje, vezane na sposobnost otrokove zaznave  plina oz. v kasnejših enotah 

ogljikovega dioksida. Za ogljikov dioksid sem se odločila, ker ga lahko na dokaj enostaven 

način pridobimo, dokažemo, je tesno povezan z našim življenjem, hkrati pa je tudi eden izmed 

prvih plinov, s katerim se otroci seznanijo v šoli.  

Naslovi učnih enot:  

• Voda v vseh svojih pojavnih oblikah 

• Zrak, kaj je to? 

• Plini raztopljeni v vodi 

• Nastajanje CO2  pri kemijski reakciji 

• Sveča ugasne 
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• Karbonati v reakciji s kisom 

• Uvajanje CO2 v apnico 

 

3.3 RAZČLENITEV IN PODROBNA OPREDELITEV 

3.3.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
• Ali bo didaktična izvedba učnih enot, ki temelji na postopnem prehajanju iz znanih, 

izkustveno pridobljenih pojmov, na uvajanje  novih pojmov na osnovi opazovanja 

rezultatov enostavnih poskusov, omogočila razvijanje razumevanja pojmov kot sta 

plin in zrak tako, da bo večina otrok znala omenjena pojma prepoznati in ju 

razlikovati? 

• V kolikšni meri bodo otroci znali novo znanje (usvojena pojma plin in zrak) prenesti v 

drugo situacijo in v realno življenje, kar pomeni, da bodo omenjena pojma znali 

uporabljati?  

• Ali bodo otroci na osnovi opazovanja rezultatov enostavnih poskusov sposobni 

prepoznati nastajanje plina pri kemijski reakciji?  

• Ali bodo otroci na osnovi opazovanja rezultatov preprostih poskusov razumeli 

nekatere lastnosti plinov, kot so prostornina, topnost v vodi  in pretakanje? 

 

Iz raziskovalnih vprašanj sem oblikovala naslednje hipoteze: 

•  Didaktična izvedba učnih enot, ki temelji na postopnem prehajanju iz znanih, 

izkustveno pridobljenih pojmov, na uvajanje  novih pojmov na osnovi opazovanja 

rezultatov enostavnih poskusov,  bo omogočila razvijanje razumevanja pojmov plin in 

zrak tako, da bo večina otrok znala omenjena pojma prepoznati in ju razlikovati. 

• Le manjši delež otrok bo znal novo znanje (usvojena pojma plin in zrak) prenesti v 

drugo situacijo in v realno življenje, kar pomeni, da bodo omenjena pojma razumeli.  

• Otroci bodo na osnovi opazovanja rezultatov enostavnih poskusov sposobni 

prepoznati nastajanje plina pri kemijski reakciji.  

• Otroci bodo na osnovi opazovanja rezultatov preprostih poskusov razumeli nekatere 

lastnosti plinov, kot so prostornina, topnost v vodi  in pretakanje. 
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3.4 METODA DELA 

3.4.1 RAZISKOVALNE METODE 
Diplomska naloga temelji na deskriptivni metodi pedagoškega raziskovanja, s katero so 

opisani pojavi in dejstva ter strategiji eksperimentalnega učenja z neposredno razlago.  

3.4.2 RAZISKOVALNI VZOREC 
V raziskavo je bilo sprva vključenih 36 otrok, starih od 5 do 6 let, od tega 18 deklic in 18 

dečkov. Vsi so bili v šolskem letu 2011/2012 vključeni v Vrtec pri OŠ Žirovnica, v skupini 

Murenčkov in Pikapolonic. Na podlagi odgovorov otrok na ključna vprašanja, predstavljena v 

opazovalnih shemah, sprotne komunikacije in sodelovanja pri izvedbi učnih enot sem 

ugotavljala uspešnost doseganja ciljev enot. Tiste otroke, ki ciljev posamezne enote niso 

dosegli, sem izključila iz nadaljnjega učnega procesa. Tako je bilo število otrok, sodelujočih 

pri vsaki naslednji enoti, vedno manjše.  

3.4.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

3.4.3.1 ORGANIZACIJA ZBIRANJA PODATKOV 

Učne enote smo izvajali vsak ponedeljek, od 19. 3. 2012 do 7. 5. 2012, v igralnici vrtca pri 

OŠ Žirovnica, in sicer v dopoldanskem času med 9. in 10. uro. Otroci so opazovali, 

komentirali,  sami izvajali poskuse in odgovarjali na ključna vprašanja, ki sem jih postavljala 

med  izvajanjem poskusov. Njihove odgovore in opažanja sem zapisovala  za kasnejšo 

podrobno analizo podatkov.  

3.4.4 VSEBINSKO-METODOLOŠKE ZNAČILNOSTI INŠTRUMENTOV 
Pred izvedbo posamezne učne enote sem izdelala opazovalne sheme, ki so vključevale ključna 

vprašanja, povezana z vsebino učne enote oz. s poskusi, na podlagi katerih sem kasneje 

ugotavljala uspešnost doseganja ciljev. Opazovalne sheme za posamezno učno enoto so kot 

del učne priprave predstavljene v prilogah.   

3.4.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
Pri diplomskem delu sem uporabila kvalitativno analizo podatkov, ki sem jih zbrala z 

opazovalnimi shemami. Na podlagi odgovorov otrok na posamezna vprašanja sem vrednotila 

doseganje ciljev posamezne enote in število otrok, ki so različno uspešno dosegali cilje in 
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ugotovitve predstavila v obliki grafov. Za zaključek sem izdelala še graf splošne uspešnosti 

otrok pri doseganju ciljev raziskave oziroma glavnih ciljev posameznih učnih enot.  
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Shema 3: IDEJNA ZASNOVA RAZISKAVE - Pojmovna mapa
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Idejna zasnova raziskave je temeljila na globalnih ciljih področja naravoslovja, ki so 

zapisana v Kurikulumu za vrtce (Kurikulum za vrtce 1999), iz katerih so izhajali 

podrobnejši operativni cilji, vezani na izbrane vsebine učnih enot. Ti so predstavljeni v 

učnih pripravah (priloga 1). Idejna zasnova je predstavljena v obliki pojmovne mape 

obravnavanih ključnih pojmov.   

Globalni cilji (Kurikulum za vrtce 1999) 

• Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih. 

• Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 

narave. 

• Spoznavanje snovi. 

• Spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije. 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.                        
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3.5 PRVA UČNA ENOTA - Voda v vseh njenih  pojavnih oblikah 

 

Pri enoti je sodelovalo 36 otrok. 

3.5.1 NAMEN 
Pri prvi učni enoti smo spoznavali agregatna stanja vode, vodo v njenih  pojavnih oblikah v 

smislu fizikalnih lastnosti, pri čemer pa izraza »agregatno stanje« nismo posebej 

izpostavljali. Glavni namen enote je bil spoznati plinsko agregatno stanje, ki je zaradi svoje 

nezaznavnosti otrokom težje razumljivo.  

Operativni cilji učne enote: 

• Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode (agregatna stanja). 

• Otrok spoznava pojem »plin«.  

• Otrok spoznava, da je snov (voda, led, vodna para) zgrajena iz delcev. 

• Otrok odkriva, da snov (voda, led, vodna para) zavzema določen prostor 

(volumen). 

• Otrok odkriva, da se delci snovi stalno gibljejo. 

 

Razumevanje plinskega agregatnega stanja je močno pogojeno z razumevanjem dejstva, da 

so snovi sestavljene iz delcev, zato smo v proces vključili tudi cilje, vezane na poznavanje 

sestave snovi. Samega pojma »snov« nismo izpostavljali, ampak smo uporabljali kar izraze 

za  konkretne primere snovi (led, voda, vodna para).  

Potek in vsebina učne enote sta opisana v učni pripravi ( priloga 1). 
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3.5.2 EVALVACIJA 1. UČNE ENOTE 

 

Tabela 1: Vprašanja, odgovori in komentarji k 1. učni enoti 

Vprašanje Značilni odgovori otrok  Komentar 

• Ali poznate to 

napravo 

(grelnik vode) in 

za kaj se 

uporablja? 

 

 

To je za kuhanje čaja. 

Mi imamo to doma. Mami da notri 

vodo, potem pa skuha čaj.    

To je zato, da voda zavre. 

Podoben je likalniku, ker se ven 

kadi.  

 

 

Približno  tretjina otrok 

je prepoznala grelnik 

vode kot napravo za 

segrevanje vode. 

 

 

• Iz česa je voda? 

 

 

Iz plina � 1 odgovor 

Iz vode � 1 odgovor 

Iz dežnih kapljic � 3 odgovori 

 

Večina otrok ni 

odgovarjala, saj se jim 

je zdelo vprašanje 

nesmiselno. Menili so, 

da je voda pač iz vode, 

tako kot je po njihovem 

mnenju zrak pač iz 

zraka.  Pri tem sem 

spoznala svojo napako 

pri oblikovanju  

vprašanja. Morala bi 

predvidevati, da otroci 

te starostne skupine še 

nimajo razvite 

predstave o delčni 

naravi snovi. Iz 

odgovora, da je voda iz 

dežnih kapljic lahko 

sklepam, da so otroci 
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povezali vprašanje s 

kroženjem vode na 

zemlji, ki so ga 

obravnavali v 

predhodnih urah . 

 

• Kaj pomeni, da 

je voda vrela? 

 

 

Ven gre para.  

Nastane krop. 

Dim gre iz vode v zrak. 

Je zelo vroča. 

Kadi se, pa mehurčki gredo ven. 

Slišimo šumenje. 

To je dim, ampak ne tak kot pri 

ognju, ker je ogenj rdeč. 

Ne. Ta dim je prišel v vodo iz zraka.  

 

Vsak otrok je znal 

navesti vsaj eno 

lastnost vrele vode. Le 

8 otrok je poznalo 

pojem vodna para. 

Tretjina otrok je bila 

mnenja, da je tudi to, 

kar se kadi, voda. 

Vsi otroci so izrazili 

mnenje, da je tisto, kar 

je bilo videti kot dim in 

je izhajalo iz vrele 

vode, šlo v zrak. 

Nekateri so se oprli na 

vidne zaznave pri opisu  

izvora »dima«, kar je za 

to starost normalno. 

 

• Kakšna je bila 

tvoja dlan, ko si 

jo za nekaj časa 

podržal nad 

kozarcem z  

vročo  vodo in 

zakaj? 

Mokra. 

Vroča. 

Mokra zaradi pare, ki je šla v roko.  

Mehka je postala.  

 

Kar dve tretjini otrok 

sta tokrat trdili, da je 

njihova roka mokra 

zaradi izhajajoče vodne 

pare in da bi sedaj te 

kapljice vode iz roke 

lahko tudi popili. 
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• Ali bi lahko 

vodno paro 

kako ujeli? 

 

Ne, ker ni nič trda. 

Z roko je ne moremo ujeti, ker gre 

ven skozi majhne luknjice.  

Ne moremo je ujeti. 

Ne, ker je kot zrak.  

 

Pri tem so presenetili 

štirje otroci, ki so trdili, 

da je vodna para kot 

zrak, pri čemer lahko 

sklepamo na dojemanje 

vodne pare kot plina. 

Izjava, da je ne moremo 

ujeti, ker ni nič trda, pa 

kaže na dejstvo, da 

otroci sklepajo le na 

makroskopskem nivoju 

in da stvari, ki jih ne 

vidimo (ki nimajo 

oblike), ne moremo 

»ujeti«. Tako sta 

sklepali približno dve 

tretjini otrok. 

 

 

Dilemo sem uporabila kot iztočnico za poskus napihovanja balona. Otrokom sem razdelila 

balone in jih prosila, naj vsak svojega napihne. Razgovor smo začeli z vprašanjem, kaj je v 

balonu, zakaj se je le-ta napihnil. Vsi so menili, da se je napihnil, ker smo vanj pihali zrak, 

vendar tega poskusa, ki za njih predstavlja vsakdanjo prakso, večina ni povezala z gornjim 

poskusom. Oglasila se je le ena deklica, ki je trdila, da bi tudi vodno paro lahko ujeli v 

balon.  

 

Pri poskusu, kjer sem čez lonček z vrelo vodo poveznila večjo stekleno posodo, je večina 

trdila, da so kapljice, ki so se nabrale na posodi, voda, vendar tega niso znali razložiti. 

Trdili so, da para ni mogla prosto izhajati, zato se je spremenila v »vodo«. Nihče ni 

nastanka kapljic povezal s kondenzacijo vodnih hlapov na hladni površini kljub 
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predhodnem pogovoru o vplivu temperature na agregatna stanja, kar sem tudi pričakovala, 

saj otroci te starostne skupine praviloma še ne znajo povezovati oz. uporabljati pojme v 

novih okoliščinah.    

 

Vprašanje Značilni odgovori otrok  Komentar 

• Zakaj smo 

postavili 

erlenmajerico z 

vrelo vodo na 

električni 

grelnik? 

 

 

Zato, da se bo še malo bolj pogrela. 

Zato, da se bo bolj kadilo in bo več 

pare. � osem otrok 

 

 

Več kot polovica se je 

osredotočila na razlago 

uporabe grelnika kot 

naprave za segrevanje, 

ne pa na vpliv dviga 

temperature na snov 

(vodo). 

 

 

 

• Kaj mislite, da se 

bo zgodilo z 

balonom, ki smo 

ga poveznili čez 

ustje 

erlenmajerice z 

vrelo vodo? 

 

Para bo šla vanj.  

Počil bo, ker se bo preveč napihnil. 

Napihnil se bo. 

Počil bo zaradi vročine. 

Stopil se bo.  

 

Več kot polovica otrok 

je menila, da bi balon 

počil oziroma se stopil 

zaradi vročine in ne 

zaradi napolnitve z 

vodno paro. 

Tretjina otrok je bila 

mnenja, da se bo balon 

napihnil, saj bo šla vanj 

vodna para. 

 

• Kaj bi se zgodilo 

z balonom, če bi 

ga zavezanega 

pustili stati na 

polici en teden? 

 

Izpraznil bi se. 

Zrak bo šel ven skozi majhne 

luknjice. 

Posušil bi se. 

Spustil bi. 

 

Sklepali so na podlagi 

predhodnih izkušenj. 

Tretjina otrok je menila, 

da bi se balon izpraznil, 

saj bi šel »zrak, ki je bil 

v balonu«, skozi majhne 
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luknjice ven, v zrak, 

ostali niso znali  

razložiti svoje izjave. 

 

• Ali je voda lahko 

tudi v trdni 

obliki? 

 

Ja, to je led. 

Če jo postavimo na polico pozimi, 

bi zamrznila. 

 

Proces zmrzovanja vode 

je bil vsem otrokom 

znan. Pri tem pa je šest 

otrok kljub temu da so 

proces poznali, menilo, 

da je tekoča voda ena 

stvar, led pa je nekaj 

čisto drugega. To kaže 

na nesposobnost 

razumevanja ohranjanja 

snovi pri spremembi 

agregatnega stanja. 

 

 

• Kako rečemo 

vodi, ki je v trdni 

obliki? 

 

 

Led.  

 

Vsi otroci so vedeli, da 

je zmrznjena voda led. 

• Kaj bi se zgodilo 

s kocko ledu, če 

bi jo vzeli iz 

zamrzovalnika in 

jo podržali v 

rokah? 

 

Stopila bi se.  

Spremenila bi se v vodo. 

Ne, saj led je voda, samo da bi v 

roki kocka ledu postala tekoča 

voda. � 1 deklica 

 

Vsi otroci so na osnovi 

predhodnih izkušenj 

odgovorili pravilno. 

Nihče ni uporabil izraza 

»staliti«, vsi so rekli, da 

se led »stopi«, kar pa je 

v svojih raziskavah 

ugotovil tudi Krnel 

(1993). Opazila sem 
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uporabo izraza »voda« 

za splošno tekoče stanje. 

 

 

 

3.5.3 VREDNOTENJE IN KVALITATIVNA ANALIZA PRVE UČNE ENOTE 
 

Vsi otroci so poznali prehod tekoče - trdno in trdno - tekoče, saj jim je proces poznan in 

lažje dojemljiv zaradi zaznavnosti snovi. Vedeli so, da je potrebno tekočo vodo postaviti v 

zamrzovalnik, da dobimo led in da je za obraten proces potrebno dovajanje toplote. Večina 

je bila mnenja, da gre tako v primeru tekoče vode kot v primeru ledu za isto »stvar«, kjer 

se je spremenila le »trdota«. Presenetilo je 6 otrok, ki pa so trdili, da voda, ki smo jo 

zmrznili in potem zopet stalili ni več dobra za pitje. To kaže na nerazumevanje ohranjanja 

snovi pri spremembi agregatnega stanja.  

Potrebno je še omeniti, da se pojem »staliti« ni uveljavil kot pravilen izraz za 

poimenovanje stanja prehoda trdno - tekoče, saj so otroci vztrajali pri izrazu »stopiti«.  

 

Proces izhlapevanja in kondenzacije pa je za otroke te starosti težje dojemljiv, saj ga lahko 

le deloma opazujemo na makroskopskem nivoju oziroma na temelju zaznavnosti snovi. Vsi 

otroci so bili mnenja, da je šla vodna para (izraz je poznalo in kasneje uporabljalo 8 otrok) 

iz vrele vode v zrak, pri čemer pa jih je le tretjina menila, da gre v primeru vrele vode in 

vodne pare za isto snov. Ostali so bili mnenja, da se je voda spremenila v zrak. Drugače je 

bilo pri razlagi vlažne roke, kjer sta kar dve tretjini menili, da je to posledica izhajajoče 

vodne pare, vendar niso bili prepričani, ali gre za isto snov. Sklepali so na podlagi 

predhodnih izkušenj, ko so opazovali kuhanje, vendar tega pojava niso povezali z 

izhlapevanjem in kondenzacijo. Enako se je zgodilo tudi pri poskusu, kjer smo čez lonček 

z vrelo vodo poveznili stekleno posodo. Iz otroških odgovorov in načina razmišljanja lahko 

sklepamo, da je proces kondenzacije težje razumljiv kot proces izhlapevanja, saj pri 

kondenzaciji iz »nič« nastanejo dobro vidne kapljice vode, česar pa si otroci, katerih 

mišljenje temelji na zaznavnosti, ne znajo razlagati.  
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Izraza »izhlapevati« in »kondenzirati« nismo posebej omenjali, prav tako tudi nismo 

posvetili posebne pozornosti  pojmu »plin«, saj se je enota že tako izkazala za precej 

zahtevno.  

 

Ugotovila sem, da je povezava »led - tekoča voda« in obratno večini otrok jasna in dovolj 

utrjena, drugače pa je pri povezavi »voda - vodna para« in obratno, kar pa naj bi po 

navedbah drugih virov (Driver, 2005; Sere, v Driver, 1992; Krnel, 1993; Johnson, 1998a, 

1998b) otroci usvojili šele po desetem letu starosti. Na podlagi tega lahko trdim, da otroci, 

vključeni v mojo raziskavo, ne odstopajo od povprečja.  

 

Nasprotno pa je dobra tretjina otrok v svojem načinu razmišljanja odstopala od povprečja. 

Slutili so, da sta procesa izhlapevanja in kondenzacije povezana s temperaturo, kar je bilo 

razvidno iz njihovih odgovorov in medsebojne komunikacije med potekom posameznih 

poskusov, čeprav svojih razmišljanj niso znali ubesediti.  Prav tako so znali pravilno 

napovedati rezultate poskusov z balonom, iz česar lahko sklepamo na delno dojemanje 

plina, kot snovi iz več delcev, ki se gibljejo in zavzemajo določen prostor, saj o popolnem 

dojemanju pojma plin  na tej ravni na podlagi izbranih poskusov težko govorimo. Po 

mnenju Driverjeve (1994) zgolj iz zavedanja, da plin zavzema nek prostor, ne moremo 

govoriti o poznavanju lastnosti plinov in pripisovanju snovnih lastnosti plinu.  

 

Šest otrok pa je imelo težave že s prehodom »trdno - tekoče«, saj so bili mnenja, da je 

tekoča voda ena stvar, led pa nekaj povsem drugega. Čeprav so trdili, da poleti pijejo 

pijače z ledom, niso bili prepričani, ali gre v primeru ledu v pijači in v primeru ledu, ki 

smo ga opazovali mi, za eno in isto stvar, se pravi vodo.  

 

Na podlagi uspešnosti otrok pri doseganju zastavljenih ciljev smo izdelali naslednji graf: 
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Graf 2: Uspešnost doseganja ciljev prve učne enote 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

Slika 1: Agregatna stanja vode 
1. 
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3.6. DRUGA UČNA ENOTA - Zrak, kaj je to? 
 

Pri tej učni enoti je sodelovalo 30 otrok.  

 

3.6.1 NAMEN 
Namen te enote je bilo spoznati, da je zrak zmes različnih plinov, ki se neprestano gibajo, 

relativno neodvisno eden od drugega in da ti plini v zraku zavzemajo določen prostor (s 

tem smo utrjevali spoznanja iz prve enote).  

S poskusi in ponazoritvami sem pri otrocih skušala uvesti pojem »plin« in ne »zrak«, ki 

dostikrat nastopa kot prototip plinastega agregatnega stanja, hkrati pa sem želela 

spremeniti pojmovanje zraka kot statične celote.  

Poleg operativnih ciljev smo v enoto vključili tudi nekatere interdisciplinarne cilje.  

.  

Slika 2: Agregatna stanja vode 
2. 
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Operativni cilji: 

• Otrok odkriva sestavo zraka. 

• Otrok spoznava, da je zrak mešanica plinov. 

• Otrok utrjuje pojem »plin«. 

• Otrok odkriva lastnosti plinov. 

• Otrok spoznava plina kisik in ogljikov dioksid kot glavna akterja pri dihanju. 

 

Interdisciplinarni cilji: 

• otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo. 

• otrok odkriva in spoznava pojave na nebu ter spoznava nekatere vremenske pojave. 

 

Potek in vsebina učne enote sta opisana v učni pripravi (priloga 1). 

 

3.6.2 EVALVACIJA 2. UČNE ENOTE 
 

Tabela 2: Vprašanja, odgovori in komentarji k 2. učni enoti 

Vprašanje Značilni odgovori otrok Komentar 

• Kaj živali dihajo? Zrak. Vedeli so vsi otroci. 

• Kaj je zrak? 

 

Zrak je nebo. 

Zrak je kisik za dihanje. � 

2 otroka 

Zrak je iz vode. � 1 deček 

Zrak je iz oblakov. 

Je to, kar mi dihamo. 

Zrak je veter. 

Pri razlagi so se opirali na 

vidne zaznave, ali 

odgovarjali po izvoru. 

• Kje vse se nahaja 

zrak? 

Zrak je zunaj, ker piha veter. 

Zrak je povsod. 

Dva otroka sta bila mnenja, 

da je zrak samo zunaj, saj je 
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 Ni ga tam, kjer ne moremo 

dihati. 

 

treba prostore zračiti in 

vanje spustiti zrak. Zraka v 

nekem prostoru čez čas pač 

zmanjka in če ne bi odprli 

okna, bi se zadušili. 

 

• Ali ga vidimo oz. 

kakšne barve je? 

 

Če je mraz, ga lahko 

vidimo, ko ga damo iz ust 

ven. � Tretjina otrok je bila 

takega mnenja. 

Zrak je prozoren. 

Moder (ker je nebo modro). 

Sploh ga ne vidimo. 

Večina otrok je bila mnenja, 

da zraka ne vidimo. Nekateri 

so se pri odgovoru zopet 

zatekli k vidnim zaznavam. 

• Ima zrak vonj? 

 

Včasih ga vonjamo, ko kaj 

smrdečega potuje po zraku. 

Ne. 

Nič ne diši in ne smrdi, 

razen ko kuhamo, pa zrak 

diši. 

Tretjina otrok je menila, da 

zrak sam po sebi nima 

vonja. 

 

 

• Ali zrak lahko kako 

ujamemo? 

 

Če vdihnemo, ga ujamemo v 

trebuh. 

Ne, ujamemo ga v pljuča. 

Večina otrok ni odgovarjala. 

 

• Bi bilo življenje 

možno, če zraka ne 

bi bilo? 

Ne. Vedeli so vsi otroci. 

 

• Kaj je v lončku 

(prvič, ko ga 

praznega podržim v 

Nič. 

Zrak. 

 

Le slaba tretjina je bila 

mnenja, da je v lončku zrak. 
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roki)? 

 

• Kaj je v lončku 

(drugič, ko z njim 

krožim po zraku)? 

Zrak. 

Prah. � 2 otroka 

 

Tokrat so bili vsi, razen 

dveh, prepričani, da je v 

lončku zrak. 

• Kako veš, da je bil v 

prvem lončku, ki 

smo ga obrnjenega 

navzdol potopili v 

vodo, ujet zrak? 

 

Ker se ni do vrha napolnil z 

vodo. 

V enem lončku sta zrak in 

voda, v drugem pa samo 

voda. 

Zato, ker so šli iz njega 

mehurčki. Zrak pa je ujet v 

mehurčkih. 

Večina je podala smiselne 

odgovore in nastajanje 

mehurčkov povezala z 

zrakom. 

 

• Kaj se dogaja z 

vsebino v drugem 

lončku, ki smo ga 

potopili v vodo 

tako, da je le-ta 

lonček napolnila? 

 

Manjša se. 

V njo gre zrak iz prvega 

lončka. 

 

Mehurčki gredo vanj. 

24 otrok je bilo mnenja, da 

gre v drugi lonček zrak, ki je 

ujet v prvem lončku. 

 

 

• Kaj mislite, da se bo 

zgodilo z vodo v 

lončku, če jo 

pustimo stati na 

okenski polici 10 

dni? 

Manj je bo. 

Šla bi v zrak. 

Postala bi nevidna. 

 

20 otrok je menilo, da bi šla 

voda v zrak, samo da mi 

tega ne bi videli. 

 

• Kaj se zgodi z lužo 

nekaj dni po 

deževju? 

Posuši se. 

Sonce jo posuši. 

Voda iz luže gre v zrak. 

Odgovarjali so vsi otroci. 

Njihovi odgovori so bili 

animistični, po njihovem 
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  mnenju voda izgine ali pa se 

premesti (gre v zrak). 

• Kako vemo, da je 

voda prisotna v 

zraku? 

 

Zato, ker lahko dežuje. 

Zaradi oblakov. 

 

Le trije otroci so povezali 

prisotnost vode v zraku z 

oblaki, večina otrok pa ni 

odgovarjala. 

 

• Ali je voda v zraku 

tudi takrat, ko ne 

dežuje? 

Ne. 

Večina otrok je mislila, da 

ne, le trije so menili, da je 

voda stalno prisotna v zraku. 

• Ali se zrak premika, 

se giblje, ali so plini 

v zraku stalno pri 

miru? 

 

 

Zrak se premika, ker piha 

veter. 

Ko ni nič vetra, pa je zrak 

pri miru. 

Večina otrok je bila mnenja, 

da se zrak premika, saj piha 

veter. Do dileme je prišlo, 

ko je nekdo omenil, da ko ni 

vetra, pa se zrak ne premika. 

 

3.6.3 VREDNOTENJE IN KVALITATIVNA ANALIZA DRUGE UČNE ENOTE 
 

Vsi otroci so vedeli, da živa bitja dihajo zrak, vendar so se že pri naslednjem vprašanju 

pokazala nekatera tipična pojmovanja, ki jih imajo majhni otroci o zraku. Take predstave 

so, da je zrak nebo, da je zrak veter, nekateri so se pri tem zatekali k razlagi izvora snovi 

(je iz vode, iz oblakov). Razumljivo je, da predšolski otroci pojmujejo zrak kot nekaj 

nedoločljivega, nesnovnega, saj je nezaznaven in iz tega stališča nedojemljiv. Iz odgovora, 

da je zrak iz vode, bi lahko sklepali na zavedanje prisotnosti vodnih hlapov v ozračju, 

vendar je to dejstvo težko razumljivo in preabstraktno že za otroke z višjimi kognitivnimi 

sposobnostmi, kot navajajo nekateri raziskovalci (Krnel 1993, Sere, v Driver 1985, Driver 

1994, 2005, Johnson 1998a, 1998b; Piaget, v Stavy 1995, Nussbaum, v Driver 1985). 

Najbrž gre v tem primeru za povezavo zraka z vremenskimi pojavi, kar pa je majhnim 

otrokom vsekakor bližje. Presenetila sta dva otroka, ki sta sama po sebi imenovala plin 

kisik, ki je potreben za dihanje. Ob posvetu z vzgojiteljico sem izvedela, da so se v skupini 
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že večkrat pogovarjali o dihanju in o tem, kateri plini so pri tem vpleteni, zato je lahko ta 

odgovor tudi naučen.  

Da je zrak samo zunaj, saj je treba prostore prezračevati in vanje spuščati svež zrak, 

drugače bi se zadušili, je lahko posledica pogosto uporabljene fraze v pogovoru: »Odpri 

okno in spusti malo zraka v sobo,«, česar pa si majhni otroci ne znajo razlagati drugače, 

kot da vzamejo stvar dobesedno. Tretjina otrok je menila, da zrak sam po sebi nima vonja, 

da se po njem le širijo različne vonjave, medtem ko so bili ostali prepričani, da zrak ima 

vonj in pri tem niso mogli mimo asociacije dišečega »zraka« po kakšni kuhani jedi. 

Nezaznavni stvari so pripisali lastnost zaznavne stvari, kar je po mnenju Johnsona (1998b) 

značilno za to starostno skupino otrok. Podobno je v svojih raziskavah ugotovil tudi Ferbar 

(Krnel 1993), ko je preučeval otroške predstave o kapljicah vode, ki se naberejo na 

pokrovki zaradi vroče vode. V tem primeru je bilo otrokom sicer jasno, da so to kapljice 

vode, čeprav tega niso znali razložiti.  Če pa se v posodi kaj kuha, se na pokrovki naberejo 

kapljice jedi in vzroka nikakor niso pripisovali izhlapevanju in kondenzaciji vode.  

Pri vprašanju ali lahko zrak kako ujamemo, so začeli otroci naštevati organe, ki jih ljudje 

uporabljamo pri dihanju (pljuča, trebuh, nos) in s katerimi »ujamemo« zrak v naše telo. To 

kaže na artificistično pojmovanje zraka. Zrak obstaja zato, ker ga ljudje potrebujemo za 

dihanje. Razumevanje dejstva, da zrak lahko izoliramo, ujamemo in tako prenašamo bi 

pomenilo korak bližje k spoznavanju osnovnih kvantitativnih lastnosti zraka. (Sere, v 

Driver 1985: 110) 

Poskus potapljanja lončkov pod vodo si je večina otrok pravilno razlagala. Če lonček ni do 

vrha napolnjen z vodo, je v navidezno praznem delu ujet zrak. To smo uspešno dokazali s 

pretakanjem zraka iz enega lončka v drugega, kjer so otroci takoj opazili izhajajoče 

mehurčke in le-te povezali z zrakom: »V mehurčku je ujet zrak!« Poskus so opravljali tudi 

sami in se poigravali z lovljenjem in pretakanjem zraka pod vodo na različne načine. S tem 

poskusom smo že nakazali na dejstvo, da pline lahko točimo, kar bo predmet obravnave v 

eni izmed naslednjih enot.  

Presenetilo me je število otrok (kar dve tretjini), ki so trdili, da bi se gladina vode v lončku, 

ki bi ga pustili stati na polici deset dni, znižala.  Voda naj bi šla v zrak, le da mi tega ne bi 
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videli. To kaže na razumevanje procesa izhlapevanja vode. Podobno je v svoji raziskavi 

ugotovil Johnson (1998b), kjer sta prav tako dve tretjini 13 let starih otrok pravilno 

napovedali rezultate poskusa izhlapevanja vode pri sobni temperaturi. Krnel (1993) pravi, 

da se otroci tega pojava zavedajo, vendar poznajo le začetno in končno stanje snovi, 

vmesnega stanja pa si ne znajo razlagati. Po mnenju raziskovalcev (Bar in Travis 1991, v 

Johnson 1998) naj bi se otroci tega zavedali šele po desetem letu starosti,  zato lahko 

trdimo, da poznavanje pojava najbrž v veliki meri temelji tudi na predhodnem izkustvu. Če 

bi otroci proces izhlapevanja vode v celoti doumeli, potem bi se tudi zavedali stalne 

prisotnosti vodne pare v ozračju, kar pa že pri naslednjem vprašanju vidimo, da ne drži. 

Prisotnost vode v zraku povezujejo izključno s konkretnimi padavinami, tisti naprednejši v 

svojem razmišljanju pa že z oblaki. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi nekateri drugi 

avtorji (Piaget, v Tytler in Peterson 2000, Skamp, v Tytler in Peterson 2000).  

 

Pri procesu izhlapevanja vode iz luže je ena tretjina otrok menila, da voda izgine, se 

posuši, ali da vodo posuši sonce. Izhlapevanje pojmujejo kot izginotje (značilno za otroke 

stare od 5 do 7 let), medtem ko ostali, ki trdijo, da gre voda iz luže v zrak, sklepajo po 

načelu premestitve (značilno za 5-8 let stare otroke) (Krnel 1993: 36, 37). Do enakih 

ugotovitev so prišli tudi Bar in Galili (1994, v Johnson 1998), Driver (2005), Johnson 

(1998a, 1998b), Stavy (1995). 

Otroci so proces dihanja razlagali kot vdihovanje »čistega zraka« in izdihovanje 

»umazanega zraka«. Pet otrok pa je trdilo, da za dihanje potrebujemo kisik, česar pa so se 

lahko naučili mehanično ob aktivnostih, ki so jih z vzgojiteljico že izvajali. Zanimivo je 

bilo poslušati njihov vnet razgovor o dobrem delu dreves, ki ga za nas opravljajo, ko »iz 

umazanega zraka delajo čist zrak« in o neodgovornem ravnanju ljudi, ki se vse preveč 

vozijo z avtomobili, kurijo in na ta način onesnažujejo zrak. Iz te spontane razprave sta bila 

razvidna njihov občutek in skrb za naravo. Očitno znajo majhni otroci veliko uspešneje 

živeti z naravo in se intuitivno zavedajo pomembnosti njenega ohranjanja. Pri tem ne 

morem mimo vprašanja, kdaj v času otroškega razvoja uspemo odrasli ta občutek v njih 

zatreti?  
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Ob naštevanju plinov, ki sestavljajo zrak, se je pojem »kisik«  uveljavil pri slabi tretjini 

otrok, ostali so še vedno vztrajali pri splošnejšem pojmu »zrak«. Za pojem »kisik« lahko 

trdimo, da ga ti otroci poznajo, o razumevanju tega pojma pa še zdaleč ne moremo 

govoriti. Dve tretjini sta namesto pojma »ogljikov dioksid« uporabljali izraz »umazan 

zrak«, ki se je več kot očitno uveljavil in zasidral v njihove pojmovne strukture. Izjema je 

bilo pet otrok, ki pa so uporabljali izraz »dioksid«. Opazila sem tudi, da so otroci pojem 

»zrak« uporabljali kot prototip za plinasto stanje, podobno kot so uporabljali izraz »voda« 

za tekoče stanje, kar pa sta v svojih raziskavah ugotovila tudi Krnel (1993) in Johnson 

(1998b).  

Večina otrok je bila mnenja, da se zrak premika, saj piha veter. Ob tem pa se je pojavila 

dilema, kaj se zgodi z zrakom, ko ni občutiti nikakršnega vetra, saj je njihovo mišljenje še 

močno oprto na čutne zaznave. Pojavila se je zmedenost nekaterih, ko sem namesto izraza 

»zrak« uporabila besedno zvezo »plini v zraku«. Niso vedeli, kaj je plin, ker jim ni 

predstavljivo, ni zaznavno. Za njih je plin tisto, kar nastaja pri vulkanu, kar se uporablja za 

ogrevanje hiš, kar je v bombah za dihanje (podobna pojmovanja plina navajajo tudi drugi 

avtorji: Piaget in Sere (v Stavy 1995), Sere in Russel (v Johnson 1998a), Driver (1994, 

2005), Johnson (1998a, 1998b). Zato so hoteli primerjavo s kroglicami, prahom, oziroma  

nečem vidnim. Za ponazoritev sem zastrla vsa okna in prižgala namizno svetilko ter jo 

usmerila tako, da so bili vidni delčki prahu, ki so se gibali po zraku. Razložila sem, da se 

tudi plini v zraku gibajo podobno kot prah, le da so nevidni. Vzela sem kroglice različnih 

barv in vsakemu dala eno. Kroglice rdeče barve so predstavljale plin kisik, kroglice zelene 

barve plin ogljikov dioksid, modre barve so bile kroglice vodne pare in pa vijolične, ki so 

predstavljale druge pline. S temi kroglicami so otroci potem plesali po prostoru tako, kot se 

gibljejo plini v ozračju. V učni pripravi predvideni ples smo tako nekoliko prilagodili.   

Ugotovili smo, da je kljub raznolikim ponazoritvam večina otrok še vedno zaznavala zrak 

kot celoto, kot navaja tudi Nussbaum (v Driver idr. 1992). Zrak je eno, plini pa so nekaj 

povsem drugega. Tretjina otrok je sicer pravilno razlagala kroženje posameznih plinov v 

naravi, vendar je bilo iz njihovega načina razmišljanja in kasnejših težav pri upodobitvi 

miselne predstave na papir razvidno, da tega niso mogli vključiti v obstoječe miselne 

strukture in povezati predhodnih znanj z novimi. Iz tega lahko sklepamo, da si otroci ne 
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znajo razlagati plina na submikroskopskem nivoju. Kljub temu, da novega znanja niso 

popolnoma ozavestili, saj zastavljeni operativni cilji zahtevajo sposobnost razumevanja na 

višji kognitivni ravni, lahko trdimo, da so bili cilji deloma doseženi, predvsem so bili 

doseženi v skladu z miselnim nivojem, značilnim za predšolsko obdobje.  

V nekaterih pogledih pa so otroci kljub vsemu presenetili in pokazali višjo raven 

razmišljanja od pričakovane. Večina se je zavedala prisotnosti zraka v lončku pod vodo in 

z njim povezala nastajanje mehurčkov, kar kaže na razumevanje dejstva, da plini 

zavzemajo določen prostor. Presenetljivo je bilo tudi, da sta kar dve tretjini otrok pri 

poskusu stoječega lončka z vodo, kjer je šlo za prikaz izhlapevanja vode pri nižji 

temperaturi, pravilno napovedali rezultate in sklepali po principu premestitve. Glede na 

odgovore in sprotno sodelovanje, iz katerega je bil razviden način razmišljanja, pa lahko 

trdimo, da dva otroka nista dosegla zastavljenih ciljev in sta tako odstopala od večine, kar 

je razvidno tudi pri dveh gornjih odgovorih.  

  

Na podlagi uspešnosti otrok pri doseganju zastavljenih ciljev smo izdelali naslednji graf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Uspešnost doseganja ciljev druge učne enote 
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Slika 4: Pretakanje zraka pod vodo 

Slika 3: Tipično pojmovanje zraka 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                      Hribovšek Martina: diplomsko delo 

 

 

45 

 

3.7 TREJTA UČNA ENOTA - Plini raztopljeni  v vodi 
 

Pri tej učni enoti je sodelovalo 28 otrok.  

 

3.7.1 NAMEN 
V tej učni enoti smo ugotavljali, kako in kaj dihajo živali v vodi. Poudarek je bil na 

spoznavanju topnosti plinov v vodi, kar vodnim živalim, ki imajo škrge, omogoča dihanje. 

Zopet smo se osredotočili na razjasnjevanje dejstev in procesov, ki so na prvi pogled 

nevidni in zaradi tega težje razumljivi.   

Plin ogljikov dioksid, o katerem smo se že pogovarjali pri prejšnji enoti, je bil tokrat 

osrednja tema  in bo predstavljal rdečo nit vsem nadaljnjim enotam.  

Operativni cilji enote: 

• Otrok spoznava lastnosti plinov. 

• Otrok odkriva, da so v vodi raztopljeni plini vidni kot mehurčki. 

• Otrok odkriva, zakaj mehurčki v gaziranih pijačah potujejo vedno navzgor. 

• Otrok spoznava plin ogljikov dioksid. 

• Otrok spoznava gazirane pijače.  

 

Interdisciplinarni cilji:  

• Otrok spoznava, kako in kaj dihajo živali. 

• Otrok razlikuje pijače in pitno vodo od ostalih tekočin.  

 

Potek in vsebina učne enote sta opisana v učni pripravi (priloga 1). 
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3.7.2 EVALVACIJA 3. UČNE ENOTE 
 

Tabela 3: Vprašanja, odgovori in komentarji k 3. učni enoti 

Vprašanje Značilni odgovori otrok Komentar 

• Kaj živali dihajo? Zrak. Vedeli so vsi otroci. 

- Kaj je zrak? 

 

Kisik. 

Dioksid. 

Plini.  

Veter … 

 

Otroci so pri tem odgovoru 

uporabljali pojme, ki smo jih 

vpeljali pri prejšnji enoti. 

- Kje vse se nahaja 

zrak? 

 

Povsod.  

Da se zrak nahaja povsod, so 

vedeli vsi otroci, pri tem pa 

so se nekateri začeli 

spraševati, kaj dihajo živali 

v vodi:  

- Dihajo tako, da grejo 

ven mehurčki. 

- Zajamejo zrak na 

površini. 

- V vodi pa ni kisika. 

- Vodne živali imajo 

luknjice za dihanje. 

- Dihajo s škrgami, mi 

pa s pljuči. 

- Dihajo balončke v 

vodi. 

 

To sem uporabila  kot 

iztočnico za razlago o plinih, 

raztopljenih v vodi. 
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• Kaj si ob odprtju 

plastenke slišal/-a? 

 

 

Šumenje. 

Ššššššš.   

Sliši se zrak, ki hoče ven.  

 

Večina je opisovala zaznave 

fonetično, 6 otrok je pri tem 

omenilo zrak. 

• Kaj si ob odprtju 

plastenke opazil? 

 

Mehurčki grejo gor.  

Mehurček na površini poči, 

ker hoče zrak, ki je ujet v 

mehurčku, ven.  

 

19 otrok je bilo mnenja, da 

je v mehurčku ujet zrak, ki 

hoče zapustiti pijačo, iti ven. 

Zato se mehurčki gibajo 

navzgor. 

 

 

• Kaj mislite, da je v 

plastenki? 

 

 

Voda z mehurčki. 

Radenska. 

 

Večina je menila, da je v 

plastenki voda z mehurčki. 

 

Kaj se zgodi z rozino v 

trenutku, ko jo vržemo v 

Radensko? 

 

 

Gre dol. 

Potone.  

Postane debela. 

Napije se vode. 

 

 

Nekateri so bili pozorni na 

učinek loma svetlobe v vodi, 

zaradi česar so bile rozine 

videti večje. 

 

• Kaj se zgodi z 

rozino čez nekaj 

trenutkov? 

 

Na njo se nalepijo 

mehurčki. 

Mehurčki obkrožijo rozino.  

Mehurčki dvignejo rozino 

»gor«.  

Plin, ki je v mehurčku, je 

hotel ven, zato je nesel 

Opazili so, da se manjše 

rozine dvignejo prej kot 

večje. 
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rozino s seboj.  

 

 

• Zakaj rozina zopet 

potone? 

 

Ker je premalo mehurčkov, 

saj so šli vsi gor (ven). 

Dol gre, ker je napihnjena.  

Ker je mehurčkov vedno 

manj.  

 

20 otrok je bilo mnenja, da 

je rozina potonila, ker so 

mehurčki na površini 

popokali, saj je šel »zrak« iz 

njih ven. 

3 otroci pa so trdili, da je 

rozina potonila, ker je bila 

napihnjena. 

 

• Zakaj se sčasoma 

rozina ne dviga več 

tako pogosto? 

 

Ker se je utrudila. 

Ker ni več toliko 

mehurčkov, da bi lahko 

dvignili rozino.  

Ker so šli že skoraj vsi 

mehurčki ven. 

Nekatere so pa predebele, 

da bi jih mehurčki dvignili.  

 

Trije otroci so se pri tem 

vprašanju zatekali k 

animističnim razlagam, da se 

je rozina utrudila. Ostali so 

razumeli princip izhajanja 

plina. 

 

• Kaj se zgodi z 

gazirano pijačo, če 

jo pustimo nekaj 

časa odprto? 

 

 

Izgubi vse mehurčke, ker 

grejo v zrak.  

Ves plin iz mehurčkov gre v 

zrak.  

Ne »bode« več tako močno.  

 

Le dva otroka sta uporabila 

izraz plin. Z gaziranimi 

pijačami imajo otroci 

izkušnje, vendar si nekateri 

ne znajo razlagati, zakaj čez 

čas pijača ne »bode« več 

tako močno. 

 

• Kaj se dogaja, ko 

po slamici pihaš v 

Nastajajo mehurčki. 

Voda ni več pri miru.  

 

Večina je odgovorila, da 

nastajajo mehurčki. 
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vodo? 

 

 

 

• Zakaj nastajajo 

mehurčki? 

 

Ker po slamici pihamo zrak. 

 

 

Večina je odgovorila, da po 

slamici pihamo zrak. 

• Kaj je ujeto v 

mehurčku? 

 

 

Zrak.  

Dioksid.  

V mehur se ujame zrak tako 

kot pri ribah, ki »dajejo« 

ven mehurčke. 

 

Večina je menila, da je v 

mehurčku ujet zrak, izraz 

»dioksid« pa sta uporabila le 

dva. 

 

 

• Kaj se zgodi z 

mehurčki, ko 

prenehaš pihati? 

 

Počijo. 

Počijo, ker hoče zrak ven. 

 

Večina je odgovorila, da 

mehurčki počijo, ker želi 

zrak ven. 

• Kateri plin smo 

pihali v vodo? 

 

Dioksid.  

 

 

Večina otrok ni odgovarjala, 

dioksid je tokrat omenilo 6 

otrok. 

 

 

• Kateri plin se 

nahaja tako v 

Radenski kot tudi v 

reki in izdihanem 

zraku? 

 

Dioksid. 

 

Večina, z izjemo petih otrok, 

ni odgovarjala. 
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3.7.3 VREDNOTENJE IN KVALITATIVNA ANALIZA TRETJE UČNE ENOTE 
 

Ob vprašanju, kaj je zrak, so le trije odgovorili, da je zrak iz različnih plinov, drugi so 

omenjali kisik in »dioksid«, vendar sta se ta dva odgovora zdela naučena, saj svojih 

odgovorov otroci niso znali komentirati. Iz odgovora, da je zrak veter, je razvidno, kako 

močno je njihovo mišljenje še oprto na zaznave kljub več poskusom spreminjanja takšnega 

naivnega prepričanja. Prav zaradi svoje nevidnosti je zrak nekaj nerazložljivega in težko 

doumljivega.  

 

Zanimivo je bilo poslušati razgovor, ki so ga imeli otroci na temo prisotnosti »zraka« v 

vodi. Debata se je začela popolnoma spontano, posebej aktivna v pogovoru je bila tretjina 

otrok. Jaz sem v tem primeru prevzela vlogo poslušalke in opazovalke, komentirala nisem 

ničesar, kljub temu da so otroci vedoželjno pogledovali k meni. Iz dveh izjav je bilo 

razvidno, da nekateri  že intuitivno povežejo nastajanje plinov z mehurčki oziroma 

balončki, kot se je nekdo izrazil. Nastala je prava dilema, saj se otroci klub temu, da si niso 

znali razlagati prisotnosti »zraka« v vodi, niso zadovoljili z mislijo, da nekatere živali za 

življenje kisika (oz. zraka kot je rekla večina) mogoče sploh ne potrebujejo.  

 

Otroci so najprej mislili, da je v plastenki navadna voda. Ko pa so vsebino plastenke 

pobliže pogledali, v svoje prepričanje niso bili več sigurni, saj so opazili »plavajoče 

mehurčke«. Nekdo se je domislil, da je to voda z mehurčki in več kot polovica se jih je 

pridružila njegovemu mnenju, ostali pa so ostali previdno tiho. Ob odprtju plastenke pa je 

bila stvar očitna. Kar dve tretjini otrok je trdilo, da je to voda z mehurčki, kjer je ujet 

»zrak«. Ker pa ta »zrak« hoče ven iz plastenke, se mehurčki ob odprtju začnejo intenzivno 

gibati proti površju, zasliši se šumenje. Osupla sem bila nad točnostjo njihove razlage, 

predvsem pa nad številom otrok, ki je delilo isto mnenje.  

 

Z razlago o topnosti plinov v vodi sem otrokom razložila, kako dihajo vodne živali. Nisem 

pa prepričana v njihovo razumevanje tega pojava, saj to povzroča težave tudi starejšim. Po 

mnenju Krnela (1993) je za mlajše otroke značilno mišljenje, da snov pri raztapljanju 

izgine, Piaget in Inhelder (v Stavy 1995) pa sta ugotovila, da majhni otroci pojmujejo 
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raztapljanje trdnih snovi v vodi kot »razbitje« na manjše delce. V raziskavi Stavyjeve je le 

24 odstotkov sedmošolcev za razlago raztapljanja uporabilo teorijo o naravi delcev snovi.  

Sicer pa so otroci v naši raziskavi doumeli, da je plin prisoten tudi v vodi, čeprav si tega 

niso znali razlagati.  

 

Vsi so ugotovili, da rozina v trenutku, ko jo vržemo v mineralno vodo, potone, pri čemer 

pa so se nekateri osredotočili na učinek loma svetlobe v vodi, zaradi česar so bile rozine 

videti večje. Rekli so, da se je rozina napila vode in je zato potonila. Ko sem rozino, za 

katero so menili, da se je napila vode, vzela ven, so se prepričali o njeni dejanski velikosti. 

Vendar pa pojava loma svetlobe nismo dalje raziskovali.  

 

Večina otrok je proces dvigovanja in ponovnega potapljanja rozine pravilno razlagala, pri 

čemer  sta pojem »plin« uporabila le dva. Ostali so pri razlagi uporabljali splošnejši pojem 

»zrak«, kar je zopet lahko posledica uporabe tega pojma kot prototipa za plinsko stanje. 

Pomembna opazka je bila tudi velikost rozine, ki je vplivala na hitrost dvigovanja, iz česar 

lahko sklepamo na razumevanje pomena mase oziroma gostote pri plovnosti predmetov v 

tekočinah, pa čeprav to razumevanje temelji na izkustvu.   

 

Strnemo lahko, da je večina otrok povezala pojavljanje mehurčkov in šumenje s plinom 

(po njihovem z »zrakom«), prav tako so tudi doumeli, da plin, ki je v tekočini, le-to želi 

zapustiti in preiti v ozračje. Pri tem ne moremo govoriti o razumevanju pojava topnosti 

plinov v tekočinah v odvisnosti od tlaka, vendar je popolnoma zadovoljivo dejstvo, da so si 

otroci čutno zaznavne procese pravilno razlagali.  

 

Opazila sem, da si otroci niso mogli zapomniti izrazov. Izraza kisik in »dioksid« (ne 

ogljikov dioksid) je aktivno uporabljalo le šest otrok. Zanimivo je, da so kljub moji vestni 

uporabi izraza »ogljikov dioksid« povzeli le »dioksid«. Ob predhodni omembi teh dveh 

plinov je znala potem več kot polovica otrok razložiti proces kroženja dihalnih plinov v 

naravi, vendar zgolj na stopnji poznavanja procesa.  
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Za večino otrok lahko trdimo, da so bili uspešni ali vsaj delno uspešni pri doseganju ciljev 

učne enote. Trije otroci, ki so menili, da rozina potone, ker se je napila vode in da se ne 

dviga več, ker se je utrudila, niso dosegli zastavljenih ciljev. Svojo pozornost so usmerili le 

na rozino, pri čemer so vlogo mehurčkov plina pri tem popolnoma zanemarili.  

 

Na podlagi uspešnosti otrok pri doseganju zastavljenih ciljev smo izdelali naslednji graf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Uspešnost doseganja ciljev tretje učne enote 
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Slika 5: Ples rozine v mineralni 
vodi 

Slika 6: Opazovanje dviganja rozine 
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3.8 ČETRTA UČNA ENOTA - Nastajanje CO2  pri kemijski reakciji 
 

Pri tej enoti je sodelovalo 25 otrok. 

 

3.8.1 NAMEN 
V tej enoti smo spoznavali kemijsko reakcijo, kjer iz dveh reagentov, ki ju zmešamo, 

nastane popolnoma nova snov. Namen je bil, da otroci mehurčke, penjenje in šumenje 

povežejo z nastajanjem plina pri reakciji. Poudarek je bil na zaznavanju nastajanja plina, 

ostali kemijski pojmi, vezani na kemijsko reakcijo pa so bili le posredno vpleteni in od 

otrok nismo zahtevali njihovega poznavanja. Pojem »reagenti« (reaktanti) sem sicer 

omenila, vendar sem dalje uporabljala izraze za konkretne primere reaktantov (reagentov), 

ki so bili vključeni v poskusih - kis in pecilni prašek.    

Operativni cilji: 

• Otrok spoznava plin ogljikov dioksid. 

 

Potek in vsebina učne enote sta opisana v učni pripravi (priloga 1). 

 

• Otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo 

lastnosti. 

• Otrok spoznava, da lahko z mešanjem različnih reagentov nastane popolnoma nova 

snov (pri kemijski reakciji nastane nova snov). 

• Otrok odkriva lastnosti plinov. 
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3.8.2 EVALVACIJA 4. UČNE ENOTE 
 

Tabela 4: Vprašanja, odgovori in komentarji k 4. učni enoti  

Vprašanje Značilni odgovori otrok Komentar 

 

• Kaj se dogaja, ko 

zmešamo pecilni 

prašek in kis za 

vlaganje? 

 

Nastajajo mehurčki. 

Peni se. 

Je bele barve kot mleko. 

Več ga je nastalo. 

Dviga se. 

Šprica. 

Smrdi. 

Nastaja zrak.  

Prašek se je stopil kot sol v vodi. 

� predhodne izkušnje 

 

Odgovarjali so vsi otroci.  

• Zakaj nastajajo 

mehurčki? 

 

 

Zaradi kisa, ker peče.  

Ja, zaradi kisa, ker smrdi.  

Zato, ker nastane zrak. 

Ko zmešamo to dvoje, nastane 

plin.  

Notri je ujet zrak. 

Plin je v mehurčkih. 

Dioksid je v mehurčkih.  

 

Da nastajajo mehurčki 

zaradi kisa, so menili 

štirje otroci.  

Večina je trdila, da 

nastajajo mehurčki zraka.  

Trije otroci so omenili 

»dioksid« in dva  »plin«.  

 

• Ali so bili ti 

mehurčki že prej 

prisotni v kisu in 

pecilnem prašku 

ali so nastali na 

novo? 

Bili so že prej v kisu.  

Nastali so, ko smo to dvoje 

zmešali. 

 

Večina otrok ni 

odgovarjala. 

Dva otroka sta menila, da 

so bili ti mehurčki že prej 

prisotni, in sicer v kisu. 

6 otrok je bilo 
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 prepričanih, da so 

mehurčki nastali, ko smo 

zmešali kis in pecilni.  

 

 

 

• Ali bi lahko še 

kako drugače 

vedeli, da pri 

reakciji nastaja 

plin, tudi če ne bi 

videl mehurčkov?  

 

Ja, zato ker smrdi. � 1 otrok 

Sliši se, kako šumi.  

Kot pri Coca-coli, ko jo odpreš, 

hoče iti zrak ven.  

V Coca-coli je dioksid.  

 

Večina je izhajanje plina 

opisovala kot šumenje. 

Trije otroci so omenili 

»dioksid«.  

 

• Kateri plin je 

nastal pri 

(kemijski) reakciji 

in je ujet v 

mehurčkih? 

 

Dioksid.  

 

 

Večina otrok ni 

odgovarjala.  

Da je nastal »dioksid«, 

omeni le eden. 

 

 

• Zakaj čez čas 

mehurčki ne 

nastajajo več? 

 

 

Ker grejo vsi v zrak. 

Ker ni več zraka. 

Ker se je že vse stopilo. 

Ker ne nastaja več dioksid. � 6 

otrok  

 

20 otrok je podalo 

smiselne odgovore. 

 

• Zakaj je odneslo 

zamašek? 

 

 

Ker si pretresla. 

Ker se kis in pecilni ne marata. 

Ker so mehurčki porinili 

pokrovček gor. 

20 otrok je menilo, da je 

zamašek odneslo, ker so 

mehurčki (»zrak«) želeli 

iti ven. 
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Mehurčki so hoteli iti ven. 

Zrak je hotel iti ven.  

 

 

• Kateri plin je 

povzročil, da je 

zamašek odneslo? 

 

 

Zrak. 

Dioksid. 

 

Dioksid je tokrat omenilo 

10 otrok.  

 

• Ali je bil ta plin v 

embalaži od 

šumečih tablet 

prisoten še preden 

smo zmešali 

reagente (izvedli 

reakcijo)? 

 

 

Ja, ker je zrak povsod, čeprav ga 

mi ne vidimo. 

Ne, to ni zrak. 

Ne, šele ko smo zmešali kis in 

pecilni.  

 

Trije otroci so bili 

mnenja, da je bil ta plin 

prisoten v embalaži že 

prej, saj gre za zrak. 

Dvaindvajset otrok je bilo 

prepričanih, da je plin 

nastal šele, ko smo 

zmešali kis in pecilni 

prašek. 

 

• Zakaj se je balon, 

ki smo ga 

poveznili čez 

epruveto z 

reagenti, 

napihnil? 

 

 

Ker je nastal zrak. 

Ker so šli vanj mehurčki. 

Ker je šel vanj zrak iz 

mehurčkov. 

Ker je šel vanj dioksid. 

 

20 otrok je podalo 

smiselne odgovore.  

 

 

• Kateri plin je 

napihnil balon? 

 

  

Dioksid. 

Tako je odgovorila 

polovica otrok.  
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• Kje smo dobili ta 

plin (od kod se je 

vzel)? 

 

 

Iz kisa. 

Iz zraka. 

Nastal je, ko smo zmešali kis in 

pecilni. 

 

Večina otrok je menila, 

da je plin nastal, ko smo 

zmešali reagente. 

 

• Kateri plin 

pihamo v balon 

mi, ko ga skušamo 

napihniti z usti?  

 

 

  

Dioksid. 

 

18 otrok je menilo, da gre 

za dioksid.  

 

 

 

3.8.3 VREDNOTENJE IN KVALITATIVNA ANALIZA ČETRTE UČNE ENOTE 
 

Nastajajo mehurčki, peni se, »šprica«, nastaja zrak … so odgovori, ki kažejo na zaznavanje 

nastajanja plina pri kemijski reakciji. Tako je odgovorila večina. Ostali otroci so se pri 

opazovanju osredotočili na druge lastnosti, kot so sprememba barve, intenzivnejše vonjave, 

raztapljanje pecilnega praška v kisu. Tisti, ki so odgovarjali, da je nastalo več zmesi in da 

se le-te dvigajo so sklepali po analogiji vrenja tekočine. Za nobenega od teh odgovorov ne 

moremo trditi, da je napačen, saj ljudje pri opazovanju pojavov različno usmerjamo svojo 

pozornost.  

 

Nastajanje mehurčkov je četrtina pripisovala nastajanju »dioksida« oziroma plina, druga 

četrtina je menila, da mehurčki nastajajo zaradi kisa, ostali pa so bili mnenja, da so 

mehurčki posledica nastajanja zraka. Iz tega lahko povzamemo, da so otroci uspešno 

povezali penjenje z nastajanjem plinov, kar pa smo omenili že pri prejšnji enoti.   
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Otroci so bili sicer prepričani v nastajanje plina pri reakciji, vendar si niso znali razlagati 

njegovega izvora, zato večina na naslednje vprašanje ni odgovorila. Presenetila je četrtina, 

ki je menila, da je plin nastal šele potem, ko smo reaktante zmešali. Kot dokaz, da nastaja 

plin pri reakciji sem otrokom zopet pokazala plastenko s kisom za vlaganje in pecilni 

prašek. Kis sem tudi prelila v plastičen lonček, kjer se je sicer vsebina spenila zaradi 

prelivanja, vendar se je gladina sčasoma umirila. Otroci so se na ta način prepričali, da plin 

v reaktantih ni bil prisoten že prej, ampak je nastal šele, ko smo reaktante zmešali.  

 

Tudi šumenje so otroci pripisali nastajanju plina pri reakciji, a sprva plina niso znali 

poimenovati. Ko pa je nekdo omenil »dioksid«, so izraz že pri naslednjem odgovoru 

uporabili tudi nekateri drugi otroci. Kot sem že pri prejšnji enoti omenila, si otroci težko 

zapomnijo nekatere izraze (najbrž tiste, ki jih ne znajo najbolje umestiti v svoje pojmovne 

mreže), ob ponovni omembi pa se je izraza posluževalo že več otrok. Vendar pa so otroci o 

nastajanju »dioksida« najbrž sklepali na podlagi predhodnih enot, ko smo plin že omenjali, 

in so izraz tokrat  uporabili mehanično.  

 

Z odgovori na vprašanje, zakaj čez čas mehurčki ne nastajajo več, je večina otrok na nek 

način pokazala razumevanje principa kemijske reakcije. Ko se reaktanti porabijo (»Vse se 

je stopilo.«), produkti ne nastajajo več (»Ni več zraka,« ali, »ker ne nastaja več dioksid.«). 

Tudi tukaj je izkustvo najbrž igralo ključno vlogo, saj v splošnem velja načelo, če nečesa 

zmanjka, se stvar ustavi (ko »zmanjka« elektrike, se luč ugasne). Vendar je takšna raven 

razumevanja za predšolsko obdobje popolnoma zadovoljiva. 

 

Mnenje, da je zamašek odneslo, ker hoče iti plin (zrak) ven, kaže na očitno zavedanje 

dejstva, da plini zavzemajo določen prostor. Prav tako o tem pričajo tudi trditve povezane z 

vprašanjem Zakaj se je balon napihnil?   

 

Otroci so se vsekakor prepričali o nastajanju plina pri kemijski reakciji, kar potrjujejo 

odgovori na vprašanje: »Ali je bil plin v embalaži prisoten še preden smo zmešali 

reagente?«   
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Zastavljene cilje je doseglo kar dvajset otrok od petindvajsetih. Kljub splošni uporabi 

pojma »zrak« je iz komunikacije in načina razmišljanja otrok na vprašanja razvidno, da 

otroci ta pojem uporabljajo kot nadomestilo za širši pojem plina. Zavedajo se, da je zrak, ki 

nas obdaja in plin, ki je nastajal pri reakciji, nekaj povsem drugega.  

Pet otrok, ki pa je trdilo, da so mehurčki v zmesi posledica kisa, da je zamašek odneslo, ker 

se pecilni prašek in kis ne marata ter, da je šlo pri reakciji za dejansko nastajanje zraka kot 

skupka plinov, ciljev ni doseglo.  

 

Na podlagi uspešnosti otrok pri doseganju zastavljenih ciljev smo izdelali naslednji graf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Uspešnost doseganja ciljev četrte učne enote 
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Slika 7: "Bomba" 1. 

Slika 8: "Bomba" 2. 
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3.9 PETA UČNA ENOTA - Sveča ugasne 
 

Pri tej učni enoti je sodelovalo 20 otrok.  

 

3.9.1 NAMEN 
Namen učne enote je bil otrokom pokazati, da pline lahko (tako kot tekočine) tudi točimo. 

Otroci so spoznali, da je ogljikov dioksid, ki smo ga pridobili na otrokom že znan način 

(reakcija med kisom in pecilnim praškom), težji od zraka, saj se je pri izlitju iz vrečke 

»usedel« na plamen in tako svečo ugasnil. S tem smo otrokom pokazali, da ogljikov 

dioksid zavira gorenje in tako vpeljali njegov pomen za človeka in naravo.   

Operativni cilji:  

• Otrok odkriva in spoznava, da pline lahko točimo. 

• Otrok spoznava, da je ogljikov dioksid težji od zraka. 

• Otrok spoznava, da ogljikov dioksid zavira gorenje. 

 

Slika 9: V pričakovanju 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                      Hribovšek Martina: diplomsko delo 

 

 

63 

 

Interdisciplinarni cilj:  

• Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 

Potek in vsebina učne enote sta opisana v učni pripravi (priloga 1). 

 

3.9.2 EVALVACIJA 5. UČNE ENOTE 
 

Tabela 5: Vprašanja, odgovori in komentarji k 5. učni enoti  

Vprašanje Značilni odgovori otrok Komentar 

 

• Katere načine smo 

do sedaj uporabili 

za napihovanje 

balonov? Naštej! 

 

Napihnili smo ga z usti.  

V balon je šel tisti plin, ki je 

nastal, ko smo zmešali kis in 

pecilni prašek. � četrtina otrok 

 

Večina je najprej 

pomislila na način 

napihovanja balona z usti.  

 

 

• Kateri plin/-i je/so 

pri posameznem 

načinu 

napihovanja 

napolnil/-i balon? 

 

 

Zaradi kisa, ker peče.  

Zrak. 

Dioksid. 

Ja, dioksid iz kisa in pecilnega 

in dioksid iz ust.  

 

Večina otrok ni 

odgovarjala.  

Dioksid je omenilo pet 

otrok, med katerimi je ena 

deklica točno definirala 

njegov različen izvor.  

 

• Ali bi lahko balon 

napolnili še s čim 

drugim? 

 

 

Z zrakom. 

Z vodo.  

 

Pri tem je nekdo omenil 

balone, ki se prodajajo na 

sejmih in so živo pisani. 

Povedala sem jim, da so ti 

baloni prav tako 

napolnjeni s plinom, ki ga 

imenujemo helij.  
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Kaj se je zgodilo z 

vrečko? 

 

 

 

Napihnila se je. 

 

 

Pri tem so nekateri 

omenili,  da bo vrečka 

počila. 

 

• Zakaj se je vrečka 

napihnila? 

 

Ker je nastal zrak.  

Plin je nastal. 

Ker je nastal dioksid.  

 

Večina je bila mnenja, da 

se je vrečka napihnila, ker 

je pri reakciji nastal zrak. 

  

 

 

• Kateri plin, ki 

nastaja pri 

reakciji, je 

napolnil vrečko? 

 

 

Zrak. 

Dioksid. 

 

Večina, z izjemo četrtine 

otrok, je trdila, da je 

vrečko napolnil zrak. 

 

• Kaj bi se zgodilo z 

vrečko, če bi vanjo 

dali veliko količino 

reagentov? 

 

 

  

Počila bi. 

Razneslo bi jo. 

Sedemnajst otrok je 

podalo smiselne odgovore.  

 

• Zakaj je sveča 

ugasnila? 

Ker si nanjo zlila zrak. 

Ker ni bilo dobrega zraka. 

 

Odgovarjala je približno 

polovica otrok.  
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• Kaj smo zlili na 

plamen? 

 

 

Zrak. 

Dioksid.  

 

Večina otrok je menila, da 

smo nad plamen zlili zrak 

iz vrečke.   

 

 

• Zakaj ni šel plin, 

ki je nastal pri 

reakciji, takoj v 

zrak? 

 

 

Ker si ga zlila dol.  

Mogoče je pa težek. � 1 otrok 

 

Le en otrok je pri tem 
vprašanju sklepal o masi 
plina, večina otrok pa ni 
odgovarjala.  

 

• Če pomislimo na 

dejstvo, da 

ogljikov dioksid 

zavira gorenje, za 

kaj mislite, da bi 

ga lahko 

uporabili? 

 

 

  

 

Za kaj pogasit. � 5 otrok 

 

Večina otrok ni 

odgovarjala.  

• Ali mislite, da je 

ogljikov dioksid 

strupen? 

 

Ne.  

Večina otrok je menila, da 

ogljikov dioksid ni 

strupen. 

Zdi se jim prav, da imamo 

CO2 v zraku.  
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Dva otroka omenita, da če 

ne bi bilo CO2, tudi 

dreves ne bi bilo.  

 

• Ali smo z našimi 

eksperimenti, kjer 

smo proizvajali 

ogljikov dioksid, 

škodovali okolju? 

 

 

Ja. 

Ne. 

Malo.  

 

Pojavila se je dilema.  

 

• Na kakšen način 

pa ljudje 

onesnažujemo 

okolje? 

 

Z dimom. 

Z avtomobili. 

Z gorenjem. 

Z nafto, ki se izlije iz tankerjev. 

 

Vsak je znal navesti vsaj 

en način s katerim ljudje 

onesnažujemo okolje.  

 

 

• S čim (na kakšen 

način) pa ljudje 

proizvajamo 

prevelike količine 

ogljikovega 

dioksida? 

 

Če preveč dihamo.  

Če kaj kurimo.  

 

Večina ni odgovarjala. 

Prvi odgovor nakazuje na 

logično sklepanje otrok.   

Štirje otroci so povezali 

nastajanje CO2 z 

gorenjem.  

 

 

• Kdo/kaj pa 

segreva Zemljo? 

Sonce. � omeni 15 otrok  

Če preveč kurimo.  

 

Večina otrok je trdila, da 

Zemljo segreva Sonce.  
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3.9.3 VREDNOTENJE IN KVALITATIVNA ANALIZA PETE UČNE ENOTE 
 

Pri pogovoru o načinih napihovanja balona je večina omenila napihovanje balona z usti, saj 

je to najbrž prva stvar, na katero pomislimo ob omembi balona. Četrtina otrok pa se je 

spomnila prejšnje enote, ko smo balone napihovali z ogljikovim dioksidom, ki je nastal pri 

reakciji. Njihovemu mnenju se je takoj pridružila še polovica ostalih. Z navdušenjem so se 

spominjali, kako so baloni, ki jih niso dobro nataknili na epruveto, frčali po zraku. 

Zanimivo je, da otroci niso takoj pomislili na poskus iz preteklega tedna, ki so ga celo sami 

izvajali. Najbrž bi bilo potrebno izkušnjo večkrat ponoviti, da bi se jim le-ta bolje vtisnila v 

spomin. Dobra ideja se mi v tem primeru zdi možnost celotedenskega izvajanja poskusov v 

posebnem kotičku v igralnici.  

Pri definiranju plina je bila večina otrok še vedno zmedena. Pri tem je bila potrebna 

dodatna razčlenitev posameznih načinov napihovanja, saj otroci niso sami znali sklepati iz 

več vidikov situacije. Za njih je predstavljalo težavo najprej pomisliti na posamezno 

situacijo, nato pa še na plin, ki pri določeni situaciji igra osrednjo vlogo. Po tem posegu je 

večina otrok znala poimenovati plin, ki pri določenem načinu napihne balon.    

Odgovori na naslednje vprašanje kažejo na razumevanje dejstva, da plini, kljub svoji 

nevidnosti, zavzemajo določen prostor. Vendar pa izraz »zrak« kot širši pojem za plinasto 

stanje ostaja trdno zasidran v njihovih pojmovnih mrežah. O tem pričajo tudi odgovori na 

vprašanje Kaj smo zlili nad plamen?, kjer so otroci menili, da smo nad plamen zlili zrak iz 

vrečke.  

Tisti, ki pa so namesto pojma »zrak« uporabljali pojem »plin« oziroma »dioksid«, mogoče 

že slutijo razliko med posameznimi pojmi, vendar o uspešno zgrajeni hierarhični mreži 

med temi pojmi ne morem govoriti. Takih otrok je bila četrtina.   

Zanimivo je, kako so otroci pojmovali plina kisik in ogljikov dioksid, ki ju poznajo 

predvsem kot akterja pri dihanju. O tem so se z vzgojiteljico že večkrat pogovarjali pri 

jutranjih aktivnostih. Pri tem so omenjali tudi vlogo dreves kot »čistilcev« zraka in iz tega 

stališča izjemno pomembnih za naš obstoj. Otroci so tako sklepali, da je kisik, ki ga 

vdihujemo, »dober zrak«. Ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo in ga dalje potrebujejo 
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drevesa za nadaljnje prečiščevanje, pa je »umazan zrak«. Izvajali so tudi že poskuse z 

gorenjem sveče, kjer so poudarili pomembno vlogo kisika oz. »dobrega zraka« pri tem 

procesu. Zato ne preseneča odgovor, da je sveča ugasnila zato, ker ni bilo dobrega zraka, 

oziroma ker je bil prisoten ogljikov dioksid, ki pa je po njihovem umazan zrak.  

Opazila sem, da sta bili ti dve pojmovanji kisika in ogljikovega dioksida izjemno odporni 

in trdovratni, kar pa v splošnem velja za pojme, vključene v že obstoječe miselne strukture. 

Zato je potrebno biti pri poučevanju le-teh izjemno previden. Plina kisik in ogljikov 

dioksid iz znanstvenega stališča nikakor ne moremo imenovati »dober zrak« in »umazan 

zrak«, saj otroci to lahko vzamejo preveč dobesedno. Iz tega lahko intuitivno sklepajo, da 

je kisik nekaj splošno dobrega, uporabnega in pomembnega, ogljikov dioksid pa je kot 

umazan nepotreben in neuporaben, celo škodljiv. Vendar pa si otroci na srečo tega niso 

razlagali na ta način, kar je razvidno iz odgovorov na vprašanje o škodljivosti ogljikovega 

dioksida, čeprav se je že pri naslednjem vprašanju malce zataknilo. Menim, da smo z 

razlago o prisotnosti ogljikovega dioksida v ozračju in njegovih učinkih na okolje s 

količinskega stališča, dilemo razjasnili.  

Kot so ugotovili nekateri drugi raziskovalci (Driver 1994, Stavy 1995, Sere, v Driver 1992, 

Russel in Sere, v Johnson 1998a, Huan-shyang, Hsiu-ju 2000) ), si predšolski otroci mase 

kot količine ne znajo najbolje razlagati, saj prevladuje mnenje, da so predmeti, ki vsebujejo 

več zraka, lažji (napihnjen balon). Do takšnih ugotovitev sem v svoji raziskavi prišla tudi 

jaz, kjer je le en otrok na vprašanje, zakaj se plin ni takoj dvignil v ozračje, slutil, da gre za 

vpliv mase.  

Da so nekateri otroci že znali sklepati in prenesti izkušnje iz ene situacije v drugo, kar po 

Bloomovi taksonomiji imenujemo uporaba (Sentočnik 2010), priča odgovor na vprašanje 

o uporabnosti ogljikovega dioksida pri gorenju.  

Kot smo že pri evalvaciji druge učne enote omenili, so otroci zelo naklonjeni ohranjanju 

okolju in negativno naravnani do onesnaževanja. Ob tej priložnosti so se razgovorili o 

pomenu recikliranja papirja, ločevanja odpadkov, smotrni uporabi papirnatih brisač za 

brisanje rok.  Ne morem pa trditi, da se povsem zavedajo posledic, ki jih ima 

onesnaževanje na okolje. Njihova etika še precej temelji na upoštevanju pravil in tistega, 
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kar odrasli trdijo, da je prav. (Batistič-Zorec 1999) To lahko sklepamo iz naslednje trditve: 

»Vzgojiteljica je rekla, da se to ne dela, zato se je treba tega držati.«  

Strnem lahko, da so otroci v glavnem uspešno dosegli zastavljene cilje z izjemo drugega 

cilja, ki govori o masi ogljikovega dioksida v primerjavi z zrakom. Izstopalo je pet otrok, 

ki so uspeli prenesti znanje v novo situacijo in pri katerih gre že slutiti za razlikovanje med 

pojmi zrak, plin in ogljikov dioksid. Trije otroci večinoma sploh niso odgovarjali na 

vprašanja ali kako drugače sodelovali, prav tako tudi niso znali razložiti in povezati 

ugaslega plamena s plinom iz vrečke in so na ta način od večine odstopali. Očitno je bilo, 

da so bili poskusi in sama tema obravnave za njih preabstraktni, saj so bili popolnoma 

zmedeni.   

 

Na podlagi uspešnosti otrok pri doseganju zastavljenih ciljev smo izdelali naslednji graf: 

 

 

Graf 6: Uspešnost doseganja ciljev pete učne enote 
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Slika 10: Zakaj je sveča 
ugasnila? 1. 

Slika 11: Zakaj je sveča ugasnila? 2. 
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3.10 ŠESTA UČNA ENOTA - Karbonati v reakciji s kisom 
 

Pri tej učni enoti je sodelovalo 17 otrok.  

 

3.10.1 NAMEN 
Glavni namen učne enote je bil otrokom pokazati, da ogljikov dioksid nastaja tudi pri 

reakciji med karbonati in kisom za vlaganje. Otroci so pri enoti spoznali, da so si nekatere 

stvari v naravi po sestavi podobne in da v reakciji s kisom reagirajo na enak način.  V ta 

namen smo uporabili surovo kokošje jajce, kjer smo pod drobnogled vzeli lupino, polžjo 

hišico in rečne kamenčke, kjer je vsem skupen osnovni gradnik, kalcijev karbonat. Kis 

raztaplja kalcijev karbonat, pri tem pa nastaja plin ogljikov dioksid. Izraz kalcijev karbonat 

sem omenila, nisem pa zahtevala njegovega poznavanja.    

Operativni cilji:  

• Otrok spoznava, da kis raztaplja kalcijev karbonat, pri tem pa nastaja plin ogljikov 

dioksid. 

 

Potek in vsebina učne enote sta opisana v učni pripravi (priloga 1). 

 

• Otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo 

lastnosti. 

• Otrok spoznava, da so si nekatere stvari po sestavi podobne.   

• Otrok spoznava kalcijev karbonat kot osnovni gradnik jajčne lupine, polžje hišice in 

rečnih kamenčkov. 
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3.10.2 EVALVACIJA 6. UČNE ENOTE 

 

Tabela 6: Vprašanja, odgovori in komentarji k 6. učni enoti  

Vprašanje Značilni odgovori otrok Komentar 

• Kaj je 

skupnega jajcu, 

polžji hišici in 

rečnim 

kamenčkom? 

 

Vsi so bolj okrogli. 

Vsi so trdi.  

Vsi so mrzli. 

Jajce in hišica sta bolj 

mehka, kamni pa bolj trdi.  

Vsi so v naravi. 

 

Otroci so bili pozorni na 

različne lastnosti predmetov.  

 

 

• Mogoče veste iz 

česa so? 

 

 

Iz kamnov. 

Iz polžje sline. 

Iz lupine. 

 

Večina otrok ni odgovarjala.  

 

• Sta se jajce in 

polžja hišica, ki 

smo ju namočili 

v kis, kaj 

spremenila? 

 

 

Pol polžje hišice je izginilo. 

Na vrhu je pena. 

Mehurčki so nastali. 

Jajce je postalo bolj belo. 

Na vrhu plava sluz. 

 

Vsak otrok je navedel vsaj eno 

ugotovitev.  

 

 

• Zakaj je nastala 

pena oz. 

mehurčki?  

 

 

Ker je kis stopil hišico. 

Ker je nastal plin. � 6 otrok  

Ker se je stopila umazanija 

(sledovi zemlje, ki so bili na 

polžji hišici). 

 

Da je pena (mehurčki) nastala 

zaradi plina, ki nastaja pri 

reakciji, je menilo šest otrok. 

Ostali so povezali nastajanje 

mehurčkov (pene) z 

raztapljanjem umazanije.  
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• Katera 

stvar/snov je s 

kisom podobno 

reagirala? 

 

Kamenčki. 

Pecilni prašek. 

 

Odgovorilo je 7 otrok.  

 

 

 

• Kateri plin 

nastaja pri 

reakciji zgoraj 

omenjene 

sestavine in 

kisa? 

 

 

Dioksid. 

Ogljikov dioksid. 

 

Ogljikov dioksid je omenil le 

eden, štirje so omenili 

»dioksid«.  

 

 

• Ali so rečni 

kamenčki, 

polžja hišica in 

jajčna lupina iz 

pecilnega 

praška? 

 

 

Ne. 

Iz kamnov so vsi. 

  

 

Večina otrok ni odgovarjala.  

 

• Ali lahko 

rečemo, da so si 

kamenčki, 

jajčna lupina, 

polžja hišica in 

Ja, ker je kis vse stopil. 

Ja, ker kokoši jedo 

kamenčke, da potem lahko 

iz njih naredijo lupino za 

svoja jajca.  

Ja, ker so povsod nastali 

Šest otrok je logično sklepalo in 

podalo smiselne odgovore.   
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pecilni prašek 

po sestavi kaj 

podobni? 

 

 

mehurčki.  

V bistvu so vsi iz iste stvari.  

Vsi so trdi. 

 

 

• Zakaj je jajce 

mehko? 

 

Ker je kis stopil lupino. 

Kis ga je razžrl.  

 

10 otrok je podalo smiselne 

odgovore.  

• Zakaj pol 

polžje hišice 

manjka? 

 

Ker jo je kis stopil.  

 

 

Enajst otrok je podalo smiselne 

odgovore.  

 

3.10.3 KVALITATIVNA ANALIZA IN VREDNOTENJE ŠESTE UČNE ENOTE 
 

Otroci so iskali podobnosti med jajcem, polžjo hišico in rečnimi kamenčki in se pri tem 

osredotočali na različne vidike zaznavnosti (vid, tip). Vsi so bili mnenja, da je glavna 

skupna lastnost zgoraj omenjenih predmetov trdota, vendar so nekateri menili, da po 

trdnosti izstopajo kamenčki. Najbrž so s tem mislili na krhkost jajčne lupine in polžje 

hišice.    

 

Pri vprašanju o sestavi se je večina vzdržala odgovora, kar je razumljivo, saj si predšolski 

otroci še ne znajo predstavljati snovi na submikroskopskem nivoju in s tem sklepati o njeni 

sestavi. Tako je po njihovem mnenju polžja hišica sestavljena iz nje same itn., kar kaže na 

mišljenje, ki je še močno oprto na vidne zaznave.  

 

Nastajanje pene oziroma mehurčkov je tokrat neposredno s plinom povezalo šest otrok. 

Ostali so pri svojem opazovanju zopet dali prednost vidnim zaznavam in iskali vzrok 
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mehurčkov v raztapljanju hišice ali ostankov zemlje na hišici, »umazanije«, saj je tisto, kar 

je zaznavno, bolj oprijemljivo.   

 

Približno tretjina otrok je bila sposobna sklepanja in prenašanja že usvojenega znanja v 

novo situacijo, kar je razvidno iz odgovorov na osmo vprašanje. Ena deklica je na podlagi 

spoznanj iz te enote celo dobila odgovor na izkušnjo iz življenja, ki si je prej ni znala 

razlagati. Videla je kokoši, ki so s tal pobirale in jedle kamenje, vendar ni vedela zakaj. 

Sedaj pa je povezala novo izkušnjo s predhodno in ju na ta način osmislila.   

 

S kisom pa so imeli otroci več izkušenj in se zato zavedali njegove jedkosti, zato so tudi 

smiselno odgovarjali na deveto in deseto vprašanje.  

 

Na podlagi odgovorov otrok na vprašanja in samega poteka komunikacije, iz katere je bil 

razviden način razmišljanja, lahko trdim, da je zastavljene cilje doseglo šest otrok od 

sedemnajstih, kar je približno tretjina. Iz tega lahko sklepamo, da je bila enota že bolj 

abstraktna, vključevala je več spremenljivk, katerim otroci niso bili sposobni slediti v 

celoti.  
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Na podlagi uspešnosti otrok pri doseganju zastavljenih ciljev smo izdelali naslednji graf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Uspešnost doseganja ciljev šeste učne enote  

Slika 12: Jajce v kisu 
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Slika 13: Jajce smo potopili v kis; v ozadju je poskus z 
apnico 

Slika 14: Opazovanje raztapljanja polžje hišice v 
kisu in dokaz, da je bilo jajce surovo, saj se je stopila 

le lupina 
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3.11 SEDMA UČNA ENOTA - Uvajanje CO2 v apnico 
 

Pri tej učni enoti je sodelovalo le 6 otrok, ki so uspešno dosegli cilje šeste učne enote.  

 

3.11.1 NAMEN 

Otroci so pri tej enoti spoznavali, da niso vse brezbarvne (prozorne) tekočine voda in 

odkrivali, kako se spremeni apnica ob uvajanju ogljikovega dioksida. Utrjevali so nova 

spoznanja o plinskem agregatnem stanju in ogljikovem dioksidu, ki so jih pridobili pri 

predhodnih  učnih enotah.  

 

Operativni cilji učne enote: 

• Otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo 

lastnosti. 

• Otrok spoznava, da niso vse prozorne tekočine voda. 

• Otrok spoznava, da lahko z mešanjem različnih reagentov nastane popolnoma nova 

snov (pri kemijski reakciji nastane nova snov). 

Slika 15: Ostanki polžje hišice 
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• Otrok odkriva lastnosti plinov. 

• Otrok odkriva kako se ob uvajanju ogljikovega dioksida spremeni apnica. 

• Otrok spoznava plin ogljikov dioksid. 

 

Potek in vsebina učne enote sta opisana v učni pripravi (priloga 1). 

 

3.11.2 EVALVACIJA 7. UČNE ENOTE 

 

Tabela 7: Vprašanja, odgovori in komentarji k 7. učni enoti  

Vprašanje Značilni odgovori otrok Komentar 

 

• Katera tekočina 

je v lončku? 

 

Voda. 
Na vprašanje so odgovorili vsi 

sodelujoči otroci.  

 

• Kaj se dogaja, 

ko po slamici 

pihaš v 

tekočino? 

 

 

Nastajajo mehurčki. 

Brbota. 

 

Odgovorili so vsi otroci.  

 

• Kaj točno pihaš 

po slamici? 

 

 

Dioksid. � 4 otroci 

Ogljikov dioksid. � 2 

otroka 

 

 

Nihče ni omenil zraka.  

 

• Kaj se dogaja, 

ko po slamici 

drugič pihaš v 

Nastajajo mehurčki. 

Brbota. 

Voda postane bela kot 

mleko. 

Vsak je navedel eno 

spremembo.   
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tekočino? 

 

 

 

Spremenila je barvo. 

 

• Ali je tudi ta 

tekočina voda? 

 

 

Ne. 

Ja, samo noter si dala 

kakšno belo snov, ki se šele 

zdaj vidi.  

 

 

 

Večina je bila mnenja, da v tem 

primeru ne gre za vodo. Postali 

so zmedeni.  

 

 

• Poznate kakšen 

drug način, s 

katerim bi 

lahko obarvali 

apnico belo? 

 

 

Noter bi dali kakšno belo 

snov. (1 otrok) 

Ja, moko lahko damo noter. 

(1 otrok) 

Če naredimo poskus s 

pecilnim in kisom. 

Če damo noter kis in jajce. 

Ja, ali pa polžjo hišico.  

 

Večina otrok je navajala 

eksperimente s katerimi smo 

pridobivali CO2, a tudi za prva 

dva odgovora ne moremo trditi, 

da sta bila napačna. Otroci so 

uspešno sklepali na podlagi 

predhodnih izkušenj.  

 

 

 

• Na kakšen 

način pa smo 

mi pridobivali 

ogljikov 

dioksid? 

 

 

Ko smo zmešali kis in 

pecilni prašek. 

Ko smo dali jajce in polžjo 

hišico v kis. 

  

 

Vsi so navajali postopke, s 

katerimi smo v prejšnjih enotah 

pridobivali CO2. 

 

• Kaj bi se 

zgodilo z 

Zopet bi bila prozorna, ker 

bi šel dioksid v zrak.  

 

Takšnega mnenja so bili vsi 

otroci.  
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apnico, če bi jo 

pustili stati na 

okenski polici? 

 

 

 

3.11.3 KVALITATIVNA ANALIZA IN VREDNOTENJE SEDME UČNE ENOTE 
 

Na podlagi odgovorov na vprašanja in sprotnega odzivanja, iz katerega je bil razviden 

način razmišljanja, lahko trdim, da so otroci uspešno dosegli zastavljene cilje. Nastajanje 

mehurčkov so takoj povezali z nastajanjem plina, ki so ga tudi pravilno poimenovali. Ob 

obarvanju apnice so sprva postali nekoliko zmedeni, kar pa se je po razlagi spremenilo. Z 

odgovorom na zadnje vprašanje so tudi dokazali, da razumejo določene lastnosti plina, ki 

so vezane na raztapljanje le-tega v raztopini/vodi. Glede na to, da so si zapomnili različne 

načine, s katerimi smo pridobivali ogljikov dioksid, lahko tudi trdim, da so znali pravilno 

organizirati novo znanje, ga uspešno usvojili in umestili v svoje sheme znanja.    

  

 

 

  

Slika 16: Uvajanje ogljikovega dioksida v apnico in 
nad plamen 
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Slika 17: Uvajanje izdihanega ogljikovega 
dioksida v apnico 

Slika 18: Uvajanje 
ogljikovega dioksida v apnico 
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3.12 RAZPRAVA IN REZULTATI 
 

1. HIPOTEZA 

• Didaktična izvedba učnih enot, ki temelji na postopnem prehajanju iz znanih, 

izkustveno pridobljenih pojmov, na uvajanje  novih pojmov na osnovi opazovanja 

rezultatov enostavnih poskusov,  bo omogočila razvijanje razumevanja pojmov, kot 

sta plin in zrak tako, da bo večina otrok znala omenjena pojma prepoznati in ju 

razlikovati. 

 

Ugotovila sem, da večina otrok ni razlikovala popolnoma med pojmoma plin in zrak, saj so 

reakcije, kjer je nastajal plin, ali kjer se je plin izločal (Radenska), pripisovali nastajanju 

zraka (do podobnih ugotovitev sta v svojih raziskavah prišla tudi Driverjeva (2005) in 

Johnson (1998a). Pred izvajanjem poskusov je za otroke plin predstavljal sredstvo za 

ogrevanje prostorov ali pa snov v jeklenkah, ki jih uporabljajo potapljači. Ne morem trditi, 

da smo med izvajanjem  učnih enot uspeli to pojmovanje spremeniti. Lahko pa rečem, da 

so otroci ob koncu raziskave ostali do tega pojma neopredeljeni, ob predhodni omembi so 

sicer znali obravnavane pline tudi poimenovati, a se mi zdi, da je šlo zgolj za mehanično 

poimenovanje. Vendar pa so po mojem mnenju vsakršni premiki v mišljenju že lahko 

začetek rekonstrukcije naivnih predstav v smeri znanstvenega pojmovanja. Zrak so otroci 

pred začetkom učnega procesa razlagali kot nebo, veter, nekateri so se zatekali k razlagi 

izvora snovi (je iz vode, iz oblakov). Jasno je, da so otroci pojmovali zrak kot nekaj 

nedoločljivega, nesnovnega, saj je nezaznaven in iz tega vidika otrokom nedojemljiv, 

veliko otrok pa o zraku sploh ni imelo mnenja. Menim, da je metoda, ki je temeljila na 

opazovanju rezultatov poskusov, pripomogla k začetku spreminjanja alternativnih pojmov 

tudi v primeru zraka, saj je bilo ob koncu raziskav zaznati uporabo tega izraza kot prototipa 

za plinasto agregatno stanje, kar pa je že napredek. Pri večini tako zrak ostaja bolj ali manj 

nedeljiva celota, ne pa snov iz več delcev. Takšno pojmovanje zraka za to starost ni nič 

nenavadnega, saj je v raziskavi J. Nussbauma (Driver 1992: 130) le 64 odstotkov štirinajst 

let starih učencev pojmovalo zrak kot snov iz več delcev.  
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Za šestino otrok pa lahko trdimo, da so uspeli rekonstruirati obstoječe znanje in vključiti 

nove pojme v svoje pojmovne sheme, saj so ob koncu raziskave uspeli pojma plin in zrak 

prepoznati in ju razlikovati. Dosledno so uporabljali pojem plin in celo pojma kisik in 

»dioksid«, vendar o medsebojnem razlikovanju teh pojmov ne morem govoriti.    

 

Tretjina otrok je bila mnenja, da se snov pri spremembi stanja ne spremeni, kar smo 

ugotavljali na primeru vode. Pri tem so imeli več težav s prehodom tekoče - plinasto in 

plinasto - tekoče kot pa s prehodom trdno - tekoče in obratno, kar pa je popolnoma 

razumljivo. Otroci so pojav izhlapevanja pri visoki temperaturi razumeli, čeprav je le 

tretjina otrok trdila, da gre tako v primeru tekoče vode kot v primeru vodne pare za isto 

snov. Presenetili so me z razumevanjem izhlapevanja vode pri nižji temperaturi (kar 

polovica otrok), kar naj bi po mnenju Barove in Travisa (v Krnel 1993: 38) otrokom 

postalo razumljivejše šele po desetem letu starosti. Njihovo mišljenje je še močno oprto na 

čutne zaznave, pri plinastem stanju pa opazovanje na makroskopskem nivoju ni možno. Pri 

opisovanju teh prehodov so se otroci še močno opirali na animistične razlage, kar je 

razvidno iz trditev, da se je voda spremenila v zrak, ali da je izginila. Izhlapevanje si je 

tretjina razlagala po načelu izginotja (luža izgine), ostali pa po načelu premestitve (voda je 

šla v zrak), iz česar pa ni razvidno ali se prisotnosti vodne pare v zraku zavedajo, ali vodna 

para po njihovem mnenju v zraku preprosto izgine. Zelo malo verjetno je, da se otroci tega 

zavedajo, saj je, kot je ugotovil Krnel (1993), že samo zavedanje stalne prisotnosti zraka 

preabstraktno za predšolske otroke. Po mnenju Barove in Travisa naj bi se prisotnosti 

vodnih hlapov v zraku zavedalo približno 20 odstotkov otrok, starih približno 10,5 let 

(Krnel 1993: 38). Po mnenju Serejeve (Driver 1992: 107) se tega zaveda približno 83 

odstotkov otrok, ki so stari od enajst do dvanajst let.  

Kot je v svojih raziskavah ugotovil Krnel (1993), je razumevanje kondenzacije pri otrocih 

predstavljalo še večje težave, saj pri tem procesu iz nezaznavnega (vodna para) nastane 

zaznavna snov (tekoča voda). Pri procesih izhlapevanja in kondenzacije pa je tretjina otrok 

slutila, da gre za vpliv temperature, ki ga le-ta ima na omenjena procesa. 
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2. HIPOTEZA 

• Četrtina otrok bo znala novo znanje (usvojene pojme kot sta plin in zrak) prenesti v 

drugo situacijo in v realno življenje, kar pomeni, da bodo omenjena pojma 

razumeli.  

 

Na osnovi odgovorov otrok na vprašanja, njihovega vedenja med izvajanjem in 

opazovanjem rezultatov poskusov ter medsebojne komunikacije sem ugotovila, da je znala 

novo znanje (usvojene pojme) prenesti v drugo situacijo in v realno življenje le šestina 

otrok. V njihovem načinu razmišljanja je bilo zaznati lastnosti mišljenja, značilnega za 

višjo kognitivno raven, kot je na primer uporaba znanja (sklepanje). Na osnovi rezultatov 

poskusov so otroci uspešno sklepali o uporabi ogljikovega dioksida v gasilske namene in 

prepoznali podobnost v sestavi kokošjega jajca, polžje hišice, rečnih kamenčkov in 

pecilnega praška. Na podlagi poznavanja različnih postopkov pridobivanja ogljikovega 

dioksida so prav tako znali predlagati načine za polnjenje balona, iz česar lahko sklepamo, 

da so znali svoje znanje pravilno organizirati in umestiti v že obstoječe miselne sheme.  

Nove pojme, kot so plin, zrak, (ogljikov) dioksid in kisik, so dosledno uporabljali in 

razločevali, iz česar lahko sklepamo, da so posamezne pojme tudi razumeli, čeprav pa o 

dojemanju plina kot snovi iz več delcev, pri tem ne morem govoriti.  Ta šestina otrok je 

vztrajala vse do zadnje učne enote.  

 

3. HIPOTEZA 

• Otroci bodo na osnovi opazovanja rezultatov enostavnih poskusov sposobni 

prepoznati nastajanje plina pri kemijski reakciji.  

 

Večina otrok je nastajanje mehurčkov, pene, brbotanja in šumenja uspešno povezala z 

nastajanjem plina pri kemijski reakciji, pri čemer pa so se še v veliki meri zatekali k 

animističnim razlagam (mehurčki želijo iti ven). Penjenje in šumenje so, z izjemo 

šestih otrok, pripisovali izhajajočemu zraku in ne plinu (ogljikovem dioksidu), vendar 

je bilo pri tem zaznati uporabo izraza zrak kot prototipa za plinsko stanje. Liu in 

Lesniak (2005), ki sta prav tako preučevala otroške razlage rezultatov poskusa med 

kisom in pecilnim praškom, sta ugotovila, da večina otrok od 5. do 8. razreda ni 
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pripisovala nastajanja mehurčkov na novo nastalemu plinu pri reakciji, šele na stopnji 

srednje šole (10. razred) so otroci nastajanje mehurčkov pravilno razlagali. Tudi 

Johnson (2002, v Liu, Lesniak 2005) pravi, da otroci niso sposobni prepoznati 

kemijske spremembe nastale pri reakciji zaradi težav s konceptom in pojmovanjem 

snovi. Zato ostaja dilema, ali so otroci v moji raziskavi koncept nastajanja plina pri 

reakciji uspešno razumeli in usvojili, ali so le sklepali na podlagi prejšnjih poskusov in 

moje razlage, saj so se že pojavile težave pri razlagi izvora mehurčkov, kjer je bilo v 

sistem vključenih več spremenljivk. Tako so kot vzrok nastajanja mehurčkov pri 

reakciji karbonatov s kisom navajali raztapljanje ostankov zemlje na polžji hišici, ali 

preprosto raztapljanje hišice same. Vzrok so iskali v vidno zaznavni stvari, ki je bolj 

oprijemljiva in iz tega stališča bolj verjetna.        

Otroci so uspešno razlagali tudi poskus s svečo, čeprav nisem prepričana, ali se jim je 

izkušnja vtisnila v spomin in ali bi ob ponovitvi poskusa po preteklem mesecu znali 

napovedati rezultate. Tako ostaja vprašanje, ali so otroci izkušnjo uspeli umestiti v 

svoje miselne strukture.  

 

4. HIPOTEZA  

• Otroci bodo na osnovi opazovanja rezultatov preprostih poskusov razumeli 

nekatere lastnosti plinov, kot so prostornina, topnost v vodi in pretakanje. 

 

Upam si trditi, da so otroci na podlagi opazovanja preprostih poskusov spoznali in 

razumeli, da plini zavzemajo določeno prostornino. To so lahko zaznali na osnovi 

poskusov, kjer je nastali plin napolnil vrečko ali balon in povzročil, da je zamašek odneslo, 

kar so otroci tudi pravilno razlagali. Zavedajo se prisotnosti zraka kot nekaj sicer 

nevidnega in neoprijemljivega, kar je v svoji raziskavi odkrila že Serejeva (Driver 1992: 

106) in mu tudi pripisujejo določene snovne lastnosti, kot je zavzemanje prostora, zaradi 

česar pa po mnenju  Driverjeve (1994) še ne moremo trditi, da otroci plin pojmujejo kot 

snov. Mogoče pa gre le za zavedanje na intuitivni ravni?  

O razumevanju pojava topnosti plinov v vodi v odvisnosti od tlaka vsekakor ne moremo 

govoriti. Za otroško pojmovanje raztapljanja naj bi bilo značilno, da snov pri raztapljanju 
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izgine. (Krnel 1993: 40) Vendar pa so otroci sprejeli dejstvo, da je plin prisoten tudi v 

vodi, čeprav si tega niso znali razlagati. Trdili so, da če je plina v vodi preveč, želi le-to 

zapustiti in preiti v ozračje. 

 

Otroci so spoznali, da je plamen ugasnil zato, ker sem nanj zlila plin ogljikov dioksid, ki pa 

zavira gorenje. Pojava si večina ni znala razlagati. Na vprašanje zakaj se je plin na plamen 

usedel in ni šel takoj v ozračje, je le eden odgovoril smiselno in povezal to z maso plina. 

Masa plina otrokom ne pomeni dosti, saj o njegovi masi sklepajo po načelu: več ga je, lažji 

je (več zraka je v balonu, lažji je balon). Do podobnih ugotovitev glede otroških predstav o 

masi plina so prišli tudi drugi avtorji (Sere, v Driver 1992, Stavy 1995, Boz 2006, Huan-

shyang, Hsiu-ju 2000).  

 

Na podlagi uspešnosti otrok pri doseganju ciljev raziskave oziroma glavnih ciljev 

posameznih enot sem izdelala naslednji graf, kjer pomeni: 

ZELO USPEŠNO: otroci so na podlagi opazovanja rezultatov preprostih poskusov uspeli 

usvojiti nove pojme, jih prepoznati in prenesti v druge situacije. Pri osmišljanju novih 

spoznanj so uporabljali načine, ki so značilni za višjo kognitivno raven, kot je na primer 

uporaba. V tem smislu so presegli naša pričakovanja in so uspešno usvojili tudi cilje 

zadnjih dveh enot. 

USPEŠNO: otroci so na podlagi opazovanja rezultatov preprostih poskusov sklepali in 

dosegali cilje skladno s svojim miselnim razvojem. 

NEUSPEŠNO: otroci so imeli težave že pri osmišljanju spoznanj, ki jih je večina razumela 

in uspešno usvojila, kar se je pokazalo že pri prvih dveh enotah.  
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Iz gornjega grafa je razvidno, da so otroci pri doseganju ciljev raziskave oziroma glavnih 

ciljev enot porazdeljeni v obliki normalne krivulje, zato lahko trdimo, da naš vzorec otrok 

ne odstopa od ostale populacije in da so rezultati naše raziskave bolj ali manj verjetni.  

 

3.13 PRIMERJAVA Z DRUGIMI ŠTUDIJAMI 

 

Vrenje in izhlapevanje 
 

Do podobnih ugotovitev glede otroških razlag vrenja in izhlapevanja so v svojih raziskavah 

prišli tudi drugi raziskovalci. Driverjeva (2005) navaja nekatera napačna pojmovanja 

osnovnošolskih otrok glede zgoraj omenjenih procesov. Otroci so vrenje vode razlagali kot 

izginevanje, ali pa, da je šla voda pri vrenju v oblake ali v sonce. Johnson (1998a, 1998b) 

je v svoji triletni longitudinalni študiji ugotovil, da otroci sicer povezujejo izhajajočo paro 

z vrenjem tekočine, vendar niso prepričani, ali gre tako v primeru vrele (tekoče) vode kot v 

primeru vodne pare za isto snov. V njegovi raziskavi, v katero so bili vključeni 

Graf 8: Uspešnost doseganja ciljev raziskave oz. glavnih ciljev enot 
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osnovnošolci od 11. do 14. leta starosti, so bili otroci mnenja, da vodna para pri vrenju 

izgine, se spremeni v zrak ali pa postane zrak. Tudi Stavyjeva (1995) je prišla do podobnih 

otroških razlag - snov preneha obstajati, ko vidni dokazi izginejo. Ugotovitev je podprla z 

razlago o izhlapevanju joda in acetona, ki so ji jo ponudili učenci 4., 5. in 6. razreda 

osnovne šole.  V primeru joda so bili otroci prepričani, da gre za isto snov, saj so pare joda 

obarvane vijolično in so zato vidne. V primeru acetona pa otroci niso več bili povsem 

prepričani glede ohranjanja snovi pri prehodu v drugo agregatno stanje, saj so pare acetona 

zaznavne le z vonjem, ne pa z vidom. To dokazuje, kako močno so razlage otrok še oprte 

predvsem na vizualne zaznave.  

Nasprotno pa Barova in Travis (1991, v Johnson 1998a) menita, da se 11-letni otroci 

povsem zavedajo ohranjanja snovi pri prehodu v drugo agregatno stanje in da imajo že 

majhni otroci pravilen pogled na vrenje vode. Temu oporeka Johnson (1998a), ki pravi, da 

razumevanje na makroskopskem nivoju le malo pove o dejanskem razumevanju prehoda iz 

tekočega v plinasto stanje v smislu pravilnega pojmovanja plina, sploh če izhajamo iz 

dejstva, da so otroci izhajajoče mehurčke pri vrenju vode pripisovali zraku. Prav tako tudi 

niso uspeli povezati vsebine mehurčkov z zmanjševanjem količine vode v čaši, tisti, ki pa 

so, so trdili, da je v mehurčku ujet vroč zrak, ki odnaša vodo iz čaše. Podobno pojmovanje 

mehurčkov vrele vode navajajo tudi Driverjeva (2005), Osborne in Cosgrove (1983, v 

Johnson 1998a). 

 

Shema 4 prikazuje poglede otrok na sestavo mehurčkov pri vrenju vode v Johnsonovi 

študiji (1998a), kjer je bila najprej izvedena raziskava šestošolcev o splošnem poznavanju 

procesa vrenja vode, sledili pa so posamezni intervjuji v 7., 8. in 9. razredu. Iz tabele je 

dobro viden napredek v pojmovanju vrenja in izhajajočih mehurčkov po razredih, kar je po 

mnenju Johnsona (1998a) posledica poznavanja teorije o naravi delcev snovi.    
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Shema 4: Pogledi učencev na sestavo mehurčkov v vreli vodi 

(Johnson 1998: 573) 

 

Zrak 
 

Otroško pojmovanje zraka so v svojih raziskavah, ki so vključevale predvsem otroke iz 

višje stopnje osnovne šole, ugotavljali tudi Serejeva, Russel idr. (1991, v Johnson 1998a), 

Stavy (1995), Driver (2005), Driver idr. (1994) in Johnson (1998a, 1998b), ki pravijo, da 

se otroci zraka sicer zavedajo, vendar je to zavedanje nejasno, saj zraku otroci ne 

pripisujejo snovnih lastnosti. Po mnenju Piageta in Serejeve (v Stavy 1995) se otroci zraka 

zavedajo le v primeru, ko se le-ta premika oz., ko piha veter. Driverjeva idr. (1994) so 

ugotovili, da otroci med 4. in 6. letom starosti dojemajo zrak le kot nekakšno meglico ali 

pa kot veter, iz česar je razvidno, da zrak po njihovem ni snoven. Prva pojmovanja o zraku 

kot snovi se pojavijo nekje med 7. in 8. letom starosti, vendar pa so ta dojemanja še vedno 

majava in usmerjena predvsem na zaznavanje prostornine  oz. zavzemanja prostora zraka. 

Nikakor pa zraku ne pripisujejo mase, po njihovem je zrak kvečjemu nosilec lahkotnosti, 

se pravi nekaj, kar teži k prostemu lebdenju in dvigovanju. Podobno je ugotovila tudi 

Stavyjeva (1995).  

Johnson (1998a) navaja otroško pojmovanje zraka kot zmes kisika in plina ali pa, da je 

zrak iz kisika, ki ga rabimo za dihanje. Podobno je v svoji raziskavi ugotovila tudi 
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Driverjeva (2005), kjer so nekateri otroci pojmovali zrak kot snov iz več delcev, med 

katerimi pa so delci zraka. Pri tej trditvi gre že slutiti za razlago zraka na nivoju delcev 

snovi, vendar je Stavijeva (1995) ugotovila, da so otroci šele v 8. razredu začeli razmišljati 

na tej ravni, kljub temu da so se o naravi delcev snovi učili že v 7. razredu. Zdi se, da 

otroci potrebujejo čas, da vključijo in asimilirajo nove ideje, še posebej kar zadeva 

razumevanja na submikroskopskem nivoju. Stavijeva (1995) pravi, da mine kar dve leti od 

seznanitve z naravo delcev snovi do opisovanja plina na tej ravni. Težave z razumevanjem 

mikroskopskega nivoja in teorije o naravi delcev snovi je v svoji raziskavi, ki je 

vključevala otroke od 12. do 18. leta starosti, ugotovil tudi Boz (2006). Otroci najprej 

razumejo plin kot snov iz več delcev na makroskopskem nivoju, šele kasneje se razvije 

razumevanje na submikroskopskem nivoju. Podobno je ugotovil tudi Johnson (1998c), v 

čigar raziskavi so otroci pripisovali makroskopske lastnosti snovi posameznim delcem. 

Večina otrok sprva ni pripisovala snovnih lastnosti zraku, kljub temu da so bili že 

seznanjeni s teorijo o naravi delcev snovi. Menili so, da prostor med delci snovi zapolnjuje 

zrak. Razlog za taka pojmovanja Johnson (1998c) pripisuje napačnim didaktičnim 

pristopom in metodam poučevanja in ne splošnemu mnenju, da je teorija o naravi delcev 

snovi za otroke pač preveč zahtevna.   

 

Plin 
 

Russel in Serejeva (v Johnson 1998a) navajata nekatere ideje otrok o plinu, ki so zelo 

podobne idejam otrok v moji raziskavi: plin ni snov, ker nima mase in je neviden, plini so 

razpršila, megla, para, dim, plin za ogrevanje stanovanj … Anderson (1984, v Johnson 

1998a) pravi, da otroci pojmujejo plin, zrak in kisik kot enakovredne pojme, ne zavedajo 

se, da je izraz plin nadpomenka, zrak in kisik pa sta podpomenki. Ne razumejo, da 

obstajajo različni plini z različnimi lastnostmi. Do podobnih ugotovitev sem v svoji 

raziskavi prišla tudi jaz, kjer so otroci sicer poimenovali nekatere pline, vendar pa večina 

ni razlikovala med posameznimi plini in zrakom. Opaziti je bilo uporabo pojma zrak kot 

prototipa za plinasto stanje, kar pa so v svojih raziskavah ugotovili tudi nekateri drugi 

raziskovalci (Krnel 1993, Johnson 1998b).  
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Stavyjeva (1995) meni, da otroci med 9. in 11. letom starosti ne razvijejo koncepta plina 

spontano. Prav tako kot zraku tudi plinu otroci ne pripisujejo snovnih lastnosti, kar je 

razvidno iz sheme 5. 

 

 

Shema 5: Otroško pojmovanje različnih snovi kot snovne in nesnovne pri 6. in 13. 
letih 

(Stavy 1995: loc. 2948) 

 

V njeni raziskavi so bili nekateri otroci prepričani, da dodajanje plina v sistem zmanjša 

njegovo maso, maso sistema. Tudi osmo- in devetošolci, ki so se s teorijo o naravi delcev 

snovi že seznanili, tega niso ponotranjili in so ostajali pri mnenju, da trdne snovi v 

splošnem tehtajo več kot plini. Le 50 odstotkov teh učencev je pri poskusu uvajanja 

izdihanega CO2 v apnico trdilo, da se masa apnice po dodatku CO2 poveča. Stavijeva 

(1995) je ugotovila, da je ohranjanje mase plina pri spremembi stanja večini otrok 

nerazumljivo, saj so mnenja, da se masa snovi spreminja s spremembo agregatnega stanja. 

Navaja tudi razvoj percepcije mase plina, ki naj bi si sledila od a) do c): 
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a) Plin nima mase. 

b) Plin vedno tehta manj kot trdno in tekoče stanje iste snovi. 

c) Masa plina neke snovi je enaka masi trdne oz. tekoče snovi. (Stavy, 1995)  

Huann-shyang in Hsiu-ju (2000), ki sta raziskovala, kako srednješolci razumejo plinske 

zakone, sta ugotovila, da je večina srednješolcev, kljub poznavanju teorije o naravi delcev 

snovi in lastnosti plinov, še vedno menila, da plini nimajo mase. Ugotovila sta, da učenci 

določenih izkušenj niso znali ubesediti in razložiti in zato tudi niso mogli razviti 

konceptnega razumevanja. Po njunem mnenju morajo učenci pri učenju abstraktnih 

pojmov in procesov najprej razumeti koncept na kvalitativni ravni (na makroskopskem 

nivoju), da ga bodo kasneje lahko uspešno prenesli na kvantitativno raven, sicer bodo 

uporabljali enačbe nepremišljeno in brez pravega razumevanja.  

Izhlapevanje pri sobni temperaturi 
 

Bar in Galili (1994, v Johnson 1998b), ki sta izvedla raziskavo s področja poznavanja 

procesa izhlapevanja vode iz tal pri otrocih, navajata naslednja prepričanja otrok:  

a) Voda je izginila. 

b) Voda se je vpila v tla/ tla so vodo absorbirala.  

c) Voda je izhlapela in postala nevidna, šla je v nebo, sonce, strop, zrak, oblake. � 

TRANSFER 

d) Voda se je spremenila v paro v obliki majhnih nevidnih kapljic, ali voda se je 

spremenila v zrak. � TRANSFORMACIJA  

V tej raziskavi je le 10 odstotkov otrok, starih med 11 in 12 let, zavzelo stališče d, medtem 

ko je kar 55 odstotkov otrok podalo trditev c. Mlajši otroci pa so predvsem podajali 

odgovore a in b. Podobno so o izhlapeli vodi razmišljali otroci v moji raziskavi, s tem, da 

so se zatekali predvsem k odgovoroma transformacije in trasferja. 

 

Po mnenju Piageta (v Tytler, Peterson 2000) so otroci na predoperacionalni stopnji 

mišljenja sposobni razmišljati samo o konkretnih stvareh, kontekstno specifično, kar pa 

izključuje možnost razmišljanja o izhlapeli vodi, ki ni več vidna. Temu pa nasprotuje 
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študija Skampa (1995 v Tytler, Peterson 2000), kjer so otroci 1. razreda po seriji učnih 

enot, ki so temeljile na konstruktivističnih načelih, razumeli, da voda pri izhlapevanje ne 

izgine, ampak se premesti, gre v zrak (transfer). Na ta način so razmišljali tudi otroci v 

moji raziskavi.   

 

Kot je ugotovil Krnel (1993), se otroci težko zavedajo stalne prisotnosti vodne pare v 

ozračju, saj imajo težave že z razumevanjem stalne prisotnosti zraka. Pogoj za to zavedanje 

je abstraktnejše mišljenje. Takšnega mnenja so tudi Barova in Travis (1991, v Johnson 

1998b), Driver (2005), Gonzales (1997),  Tytler, Peterson, (2000), Johnson (1998b) in Lee 

(1993, v Johnson 1998b), ki pravijo, da je razumevanje konzervacije snovi, predvsem v 

povezavi z vodno paro v zraku, najbolj težaven makroskopski koncept za otroke.  Johnson 

(1998b) meni, da se 11 let stari otroci zavedajo dejstva, da gre tekočina pri vrenju v zrak, 

vendar pri tem ne vedo, da ta snov potem v zraku tudi obstaja.  
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4.0 ZAKLJUČEK 

 

Menim, da je metoda, ki smo jo uporabili pri diplomskem delu in je temeljila na 

opazovanju rezultatov in izvajanju preprostih eksperimentov pripomogla k začetku 

spreminjanja in rekonstruiranja nekaterih otroških predstav, ki so povezane s pojmoma plin 

in zrak. Vendar pa ostaja vprašanje, ali so otroci uspešno umestili nove oziroma 

rekonstruirane pojme v svoje mentalne sheme, ali je šlo le za naučene nove besede, 

uporabne v določenih situacijah učenja naravoslovja. Vsekakor pa so otroci na ta način 

urili svoje sposobnosti opazovanja, se učili ubesediti svoje mišljenje in razvijali vrsto 

drugih sposobnosti in spretnosti, ki jim bodo pri nadaljnjem učenju naravoslovja koristile. 

Narejen je bil premik učenja naravoslovja v smeri znanstvenega raziskovanja, kjer so 

otroci najprej podali svoje hipoteze, nato pa jih preko rezultatov eksperimentov preverjali 

in po potrebi spreminjali. Takšen pouk naravoslovja se je otrokom zdel izredno zanimiv, 

kar je bilo opaziti iz komunikacije med otroki in tudi med otroki in starši. Ti so mi 

pripovedovali, da želijo otroci doma kar naprej kaj raziskovati, nenehno sprašujejo in so 

postali bolj pozorni na okolico in dogajanje okoli njih. Na podlagi tega sklepam, da je 

strategija eksperimentalnega učenja, ki sem jo uporabila, pripomogla k pozitivnemu 

odnosu do učenja naravoslovja, kar pa je vsekakor dobra popotnica za nadaljnje življenje. 

Po mojem mnenju bi se moralo začeti razvijanje razumevanja naravnih procesov na 

kvalitativni ravni (makroskopskem nivoju) že zgodaj v otroštvu, saj bodo otroci na ta način 

te procese lažje doumeli in vključili v svoje miselne sheme in bo prehod na kvalitativno 

raven, s katero se bodo srečevali v šoli, lažji. 

Sama bi se pri svojem delu še naprej posluževala takšnega načina poučevanja 

naravoslovja, vendar bi spoznavanju posameznega pojma, pojava oz. procesa namenila več 

časa. V t. i. »naravoslovnem kotičku«  bi otroci izvajali eksperimente posamično, jaz pa bi 

preko individualnih intervjujev ugotavljala njihovo razumevanje in način razmišljanja. 

Tako bi se jim bolj posvetila, izkazali bi se lahko tudi otroci, ki so se med potekom  

raziskave zaradi različnih dejavnikov, predvsem negativnih socialnih interakcij, umaknili v 
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ozadje. Teh interakcij, ki so sicer prisotne v vseh skupinah ljudi, v raziskavi nisem merila 

neposredno.  
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PRILOGE 

 

PRILOGA 1 
 

PRVA UČNA PRIPRAVA 
 

Študentka: Martina Hribovšek 

Predmet: kemija 

Skupini: Murenčki in Pikapolonice 

Vrtec: Vrtec pri OŠ Žirovnica 

Mentorici: prof.dr. Margareta Vrtačnik, Anita Kastelic dipl.vzg.  

Datum: 19.3.2012 

Učni sklop: Snov je iz delcev 

Učna enota: Voda v vseh njenih pojavnih oblikah  

Učne metode: metoda razgovora, metoda razlage, metoda demonstracije, metoda izkustvenega učenja (hands 

on) 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učni pripomočki: električni grelnik vode, električni grelnik (kuhalnik), steklovina za izvajanje eksperimenta, 
baloni 

Ključni pojmi: plin, vodna para, led, taljenje.  

Literatura:  

Glažar, S. A., Godec, A., Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S. Moja prva kemija 1. 1. izd. Ljubljana: Modrijan 
založba, 2004. ISBN 961-6465-75-9.  

Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za šolstvo. 
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Operativni cilji:  

• Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode (agregatna stanja). 
• Otrok spozna pojem »plin«.  
• Otrok spoznava, da je snov zgrajena iz delcev. 
• Otrok odkriva, da snov zavzema določen prostor (volumen). 
• Otrok odkriva, da se delci stalno gibljejo. 

 

POTEK DELA 

Učne etape UČITELJ OTROCI 

1. uvajanje 1. UVODNA MOTIVACIJA 

V električnem grelniku segrejem vodo do 
vrenja. Vrelo vodo zlijem v kozarec in 
opazujemo kaj se dogaja.  

Otrokom postavljam vprašanja: 

• Ali poznate to napravo in za kaj se 
uporablja? 

• Iz česa je voda? 
• Kako vemo, da je voda v grelniku 

zavrela? 
• Kaj pomeni, da je voda vrela? 

 

 

Opazujejo dogajanje. 

 

Sodelujejo v diskusiji in odgovarjajo na 
vprašanja. 

 

UČNI CILJI 

Globalni cilji:  

• doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju 
in estetskih razsežnosti 

• razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave 
• spoznavanje snovi 
• spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in tehnologije 
• spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave                        
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OBRAVNAVA NOVE SNOVI 

Učne etape UČITELJ OTROCI 

2. pridobiva-  

nje znanja 

2. RAZLAGA  

Vrelo vodo prelijem v kozarec in sprašujem kaj 
opazijo. 

Otrokom povem, da je voda sestavljena iz zelo 

majhnih delcev. Povem, da se ti delci v tekoči 

vodi stalno gibajo in zaletavajo med seboj in 

steno kozarca. Iz vrele tekoče vode izhaja 

vodna para, ki je videti kot oblak dima, ki se 

vali iz kozarca. Povem, da voda začne vreti in 

prehajati v vodno paro pri določeni 

temperaturi. Povem, da je vodna para tudi 

voda, le v drugačni obliki. Ni tekoča, ampak  

plinasta.  

Opredelimo izraz plin. Delci v plinasti vodi se 
gibajo še hitreje kot v tekoči in se še bolj 
močno zaletavajo med seboj in steno kozarca. 
Pri tem jih opozorim, da gre tako pri tekoči 
vodi kot pri vodi v plinastem stanju za iste 
delce.   

Otroke pozovem, naj nad vrelo vodo za nekaj 
časa podržijo svojo dlan, preštejejo do tri in 
nato dlan pogledajo. Sprašujem: 

• Kakšna je bila tvoja dlan, ko si jo za 
nekaj časa podržal nad kozarcem z  
vrelo vodo? 

 
S tem dokažemo, da gre tako v primeru tekoče, 

kot v primeru plinaste vode za eno in isto snov, 

zgrajeno iz istih delcev.  

Otroke sprašujem, kam je vodna para iz 
kozarca šla in ali bi jo lahko na kak način ujeli?  

Čez kozarec z vrelo vodo poveznemo večjo 
stekleno posodo. Opazujemo dogajanje.  

Vrelo vodo prelijem v erlenmajerico in čez 
njeno ustje poveznem balon. Erlenmajerico 
postavim na električni grelnik. Otroke 

 
 
Opazujejo dogajanje in sproti komentirajo.  
 
 
 
  
 

Poslušajo razlago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno sodelujejo.  

 

 

 

Poslušajo razlago.  

 

 

Komentirajo in odgovarjajo na vprašanja.  

 

 

Opazujejo dogajanje, odgovarjajo na 
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sprašujem? 

• Zakaj smo postavili erlenmajerico z 
vrelo vodo na električni grelnik? 

• Kaj mislijo, da se bo zgodilo z 
balonom? 

• Kaj bi se zgodilo z balonom, če bi ga 
zavezanega pustili stati na polici en 
teden? 

 
S tem dokažemo, da snov, četudi je na prvi 

pogled nevidna, zavzema nek prostor.  

Otroke sprašujem: 

• Ali je voda lahko tudi v trdni obliki? 
• Kako rečemo vodi, ki je v trdni obliki? 

 

Opredelimo izraz led. Delci v vodi, ki je v 
trdem stanju in jo imenujemo led, se gibajo bolj 
počasi kot v tekoči vodi in še bolj počasi kot v 
plinasti vodi.   

Sprašujem: 

• Kaj bi se zgodilo s kocko ledu, če bi jo 
vzeli iz zamrzovalnika in jo podržali v 
rokah? 

 

Otrokom razdelim kocke ledu, ki jih podržijo v 
rokah, dokler se te ne stalijo.  

S tem dokažemo, da gre tako v primeru tekoče, 

kot v primeru  vode v trdni obliki za eno in isto 

snov, zgrajeno iz istih delcev. 

 

vprašanja in napovedujejo. 

 

 

 

Odgovarjajo.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Napovedujejo.  
 
 
 
 
 
Aktivno sodelujejo, komentirajo.  
 
 
 
 
 

3. utrjevanje in 
povzetek 

  3. TABELNA SLIKA  

Na tablo narišem:  
• kocko ledu in spodaj napišem LED 
• kozarec s tekočo vodo in spodaj 

napišem TEKOČA VODA 
• kozarec z vrelo vodo in izhajajočo 

paro ter spodaj napišem PARA 
 
Celotno skico obkrožim in s tem poudarim, da 

gre v vseh treh primerih za isto snov, zgrajeno 

iz istih delcev. V kakšnem stanju pa se bo ta 

snov nahajala, je odvisno od temperature.  

 

 

 

Poslušajo in sledijo nastajanju skice na tabli.  
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Nad kozarcem z vrelo vodo narišem balon in s 
kredo rdeče barve poudarim njegove stene. 
Prav tako poudarim tudi stene kozarca in 
stranice ledene kocke.  
 

S tem pokažem, da vsaka snov, ne glede na to v 

kakšni obliki se nahaja, zavzema nek prostor.  

 
4. Ustvarjanje  Rišejo vodo v vseh agregatnih stanjih.  

 

 

DRUGA UČNA PRIPRAVA 
 

Študentka: Martina Hribovšek 

Predmet: kemija 

Skupini: Murenčki in Pikapolonice 

Vrtec: Vrtec pri OŠ Žirovnica 

Mentorici: prof.dr. Margareta Vrtačnik, Anita Kastelic dipl.vzg.  

Datum: 26. 3. 2012 

Učni sklop: Snov je iz delcev 

Učna enota: Zrak, kaj je to? 

Učne metode: metoda razgovora, metoda razlage, metoda demonstracije, metoda izkustvenega učenja (hands 

on) 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učni pripomočki: steklovina in plastični pripomočki za izvajanje eksperimenta,  

Ključni pojmi: zrak, veter, oblaki, kisik, ogljikov dioksid 

Literatura: 

 Glažar, S. A., Godec, A., Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S. Moja prva kemija 1. 1. izd. Ljubljana: Modrijan 
založba, 2004. ISBN 961-6465-75-9.  

Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za šolstvo. 
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Air- It's Really There! (2008). Washington: American Chemical Society. Pridobljeno 24. 3.  2012, s 

http://portal.acs.org/portal/PublicWebSite/education/whatischemistry/scienceforkids/solidsliquidsgases/air/CST

A_014961 

Oblaki. (2008). Ljubljana: Vremensko društvo ZEVS. Pridobljeno 24. 3. 2012, s 
http://forum.zevs.si/index.php/topic,1436.0.html  

 

 

POTEK DELA 

Učne etape UČITELJ OTROCI 

1. uvajanje 1. UVODNA MOTIVACIJA 

Pokažem slike različnih živali in otroke 
sprašujem, kaj je vsem tem živalim skupnega. 
Skupaj povzamemo, da je vsem živalim 
skupno: 

• gibanje 
• prehranjevanje 
• razmnoževanje 
• dihanje…. 

 

Otroke sprašujem:  

- Kaj živali dihajo? 

- Kaj je zrak? 

- Kje vse se nahaja? 

- Ali ga vidimo oz. kakšne barve je? 

- Ima kakšen vonj? 

- Bi bilo življenje možno, če zraka ne 

bi bilo? 

 

Opazujejo slike in odgovarjajo. 

 

 

 

 

 

 

Sodelujejo v diskusiji in odgovarjajo na 
vprašanja. 

 

Operativni cilji:  

• Otrok odkriva sestavo zraka. 
• Otrok spoznava, da je zrak mešanica plinov. 
• Otrok utrjuje pojem »plin«. 
• Otrok odkriva lastnosti plinov. 
• Otrok spoznava plina kisik in ogljikov dioksid kot glavna akterja pri dihanju. 

 
Interdisciplinarni cilji:  

• Otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo 
• Otrok odkriva in spoznava pojave na nebu ter spoznava nekatere vremenske pojave 
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OBRAVNAVA NOVE SNOVI 

Učne etape UČITELJ OTROCI 

 

2. pridobiva-  

nje znanja 

2. RAZLAGA  

Plastičen lonček podržim v roki in otroke 
sprašujem, ali je kaj notri?Če so mnenja, da 
je lonček prazen, začnem z njim krožiti po 
zraku. Zopet vprašam, ali je kaj v lončku?  

Eksperiment:  

Stekleno posodo napolnim z vodo skoraj do 
vrha. Vzamem plastičen prozoren lonček, ga 
že nad posodo z vodo obrnem navzdol in ga 
počasi potopim. 

Otroke sprašujem:  

• Kaj je v lončku? 
• Ali je prazen ali poln? 
 

Nato vzamem drug plastičen lonček. Tega 
potopim tako, da se napolni z vodo in ga šele, 
ko je popolnoma potopljen, obrnem navzdol.  

Otroke sprašujem: 

• Kaj je v lončku? 
• Ali je prazen ali poln? 

 

Oba lončka privzdignem in spustim nekaj 
zraka iz prvega v drug lonček.  

Pri tem otroke sprašujem: 

• Kaj opaziš? 
• Kako veš, da je bil v prvem lončku 

ujet zrak? 
• Kaj se dogaja z vsebino v drugem 

lončku? 
 

Vsak posameznik poskusi sam izvesti zgornji 
eksperiment. 

Zrak je povsod okrog nas in čeprav se neka 

stvar zdi na prvi pogled prazna (tako kot naš 

 
 
Opazujejo in odgovarjajo na vprašanja.  
 
 
  
 

 

 

 

 

Opazujejo in odgovarjajo na vprašanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno sodelujejo. 
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lonček), je v njej zrak.  

Je brez barve, vonja in okusa.  

Zrak je zmes plinov. Pri tem jih spomnim na 
vodno paro, ki je prav tako plin in je sestavni 
del zraka. V dokaz obstoja vodne pare v 
zraku postavimo na okensko polico lonček 
napolnjen z vodo do označbe in ga pustimo 
tako stati 10  dni.  

• Kaj mislite, da se bo zgodilo z vodo 
v lončku? 

• Kaj se zgodi z lužo nekaj dni po 
deževju? 

• Kako vemo, da je voda prisotna v 
zraku?  

• Ali je voda v zraku tudi takrat, ko ne 
dežuje?  

 

Opredelimo izraz oblak.  Oblak je pojav v 

Zemljinem ozračju, v katerem so zgoščeni 

vodni hlapi ali kristalčki ledu.  

• Zakaj pa ljudje potrebujemo zrak? 
 

V zraku je tudi plin, ki ga ljudje in živali 

potrebujemo za dihanje. Ta plin se imenuje 

kisik.  

Otrokom razložim, da z vdihom kisik iz zraka 

vzamemo, z izdihom pa v zrak spustimo plin, 

ki se imenuje ogljikov dioksid.  

Tudi ta plin je v zraku stalno prisoten in je, 

tako kot kisik za nas, nujen za obstoj rastlin.   

Otroke sprašujem: 

• Ali se zrak premika, se giblje, ali so 
plini v zraku stalno pri miru? 

• Kako vemo, da se zrak giba? 
 

Opredelimo izraz veter. Veter je naravno 

gibanje zraka. Tudi če mi ne občutimo niti 

najmanjšega piša vetra, se plini v zraku 

stalno premikajo in niso nikoli čisto pri miru. 

Popolno brezvetrje ne obstaja.  

 

 

 

Poslušajo razlago in odgovarjajo na 
vprašanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo razlago in odgovarjajo na 
vprašanja.  
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3. utrjevanje in 
povzetek 

3. TABELNA SLIKA  

 
Na tablo narišem: 

• z modro kredo lužo z izhajajočo 
vodno paro; 

• z rdečo kredo nos, z navideznimi 
»valovi« kisika, ki prihajajo vanj; 

• z zeleno kredo usta z izhajajočimi 
»valovi« ogljikovega dioksida in 
pod skico nosu še drevo, ki »valove« 
ogljikovega dioksida sprejema; 

 
Skupaj še enkrat naštejemo vse zgoraj 
upodobljene pline, ki sestavljajo zrak.  
 
Narišem tudi pravokotnik, ki ponazarja naš 
vrtec, modre, rdeče in zelene pikice pa 
različne skupine otrok v vrtcu (Gosenice, 
Murenčki, Pikapolonice,…).  
 
Zrak je sestavljen iz različnih plinov, tako kot 

je naš vrtec sestavljen iz različnih skupin 

otrok. 

 
Otrokom povem, da zrak sestavljajo še drugi 
plini, o katerih pa se bodo pogovarjali v šoli.  

 

 

Sledijo nastajanju skice na tabli in poslušajo 
razlago.  

 

 

 

 

 

 

4. Ustvarjanje  
Ples plinov v zraku:  

 
Otroke razdelim v štiri skupine. Otroci v prvi 
skupini predstavljajo vodno paro, v drugi 
skupini kisik, v tretji skupini ogljikov 
dioksid, v četrti skupini pa druge pline.  
Otroci začnejo svoj ples in se gibajo po 
igralnici različno hitro: 

• ko je zunaj vroče, 
• ko je zunaj mraz, 
• ko piha burja, 
• ko piha čisto rahel vetrič. 

 

 

Plešejo ples plinov.  
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TRETJA UČNA PRIPRAVA 
 

Študentka: Martina Hribovšek 

Predmet: kemija 

Skupini: Murenčki in Pikapolonice 

Vrtec: Vrtec pri OŠ Žirovnica 

Mentorici: prof.dr. Margareta Vrtačnik, Anita Kastelic dipl.vzg.  

Datum: 2.4.2012 

Učni sklop: Snov je iz delcev 

Učna enota: Plini raztopljeni v vodi 

Učne metode: metoda razgovora, metoda razlage, metoda demonstracije, metoda izkustvenega učenja (hands 

on) 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učni pripomočki: plastični pripomočki za izvajanje eksperimenta, rozine, slamice, mineralna voda 

Ključni pojmi: raztopljeni plini, kisik, ogljikov dioksid, gazirana pijača 

Literatura: 

• Hill, G., Holman, J., Lazonby, J., Raffan, J., Waddington, D. Kemija 2000. Ljubljana. DZS, 2000.  
• Glažar, S. A., Godec, A., Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S. Moja prva kemija 1. 1. izd. Ljubljana: 

Modrijan založba, 2004. ISBN 961-6465-75-9.  
• Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za 

šolstvo. 
•   Ansell, D. (14. 2. 2010). Dancing raisins. Pridobljeno 1. 4. 2012, s   

http://www.thenakedscientists.com/HTML/content/kitchenscience/exp/dancing-raisins/ 
•  Kočevar, P. P. (2009). Gazirane pijače - da ali ne? Pridobljeno 1. 4. 2012, s  

http://mladiraziskovalci.scv.si/admin/file/oddane_naloge/1072_378730_5_gazirane.pd f  

Operativni cilji:  

• otrok spoznava, kako in kaj dihajo vodne živali 
• otrok odkriva, da so v vodi raztopljeni plini, vidni kot mehurčki  
• otrok spoznava gazirane pijače 
• otrok razlikuje pijače in pitno vodo od ostalih tekočin 
• otrok odkriva, zakaj mehurčki v gaziranih pijačah potujejo vedno navzgor 
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POTEK DELA 

Učne etape UČITELJ OTROCI 

1. uvajanje 1. UVODNA MOTIVACIJA 

Otroke sprašujem, kje so bili med poletnimi 
počitnicami, ali so odšli kaj na morje,…. 

Na CD predvajalniku zavrtim pesem z 
naslovom Mi gremo pa na morje, ki jo izvaja 
skupina Čuki. Ob glasbi tudi zaplešemo. 

Otroke sprašujem kaj vse so na morju počeli, 
ali so se kaj potapljali, lovili morske živali,… 

Kako pa ste med potopom dihali?Kako dihajo 

živali v vodi? 

Pri tem otrokom pustim prost razgovor, ne 
komentiram odgovorov.  

Zopet jim zastavim vprašanja iz druge enote:  

- Kaj živali dihajo? 
- Kaj je zrak? 
- Kje vse se nahaja? 
- Bi bilo življenje možno, če zraka ne 

bi bilo? 

 

Odgovarjajo na vprašanja. 

 

Plešejo in pojejo. 

 

 

 

 

 

Sodelujejo v diskusiji in odgovarjajo na 
vprašanja. 

 

OBRAVNAVA NOVE SNOVI 

Učne etape UČITELJ OTROCI 

 

2. pridobiva-  

nje znanja 

2. RAZLAGA  

Vzamem plastenko mineralne vode in jo 
postavim pred otroke, ki si vsebino plastenke 
pozorno ogledajo.  

• Kaj mislite, da je v plastenki? 

 

Opazujejo dogajanje in odgovarjajo na 
vprašanja. 

 

• otrok spoznava lastnosti plinov 
 

Interdisciplinarni cilji: 

• Otrok spoznava, kako in kaj dihajo živali. 
• Otrok razlikuje pijače in pitno vodo od ostalih tekočin.  
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• Kaj opazite, ko plastenko pobliže 
pogledate? 

Plastenko odprem in pred tem otroke opozorim, 
naj pozorno poslušajo. 

• Kaj si ob odprtju plastenke slišal? 
• Kaj si ob odprtju plastenke opazil? 
• Čemu nastali zvok? 

 

Razložim, da je v plastenki mineralna voda 

(Radenska), za katero so značilni mehurčki. 

Mehurčki v pijači so raztopljen plin ogljikov 
dioksid, ki ob odprtju plastenke začne izhajati. 

Pijačam z raztopljenim ogljikovim dioksidom 

pravimo gazirane pijače. Ko plin izhaja iz 

plastenke, slišimo značilno šumenje.  

• Naštejte nekaj gaziranih pijač. 
• Kaj pomeni, da je nek plin raztopljen v 

vodi? 
 

Plini se v vodi raztapljajo, eni bolj, drugi manj. 

Tako imamo tudi v vodi, ki ni gazirana, nekaj 

raztopljenih plinov. To s pridom uporabljajo 

ribe, ki skozi škrge filtrirajo vodo in iz nje 

jemljejo raztopljeni kisik, ki ga potrebujejo za 

dihanje. Vendar pa plini v negazirani- 

»navadni« vodi  niso tako intenzivno vidni kot v 

gazirani, saj je le-teh bistveno manj. Za 

pripravo gazirane vode so potrebni določeni 

pogoji, da se toliko plina raztopi v njej.  

Eksperiment:  

a) V plastičen lonček nalijem približno 1 
dcl gazirane pijače (dalje Radenska) in 
vanjo vržem  rozino.  

 

• Kaj se zgodi z rozino v trenutku, ko jo 
vržemo v Radensko? 

• Kaj se zgodi z rozino čez nekaj 
trenutkov? 

• Kaj povzroči, da se rozina dvigne? 
• Zakaj rozina zopet potone? 
• Zakaj se sčasoma rozina ne dviga več 

tako pogosto? 
• Kaj se zgodi z gazirano pijačo, če jo 

pustimo nekaj časa odprto?  

 

Poslušajo razlago. 

 

 

 

Naštevajo različne gazirane pijače. 

 

 

 

Poslušajo razlago.  

 

 

 

 

 

 

 

Opazujejo in odgovarjajo. 

 

 

 

Odgovarjajo.  
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Gazirane pijače vsebujejo raztopljen plin 

ogljikov dioksid, ki ob odprtju plastenke začne 

izhajati (vidno kot mehurčki, slišno kot 

šumenje). Ko vržemo rozino v gazirano pijačo, 

ta sprva potone, saj je »težja«, gostejša, kot 

pijača. Nato pa se okrog nje zberejo mehurčki 

ogljikovega dioksida, ki želijo pijačo zapustiti, 

iti v ozračje. Ti mehurčki nato ponesejo rozino 

proti površju, kjer počijo, plin gre ven, rozina 

pa potone. Proces dviganja rozin se ponavlja, 

dokler je v pijači raztopljenega dovolj 

ogljikovega dioksida.   

Vsak otrok dobi svojo rozino, ki jo vrže v 
Radensko. Opazujemo, katera rozina se je 
najprej dvignila, katera se je dvignila 
največkrat … 

b) Plastičen lonček do polovice napolnim 
z vodo, otrokom pa razdelim slamice. 
Eden za drugim nato po slamici pihajo 
v lonček z vodo. 

 

Otroke sprašujem: 

• Kaj se dogaja, ko po slamici pihaš v 
vodo? 

• Zakaj nastajajo mehurčki?  
• Kaj je ujeto v mehurčku? 
• Kaj se zgodi z mehurčki, ko prenehaš 

pihati? 
• Kateri plin smo pihali vodo? 

 

Poslušajo razlago.  

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno sodelujejo.  

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo.  

 

3. utrjevanje in 
povzetek 

3. TABELNA SLIKA  

 
Na tablo narišem: 

• plastenko z gazirano pijačo (veliko 
zelenih mehurčkov, ki ponazarjajo 
raztopljen ogljikov dioksid), 

• reko z zelenimi, rdečimi in rumenimi 
mehurčki, kjer zeleni ponazarjajo 
ogljikov dioksid, rdeči kisik, rumeni 
mehurčki pa druge pline. Teh 
mehurčkov je bistveno manj kot v 
gazirani pijači.  

• otroka, ki po slamici piha izdihan zrak 
(ogljikov dioksid) v vodo (mehurčki 
zelene barve).  

 

 

Sledijo nastajanju skice na tabli, komentirajo 
in odgovarjajo na vprašanja.   
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Otroke sprašujem: 

• kateri plin je skupen vsem trem 
skicam? 

• Kateri plin se nahaja tako v Radenski, 
kot tudi v reki in izdihanem zraku? 

 

 

Odgovarjajo.  

 

 

4. Ustvarjanje   

Rišejo ples rozin.  

 

 

 

ČETRTA UČNA PRIPRAVA 
 

Študentka: Martina Hribovšek 

Predmet: kemija 

Skupini: Murenčki in Pikapolonice 

Vrtec: Vrtec pri OŠ Žirovnica 

Mentorici: prof.dr. Margareta Vrtačnik, Anita Kastelic dipl.vzg.  

Datum: 9.4.2012 

Učni sklop: Kemijske reakcije 

Učna enota: Nastajanje CO2  pri kemijski reakciji 

Učne metode: metoda razgovora, metoda razlage, metoda demonstracije, metoda izkustvenega učenja (hands 

on) 

Učne oblike: frontalna, delo v paru.  

Učni pripomočki: embalaže od šumečih tablet, baloni, kis za vlaganje, pecilni prašek, plastičen lonček, steklene 
epruvete 

Ključni pojmi: (kemijska) reakcija, reaktanti (reagenti)  
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POTEK DELA 

Učne etape UČITELJ OTROCI 

1. uvajanje 1. UVODNA MOTIVACIJA 

Otrokom pokažem reagente (kis za vlaganje 
in pecilni prašek), Sprašujem za kaj se 
uporabljajo? 

Pri razgovoru o uporabnosti zgoraj omenjenih 
reagentov pokažem fotografijo peciva in 
otroke opozorim na luknjice v pecivu, ki 
nastanejo zaradi dodatka pecilnega praška v 
testo. Povem, da je zaradi tega pecivo bolj 
mehko in rahlo. Pokažem tudi fotografijo 
vloženih kumaric, paprike,… 

 

 

Odgovarjajo na vprašanja in sodelujejo pri 

razgovoru. 

 

 

 

 

 

 

Operativni cilji:  

• Otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo lastnosti. 
• Otrok spoznava, da niso vse prozorne tekočine voda. 
• Otrok spoznava, da lahko z mešanjem različnih reagentov nastane popolnoma nova snov (pri kemijski 

reakciji nastane nova snov). 
• Otrok odkriva lastnosti plinov. 
• Otrok odkriva kako se ob uvajanju ogljikovega dioksida spremeni apnica. 
• Otrok spoznava plin ogljikov dioksid. 
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OBRAVNAVA NOVE SNOVI 

Učne etape UČITELJ OTROCI 

 

2. pridobiva-  

nje znanja 

2. RAZLAGA  

Povem, da bomo pri današnjem poskusu izvedli 

pravo (kemijsko) reakcijo, kjer bomo dve stvari 

zmešali in bo nastalo nekaj novega. Stvarema, 

ki ju bomo zmešali, rečemo reagenti 
(reaktanti), saj med seboj reagirajo tako, da 

nastane nova snov.  

Eksperiment 1: 

V plastičen lonček stresem 3 čajne žličke 
pecilnega praška in dodam 50 ml kisa za 
vlaganje.  

Otroke sprašujem: 

• Kaj se dogaja, ko zmešamo pecilni 
prašek in kis za vlaganje? 

• Zakaj nastajajo mehurčki? 
• Ali so mehurčki že prej bili prisotni v 

kisu in pecilnem prašku ali so nastali 
na novo? 

• Kaj pomeni nastajanje mehurčkov? 
• Ali bi lahko še kako drugače vedeli, da 

pri reakciji nastaja plin, tudi če ne bi 
videl mehurčkov?  

• Kateri plin je nastal pri (kemijski) 
reakciji in je ujet v mehurčkih? 

• Zakaj čez čas mehurčki ne nastajajo 
več? 

 

Povem, da pri reakciji med kisom za vlaganje 

in pecilnim praškom nastaja plin ogljikov 

dioksid, ki je ujet v mehurčkih. Ogljikov dioksid 

nato zapusti mehurčke (reakcijsko zmes) in gre 

v zrak. Da pri reakciji nastaja plin, lahko tudi 

slišimo kot šumenje. Izvedli smo (kemijsko) 

reakcijo, kjer iz dveh stvari, ki ju zmešamo, 

nastane popolnoma nova snov.  

Zopet pokažem fotografijo peciva z vidnimi 
luknjicami. Povem, da so te luknjice nastale 

zaradi pecilnega praška, ki razpade na plin 

 
 
Poslušajo 

 

 

 

 

Opazujejo. 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo na vprašanja.  

 

 

 

 

 

Poslušajo.  
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CO2, ko pecivo pečemo.   

Eksperiment 2:  

Reakcijo med pecilnim praškom in kisom za 
vlaganje izvedem še v embalaži od šumečih 
tablet, le da uporabim manjše količine 
reagentov (ena čajna žlička pecilnega praška in 
2 ml kisa). Po dodatku obeh reagentov 
embalažo zaprem, stresem in postavim 
nekoliko stran, na varno razdaljo.  

• Zakaj je odneslo zamašek? 
• Kateri plin je povzročil, da je zamašek 

odneslo? 
• Ali je bil ta plin v embalaži prisoten še 

preden smo zmešali reagente (izvedli 
reakcijo)? 

 

 

 

 

Opazujejo. 

 

 

Odgovarjajo na vprašanja.  

 

 

3. utrjevanje in 
povzetek 

3. TABELNA SLIKA  

 
Na tablo narišem: 
 
Plastenko kisa za vlaganje + pecilni prašek = 
zeleni mehurčki ogljikovega dioksida. 

 

 

Sledijo nastajanju skice na tabli. 

 

4. Ustvarjanje Otrokom razdelim steklene epruvete, reagente 
za izvajanje eksperimenta (čajno žličko 
pecilnega praška in 2ml kisa za vlaganje) in 
balone. 
 
 
Otroke sprašujem: 

• Zakaj se je balon napihnil? 
• Kateri plin je napihnil balon? 
• Kje smo dobili ta plin (od kod se je 

vzel)? 
• Kateri plin pihamo v balon mi, ko ga 

skušamo napihniti z usti?  
 
 

Otroci izvajajo vsak svoj eksperiment. 
Najprej v embalaži zmešajo reagente, nato pa 
čez ustje tulca (embalaže) poveznejo balon.  

 

 

Odgovarjajo na vprašanja.  
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PETA UČNA PRIPRAVA 
 

Študentka: Martina Hribovšek 

Predmet: kemija 

Skupini: Murenčki in Pikapolonice 

Vrtec: Vrtec pri OŠ Žirovnica 

Mentorici: prof.dr. Margareta Vrtačnik, Anita Kastelic dipl.vzg.  

Datum: 16.4.2012 

Učni sklop: Kemijske reakcije 

Učna enota: Sveča ugasne 

Učne metode: metoda razgovora, metoda razlage, metoda demonstracije, metoda izkustvenega učenja (hands 

on) 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učni pripomočki: reagenti (kis za vlaganje in pecilni prašek), zip-lock vrečka, čajna svečka, baloni, vžigalice 

Ključni pojmi: ogljikov dioksid 

Literatura:  

• Smrdu, A. Od molekule do makromolekule. Ljubljana. Jutro, 2005. Str. 17 
• Glažar, S. A., Godec, A., Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S. Moja prva kemija 1. 1. izd. Ljubljana: 

Modrijan založba, 2004. ISBN 961-6465-75-9.  
• Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za 

šolstvo. 
• Bubble bomb. (1998). New York: The Science Explorer- An Exploratorium-At-Home Book. 

Pridobljeno 14. 4. 2012, s http://www.exploratorium.edu/science_explorer/bubblebomb.html 

 

Operativni cilji:  

• Otrok odkriva in spoznava, da pline lahko točimo. 
• Otrok spoznava, da je ogljikov dioksid težji od zraka. 
• Otrok spoznava, da ogljikov dioksid zavira gorenje. 
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POTEK DELA 

Učne etape UČITELJ OTROCI 

1. uvajanje 1. UVODNA MOTIVACIJA 

Otrokom pokažem majhno tlačilko za 
napihovanje balonov, manjših blazin,… in z 
njo napihnem balon. Nato poskusijo še otroci 
sami s tlačilko napihniti balon.  

Otroke sprašujem: 

• Katere načine smo do sedaj uporabili 
za napihovanje balonov? Naštej! 

• Kateri plin/-i je/so pri posameznem 
načinu napihovanja napolnil/-i 
balon? 

• Ali bi lahko balon napolnili še s čim 
drugim? 

 

Opazujejo in aktivno sodelujejo.  

 

 

 

Odgovarjajo na vprašanja in sodelujejo v 

razgovoru, naštevajo.  

 

 

OBRAVNAVA NOVE SNOVI 

Učne etape UČITELJ OTROCI 

 

2. pridobiva-  

nje znanja 

2. RAZLAGA 

Eksperiment 1: 

V zip-lock vrečko stresem pecilni prašek in 
dodam približno 1 dcl kisa za vlaganje. Nato 
vrečko hitro zaprem.  

• Kaj se je zgodilo z vrečko? 
• Zakaj se je napihnila? 
• Kateri plin, ki nastaja pri reakciji, je 

napolnil vrečko? 
• Kaj bi se zgodilo z vrečko, če bi vanjo 

dali veliko količino reagentov? 
 

Prižgem čajno svečko in plin iz vrečke pazljivo 
zlijem na plamen tako, da tekočina ne steče 

 
 
 
 
Opazujejo dogajanje in odgovarjajo na 
vprašanja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interdisciplinarni cilj:  

• Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k 
varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 
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ven. 

• Zakaj je sveča ugasnila? 
• Kaj smo zlili na plamen? 
• Zakaj ni šel plin, ki je nastal pri 

reakciji takoj v zrak? 
 

Povem, da plin, ki nastaja pri reakciji med 

kisom in pecilnim praškom in se imenuje 

ogljikov dioksid, zavira gorenje in tako svečo 

ugasne. Ta plin smo iz vrečke zlili na plamen 

tako, kot lahko zlivamo razne tekočine. Ker pa 

je ogljikov dioksid težji od zraka, ni šel ob 

odprtju vrečke takoj gor, v zrak, ampak se je 

usedel dol, na plamen in ga ugasnil.  

• Če pomislimo na dejstvo, da ogljikov 
dioksid zavira gorenje, za kaj mislite, 
da bi ga lahko uporabili? 

 

Povem, da se ogljikov dioksid uporablja za 

gašenje požarov na električnih napeljavah in 

napravah saj bi nas, če bi v tem primeru gasili 

z vodo, »stresla elektrika«.  

To vzamemo kot iztočnico za pogovor o 
povezanosti ogljikovega dioksida z našim 
življenjem.  

Otroke sprašujem kako smo ljudje neposredno 
povezani z ogljikovim dioksidom, kaj le-ta 
pomeni za nas in kaj za rastline (prisoten je v 
izdihanem zraku živali, rastline pa ga 
potrebujejo, da lahko izdelajo kisik).  

• Ali mislite, da je ogljikov dioksid 
strupen? 

• Ali smo z našimi eksperimenti, kjer 
smo proizvajali ogljikov dioksid 
škodovali okolju? 

• Na kakšen način pa ljudje 
onesnažujemo okolje? 

 

Razložim, da je ogljikov dioksid naravno 

prisoten v ozračju v majhnih količinah, tako da 

z našim dihanjem in izvajanjem eksperimentov, 

kjer proizvedemo malo ogljikovega dioksida, ne 

škodujemo okolju. Nevaren pa postane, če ga je 

v ozračju preveč in ga rastline ne morejo 

 

 

 

Poslušajo razlago.  

 

 

 

 

Sodelujejo v diskusiji in odgovarjajo na 
vprašanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo na vprašanja. 
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porabiti v tolikšni meri.  

• S čim (na kakšen način) pa ljudje 
proizvajamo prevelike količine 
ogljikovega dioksida? 

 

Pogovarjamo se o škodljivih posledicah 

prometa, industrije,…na okolje. Otrokom 

povem, da prevelika količina ogljikovega 

dioksida v ozračju povzroča, da se Zemlja 

preveč segreva.  

• Kdo/kaj pa segreva Zemljo? 
 

Povem, da ogljikov dioksid skupaj z drugimi 

plini v ozračju vpija sončne žarke in tako skrbi, 

da ni na Zemlji večni led in mraz. Če pa ga je 

preveč, vpije preveč sončnih žarkov in Zemlja 

se tako segreva. To prispeva k pojavljanju 

raznih neželenih naravnih nesreč kot so 

poplave, veliki valovi im. tsunamiji, tornadi,… 

in taljenje ledenikov na skrajnem severu.  

Pogovarjamo se o negativnih vplivih 
spremembe ozračja, ki jih ima le-ta na živa 
bitja.  

 

 

 

Sodelujejo v diskusiji in poslušajo razlago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. utrjevanje in 
povzetek 

3. TABELNA SLIKA  

 
Na tablo narišem: 
1. 

a) Zip-lock vrečko v stanju 1, ko dodamo 
reagente; 

b) Zip-lock vrečko v stanju 2, ko reakcija 
poteče in začne nastajati ogljikov 
dioksid, ki vrečko napihne. Ogljikov 
dioksid narišemo kot zelene pikice; 

c) Zlivanje ogljikovega dioksida iz vrečke 
na gorečo svečo; 

d) Svečko, ki je ob stiku z ogljikovim 
dioksidom ugasnila; 
 

2.  Jeklenko z zelenimi pikicami, ki ponazarjajo 
ogljikov dioksid; 
3. Avtomobil in tovarniški dimnik, iz katerih se 

 

 

 

 

 

Sledijo nastajanju skice na tabli.  
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kadi (zeleno); 
4. Zemljo, plast toplogrednih plinov nad njenim 
površjem (zelena sled), Sonce, ki seva na 
Zemljo (puščice ponazarjajo sevanje) in odboj 
sevanja od Zemljinega površja do toplogrednih 
plinov, ki sevanje absorbirajo.  
 
Pri vseh štirih slikah otroke opozorim na zelene 
pike, sled, dim, ki ponazarjajo ogljikov dioksid.  

 

 

 

 

 

 

 

ŠESTA UČNA PRIPRAVA 
 

Študentka: Martina Hribovšek 

Predmet: kemija 

Skupini: Murenčki in Pikapolonice 

Vrtec: Vrtec pri OŠ Žirovnica 

Mentorici: prof.dr. Margareta Vrtačnik, Anita Kastelic dipl.vzg.  

Datum: 30.4.2012 

Učni sklop: Kemijske reakcije 

Učna enota: Karbonati v reakciji s kisom 

Učne metode: metoda razgovora, metoda razlage, metoda demonstracije, metoda izkustvenega učenja (hands 

on) 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učni pripomočki: kis za vlaganje, polžja hišica, surovo kokošje jajce, rečni kamenčki, lonček (embalaža) od 
šumečih tablet, kozarca za vlaganje, terilnica 

Ključni pojmi: (kalcijev) karbonat, ogljikov dioksid 

4. Ustvarjanje  

 

 

Rišejo povzetek današnje ure.  
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POTEK DELA 

Učne etape UČITELJ OTROCI 

1. uvajanje 1. UVODNA MOTIVACIJA 

Otrokom pokažem kokošje jajce, polžjo 
hišico in rečne kamenčke ter jih sprašujem, v 
čem so si podobni. Spodbujam jih, naj jih 
primejo v roke, jih povonjajo.  

• Kaj je skupnega jajcu, polžji hišici in 
rečnim kamenčkom? 

• Mogoče veste iz česa so? 

 

Aktivno sodelujejo in odgovarjajo na 

vprašanja.  

 

 

 

 

OBRAVNAVA NOVE SNOVI 

Učne etape UČITELJ OTROCI 

 

2. pridobiva-  

nje znanja 

Eksperiment: 

Vzamem dva litrska kozarca za vlaganje in 
vanju do polovice nalijem kis za vlaganje. V 
prvi kozarec nato počasi položim surovo 
kokošje jajce, v drugega pa prazno polžjo 
hišico. 

V terilnici strem pest rečnih kamenčkov, jih 
stresem v steklen kozarec in čeznje nalijem kis.  

Ker reakcije niso tako burne in zahtevajo nekaj 

 
 
Opazujejo dogajanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operativni cilji:  

• Otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo lastnosti.  
• Otrok spoznava, da so si nekatere stvari po sestavi podobne.  
• Otrok spoznava kalcijev karbonat kot osnovni gradnik jajčne lupine, polžje hišice in rečnih kamenčkov. 
• Otrok spoznava, da kis raztaplja kalcijev karbonat, pri tem pa nastaja plin ogljikov dioksid. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                      Hribovšek Martina: diplomsko delo 

 

 

127 

 

časa, kozarce postavim na polico do 
naslednjega dne.  

2. RAZLAGA  

Naslednji dan si nastavljene eksperimente 
ogledamo. Kaj opaziš? 

• Sta se jajce in polžja hišica kaj 
spremenila? 

• Zakaj je nastala pena oz. mehurčki?  
• Katera stvar/snov je s kisom podobno 

reagirala? 
• Kateri plin nastaja pri reakciji zgoraj 

omenjene sestavine in kisa? 
• Ali so rečni kamenčki, polžja hišica in 

jajčna lupina iz pecilnega praška? 
• Ali lahko rečemo, da so si kamenčki, 

jajčna lupina, polžja hišica in pecilni 
prašek po sestavi kaj podobni? 

 

Jajce in polžjo hišico vzamem iz raztopine in ju 
dam otrokom, ki si ju podrobno ogledajo in 
potipajo. 

• Zakaj je jajce mehko? 
• Zakaj pol polžje hišice manjka? 

 

Povem, da so si pecilni prašek, polžja hišica, 

rečni kamenčki in jajčna lupina po sestavi 

precej podobni. Vsi s kisom reagirajo tako, da 

nastaja plin ogljikov dioksid, kar je vidno kot 

izhajanje mehurčkov. Glavna sestavina 

kamenčkov, pecilnega praška, polžje hišice in 

jajčne lupine je karbonat in prav zaradi njega v 

reakciji s kisom nastaja ogljikov dioksid.  

Kis  karbonate raztaplja, zato jajce nima več 

svoje lupine in je na otip mehko, pol polžje 

hišice pa manjka. Mehurčki so nastali, zaradi 

plina ogljikovega dioksida, ki nastaja pri 

reakciji.  

V dokaz, da je jajce še vedno surovo, manjka 
mu le zunanja lupina, enega otroka prosim, naj 
jajce prereže na pol.   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo na vprašanja.  

 

 

 

Aktivno sodelujejo.  

 

 

 

 

Poslušajo razlago.  

 

 

 

 

 

 

 

Sodelujejo in opazujejo.  
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3. utrjevanje in 
povzetek 

3. TABELNA SLIKA  

 
a) Na levo stran table narišem kamenčke, 

jajce in polžjo hišico, na sredino kis v 
plastenki, na desno stran pa zelene 
pikice, ki ponazarjajo plin ogljikov 
dioksid. Vse skice med seboj povežem 
s puščico, jajce, kamenčke in polžjo 
hišico pa obkrožim in s tem poudarim, 
da jih sestavlja ista snov, ki je 
karbonat. Karbonat označim z veliko 
tiskano črko »K«. 

b) Nato spodaj levo napišem K + 
plastenka s kisom � zelene pikice 
ogljikovega dioksida.  

 

 

Sledijo nastajanju skice na tabli.  

 

 

 

 

 

 

4. Ustvarjanje   Otroci doma ponovno izvedejo gornje 
poskuse in rišejo potek raztapljanja 
karbonatov po dnevih.  
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on) 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učni pripomočki: kis za vlaganje, pecilni prašek, slamice, presesalna bučka, cevka, steklena čaša, apnica.  
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POTEK DELA 

Učne etape UČITELJ OTROCI 

1. uvajanje 1. UVODNA MOTIVACIJA 

Otrokom razdelim slamice in plastične 
lončke, ki so do polovice napolnjeni z vodo. 
Najprej otroke prosim, naj si tekočino v 
lončku podrobno ogledajo, nato pa naj 
začnejo pihati vanjo.  Opozorim jih, naj 
nikakor ne pijejo.  

• Katera tekočina je v lončku? 
• Kaj se dogaja, ko po slamici pihaš v 

tekočino? 
• Kaj točno pihaš po slamici? 

 

Nato vodo iz lončkov zlijem stran in vanje do 
polovice nalijem apnico. Zopet prosim 
otroke, naj si tekočino dobro ogledajo, nato 
pa začnejo pihati vanjo. Pitje je strogo 

 

 

Aktivno sodelujejo in odgovarjajo na 

vprašanja.  

 

 

 

Operativni cilji:  

•  Otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo lastnosti.  
• Otrok spoznava, da pri reakciji med karbonati in kisom nastaja plin ogljikov dioksid.  
• Otrok spoznava, da niso vse brezbarvne (prozorne) tekočine voda. 
• Otrok spoznava lastnosti plinov. 
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prepovedano! 

Ponovno jim postavim gornja vprašanja. 

 

OBRAVNAVA NOVE SNOVI 

Učne etape UČITELJ OTROCI 

 

2. pridobiva-  

nje znanja 

2. RAZLAGA 

Povem, da smo imeli v prvem primeru v lončkih 

vodo, ki se, ko smo pihali vanjo, ni nič 

spremenila, vidni so bili le mehurčki. V drugem 

primeru pa je bila v lončkih apnica. Na pogled 

je to brezbarvna tekočina, tako kot voda. 

Vendar pa apnica ni samo voda. To je vodna 

raztopina neke bele trdne snovi. Se pravi, da 

smo vodi dodali neko belo trdno snov (prah), ki 

se je v njej raztopila. Ko smo v apnico pihali 

izdihan ogljikov dioksid, je ta postala bele 

barve. »Apnica je trdna bela snov raztopljena v 

vodi, ki se ob dodatku ogljikovega dioksida 

obarva belo.« 

• Poznate kakšen drug način s katerim bi 
lahko obarvali apnico belo? 

• Na kakšen način pa smo mi pridobivali 
ogljikov dioksid? 

 

Eksperiment: 

Potrebščine: 

• pecilni prašek 13 g 
• kis za vlaganje 200 ml 
• apnica 100 ml 
• presesalna bučka 
• cevka 
• plastičen lonček 

 

V plastičen lonček nalijem približno 100 ml 
apnice in ga postavim poleg presesalne bučke.  

V presesalno bučko stresem vrečko (13 g) 
pecilnega praška in dodam 2 dcl kisa za 
vlaganje. Bučko na vrhu zaprem z zamaškom, 

 
 
Poslušajo razlago.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odgovarjajo na vprašanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opazujejo dogajanje. 
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na izvodilo pa pritrdim cevko, ki jo potopim v 
lonček z apnico. Tako v bučki nastali plin 
potuje po cevki v apnico.   

• Razloži postopek eksperimenta!  
 

V dokaz nastajanje CO2 pri reakciji ponovno 
izvedem še eksperiment s svečo.  

 

 

Razlagajo postopek eksperimenta (eden z 
razlago začne, na moj znak pa nadaljuje 
drugi) 

 

 

 

 

3. utrjevanje in 
povzetek 

3. TABELNA SLIKA  

 
a) Na zgornji del table narišem dva 

lončka. V prvem je voda, v drugem  
apnica. Nad lončka narišem slamici 
tako, da sta le-ti potopljeni v tekočino. 
Po slamici potujejo zelene pikice 
(CO2) v tekočino, ki se v prvem 
primeru ne spremeni, v drugem 
primeru pa se obarva belo.  

b) Na spodnji del table pa narišem bučko 
z reagenti na dnu in izhajajočimi 
zelenimi pikicami (CO2).  Zelene 
pikice potujejo po cevki v lonček z 
apnico, ki se obarva belo.   

 

 

Sledijo nastajanju skice na tabli.  

 

4. Ustvarjanje   Sami izvajajo poskus,le da jim svečo 
prižigam jaz. 

Rišejo povzetek današnje ure.  


