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POVZETEK
Na podlagi lastnih izkušenj in pogovorov z vzgojiteljicami sem ugotovila, da je še vedno
redko zaznati načrtovanje fizikalnih aktivnosti za predšolske otroke. To je bil povod, da sem
zasnovala akcijsko raziskavo o zvoku za predšolske otroke. Aktivnosti so bile povezane s
temo zvok, z njimi pa sem otrokom omogočila aktivno sodelovanje pri odkrivanju in
spoznavanju lastnosti zvoka, njegovem nastajanju in širjenju. Zanimalo me je, kako aktivnosti
o zvoku vodijo otroke do zastavljenih učnih ciljev in v kolikšni meri otroci prek aktivnosti
usvojijo pojme, ki jih povezujemo z zvokom.
V teoretičnem delu diplomskega dela so predstavljeni pomen zgodnjega učenja naravoslovja,
učna vsebina zvoka in akcijsko raziskovanje. Na podlagi študije literature in izkušenj sem
oblikovala strukturiran intervju za preverjanje otrokovih predstav o zvoku. Glede na dobljene
odgovore so bile naprej načrtovane aktivnosti, ki sem jih izvedla v skupini devetnajstih otrok,
starih od štiri do pet let. Vsaka aktivnost je analizirana in prikazuje, kako so otroci sodelovali
in sprejemali novo znanje. Posamezna analiza aktivnosti pa je usmerjala načrtovanje
naslednje aktivnosti. Po koncu izvajanja aktivnosti sem še enkrat preverila predstave otrok z
istimi vprašanji strukturiranega vprašalnika kot pred izvajanjem aktivnosti. Analiza dobljenih
rezultatov o predstavah otrok o zvoku pred in po izvedenih aktivnostih, poveznih z zvokom,
nakazuje, da so se predstave otrok o pojmih, povezanih z zvokom, dopolnile ali spremenile.
Presenetili so z znanjem o poteku zvoka od uhlja do možganov. Pokazalo se je, da predšolski
otroci sicer slišijo oziroma razlikujejo višje in nižje tone, ampak lastnosti še ne ubesedijo kot
višino in jo v večini pripisujejo glasnosti.

Ključne besede: naravoslovje, fizika, zvok, predšolsko obdobje, predstave.

ABSTRACT
Personal experience and discussions with kindergarten teachers show that physics activities
for preschool children are planned quite rarely. To this end, we devised an action research on
sound for preschool children. The activities were related to the topic of sound, which enabled
the children to actively discover and become acquainted with the properties of sound, how it
is produced and how it travels. We examined how sound-related activities help children
achieve the learning objectives and influence their preconceptions.
The theoretical part of the thesis points to the significance of early science education, learning
content related to sound, and action research. We developed a structured interview on the
basis of relevant literature and experience to explore the preconceptions of children about
sound. Moreover, the answers were used as a basis for the activities that were conducted in a
group of 19 children aged from 4 to 5 years. The analysis of all the activities showed how the
children participated in the activities and accepted the acquired knowledge. Each activity was
analysed and used in the planning of the next activity. When the activities were completed, we
once again carried out the same structured interview to evaluate the children's conceptions.
The analysis of their conceptions about sound before and after the activities indicates that
their preconceptions were extended or changed. Children were successful in describing the
path of sound from the outer ear to the brain. It transpired that preschool children are able to
hear and distinguish higher and lower tones, but fail to verbalise this property that they
usually attribute to sound loudness.

Keywords: science, physics, sound, preschool period, conceptions.
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1 UVOD
V preteklosti so bile predstave o znanosti in tudi o znanstvenikih prepogosto napačno
interpretirane. Ljudje so menili, da so kemiki krivi za onesnaževanje zraka in vode, fiziki naj
bi bili krivi za jedrske nesreče in biologi naj bi v okolje spuščali nevarna bitja. To izvira iz
neznanja in napačnih pojmovanj. Prav zaradi tega so znanstveniki s področja naravoslovja in
pedagogike stremeli k temu, da se znanje o naravi in odnos do nje oblikujeta že v zgodnjem
otroštvu (Krnel, 1993). In prav v zgodnjem otroštvu je vzgojitelj tisti, ki s svojim zgledom,
delom in ustreznim znanjem pomembno vpliva na razvoj otroka ter posledično tudi na
oblikovanje naravoslovnih pojmov, prek katerih si otroci oblikujejo kritični odnos do znanosti
in tudi okolja.
Ker je vzgojitelj tisti, ki otroka načrtno že zelo zgodaj seznanja z naravoslovjem, je
pomembno, da ima do naravoslovja pozitiven odnos, zanimanje zanj, dovolj strokovnega in
didaktičnega znanja. Pri otroku naj bi vzgojitelj prepoznal naravoslovno radovednost, ki jo v
nadaljevanju s primernimi metodami in oblikami dela spodbuja in krepi. Znano je, da so
otroci po naravi radovedni in jih zanima prav vse, kar se dogaja v naravi. To je treba
izkoristiti in jih voditi v smeri, ki jih spodbuja k raziskovanju in jih tako pritegne, da se hkrati
podučijo o ključnih naravoslovnih pojmih. Pri spoznavanju naravoslovnih pojmov ne smemo
zanemariti otrokovega zanimanja. Ob spoznavanju nove naravoslovne teme otroci pogosto
postavljajo vprašanja, saj jim opazovanje, razmišljanje in aktivno raziskovanje naravoslovnih
vsebin vzbuja občutke in zgodnji interes do narave (Spektor-Levy idr., 2011).
Pregled literature in izkušnje vzgojiteljev kažejo, da so v vzgojno-izobraževalnem procesu
največkrat predstavljene naravoslovne vsebine povezane z biologijo (Krnel in Bajd v: Devjak,
2010). Za izziv sem si postavila, da načrtujem fizikalne vsebine za predšolske otroke, saj se
mi zdi, da je načrtovanje teh še vedno šibko. Tema zvok je zelo zanimiva, hkrati pa v vrtcu
otroci pridobivajo izkušnje na glasbenem področju, kot so igranje na preproste instrumente,
sledenje ritmu, prepoznavanje ritma, petje ipd. Prav zaradi tega sem se odločila raziskati, kaj
otroci že vedo o zvoku, ter načrtovati in izvesti aktivnosti v povezavi z njim.
Zanima me, kako si otroci razlagajo zvok kot tak, od kod prihaja, kaj pravzaprav je, kako
potuje v našem ušesu, kako po snoveh ipd. Želim ugotoviti, kako in v kolikšni meri otroci
usvojijo pojme v povezavi z zvokom in kako jih same načrtovane aktivnosti vodijo do
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zastavljenih učnih ciljev. Predvsem me zanima, ali se pri otrocih pojavijo razlike med
predstavami o zvoku pred načrtovanimi aktivnostmi in po njih.
Raziskava temelji na akcijskem raziskovanju. Pri načrtovanju posameznih aktivnosti izhajam
iz učnih ciljev, predstav otrok in analize predhodnih aktivnosti. Pri samih aktivnostih je
pomembno, da te spodbujajo otroke k celostnemu raziskovanju in samostojnemu odkrivanju
lastnosti zvoka. Po opravljenih aktivnostih še enkrat opravim intervju s posameznim otrokom
in rezultate primerjam z rezultati, dobljenimi na začetku. Primerjava rezultatov prikažem tudi
grafično, kar vizualno pokaže razlike oziroma podobnosti v predstavah otrok o zvoku in z
njimi povezanimi pojmi.
Struktura diplomskega dela je v grobem naslednja: v teoretičnem delu (2. poglavje) opišem
sedanje stanje pri zgodnjem poučevanju naravoslovja s poudarkom na fizikalnih vsebinah, ki
se pojavijo v kurikulumu. Osredotočim se na zvok, ki sem ga izbrala za temo svojega
raziskovalnega dela. Cilji in raziskovalna vprašanja raziskave (3. poglavje) stremijo k
ugotovitvi, kako načrtovane aktivnosti, povezane z zvokom, vplivajo na predstave otrok. Sledi
4. poglavje, kjer je predstavljena uporabljena metodologija. Zbrani rezultati in diskusija so v
5. poglavju. Sledijo jim še zaključki (6. poglavje). V prilogah (8. poglavje) pa so načrtovane
priprave za posamezno aktivnost.
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2 TEORETIČNI DEL
Teoretični del zajema šest podpoglavij, ki se nanašajo na zgodnje poučevanje in učenje
naravoslovja, podrobneje pa je predstavljeno poglavje o primerjavi fizikalnih vsebin v
kurikulumu pri nas in v tujini. Podrobneje je predstavljena tema zvok, na kateri temelji
raziskava, ki je opisana v nadaljevanju diplomskega dela.

2.1 Zgodnje poučevanje in učenje naravoslovja
Švicarski biolog Jean Piaget je močno vplival na razvoj poučevanja naravoslovja. Raziskoval
je razvoj otrokovega mišljenja. Otrokom je postavljal različne naloge, prek katerih je pri
otrokovem reševanju nalog opazil določene vzorce. Na podlagi tega je oblikoval ravni
otrokovega logičnega mišljenja, ki si sledijo v stalnem zaporedju. Ločil je štiri stopnje
otrokovega mišljenja:
1. senzomotorična stopnja (do 2 let),
2. predoperacionalna stopnja (27 let),
3. stopnja konkretnih operacij (711 let),
4. stopnja formalnih operacij (1115 let).
Poleg jezikovnih in matematičnih nalog je pri svojem raziskovanju zastavljal naloge,
povezane z naravoslovnimi pojavi (ohranitev oblike in količine, plavanje in potapljanje,
nihanje, mešanje dveh naključnih tekočin). Ugotovil je, da otroci na predoperacionalni stopnji
še niso zmožni ohranjati v zavesti dveh dimenzij, se osredotočiti na sam proces, temveč le na
končni rezultat. Ne zmorejo tudi v mislih obrniti fizične akcije, ki vrača predmet v njegovo
prvotno stanje. Piaget je menil, da nove zmožnosti za logično mišljenje izhajajo iz
kombinacije dozorevanja (razvoj otroka) ter fizičnih in socialnih izkušenj (Labinowicz, 2010).
Konstruktivizem izhaja iz Piagetove spoznavne teorije. Ideja konstruktivizma je spodbujati
zgodnje učenje naravoslovja. Pri tem učitelj ni več vseved, učenec pa le pasiven sprejemnik
znanja. Iz idej konstruktivizma je izhajal tudi koncept Reggio Emilia, ki temelji na tem, da je
otrok sposoben, radoveden in motiviran za raziskovanje in odkrivanje (Devjak idr., 2011).
Otrok gradi svoje znanje in z izkušnjami postaja vse samostojnejši. Ker je socialno bitje, črpa
znanje tudi iz okolja in interakcije z drugimi, pri čemer si oblikuje tudi vrednote (Chaille,
1996).
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Novosti v znanosti in družbi ljudi spodbujajo k učenju v vseh življenjskih obdobjih. Pri ljudeh
se razvijata kritično presojanje slišanih informacij in sprejemanje odločitev na podlagi
postavljenih dejstev. Otroke z ustreznimi pristopi vzgojitelji spodbujajo k razvoju tega že v
predšolskem in osnovnošolskem obdobju v okviru raziskovalno naravnanih aktivnosti.
Nekatere raziskave poleg kritičnega presojanja in sprejemanja odločitev pri učencih opažajo
tudi trajnejše znanje, ki ga pridobijo pri raziskovalnem pouku. Prednost vidijo tudi v
povezovanju predmetov in s tem odpravljajo pomanjkanje časa za obravnavo učne snovi
(Blagotinšek, 2010).
Za spodbujanje zgodnjega učenja naravoslovja v povezavi z usmerjanjem miselnega razvoja
sta se izvajala projekta: Cognitive Acceleration and Science Education in Science Teaching
and Development of Reasoning (Devjak idr., 2011). Miselne navade so opisane kot izhodišče
za intelektualen, premišljen pristop tudi pri soočanju z naravoslovnimi problemi, pri katerih
odgovor ni takoj jasen (Krnel, 2007). V Sloveniji bolj znan projekt iz leta 2010 je evropski
projekt Fibonacci, katerega nacionalna koordinatorica je Ana Gostinčar Blagotinšek. Ideja
projekta je razširiti uporabo raziskovalnega učenja ter učnih metod naravoslovja in
matematike na predšolski in razredni stopnji osnovne šole. Izhaja iz podobnega projekta
Pollen, ki se je zaključil leta 2009. Prvotni cilj obeh projektov je podpora učiteljem za njihovo
pedagoško delo. Organizirane so bile brezplačne delavnice za učitelje in vzgojitelje. Vsebina
delavnic se je povezovala s kurikulumom za vrtce in z učnima načrtoma za spoznavanje
okolja ter naravoslovje in tehniko ter je bila namenjena spoznavanju in preizkušanju sodobnih
pristopov za poučevanje raziskovalnega pouka. Pripravili so delavnice na dvanajst tem:
razvrščanje in urejanje, ločevanje zmesi, gibanje, štetje, guganje in tehtanje, tekočine –
plava/se potopi, sadje in zelenjava, pretakanje, elektrika in magnetizem, nihanje in valovanje
(zajema tudi temo zvok), svetloba in barve, zrak in gorenje, temperatura in toplota ter vreme.
Projekt Fibonacci je imel še eno novost, in sicer je učiteljem in učencem omogočal
sodelovanje z učitelji in učenci iz drugih sodelujočih držav, kar je še bolj okrepilo
medsebojno sodelovanje in smisel projekta (Blagotinšek, 2010).
Pri nas se je uveljavila tudi metodologija korak za korakom, ki je zasnovana na tezi, da se
otrok najbolje razvija, če je resnično vpleten v lastno učenje. To pomeni, da vzgojitelj pri
načrtovanju aktivnosti izhaja iz interesa otrok. Namen je spodbujanje otroka k raziskovanju,
učenju in ustvarjanju, pri čemer ima otrok možnost izbire in samostojnega sprejemanja
odločitev. Za tovrsten način dela sta potrebna čas in primerno razporejen prostor. Otroku sta
omogočeni možnost izbire in individualizacija, vzgojitelju pa ta metodologija daje možnost
4
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spremljanja in opazovanja otroka ter pomoč pri načrtovanju nadaljnjih aktivnosti (Korak za
korakom, 2014).
Raziskovalci, učitelji in vzgojitelji poleg uveljavljanja zgodnjega učenja naravoslovja in
uporabe metode z raziskovanjem stremijo k razvijanju tako imenovane naravoslovne
pismenosti. Krnel navaja, da naravoslovna pismenost ni pomembna le zaradi sposobnosti
razumevanja in odločanja o problemih sodobne družbe, temveč je tudi del naše kulture
(Kroflič idr., 2001).
O tem piše tudi Ljubica Marjanovič Umek, ki v svojem prispevku z naslovom Predšolski
otrok in razvoj naravoslovnih pojmov navaja, da to, da živimo znanstveno, kar se kaže v
industriji in tehnološkem napredku današnje družbe, še ne pomeni, da tako tudi mislimo. Pri
usvajanju naravoslovnih znanj so ključnega pomena naravoslovni pojmi, ki spodbujajo
nadaljnji razvoj mišljenja pri otroku. Vedeti moramo, da so otroci zelo radovedna bitja in
imajo številna vprašanja. Velikokrat se zgodi, da otrokom podamo odgovor, ki je včasih lahko
splošen, preveč poenostavljen ali celo napačen (Cokan in Kobal, 1989). To lahko otroka vodi
do napačne razlage, kar privede do neprimernega ravnanja (Krnel, 1993). Otrok usvaja
naravoslovne pojme prek raziskovalnih iger, ki spodbujajo otokov intelektualni razvoj,
samostojno iskanje rešitev, spodbujanje razvoja spretnosti in ustvarjalnosti ter zanimanje za
naravoslovne vede (Cokan in Kobal, 1989). Le otrok, ki se začne zgodaj znanstveno
opismenjevati, bo kot odrasel lahko vplival na delo znanstvenikov ter tudi pripomogel k
odkrivanju in razvijanju znanosti in tehnologije (Krnel, 1993).
Pri razvoju miselnih sposobnosti otrok odkriva, doživlja in spoznava okolje, kar vodi v
postopno oblikovanje pojmov in razvijanje mišljenja. Poleg tega si otrok oblikuje tudi
vrednote in stališča do okolja, razvija občutek za vrednost in ranljivost okolja, predvsem pa
spoštovanje in željo po ohranjanju naravnih danosti (Kroflič idr., 2001).
Pri naravoslovnih aktivnostih otrok razvija naravoslovne kompetence, in sicer sposobnost
odkrivanja, razvijanja mišljenja ter oblikovanja vrednot in stališč do okolja. Metode dela, ki
omogočajo razvoj naravoslovnih kompetenc in aktivno odkrivanje značilnosti naravoslovnih
vsebin, so (Krnel, 1993):
 dejavnost, za katero se smatra najmanjša miselna aktivnost – opazovanje,
 razvijanje in preizkušanje zamisli.
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Opazovanje kot dejavnost je v vrtcu zelo zaželena in tudi največkrat uporabljena. Vključuje
ugotavljanje enakosti in različnosti, opredelitev in spremljanje spremenljivke ter ukvarjanje z
več spremenljivkami. V praksi to pomeni, da otrok opazuje objekte (npr. gladino vode v dveh
posodah), te med sabo primerja (kje je več/manj vode) ali komentira, zakaj se določena snov
spreminja in kaj na to vpliva (prelivanje vode iz lončka v steklenico). Razvijanje in
preizkušanje zamisli je kot skupina metod dela vezana na (Krnel, 1993):
 obdelavo podatkov, pri kateri postavljamo hipoteze,
 načrtovanje poskusa,
 napoved možnega izida poskusa,
 izvajanje poskusa,
 interpretacijo dobljenih rezultatov, ki nam pove, kakšne so možne zakonitosti,
 sporočanje.
Ker otroke zanima vse, kar jih obdaja, pogosto postavljajo vprašanja. V želji, da bi bili dobri
vzgojitelji in učitelji, stremimo k temu, da bi znali odgovoriti na vsa otrokova/učenčeva
vprašanja. Pa vendar se velikokrat zgodi, da na vprašanja »zakaj«, »kako« in »kaj« ne znamo
odgovoriti. Še težje je pojasniti odgovore na vprašanja, na katera ne moremo podati preprostih
odgovorov in so daleč od otrokovih izkušenj – v to skupino štejemo tudi vprašanja, na katera
znanost nima odgovora (Kroflič idr., 2001).
Med pomembna vprašanja pa štejemo tudi vzgojiteljeva/učiteljeva vprašanja. Pri postavljanju
teh vprašanj je zelo pomembna vzgojiteljeva sposobnost razčlenitve zahtevnih vprašanj tako,
da bo otrok lažje odgovoril nanje in vsebino tudi razumel ter si tako snov zapomnil (Kroflič
idr., 2001). K temu pripomore tudi razvijanje občutka za pravo vprašanje ob »pravem času«.
Še vedno se tudi po letih izkušenj zgodi, da postavimo napačno vprašanje ob pravem času ali
pravo vprašanje ob nepravem času.
Če združimo spoznanja Josa Elstgeesta (1997) in Dušana Krnela (Kroflič idr., 2001), lahko
vprašanja razčlenimo v šest skupin:
 Vprašanja za usmerjanje pozornosti
Gre za preprosta vprašanja, ki otroka spodbujajo k opazovanju podrobnosti in zanimivosti.
Otrok uporablja predvsem čutila (kaj vidi/opazi, kaj je začutil ipd.) in se navaja na natančno
opazovanje objekta.
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 Vprašanja, ki jih uporabljamo pri štetju in merjenju
Otrok se seznanja s štetjem (npr. koliko nog, koliko kapljic vode, koliko žlic sladkorja ipd.) in
z merilnimi napravami, s katerih odčitava, kako dolgo je nekaj.
 Vprašanja, s katerimi primerjamo objekte med sabo
Ta vprašanja vključujejo spoznavanje značilnosti s pomočjo razvrščanja in urejanja objektov
(na primer, kdo je najtežji, kaj imata skupnega, v čem se razlikujeta itd.). Največkrat jih
vključujemo za vprašanjem o štetju ali merjenju, saj je najprej treba prešteti oziroma izmeriti,
da lahko primerjamo.
 Akcijska vprašanja
S temi vprašanji sprašujemo po rezultatu prej izvedenega poskusa, ki se običajno začne z »kaj
se zgodi, če …«.
 Vprašanja, ki vodijo k reševanju problemov
Taka vprašanja štejemo k najzahtevnejšim vprašanjem. Pri tem ne sprašujemo le po rezultatu
kot pri akcijskem vprašanju, temveč tudi po načinu (poti), kako pridemo do tega rezultata.
Navadno se taka vprašanja začnejo s »kako bi ugotovili …«
 Miselna vprašanja »KAKO« in »ZAKAJ«
Odgovori na taka vprašanja kažejo na otrokovo razumevanje. S temi vprašanji se izognemo
temu, da bi se otrok bal odgovoriti in bi ostal tiho, če ne ve pravilnega odgovora. V svoj
odgovor na vprašanje tipa »kaj misliš, zakaj …« otroci vključijo svoja sklepanja, pojasnitve in
razlage, ki jih peljejo do oblikovanja domnev. Za vzgojitelja lahko take zamisli predstavljajo
tudi izhodišče za načrtovanje novih dejavnosti.

2.2 Kurikulum za vrtce in področje narave
V Kurikulumu za vrtce (1999: 37) je zapisano, da je narava 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.
Pod področje narave vključujemo spoznavanje z živimi bitji (rastlinami, živalmi), predmeti in
pojavi okoli sebe. Otroka spodbujamo k spoštljivemu odnosu do drugih živih bitij ter
7
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razvijamo občutek in zanimanje za njihovo življenjsko okolje. Otrok spoznava različne snovi
in telesa, ki jih izpostavlja različnim postopkom (mešanju, segrevanju, zmrzovanju ipd.), pri
čemer opazuje spreminjanje oziroma njihovo ohranitev. Vključujemo ga tudi v spoznavanje
okolja in pojavov ter zavedanje lastnega telesa in sprememb. Otrok naj bi v vrtcu aktivno
raziskoval pojave, ki ga zanimajo. Raziskovanje naj bo zabavno in razburljivo, pri čemer ima
otrok veliko možnosti za aktivno reševanje problemov (Kurikulum za vrtce, 1999). Krnel
(2007) navaja, da je raziskovanje v vrtcu večstranska dejavnost, kjer se zvrsti nekaj
naravoslovnih postopkov (opazovanje, razvrščanje ipd.), postavljanje vprašanj, pregled virov
oziroma že znanih informacij, uporaba pripomočkov, analiziranje. Raziskovalno delo v vrtcu
torej zajema podobne korake kot znanstveno raziskovanje. Posebej je poudarjeno, da vsega ni
mogoče razumeti in da na vsa vprašanja ni mogoče odgovoriti, kar kaže na omejenost
človeških spoznanj.
V Kurikulumu za vrtce (1999) so zapisane vsebine pod tematskim sklopom narava in
pokrivajo vse tri veje naravoslovja: fiziko, kemijo in biologijo. Navedenih je šest globalnih
ciljev in devetintrideset operativnih ciljev, ki vzgojiteljem pomagajo pri načrtovanju
naravoslovnih dejavnosti. Zapisani cilji pokrivajo naslednje teme: živa in neživa narava, telo,
zdravje, vremenski pojavi, planet Zemlja, gibanje, čas, lastnosti teles, voda, zrak, zvok,
svetloba, tehnika.

2.3 Fizika v predšolskem obdobju
Iz ciljev in primerov dejavnosti, navedenih v slovenskem Kurikulumu za vrtce (1999), je
razbrati tudi teme s področja fizike. Seveda je veliko tematskih sklopov, ki se med sabo
povezujejo, vendar bi jih izpostavila nekaj, ki bolj spadajo med fizikalne vsebine. To so
Zemlja, gibanje, čas, zvok, svetloba in voda.
V diplomskem delu se osredotočam na fizikalno vsebino zvok, za katero je natančneje zapisan
en operativni cilj za spoznavanje fizikalne vsebine zvoka: »Otrok odkriva in spoznava
lastnosti zvoka, njegovo nastajanje in potovanje.« (Kurikulum za vrtce, 1999: 39) Poleg tega
sta navedena tudi dva primera dejavnosti, ki opredeljujeta igro s predmeti, ki proizvajajo
zvok, in preizkušanje nastajanja in potovanja zvoka s tresenjem, udarjanjem, brenkanjem ipd.
po različnih snoveh (les, kovina, voda, plastika) ter izdelavo enostavnih glasbil (Kurikulum za
vrtce, 1999).
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Vsebinsko zelo podobno kot naš Kurikulum za vrtce je zasnovan kurikulum, ki ga opisujeta
Chalufour in Worth (2006) v prispevku Curriculum: Science Kindergarten, predstavljenem na
ameriški konferenci Nacionalnega združenja za izobraževanje predšolskih otrok (National
Association for the Education of Young Children – NAEYC). Posebej sta navedli fizikalne
učne sklope v vrtcu. Navedli sta štiri vsebinske sklope: spoznavanje lastnosti predmetov in
materialov (lastnosti trdnih in tekočih snovi), položaj in gibanje predmetov, lastnosti in
značilnosti zvoka ter lastnosti in značilnosti svetlobe (Chalufour in Worth, 2006):
1. Lastnosti predmetov in materialov
 Lastnosti trdnih snovi:
Kakšne so lastnosti kamnin? Kakšne lastnosti imajo tla? Kakšne lastnosti imajo nabrani
drevesni listi? Kakšne so razlike oziroma kakšne lastnosti imajo materiali, ki smo jih izbrali
za gradnjo stavb?
 Lastnosti tekočih snovi:
Kako se premika voda? Kaj moramo narediti, da voda teče navzgor?Kaj se dogaja s
kapljicami pri padanju in kako se premikajo?Kaj se zgodi z vodo, če jo pustimo v odprti
posodi? Kdaj se led tali?
2. Položaj in gibanje predmetov
Kako daleč se bo zakotalila žoga, če jo spustimo s klancev z različnimi nakloni?Kakšno
razliko opaziš, če je žoga velika oziroma majhna, lahka oziroma težka?
3. Lastnosti in značilnosti zvoka
Kakšne zvoke oddajajo različni predmeti? Kako zvok naredimo glasnejši oziroma tišji? Kako
lahko spreminjamo višino zvoka?
4. Lastnosti in značilnosti svetlobe
Kaj se zgodi s senco, če se vir svetlobe premakne?Koliko različnih senc lahko naredimo z eno
svetilko in enim predmetom?
Obravnava zvoka se nadaljuje v osnovni šoli. Učni načrt za učni predmet spoznavanje okolja
(1.3. razred, 68 let) v Sloveniji navaja naslednje operativne cilje, ki se nanašajo na
obravnavo zvoka v 3. razredu osnovne šole (Kolar idr., 2011:11):
9
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Učenci:
 spoznajo nastajanje in lastnosti zvoka,
 spoznajo čutili za vid in zvok.
Obravnava zvoka spada pod tematski sklop pojavi. Učenci vsebinsko spoznajo izvor in
potovanje zvoka, glasnost, višino, trajanje zvoka ter uho. V učnem načrtu so v četrtem
poglavju predstavljeni standardi znanja in minimalni standardi znanja. Standardi znanja
predstavljajo znanje, ki naj bi ga učenci dosegli ob koncu prve triade. Minimalni standardi
znanja pa opredeljujejo znanja za uspešno napredovanje v naslednji razred. Učenec naj bi ob
koncu prve triade za napredovanje v naslednji razred poznal nekaj lastnosti zvoka in čutilo za
zvok. Za dosego standarda znanja pa naj bi poleg naštetega še znal opisati nastajanje in
potovanje zvoka s pomočjo preprostih primerov (Kolar idr., 2011).
V angleškem nacionalnem kurikulumu (objavljenem na spletni strani Ministrstva za šolstvo
leta 2013) za naravoslovni program za prve tri stopnje šolanja je zapisano, katere cilje naj bi
učenec dosegel pri obravnavi zvoka. Učenec naj bi zvok povezal s tresljaji in (National
curriculum in England, 2013):
 ugotovil, kako nastane zvok in da zvok povzročijo tresljaji,
 razumel, da tresljaji pridejo od zvočila po zraku do našega ušesa,
 opisal povezavo med zvokom in zvočilom, ki je zvok oddal,
 prepoznal, da je zvok vse tišji, čim bolj se oddaljujemo od zvočila.

2.4 Zvok
Živimo v svetu, v katerem je polno različnih zvokov, ki nas obdajajo. Najobičajnejše in
najbolj vsakdanje zvoke poimenujemo z značilnimi besedami in besednimi zvezami, kot na
primer: ptičje petje, govorjenje, hrup avtomobilov, piš vetra, šumenje listov, grmenje,
škripanje vrat, zavijanje sirene, poslušanje glasbe itd. (Kuščer idr., 2000).
Zvok je longitudinalno valovanje, pri katerem delci snovi nihajo v isti smeri, kot se valovanje
širi (slika 1). V snovi nastajajo zgoščine, kjer se povečata gostota snovi in tlak, ter razredčine,
kjer se gostota in tlak zmanjšata (Gosak, 2005).
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Slika 1: Longitudinalno valovanje (Gosak, 2005)

2.4.1 Kdaj zvok nastane in kako se širi?
Za nastanek zvoka je treba zagotoviti tri dejavnike: zvočilo (izvor zvoka), tako imenovano
nihajoče telo, zvočne valove, s katerimi prehaja energija v okolico, in sprejemnik zvoka (uho
ali drug predmet), ki zvok zaznava. Za lažje razumevanje potovanja zvoka učencem
demonstriramo poskus, kjer uporabimo dve opni iz plastične folije, ki sta napeti v okvirjih
(slika 2). Ko po eni opni udarimo z lesenim kladivom, zaslišimo udarec. Pri tem opazimo, da
se je zatresla druga opna. Tresljaje dodatno ponazorimo s stiroporno kroglico, ki je tik ob
drugi opni in pri tem odskoči. Ob udarcu s kladivom smo povzročili nihanje prve opne. Pri
tem je zanihal zrak v bližini in se razširil naprej. Čeprav s prostim očesom tega ne vidimo, se
nihanje zraka širi kot potujoče valovanje, in če to slišimo, govorimo o zvoku. Ko zvok pride
do druge opne, tudi ta zaniha. Prvo opno, ki je zvok oddala, imenujemo zvočilo, druga opna
pa ima vlogo sprejemnika zvoka. Podobno se dogaja v naših ušesih, kjer bobnič predstavlja
manjšo opno, ki niha. Nihanja bobniča se prek vzvodov v srednjem ušesu prenesejo na
notranje uho. Živčni končiči in celice so občutljivi na hitra nihanja, zato mi slišimo (Kuščer
idr., 2000).

Slika 2: Opni kot zvočilo in kot sprejemnik zvoka (Kuščer idr., 2000)
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Kot zvočilo lahko deluje vsako telo. Trdna telesa oddajajo zvok ob trkih, trenju in lomljenju.
Tekoče kapljice klokotajo, ko padejo v lonec. Ob močnem pihanju vetra pa slišimo šum
iztekajočega se zraka, ki se trese zaradi vrtincev v curku. Pri zvočilu lahko opazimo, da hitro
niha, kadar oddaja zvok. V vsakdanjem življenju lahko opazimo, da se struna pri kitari
zatrese, kadar zveni, enako je pri zvonu, glasbenih vilicah, opni pri bobnu, zvočniku
radijskega sprejemnika in pri glasilkah (Kuščer idr., 2000).

Glasbene vilice so instrument, ki ga pogosto uporabljamo pri obravnavi zvoka in za
ponazoritev njegovih lastnosti (slika 3). Ko s kladivcem udarimo po enem od dveh rogljev
glasbenih vilic, zaslišimo zvok in lahko začutimo tresljaje. Da se glasbene vilice zares
zatresejo, lahko preverimo, če se z enim od rogljev dotaknemo vodne gladine. Opazimo, da
voda prši naokoli (Kladnik, 1996).

Slika 3: Glasbene vilice (Gregorry, 2014)

Običajno zvok prihaja do naših ušes po zraku. Lahko pa se razširja tudi po drugih snoveh:
lesu, vodi, kovini, vrvici itd. Če v prostoru zrak izsesamo in ustvarimo vakuum, zvoka, na
primer zvonca, ne slišimo, kljub temu da kladivce udarja nanj. Čim v prostor spustimo malo
zraka, se zvonec ponovno oglasi. Iz tega lahko povzamemo, da telo ne more oddajati zvoka,
če je okrog njega prazen prostor. Zvok se širi tudi pod vodo. Pri plavanju pod vodo slišimo,
ali nekdo govori ali udarja ob čoln. Še bolj zanimivo je, da tudi takrat, ko si zatisnemo ušesa,
pod vodo slišimo, saj se zvok takrat prenaša skozi kožo in kost v notranjem ušesu. Zvok
potuje tudi po vrvici pri preprostem »telefončku«, ki ga izdelamo iz dveh plastičnih lončkov
enakih velikosti, med katerima je napeta vrvica (Kuščer idr., 2000).
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Sprejemniki zvoka so vsa tista telesa, ki se zatresejo pod vplivom nihanja zraka v bližini. Kot
sprejemnika zvoka poznamo mikrofon in seveda naše uho. Mikrofoni so naprave, ki
spreminjajo nihanje zračnega tlaka v napetost. Tudi mikrofon ima tanko opno, ki niha (slika
2). Že prej omenjeni bobnič je majhna opna v našem ušesu (Kuščer idr., 2000).

2.4.2 Zgradba zunanjega in notranjega ušesa
Uho je čutilo (organ), s katerim zaznavamo zvoke (slika 4). Sestavljajo ga trije deli: zunanje
uho (vidni del  uhelj), srednje in notranje uho, ki sta skrita globoko v lobanji. Samo v
notranjem ušesu pa so receptorji za zaznavanje zvoka (Burnie, 1999).

Slika 4: Zgradba ušesa (Burnie, 1999)

 Zunanjemu ušesu pravimo tudi uhelj. Njegova naloga je, da vodi zvok v slušni kanal,
imenovan tudi sluhovod.
 V srednjem ušesu so tri majhne koščice (stremence, nakovalce in kladivce), ki
prenašajo tresljaje z bobniča v notranje uho. Bobnič je tanko, a čvrsto opnasto tkivo
med koncem sluhovoda in začetkom srednjega ušesa. Zvočni valovi zadenejo bobnič
in ga zatresejo. Tresljaji se prenašajo skozi srednje v notranje uho, kjer jih zaznajo
čutilne celice. Bobnič je občutljiv na nenavadno velike spremembe zračnega tlaka ali
okužbe in se lahko predre. V tem primeru je sluh moten, dokler se bobnič ne zaceli.
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 Tresljaji iz srednjega ušesa pridejo v notranje uho, ki je skrito v koščenem labirintu
lobanje (Burrnie, 1999). Ti tresljaji spodbudijo stremence, da zaniha in povzroči
premikanje tekočine v polžu. Nihaji se prevedejo v električne impulze, ki po slušnem
živcu potujejo do možganov (Galonja, 2012).

2.4.3 Sluh
Z besedo sluh poimenujemo čut za zaznavanje zvočnih dražljajev (SSKJ, 2000). Večina ljudi
sliši zvoke, ki imajo frekvence od 20 do 20 000 Hz. To je dokaj veliko frekvenčno območje,
ki pa se s staranjem manjša (Burnie, 1999). S frekvenco podajamo višino zvoka, ki nam pove
nekaj o občutku, ki ga imamo ob poslušanju (Kuščer idr., 2000).
Z glasnostjo opisujemo, kako močan zvok slišimo (tabela 1). Merijo jo tako, da izmerijo
električni potencial, ki se sprosti v slušnem živcu. Ugotovili so, da je glasnost zvoka odvisna
od gostote zvočnega (energijskega) toka (Kladnik, 1996). To je energija, ki jo zvok v sekundi
prenese skozi okvir 1 m2, ki je pravokoten na smer potovanja (Strnad, 2005). Človeško uho ne
zazna glasnosti zvoka premo sorazmerno z njegovo jakostjo. Enota za glasnost je decibel
(dB).
PRIMER ZVOKA

GLASNOST
ZVOKA (dB)

zvočni studio (zvočna izolacija)

20

urad

50

veleblagovnica

60

podzemna železnica

90

pnevmatično

kladivo

(prag 120

bolečine)
reaktivno letalo

140

rakete pri vzletu

175

Tabela 1: Osnovna tabela glasnosti zvoka (Zvok, 2014)

Že prej sem omenila, da nam bobnič omogoča zaznavanje zvokov. Kako slišimo zvok, je
odvisno od spreminjanja zračnega tlaka s časom. Poznamo nekaj vrst zvokov, ki so bodisi
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prijetni bodisi moteči. Najpreprostejša oblika zvoka je fizikalni ton (slika 5). Zvočni tlak se
spreminja harmonično s frekvenco. Amplituda zvočnega tlaka določa jakost tona, frekvenca
pa njegovo višino.
To pomeni, da imajo visoki zvoki velike frekvence, nizki pa majhne. Toni lahko povzročajo
tudi neprijeten občutek v ušesu; glasbeniki pravijo, da nimajo barve. Potrebna so dodatna
višjeharmonična nihanja, ki izboljšujejo barvo tona. Zvenu pa pripisujemo ugoden občutek za
uho. Pravimo mu tudi glasbeni ton. Nastane, ko nekemu periodičnemu nihanju z neko
frekvenco dodajamo višjeharmonično nihanje s frekvencami. Ne glede na število
višjeharmoničnih nihanj se zvočni tlak periodično spreminja z osnovno frekvenco. To slišimo
kot prijeten zvok. Glasbeniki menijo, da ima zven lepšo barvo, čim več višjeharmoničnih
nihanj vsebuje. Primer zvena so samoglasniki in zvoki nekaterih instrumentov – godal, trobil,
bobnov ipd. (Kladnik, 1996).

Slika 5: Krivulja, ki ponazarja fizikalni ton (Kladnik, 1989: 43)

Pri šumih se zvočni tlak ne spreminja periodično. Šumi so sestavljeni iz harmoničnih nihanj s
frekvencami, med katerimi ni nobene povezave. Pri tem ne gre za nihanje z določeno
frekvenco. Govorimo lahko le o jakosti. Posebna vrsta zvoka pa je pok. Pri tem zvočni tlak
hitro in močno naraste, nato pa počasi pade. Gre za longitudinalno motnjo, ki se širi skozi
snov s hitrostjo zvoka (Kladnik, 1996).
Za preizkušanje sluha uporabljamo nekaj preprostih načinov, pri katerih potrebujemo zgolj
glasbene vilice in posebne slušalke, s katerimi določamo spekter slišnih frekvenc različnih
glasnosti zvoka za vsako uho posebej. Najbolj znan je tako imenovani Webrov test. Tresoče
glasbene vilice postavimo pacientu na sredo temena glave. V primeru, da je njegov sluh
normalen, bo na obe ušesi slišal enako glasen zvok. Če pa ima okvaro zunanjega ali
notranjega ušesa, bo slišal glasnejši zvok na strani okvarjenega ušesa. Gre za to, da zdravo
uho poleg glasbenih vilic sliši še šum iz ozadja. Okvarjeno uho šuma ne sliši, zvok glasbenih
vilic pa se širi od ušesa po kosti in ga zato uho sliši glasneje. Če želimo natančno preiskavo
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sluha, uporabimo avdiometer. To je naprava, ki proizvaja tone različnih frekvenc in glasnosti.
Pacient pove, ali ton sliši ali ne. Zdravnik si to zapiše in oblikuje avdiogram – krivuljo sluha.
Pacient, ki ima okvaro pri prevajanju zvoka do notranjega dela ušesa, bo bolje slišal, če mu
slušalko prislonimo na kost (Cvetko idr., 1998).

2.5 Aktivnosti, povezane z zvokom, v predšolskem
obdobju
Za načrtovanje dejavnosti, ki spodbujajo spoznavanje zvoka pri mlajših otrocih, sem zasledila
dve tematski knjižici o zvoku, in sicer:
 Ardley, N. (1996). Spoznajmo znanost. ZVOK. Ljubljana: Slovenska knjiga.
 Cash, T., Taylor, B. in Ferbar, J. (1991). Zvok. Murska Sobota: Pomurska založba.
V knjižicah so predstavljeni različni poskusi, prek katerih otroci spoznavajo, da zvočila
oddajajo tresljaje, ki jih slišimo kot zvok. Veliko aktivnosti je povezanih z glasbo, pravzaprav
z izdelovanjem najrazličnejših glasbil in drugih predmetov, ki oddajajo kakšen zvok. Posebej
ni izpostavljeno, katere dejavnosti so primerne za predšolske otroke. Tu se pokaže
pomembnost kompetentnosti vzgojitelja, da oceni posamezne aktivnosti in jih prilagodi
otrokovim zmožnostim.
Pester izbor aktivnosti, ki se nanašajo na obravnavo zvoka, najdemo na spletu (Vancleave,
2013; Deborah in Stewart, 2012; Ness, 2012; Znanost, 2010; Toddler, 2014). Veliko jih lahko
uporabimo tudi v vrtcu.

Na spletnih straneh zasledimo:
 eksperimente s semeni in pšeničnim zdrobom,
 opis izdelave bobnov, kitar, ropotulj in drugih malih instrumentov,
 primere pesmic o zvoku,
 aktivnosti, povezane z živalskimi zvoki (prepoznavanje, igra z lutkami in prirejanje
živalskih zvokov posamezni živali),
 navodila za igranje po različnih predmetnih oziroma materialih (pločevinke, les) in
učenje o zvoku ob tem,
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 video o zgradbi človeškega ušesa,
 eksperiment potovanja zvoka v vakuumu,
 poskuse z glasbenimi vilicami,
 aktivnosti izdelave »telefončkov«
 ipd.

2.6 Napačne predstave otrok o zvoku
V literaturi nisem zasledila raziskave o predstavah predšolskih otrok in otrok v prvi triadi
osnovne šole o zvoku v Sloveniji. Našla sem dva tuja prispevka: Conceptual change in
physics: children’s naive representations of sound in Is children’s naive knowledge
consistent? A comparison of the concepts of sound and heat, avtorjev Lautrey in Mazens, ki
predstavljata raziskavi o zvoku. Prvi prispevek opisuje raziskavo o predstavah otrok o zvoku
v Franciji, ki zajame tudi predšolske otroke (šestletniki) in njihove rezultate primerja z osemin desetletniki (Lautrey in Mazens, 2003). Drugi prispevek prikazuje predstave otrok o toploti
in zvoku v drugem razredu osnovne šole (osemletniki) (Lautrey in Mazens, 2004). V
nadaljevanju je podrobneje predstavljena raziskava istih avtorjev o naivnih predstavah o
zvoku. Namen študije je bil raziskati naravo in strukturo otrokovih začetnih predstav o zvoku.
Tema zvok je bila izbrana iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da je zelo malo znano o otrokovih
predstavah o zvoku, drugi razlog pa je, da čeprav nas zvok obdaja vsak dan, se o njem v
francoski šoli, kjer je bila študija izvedena, učijo zelo pozno (Lautrey in Mazens, 2003).
Pomembno je, da je zvok proces prenašanja energije in ima fizikalne lastnosti procesov in ne
predmeta. Otroci, stari od štiri do pet let, mislijo, da se med predmetom, ki oddaja zvok, in
človeškimi ušesi nič ne prenaša. Šestletniki menijo, da zvok »živi« v predmetih tudi takrat, ko
ga ne slišimo; gre v ušesa ali kamor koli drugam in se nato vrne »domov«. Pri sedmih letih
otroci začnejo dojemati zvok kot nekaj, kar se giblje v ravnih linijah v vse smeri. Ob enajstem
letu starosti razumejo zvok kot nekakšno »tapkanje«, ki se odbija in širi po zraku (Linder,
1993; Linder in Erickson, 1989; Maurines, 1992 v: Lautrey in Mazens, 2003).
V ta namen sta avtorja Lautrey in Mazens (2003) proučevala predznanje, ki ga otroci
razvijejo, preden nanj vpliva formalna naravoslovna izobrazba. Z raziskavo sta proučevala
njihove predstave, ki jih otroci gradijo iz vsakdanjih izkušenj, v želji, da bi odkrila, ali in kako
je njihovo znanje o zvoku organizirano.
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Avtorja sta želela ugotoviti, ali je začetno znanje, ki ga imajo otroci o zvoku, v delčkih in
neorganizirano ali pa je strukturirano. Otroci in učenci običajno najprej pripišejo fizikalne
procese snovem. Značilnosti predmetov, ki sta jih avtorja uporabila v tej študiji, so bile
snovnost, teža in stalnost. Da bi proučevali značilnosti, ki jih pripisujemo procesom, so
gledali, ali imajo otroci predstavo o procesu, krivem za nastanek in prenos zvoka, in ali
mislijo, da je za prenos zvoka potreben medij. Prav tako so proučevali predstavo otrok o poti
zvoka (širjenje zvoka), torej ali gre zvok samo do ljudi ali gre povsod. Drugi cilj je
preiskovati konceptualne spremembe.
Avtorja sta z otroki izvedla polstrukturirane intervjuje. Otroci so morali napovedati izid
eksperimentov, utemeljiti njihova predvidevanja, opazovati izide in razložiti opazovane
rezultate. Njihovi odgovori so bili posneti. Za vse otroke so bile situacije predstavljene v
naslednjem vrstnem redu: snovnost, trajektorija (pot potovanja), stalnost in teža. Ta vrstni red
je bil izbran zato, da bi zagotovili logično napredovanje vprašanj. Otroci so na primer morali
razmišljati o tem, kako se zvok prenaša, preden so morali razmišljati o njegovi smeri, stalnosti
ali teži. Pred izpraševanjem je bilo otrokom povedano, da bodo izvajali eksperimente in
opazovanja s predmeti, ki proizvajajo hrup in zvok. Izraza sta bila med intervjujem
uporabljena izmenjujoče.
Otrokom so predstavili štiri situacije, povezane z zvokom (Lautrey in Mazens, 2003):
 SITUACIJA 1: SNOVNOST
Snovnost se navezuje na dejstvo, da se predvideva, da je zvok narejen iz snovi in zato ne more
potovati skozi trdne snovi. Raziskovalec je otrokom povedal, da so najbrž že slišali zvok
skozi stene šole ali doma. Zastavil jim je vprašanje: »Ali bi mi lahko razložili, zakaj lahko
slišimo zvok?«
 SITUACIJA 2: ŠIRJENJE ZVOKA SKOZI STENE
Ko je raziskovalec obrnil škatlo, je iz nje prihajal zvok mukanja krave. Poleg je postavil risbo,
na kateri je bila narisana ta škatla in trije ljudje, ki so vsi stali enako oddaljeni od škatle.
Otroci so morali risbo dopolniti tako, kot si predstavljajo, da zvok potuje do treh narisanih
ljudi.
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 SITUACIJA 3: TRAJNOST
Raziskovalec je udaril leseno paličico ob drugo. Ko se zvok ni več slišal, je otroku pokazal
risbo, na kateri je bila narisana soba, v kateri so se nahajali. Prosil je otroka, naj nariše, kam je
zvok šel v sobi, in predvsem, kako daleč. Če so otroci odgovorili, da je šel zvok ven iz sobe,
jim je pokazal risbo, na kateri so bili šola, ulica, mesto itd. Nato so morali otroci nadaljevati z
risanjem, kam je šel zvok. Otroke je še vprašal, ali zvok potuje neskončno, ali se ustavi in
ostane, kjer je, ali izgine in neha obstajati.
 SITUACIJA 4: TEŽA
Otroci so poslušali zvok ure in raziskovalec jih je vprašal: »Otrok mi je povedal, da ura
postane malce lažja vsakič, ko proizvede zvok. Ali misliš, da je imel prav ali narobe? Zakaj?«
Rezultati raziskave kažejo, da so predšolski otroci razložili, da ne moremo slišati zvoka, ker je
zaprt, ali da ga lahko slišimo, ker gre skozi luknje. Odgovorili so, da »gre zvok skozi vrata,
drugače pa je nekoliko stisnjen, odrinjen« (situacija 1). Več kot polovica predšolskih otrok je
bila mnenja, da gre zvok mukanja krave po črti (ki so jo narisali) izključno samo do treh ljudi
(situacija 2). Odgovori pri trajnosti zvoka so bili zelo različni. Nekaj otrok je menilo, da zvok
traja neskončno, isti odstotek otrok pa prav nasprotno, torej da izgine (situacija 3). V večini pa
so otroci sklepali, da ura ni lažja vsakič, ko odda zvok (situacija 4) (Lautrey in Mazens,
2003). V skladu s Piagetom in njegovimi logičnimi stopnjami lahko zaključimo, da predšolski
otroci še ne vedo, kam sežejo razsežnosti zvočnega valovanja v prostoru in izven njega. Zelo
dobro pa logično sklepajo, da zvok, ki ga predmet oddaja, ne vpliva na njegovo težo (Lautrey
in Mazens, 2003).
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3 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE
Iz raziskave, ki jo v članku Zgodnje učenje naravoslovja predstavita Krnel in Bajd (2010),
izhaja, da stopnja naravoslovne pismenosti vzgojiteljev narašča. Sklopi vprašanj so se
nanašali na štiri ključne točke: vlogo vzgojitelja ob spraševanju otrok, naravoslovno
pismenost vzgojiteljev, vzgojiteljev odnos do naravoslovja in usposobljenost za poučevanje.
Rezultati anket prikazujejo, da anketirani vzgojitelji in vzgojiteljice po večini vedo, kaj je
naravoslovno znanje in kako nastaja, ter imajo pozitiven odnos do naravoslovja v vrtcu. Kljub
pozitivnim spremembam s področja poučevanja naravoslovja pa poudarijo, da je glavna ovira
pri načrtovanju naravoslovnih aktivnosti in s tem učinkovitejšem poučevanju naravoslovja
pomanjkljiva usposobljenost. Raziskava kaže, da so anketirani ocenili, da dobro poznajo
naravoslovne vsebine in uporabljajo različne naravoslovne postopke. Večina vzgojiteljev zelo
podpira naravoslovje v predšolskem obdobju in ima do tega pozitiven odnos. Kljub visokemu
deležu anketiranih vzgojiteljev, katerih naravoslovna pismenost naj bi bila visoka, raziskava
hkrati ugotavlja, da večina anketirancev meni, da je ovira za poučevanje naravoslovja v vrtcu
prav pomanjkanje znanja vzgojiteljev. Pri tem ne gre za znanje o naravoslovnih pojmih,
zakonitostih in procesih, temveč predvsem za izkoriščanje znanja na inovativen način, ki bo
pritegnil otroke in zadovoljil vzgojitelje. Manj kot polovica anketirancev (46 %) se je
opredelila kot dobro usposobljene za poučevanje naravoslovja, visok je odstotek (40 %) tistih,
ki menijo, da so srednje usposobljeni, 8 % jih meni, da so zelo dobro usposobljeni, 6 %
anketirancev pa meni, da niso kos načrtovanju naravoslovnih dejavnosti, in so svojo
usposobljenost označili kot slabo (Krnel in Bajd, 2010).
Na podlagi lastnih izkušenj in pogovorov z vzgojiteljicami lahko trdim, da je načrtovanje
kemijskih in fizikalnih naravoslovnih aktivnosti v vrtcih še vedno šibko. Kljub temu da so s
Kurikulumom za vrtce (1999) predpisani cilji povezani z zvokom in je na spletu navedenih
kar nekaj tovrstnih aktivnosti, v našem prostoru tudi še nisem zasledila raziskave o tem, kaj
otroci vedo o zvoku.
Z namenom, da pomagam spodbujati pogostejše načrtovanje fizikalnih vsebin v vrtcu, sem se
lotila zasnove raziskave o spoznavanju zvoka v predšolskem obdobju. Otrokom bom
omogočila aktivno sodelovanje pri odkrivanju in spoznavanju lastnosti zvoka.
V okviru diplomskega dela sem si postavila naslednje cilje:
 raziskati predstave otrok o zvoku, zvočilih, širjenju zvoka,
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 zasnovati sklop aktivnosti na temo zvok,
 ugotoviti, ali se bodo pri otrocih pojavile razlike v predstavah o zvoku pred začetkom
in ob koncu izvajanja akcijske raziskave.
Glede na problem in cilje raziskave sta bili oblikovani naslednji raziskovalni vprašanji:
 Kako aktivnosti na temo zvok vodijo otroke do zastavljenih učnih ciljev?


Kako in v kolikšni meri otroci prek zasnovanih aktivnosti usvojijo pojme v povezavi
z zvokom?
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4 METODOLOGIJA
Raziskava temelji na akcijskem raziskovanju (podpoglavje 4.1). Uporabljene metode dela in
pripomočki ter sam potek raziskave so predstavljeni v podpoglavju 4.2.

4.1 Akcijsko raziskovanje
Zamisel o akcijskem raziskovanju izvira iz dela socialnega psihologa Kurta Lewina, ki je
opisal akcijsko raziskavo kot niz korakov v spirali, od katerih vsak sestoji iz načrtovanja,
akcije in ocene doseženega rezultata (Vogrinec, 2011). Stringer (2008: 15) v priročniku
Akcijsko raziskovanje v šolah zapiše, da je akcijsko raziskovanje poseben pristop k
raziskovanju, neposredno smotrn za poučevanje in učenje v razredu, učitelje pa preskrbi s
sredstvi za izpopolnjevanje poučevanja in izboljšanje učenja učencev. Še zdaleč ni »nekaj
dodatnega«, kar bi učitelji morali strpati v že tako zahteven urnik dela. Akcijsko raziskovanje
se lahko poveže z rednimi dejavnostmi v razredu, tako da jim daje oporo za izboljšanje učenja
pri učencih in lastne poklicne prakse. Prožnost akcijskega raziskovanja hkrati tudi druge
udeležence šole – vodje, učence, starše, svet itd. – oskrbi s sredstvi za reševanje velikega
števila znatnih težav, ki so del kompleksnega življenja šole.
V zadnjih letih vse več časa posvečamo strategijam in metodam spreminjanja šolske prakse.
Namen akcijskega raziskovanja je izboljšati kakovost učenja in pouka s tem, da se omogoči
premišljeno uvajanje sprememb od tistih, ki jih te spremembe zadevajo (tj. učitelji). Ob tem se
izboljšujejo razmere in okoliščine delovanja učiteljev, spodbujata se njihovi profesionalno rast
in samozavest (Vogrinec, 2011). Čeprav opravljanje sistematičnega raziskovanja včasih
zahteva precejšnje vlaganje časa in virov, se znatno obrestuje. Opaziti je izboljšanje
izobraževalnih rezultatov in kakovosti dosežkov učencev, ki so tudi bolj zavzeti za
sodelovanje pri samem pouku, ter večji zanos staršev. Skratka, večja je kakovost
izobraževalnega življenja (Stringer, 2008).
Kemmis in McTaggart (1991) sta zapisala, da mora akcijska raziskava vključevati štiri točke:
 načrt akcije,
 ukrepe za uresničevanje načrta,
 opazovanje in spremljanje učinkov zgoraj omenjenih ukrepov,
 razmislek o učinkih.
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Načrt je usmerjen v akcijo in mora biti dovolj splošen, da ga je moč spremeniti, če se pojavijo
nepredvideni učinki. Vključuje okvirno zamisel, raziskavo terena, polje akcije, prvi akcijski
korak, spremljanje in časovni razpored. Nadaljujemo z akcijami, ki so premišljena in
kontrolirana dejanja. Vsako akcijo usmerja predhodno načrtovanje, s katerim iščemo tudi
njeno utemeljitev. Posamezne akcije morajo biti odprte za morebitne spremembe, ki jih terjajo
okoliščine, in dovolj dinamične. Pri vsem tem ne smemo pozabiti na tri cilje: izboljšana
praksa, boljše razumevanje in izboljšanje situacije, v kateri akcija poteka. Z dokumentiranjem
akcij je povezano opazovanje, ki ga je prav tako treba načrtovati. Opazovati je treba akcijski
proces, učinke, vse okoliščine in dejavnike, ki usmerjajo rezultate in morebitna vprašanja, ki
se pojavijo med akcijo. Opazovanje je tudi vodilo za kritično samorefleksijo. Ta skuša
osmisliti procese, probleme, vprašanja in dejavnike, ki so se pojavili med akcijo. Je tudi
temelj za revizijo načrta in ima tudi vidik vrednotenja.
Novejši zapis poteka akcijskega raziskovanja (tabela 1) je zelo podoben tistemu, ki sta ga
oblikovala Kemmis in McTaggart. Zapisano je, da naj bi akcijsko raziskovanje vsebovalo
naslednje procese, ki si sledijo v cikličnem krogu (Stringer, 2008):
 zasnova študije, ki zajema vprašanja, ki preiskujejo problem, načrtovanje
sistematičnih procesov raziskovanja ter preverjanje etike in veljavnosti dela,
 zbiranje podatkov (zbiranje informacij iz različnih virov),
 analiziranje podatkov, s katerimi ugotavljamo ključne značilnosti raziskovalnih
vprašanj,
 sporočanje rezultatov študije drugim skupinam in občinstvu,
 uporaba rezultatov študije v prizadevanju za rešitev problema.
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POROČANJE

ZASNOVA

ZBIRANJE

ANALIZA

RAZISKAVE

PODATKOV

PODATKOV

ZAČETEK

ZBIRANJE

UGOTAVLJANJE PISNA

USTVARJANJE

ŠTUDIJE

INFORMACIJ

KLJUČNIH

POROČILA

REŠITEV

formalna poročila

reševanje težav

ZADEV

UKREPANJE

IN

IZKUŠENJ
pripravljanje
prizorišča

intervjuji

analiziranje
ključnih izkušenj

opazovanje
osredinjenje
uokvirjanje

in

udeleženci
pregled literature
viri informacij

pripovedna
kategoriziranje in poročila
pregled
kodiranje
dokumentov
in
skupna poročila
zapisov
vključevanje
PREDSTAVITVE
kvantitativnih
IN NASTOPI
kvantitativni
podatkov
podatki
predstavitve
izboljševanje
pregled literature analize
gledališke igre

izdelava
učnih
načrtov in priprav
razvoj kurikula
evalvacija
povezave
družinami in
skupnostjo

z
s

etika
veljavnost

uporaba konceptov poezija
in kategorij
ples

načrti šole

petje
likovna umetnost
video
Tabela 2: Zaporedje akcijskega raziskovanja (Stringer, 2008: 21)

Akcijsko raziskovanje ima široko možnost rabe v okviru učilnice, šole in skupnosti. Daje
osnovo za oblikovanje učinkovitih rešitev za težave v razredu in šoli – recimo v razredih, ki
so posebej močno deljeni, v izredno problematičnih skupinah učencev, pri učencih, ki delajo
slabše, kot so sposobni, za preštevilne zunanje zahteve itd. Tako načrtovanje je koristno za
načrtovanje iz dneva v dan, na primer za načrtovanje učnih ur, oblikovanje strategij
poučevanja in ocenjevanje učencev, ter za obširnejše naloge, na primer načrtovanje učnih
priprav, izdelovanje kurikula in evalvacijo. To pa je tudi orodje za ohranjanje šolskega reda in
daje možnost sistematičnega reševanja težkih spletov okoliščin, izvajanja razvojnega
programa in evalvacije ter razvijanja strateških pobud z družinami in s skupnostjo (Stringer,
2008: 20).
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4.2 Moja raziskava
4.2.1 Vzorec
Raziskavo sem izvedla v šolskem letu 2013/2014 na Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri
Ljubljani, v enoti vrtca Dol. V raziskavi je sodelovalo devetnajst otrok, starih od štiri do pet
let. Otroci in njihove izjave so v posameznih analizah označeni s simboli od A do S.

4.2.2 Metode dela
V raziskavi je bil uporabljen kvalitativni in kvantitativni pristop raziskovanja. Uporabljeni sta
bili deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda.

4.2.3 Priprava instrumentov in potek raziskave
Na začetku raziskave sem uporabila strukturiran intervju, s katerim sem želela pridobiti
informacije o predznanju otrok. Intervju je vseboval devet vprašanj s predvidenimi
podvprašanji:
1. S čim sprejemamo zvok? (Kako imenujemo organ za sluh?)
2. Kaj je potrebno, da dobro slišimo?
3. Kako pride zvok od uhlja do možganov? (Zaigram na ksilofon. Podvprašanja: Kam
gre zvok iz ušesa? Kam pa potem naprej? Kako si to predstavljaš?)
4. Poimenuj instrument, ki je na sliki.

5. Otrokom predvajam zvok gasilske sirene (prvič tiho, drugič glasno). Kakšna je razlika
med prvim in drugim zvokom?
6. Kaj opaziš, če zaigram ta dva tona (tona C in A na ksilofon)? (Zaigram večkrat.
Podvprašanje: Ali sta tona enaka? Pokažem obe ploščici.)
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7. Kaj se zgodi z ravnilom, če naredim tole? (Ravnilo postavim na rob mize in nanj
udarim.)
8. Kako misliš, da potuje zvok od dečka do deklice po »telefončku«? (Podvprašanja:
Kje potuje? Kako deklica sliši dečka? Kaj bi se spremenilo, če bi imela daljšo/krajšo
vrvico in večji lonček)

Slika 6: Pogovor po »telefončku«

9. Kaj slišiš? (Predvajam zvočni učinek nalivanja vode v kozarec.)
S prvim, drugim, sedmim in osmim vprašanjem sem želela preveriti, kako dobro otroci
poznajo osnove o sprejemanju, oddajanju in potovanju zvoka ter ali vedo, kaj je še potrebno
poleg čiščenja ušes, da dobro slišimo. Zanimalo me je tudi, ali otroci poznajo glasbene vilice.
Predvidevala sem, da jih ne, zato sem tudi v nadaljevanju načrtovala takšno aktivnost za
spoznavanje instrumenta. Izbrala sem še zvok sirene, ki je med otroki zelo priljubljen, in
želela preveriti, ali otroci prepoznajo glasnost (peto vprašanje). Z igranjem na ksilofon sem
želela preveriti, ali otroci prepoznajo različno visoke tone. Predvidevala sem, da otroci tega ne
bodo vedeli, zato sem si pripravila še nekaj podvprašanj. Zadnje vprašanje pa je imelo bolj
zabavno noto. Preveriti sem želela, ali otroci povežejo slišani vsakdanji zvok z dejansko
situacijo (z nalivanjem vode v kozarec).
Pričakovani odgovori bi bili (na kratko):
1. S čim sprejemamo zvok? Z ušesi.
2. Kaj je potrebno, da dobro slišimo? Zdrava ušesa.
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3. Kako pride zvok od uhlja do možganov? Zvok vstopi skozi uhelj, pot nadaljuje po
sluhovodu, na koncu sluhovoda zatrese bobnič. Naprej se tresljaji prenesejo v polž in
po slušnem živcu do možganov.
4. Poimenuj instrument, ki je na sliki. Glasbene vilice.
5. Kakšna je razlika med prvim in drugim zvokom? Razlikujeta se v glasnosti (prvi je
glasen, drugi tih).
6. Kaj opaziš, če zaigram ta dva tona (tona C in A na ksilofon)? Zvoka se razlikujeta
po višini (prvi ton je nižji kot drugi).
7. Kaj se zgodi z ravnilom, če naredim tole? Zatrese se in slišimo zvok.
8. Kako misliš, da potuje zvok od dečka do deklice po »telefončku«? Ali deklica
dobro sliši dečka? Po vrvi. Deklica dobro sliši dečka.
9. Kaj slišiš? Nalivanje vode v kozarec.
Na podlagi analize predstav otrok o zvoku sem zasnovala sklop ciljno naravnanih aktivnosti
za otroke o zvoku. Pri vsaki aktivnosti sem navedla učne cilje, opredelila vlogo vzgojitelja ter
opisala aktivnost in predviden načrt izvedbe (osmo poglavje). Aktivnosti so po večini
načrtovane kot skupinsko delo (po 45 otrok).
Sledilo je postopno izvajanje aktivnosti s skupino otrok. Po vsaki aktivnosti sem zapisala
analizo, ki je vplivala na načrtovanje in izvedbo naslednje aktivnosti. Pri posamezni analizi
sem izhajala iz nekaterih vprašanj, ki jih je Skribe Dimčeva (2012) predlagala za pomoč pri
analizi nastopov študentov razrednega pouka. Vprašanja se nanašajo na:
 Cilje
Ali so bili cilji doseženi?
 Motivacijo
Ali so otroci postali radovedni?
 Aktivnost učencev
Ali so sodelovali vsi otroci?
Kakšna so bila njihova opažanja med dejavnostjo?
So imeli med izvajanjem dejavnosti težave?
 Organizacijo dela
Kakšni so predlogi za morebitno izboljšavo dejavnosti in načrtovanje naprej?
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Tudi po izvedenem sklopu dejavnosti sem preverila predstave otrok o zvoku. Za zbiranje
podatkov sem ponovno uporabila strukturiran intervju, ki je imel enaka vprašanja kot intervju,
izveden pred začetkom aktivnosti o zvoku. Pridobljene podatke sem nato analizirala ter
prikazala predstave otrok o zvoku pred in po učnem posegu.
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5 REZULTATI Z DISKUSIJO
5.1 Predstave otrok o zvoku
Pred aktivnostmi, poveznimi z zvokom, sem s pomočjo vprašalnika individualno preverila,
kakšne predstave o zvoku imajo otroci. Zaradi morebitnih motečih dejavnikov, ki bi lahko
vplivali na zbranost otrok in kakovost odgovorov, sem intervjuje opravljala izven oddelka.
Odgovore sem beležila v vnaprej pripravljeno tabelo.
V nadaljevanju so v opisni obliki povzeti odgovori otrok.
1. S čim sprejemamo zvok?
S tem vprašanjem sem želela preveriti, ali otroci vedo, da so ušesa tista, s katerimi ljudje
sprejemamo zvok.
Otroci tega vprašanja niso razumeli. Večina jih je premišljevala in je ostala tiho, nekaj pa jih
je začelo naštevati predvsem instrumente, ki oddajajo zvok (»boben«, »glasba«, »glasbilo«,
»glasbili«). Zdi se mi, da je beseda sprejemamo za otroke te starosti še nerazumljiva. Tudi
podvprašanje, kako imenujemo organ za sluh, je bil pretežak. Šele na tretje podvprašanje,
torej s čim poslušamo, je šestnajst otrok odgovorilo, da »z ušesi«. Dva od devetnajstih sta
odgovorila »s slušalkami«, ena pa »z usti«.
2. Kaj je potrebno, da dobro slišimo?
Predviden odgovor je bil, da potrebujemo zdrava ušesa, pri čemer si jih moramo redno čistiti,
jesti zdravo hrano in ob morebitni bolezni ušes obiskati zdravnika.
Večina otrok je odgovorila, da potrebujemo ušesa. Nato sem dodala podvprašanje, kako zanje
skrbimo. Po večini so se odgovori nanašali na umivanje ušes s palčkami ali s krpicami, pa tudi
na to, da ne smemo vpiti ali poslušati glasne glasbe, da nosimo kapo, kadar je mraz, da se
moramo do njih lepo vesti, da moramo tiho govoriti ipd. Zanimiv odgovor je bil, da
potrebujemo velika ušesa. Nekaj jih je poleg naštetega omenilo, da lahko poči bobenček.
3. Kako pride zvok iz naših ušes v možgane?
Pričakovala sem, da otroci vedo, da zvok vstopi skozi uhelj in gre po sluhovodu do bobniča,
ki se zatrese. Tresljaji se nato prenesejo na polža in potujejo po slušnem živcu do možganov.
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Seveda pa so bili odgovori otrok vse prej kot pričakovani. Kar nekaj otrok meni, da gre zvok
skozi eno uho noter in skozi drugega ven. Večina pa si predstavlja, da zvok potuje po cevki,
krvi, imenujejo jo tudi »dolga kača«. Prav tako si predstavljajo, da zvok »teče«, omenjajo tudi
»bobenček«. Najzanimivejši odgovor, pri katerem ne znam interpretirati, zakaj je deklica G
tako odgovorila, pa je naslednji: »Z bolhami. So v ušesih, pol grejo noter, pa v možgane«.
Za pridobitev odgovorov na vprašanje, kako mislijo oziroma si predstavljajo, da zvok pride do
možganov, so posamezniki potrebovali veliko spodbud. Morala sem uporabiti tudi
demonstracijo – pokazala sem uho in pot do glave, da bi jih spodbudila k razmišljanju.
4. Poimenuj instrument, ki je na sliki.

V skladu z mojimi pričakovanji res nihče ni prepoznal glasbenih vilic s slike, zato sem med
aktivnostmi še posebej poudarila, kako se ta instrument imenuje.
5. Kakšna je razlika med prvim zvokom in drugim zvokom, ki ste ga slišali?
Ustrezen odgovor bi bil, da je razlika med prvim in drugim zvokom v glasnosti zvoka.
Deset otrok je ugotovilo, da je bila glasnost prvega zvoka večja od drugega, trije so se
osredotočili na to, kateremu vozilu pripada sirena (ena je bila policijska, druga gasilska). Trije
so odgovorili, da sta zvoka enaka. Ta odgovor me je presenetil, saj je bila razlika med tihim in
glasnim zvokom maksimalna. Eden ni vedel odgovora. Odgovor pa je bil tudi, da je »ena
sirena krajša, druga pa daljša«. Deklica M se je osredotočila na trajanje zvoka in z glasom
ponazorila: »Vi, potem pa viu, viu, viu …«
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6. Kaj opaziš, če zaigram ta dva tona?
Pri tem vprašanju sem pričakovala, da bodo otroci prepoznali, da je ton C nižji od tona A, ali
obratno.
Poleg načrtovanega vprašanja sem morala postaviti še dve podvprašanji. Prvo podvprašanje je
bilo: »Ali sta zvoka enaka?« Druga pa: »V čem se razlikujeta?«. Postavila sem ju, ker sem
opazila, da me otroci niso razumeli. Vsi so ugotovili, da sta tona različna. Kar nekaj jih je
odgovorilo, da je en ton glasnejši od drugega, natančneje, ton A se jim je zdel glasnejši od
tona C. Uporabili so tudi izraz, da je en ton »globok« (ton C). Redki so bili tisti, ki so višino
zvoka povezali z dolžino lesene ploščice. Pokazali so, da krajša ploščica pripada tonu A,
daljša pa tonu C. Najbolj me je presenetil odgovor dečka J, ki je menil, da je ton C nižji ton,
ton A pa višji ton (to je tudi pokazal na ksilofonu). Zanimiv je bil odgovor deklice S, ki je
rekla, da sta tona kot »veverica, ki ji pade želod«. Deček E se ni znal izraziti, ampak je oba
tona uprizoril z glasom in ju intonančno tudi zadel.
Na podlagi tega sem skrbno načrtovala aktivnost, povezano z višino zvoka. Posebej pozorna
sem bila na vpeljavo terminologije.
7. Kaj se zgodi z ravnilom, če naredim tale poskus?
Predviden odgovor pri tem vprašanju je bil, da se ravnilo zatrese in slišimo zvok.
Sedem otrok je odgovorilo, da se ravnilo trese. Drugi so uporabili tudi druge izraze: da
»zamiga«, »se premika«, »se odbije«, »pol je potres«, »gre dol, pa gor«. Šest jih je
predvidevalo dejansko posledico tega, če udarim na ravnilo, torej da se ravnilo zlomi. Deček
O je rekel, da se »naredita dve ravnili«.
8. Kako potuje zvok od deklice do dečka po »telefončku«? Ali deklica dobro sliši
dečka?
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S tem vprašanjem sem želela preveriti, ali bodo otroci vedeli, da se zvok širi po vrvici od
dečka do deklice, in ali ga deklica dobro sliši.
Pri tem vprašanju sem dobila kar nekaj odgovorov »ne vem«. Drugi odgovori pa so bili
različni. Večina je opisovala, da »deček govori, deklica posluša«, ga sliši. Nekateri so omenili
»vrv«, »cev«, »špago«. Deček L je omenil, da je med njima elektrika, zato se slišita. Večina
jih je domnevala, da deklica dečka dobro sliši. Zanimivo pa je, da je večina otrok odgovorila,
da bi deklica, če bi bila blizu, slabše slišala. To povezujem s tem, da so pred tem rekli, da
deklica dobro sliši dečka, in so nato le uporabili nasprotje. Redki so odgovorili, da druge,
kadar smo blizu njih, dobro slišimo, kadar pa daleč, pa slabše.
9. Kaj slišiš?
Otrokom sem predvajala zvočni posnetek nalivanja vode v kozarec, saj se s tem vsakodnevno
srečujejo.
Vsi razen dveh odgovorov so bili povezani z vodo. Deček E je slišal »razbijanje dinarčkov«,
deček N pa »ropotuljico«. Večina odgovorov se je nanašala na šumenje vode, drugi odgovori
pa so bili: »voda teče naprej«, »škropi kamenje«, »sliši se, da mečeš kamenje«, »voda pljuska
iz vodnjaka«, »riba plava«. Deček A je povedal, da »nekdo zliva vodo v kozarec«, deklica S
pa, da se sliši, kot da »lonec vode daješ v drugo skledo«.

5.1.1 Refleksija
Naj na kratko povzamem opažanja ob izvedbi intervjujev. Vprašanja za intervjuje z otroki o
predstavah o zvoku so bila skrbno načrtovana. Nekatera vprašanja so bila kar zahtevna za
petletnike. Ker sem se ustrezno pripravila na intervjuje s podvprašanji, z izvedbo intervjujev
ni bilo težav. Pridobila sem želene podatke.
Sprva sem menila, da so individualni intervjuji zamudna dejavnost. Sedaj lahko trdim, da
temu ni tako. Poudariti moram, da je pomembno, da si vnaprej dobro pripravljen in da tudi
predvidevanja vnaprej niso odveč. Vsekakor pa priporočam, da se intervjuji izvajajo izven
oddelka, saj v nasprotnem primeru oči otrok »švigajo« na vse strani.
Skupina intervjuvanih otrok je zvoke povezala predvsem z glasbili, saj se s tem največkrat
srečujejo v vrtcu in doma. Niso pozabili na določena pravila/opozorila, ki prav tako izhajajo
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iz usvojenega reda v vrtcu in domačem okolju: da ne vpijemo, kričimo, ker si lahko
poškodujemo sluh, ipd. Vedo tudi, da si ušesa redno čistimo. Zelo dobro obvladajo
prepoznavanje glasnosti. Ločijo med glasnim in tihim zvokom. Tudi s to lastnostjo zvoka se
vsakodnevno srečujejo in so jo v večini že usvojili. Le redki so tisti, ki imajo težave pri
prepoznavanju različno glasnih zvokov (dva otroka). Prepoznavanje zvokov približno enake
glasnosti, a različne višine je za otroke te starostne skupine zahtevno. Otroci stežka ubesedijo
lastnost, po kateri se zvoki med sabo razlikujejo, to je višino. Večinoma jo prepoznajo kot
razliko med dvema tonoma, ne vedo pa, kako bi jo opisali. Večina otrok povezuje zvok z
glasbili, le nekateri pa posežejo izven tega konteksta in nakažejo širše poznavanje.
Med intervjuji sem otrokom predvajala dva zvočna učinka, ki sta jih zelo navdušila (peto in
deveto vprašanje). Morda bi bilo smotrno načrtovati tudi podobno aktivnost, ker so bili otroci
tako motivirani za učenje in pridobivanje izkušenj z zvoki.

5.2 Načrtovane aktivnosti in njihova analiza
5.2.1 Prva aktivnost: ZVOČILA SE TRESEJO
OPIS IN POTEK AKTIVNOSTI
S prvo aktivnostjo smo želeli pokazati, da je zvok valovanje. Zvočila se med oddajanjem
zvoka tresejo. Iz uvodnega intervjuja je razvidno, da otroci vedo, kateri predmeti oddajajo
zvoke, ne vedo pa, kaj se z njimi dogaja, da do tega pride. Zastavila sem si tri učne cilje.

Otrok:


pove, da zvok povzroči premikanje pšeničnega zdroba,



pokaže, da se zvočila med oddajanjem zvoka zatresejo,



razlikuje zvoke po glasnosti.

Z uvodno aktivnostjo sem želela otrokom pokazati, da se zvočniki ob predvajanju skladbe
tresejo. Otroci so polagali roke na zvočnik. S tem sovpada tudi predviden poskus s pšeničnim
zdrobom (priloga 1). V drugem delu aktivnosti pa so se otroci srečali z glasbenimi vilicami in
prek poskusov (priloga 1) ugotavljali, kaj se dogaja, če udarimo na glasbene vilice in enega od
rogljev potopimo v vodo, in kaj, če ob njih prislonimo stiroporno kroglico. S pomočjo
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glasbenih vilic smo pokazali tudi, kako intenzivnost udarca vpliva na glasnost zvoka, ki ga
glasbene vilice oddajo.

ANALIZA
Otroci so poslušali in pokazali navdušenje že ob prvih tonih skladbe. Zdi se mi, da so bili
preveč vznemirjeni zaradi besedila skladbe (Bolha se je ženila). Pri uvodnem delu so
potrebovali kar veliko spodbud, usmerjanja in podvprašanj, saj na začetku nihče ni čutil
tresljajev zvočnikov (slika 6).

Slika 7: Ugotovimo, kaj se dogaja z zvočniki

Povečati sem morala glasnost. Večina nato še vedno ni čutila tresljajev, jih pa je začutila
deklica C, rekoč »roke se tresejo«.
Pri skupinskem delu so bili otroci razdeljeni v skupine po štiri oziroma pet otrok. Povezali so
glasbene vilice s sliko iz intervjuja. Deček O je takoj, ko sem vprašala, na kaj jih instrument
spominja, odgovoril, dal na »vile« (slika 7).
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Slika 8: Spoznavamo glasbene vilice

1. POSKUS: Zdrob
Otroci so ugotovili, da se posoda zatrese, ko udarim nanjo (»roka se odbija«, slišali so pok kot
pri bobnu itd.). Ugotovili so, da »gre zdrob gor in dol«, zato ker »se folija trese«. Poskusili
smo se še s tresočimi glasbenimi vilicami dotakniti folije in opazovali, kaj se dogaja z
zdrobom. Deklica M je ugotovila, da gre zdrob na kup, »ker je magnetno«. Zvok jih je
spominjal na »sesalec, ki sesa«.
2. POSKUS: Voda
Ena skupina je imela težave z ubeseditvijo škropljenja vode. Videli so »kroge«, voda se je
»tresla«. Nekateri so imeli težave z udarjanjem na vilice. Verjetno zaradi nežnega udarca ali
ker jim je ta spodletel. Večkrat sem morala pokazati in udariti precej močno, da so videli
škropljenje (slike 8, 9 in 10).

Slika 10: Preizkušanje glasbenih vilic

Slika 9: Opazujemo, kaj se dogaja z vodo,
ko se glasbene vilice dotaknejo vodne gladine
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Slika 11: Škropljenje vode ob dotiku glasbenih vilic

3. POSKUS: Stiroporna kroglica
Večina otrok je ugotovila, da tresenje glasbenih vilic povzroči »skakanje kroglice« (slika 11).
To so čutili tudi s prstom, ko so se dotaknili tresočih vilic (slika 12). Prav tako so vedeli, da je
bil zvok glasnejši, če sem udarila močno, in obratno. Upoštevali so tudi navodilo ter Mavrično
pesem zapeli tiho in glasno.
Cilji so bili v celoti doseženi.

Slika 13: Na prstu čutimo tresljaje

Slika 12: Med sabo si tudi pomagamo

Otroci so spoznali, da zvočila oddajajo zvok, ko se zatresejo. Ne vedo pa še, kako potuje zvok
od uhlja do možganov, da ga ljudje lahko slišimo. S tem namenom je bila načrtovana druga
aktivnost, ki nadaljuje znanje o širjenju zvoka v ušesu.
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5.2.2 Druga aktivnost: POT ZVOKA OD UHLJA DO
MOŽGANOV
OPIS IN POTEK AKTIVNOSTI
Prek prve aktivnosti so otroci spoznavali, da se zvočila, ki oddajajo zvok, zatresejo. Otroci
vedo, da zvok sprejemamo z ušesi. Ne vedo pa, kakšno pot opravi zvok, preden ga zaznamo.
V uvodnem pogovoru sem preverila predznanje o zvoku, pokazala sliko zgradbe ušesa in
poudarila ključne pojme: uhelj, bobnič, polž, možgani. Zaradi dejstva, da se otroci lažje učijo,
če jim stvari predstavimo konkretno, sem za glavni del načrtovala gibalni poligon (priloga 2).
Pri drugi aktivnosti sem si zastavila dva učna cilja.
Otrok:


prek gibalnega poligona z gibanjem ponazori pot zvoka od uhlja do možganov,



opiše pot zvoka, pri čemer uporabi ključne pojme in to tudi likovno izrazi.

Zaključek dejavnosti je bil namenjen obnovitvi prehojene poti in njenemu zapisu (risanje).

ANALIZA
Pri uvodnem pogovoru so sodelovali vsi otroci. Spomnili so se poskusov z glasbenimi
vilicami. Pri vprašanju, s čim sprejemamo zvok, so otroci našteli glasbila, glas, posamezne
instrumente ipd. Otrokom sem razložila, da so to predmeti, ki oddajajo zvok, ki ga slišimo.
Spodbudila sem jih k razmišljanju, s čim slišimo oziroma kaj uporabljamo za poslušanje.
Otroci so takoj vedeli, da so to ušesa. Pri pogovoru o tem, kaj je potrebno, da dobro slišimo,
so otroci odgovorili, da potrebujemo ušesa. Deček J je rekel, da si jih moramo čistiti. To pa je
druge spodbudilo k intenzivnemu govorjenju o higieni ušes. Nekaj je bilo takih, ki so povedali
svoje izkušnje s čiščenjem, boleznimi ušes. Deček B je rekel, da je prek oglasa na televiziji
videl, da palčke niso dobre za čiščenje ušes, ampak obstaja naprava, ki jih očisti. Vedeli so
tudi, da moramo k zdravniku, če nas bolijo ušesa. Večina otrok je mislila, da vsi ljudje na
svetu slišimo. Samo dečka N in B sta trdila, da to ni res. Deček A je nato rekel, da so to gluhi
ljudje. To smo poskusili preveriti tako, da smo si močno zatisnili ušesa in poskušali ugotoviti,
kaj sem povedala. Deček N je rekel, da gluhi nimajo bobniča. Opazila sem, da bobniču rečejo
»bobenček«. Otrokom sem prek slike pokazala shemo zunanjega in notranjega ušesa.
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Pri gibalnem poligonu otroci niso imeli večjih težav. Razdelili smo se v dve skupini po devet
otrok. Ena skupina si je zamislila naslednje zvoke: topotanje z nogami, boben, zrak,
ploskanje, tresljaje, cmokanje z usti, kašljanje, vodo. Pri drugi skupini pa si otroci niso znali
izmisliti zvoka. Naštevali so dele notranjega ušesa. Pot zvoka do možganov sem še enkrat
pokazala ob postavljenem poligonu, pri tem pa sem glasno omenjala ključne dele poti. Nato
so otroci nadaljevali s premagovanjem poligona (slike 1318). Tudi oni so glasno ponavljali,
kje hodijo.

Slika 14: Zvok vstopi skozi uhelj

Slika 15: Pot nadaljuje po sluhovodu

Otroci so potrebovali malo pomoči pri poimenovanju sluhovoda in slušnega živca.

Slika 16: Bobnič zaniha

Slika 17: Polž
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Ob zaključku so me presenetili, ko so ustrezno našteli vse ključne dele notranjega ušesa.

Slika 18: Prenos po slušnem živcu …
Slika 19: … do možganov

Otroci so ob koncu narisali pot zvoka od uhlja do možganov, po kateri jih je vodil poligon.
Likovni izdelki prikazujejo otrokove predstave poligona oziroma poti zvoka v ušesu (sliki 19
in 20). Pri obnovi so poleg konkretnih predmetov (vrv, palice) uporabili tudi strokovne izraze:
uhelj, bobenček, polž, slušni živec, možgani.
Cilja sta bila v celoti dosežena.

Slika 20: Risba deklice D, ki prikazuje pot zvoka od uhlja do možganov

Slika 21: Risba dečka B, ki prikazuje pot zvoka od uhlja do možganov
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5.2.3 Tretja aktivnost: RAZŠIRJANJE ZVOKA
OPIS IN POTEK AKTIVNOSTI
Z gibalnim poligonom smo ugotovili, da zvok vstopi skozi uhelj, nadaljuje pot po sluhovodu,
na koncu zatrese bobnič, gre v polža in po slušnem živcu do možganov. Zvok pa se širi tudi
po drugih snoveh.
Na začetku sem otrokom povedala, da se zvok širi po različnih snoveh: lesu, kovini, zraku.
Kaj pa po vrvici? Otroci so nato izdelali »telefončke« iz različno velikih plastičnih lončkov
(180 ml in 500 ml) in vrvice (1 m in 5 m dolge vrvice iz istega materiala in istega premera).
Raziskovali so, kako 1) prostornina lončkov in 2) dolžina vrvice vplivata na slišnost zvoka, ki
ga otroci slišijo, medtem ko se po »telefončkih« pogovarjajo med sabo. Raziskovalni
vprašanji sta bili:
 Kako dolžina vrvice vpliva na slišnost »telefončka«?
 Kako velikost lončka vpliva na slišnost »telefončka«?
Raziskovalni vprašanji sovpadata tudi z zastavljenimi cilji pri tej aktivnosti.
Otrok:


samostojno izdela »telefonček«,



v paru ponazori funkcijo telefona,



ugotovi, kako dolžina vrvice vpliva na slišnost zvoka,



ugotovi, kako prostornina lončka vpliva na slišnost zvoka.

Otrokom sem izdelala še poljuben primer (dva 180-mililitrska lončka in vrvico dolžine 5 m),
pri katerem so morali opredeliti slišnost.
S to aktivnostjo sem pri otrocih spodbujala raziskovalno učenje.

ANALIZA
V uvodnem pogovoru smo ponovili, da zvok sprejemamo z ušesi. Po čem se širi zvok, pa je
bilo moje naslednje vprašanje. Otroci so odgovarjali, da »po toboganu, pri enem ušesu noter,
drugem ven; po strehi od traktorja, vlaka, po železu«. Otrokom sem povedala tudi, da se, ko
govorimo, zvok širi po zraku iz naših ust do poslušalčevih ušes. Pravilno so sklepali, ko so
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povedali, da se zvok ne more širiti, če »zraka ni« (vakuum). Otroci menijo, da se zvok ne
more širiti po vodi, prav tako ne po vrvici. Vprašala sem jih, kaj so slišali pod vodo, če so se
kdaj potapljali. Deklica C je z nami delila izkušnjo, da ji je »mami enkrat govorila pod vodo
in je slišala«. Povedala sem jim, da se zvok širi tudi po lesu. Deček A je nato povedal, da je
gledal risanko Pujsa Pepa, kjer »so gradili grad in se klicali po vrvici«.
Z izdelavo »telefončkov« smo nadaljevali v manjših skupinah, in sicer po 34 otroke hkrati.
Najprej so okrasili oba lončka s krep papirjem (slika 19).

Slika 22: Izdelava »telefončkov«

Opazila sem, da se otroci zanimajo za odprtino na dnu lončka. Deklica H je pihala vanjo in
rekla, da »gre zrak ven«. Zaradi slabega sušenja lepila smo z raziskavo nadaljevali naslednji
dan.
Otroci so ob preizkušanju »telefončkov« pokazali navdušenje. Velikokrat sem jih morala
opozarjati na to, da mora biti vrvica napeta. Opazila sem, da so otroci na začetku v lončke
vpili.
Raziskava 1: Kako dolžina vrvice vpliva na slišnost »telefončka«?
Otroci so ugotovili, da pri »telefončku« s krajšo vrvico sogovornika bolje slišijo (slika 20).
Raziskava 2: Kako velikost lončka vpliva na slišnost »telefončka«?
Otroci so ugotovili, da se z večjim lončkom slabše sliši (slika 21).
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Slika 23: »Telefonček 1«

Slika 24: »Telefonček 2«

Izdelana »telefončka« sva se predhodno preizkusili tudi z vzgojiteljico. Pri naših
»telefončkih« se je izkazalo, da dolžina vrvice (1 m ali 5 m) ne vpliva na slišnost zvoka, saj
sem tako pri 1 m kot pri 5 m dolgi vrvici svojo sogovornico enako slišala. Avtorji (Learning
A-Z, 2014; Bendewald idr., 2008; String telephone, 2014), ki so raziskovali, kako dolžina
vrvice vpliva na slišnost, navajajo, da dolžina vrvice vsekakor vpliva na slišnost zvoka. Pri
prenosu zvoka po daljši vrvici se zvok zaduši, zato slišimo tišji in bolj nerazločen zvok.
Očitno je bila dolžina vrvice premajhna, da bi opazili razliko. Poskus bi naslednjič morali
narediti še tako, da bi izbrali še daljšo vrvico (nekaj 10 m). Pri poskusu, kjer sem spremenila
velikost obeh lončkov in poslušala zvok, pa lahko rečem, da sem slišala razliko. Pri večjih
lončkih sem slabše slišala.
Pri že izdelanem primeru »telefončka« z majhnima lončkoma (180 ml) in vrvico, dolgo 5 m,
so otroci potrdili, da sogovornika dobro slišijo.
Cilji so bili doseženi.

5.2.4 Četrta aktivnost: VIŠINA IN GLASNOST ZVOKA
OPIS IN POTEK AKTIVNOSTI
Prejšnjo aktivnost lahko nadaljujemo z vpeljavo glasnosti in višine zvoka, ki pripomoreta k
dobri oziroma slabi slišnosti. Ker sta obe lastnosti pomembni pri obravnavi zvoka in ker so
imeli otroci v uvodnem intervjuju kar nekaj težav pri razlikovanju višine zvoka, sem se
odločila za načrtovanje te aktivnosti.
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Glasbene vilice so otroci že spoznali in bili pri razlikovanju glasnosti njihovih zvokov zelo
uspešni. Imeli pa so težave pri prepoznavanju višine zvokov, natančneje pri poimenovanju
lastnosti, po kateri se razlikujejo. V ta namen sem za uvodni del izbrala dve skladbi, ki sta peti
v mezzosopranu in contraaltu. Kontrast med glasovi je več kot očiten.
Za prikaz razlike v višini zvoka sem izdelala tudi instrument z žeblji, kjer so žeblji urejeni po
velikosti. Otroci so skušali ugotoviti, da čim krajši je žebelj, tem višji je zvok, ki ga ta oddaja
ob udarcu nanj. Poskusili smo tudi ugotoviti, kako intenzivnost udarca na enega od žebljev
vpliva na glasnost oddanega zvoka. Obe lastnosti smo ilustrirali ob ksilofonu. Zaradi
snemljivih lesenih paličic smo tudi vizualno opazili razliko.
Ob koncu četrte aktivnosti sem preverila, ali otroci razlikujejo med glasnostjo in višino zvoka.
Zastavljena sta bila dva cilja.
Otrok:


ugotovi, da čim daljši je žebelj, tem višji je zvok, ki ga žebelj oddaja ob udarjanju nanj,



ve, da ob nežnem udarcu na žebelj slišimo tišji zvok, in obratno.

ANALIZA
Razdelili smo se v dve skupini po devet otrok. V obeh skupinah so otroci ugotovili, da obe
skladbi poje ženska. Kot razliko je večina otrok navedla, da je druga skladba glasnejša od
prve. Skladbi smo ponovno poslušali. Otrokom sem demonstrirala, kako poje prva ženska in
kako druga, kar se jim je zdelo smešno. Tudi njih sem spodbudila k petju. Deklica S je
ugotovila, da prva ženska poje nizko, druga pa visoko. V drugi skupini tega ni vedel nihče.
Tudi pri igranju na žeblje je druga skupina razliko med tonoma pripisala glasnosti (slika 22).
Le redki so poimenovali ksilofon, kljub temu da ga v vrtcu občasno uporabljamo in sem ga
uporabila tudi pri intervjujih. En otrok je ves čas z nemirnim vedenjem motil druge pri
dejavnostih. Posledica tega je bila, da so tudi drugi začeli posnemati vrstnika. Dejavnost je
bila prekinjena oziroma sem nadaljevala z usmeritvijo k igranju na instrument – ksilofon
(slika 23). Pri individualnem igranju po navodilu so imeli otroci največ težav pri višini zvoka.
Kljub podvprašanjem in demonstriranju nekateri še vedno niso udarili s kladivcem na
ustrezno ploščico, kar bi ustrezalo navodilu: »Udari tako, da bo ton nižji/višji od prejšnjega.«
Z glasnostjo pa otroci niso imeli težav. Združitve obeh lastnosti zaradi težje stopnje nisem
izbrala. Večkrat sem poudarila, da so toni desno od izbranega tona višji in toni levo od
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izbranega tona nižji. Pokazala sem tudi, kako se razlikuje dolžina lesenih paličic in kako je od
tega odvisen ton, in sicer tako da sem paličice snela z instrumenta (slika 24). Pri tem delu so
otroci ugotovili, da ima nižji ton daljšo paličico kot višji.

Slika 25: Igranje na žeblje

Slika 26: Udari tako, da bo ton glasnejši

Slika 27: Ugotovimo, da čim krajša je paličica, tem višji je ton

Cilja sta bila delno dosežena, saj dejavnosti nisem mogla izpeljati do konca, ker otroci še ne
razumejo pomena višine zvoka kot takega.

5.2.5 Peta aktivnost: IGRE Z ZVOKI
OPIS IN POTEK AKTIVNOSTI
Pri zadnji aktivnosti sem želela preveriti, kako dobro otroci prepoznavajo zvočne učinke
(priloga 5). V ta namen sem zasnovala dve zvočni igri: Zvočni spomin in Kaj slišiš?.
Uporabila sem mp3 predvajalnik, na katerem so shranjeni vsakdanji zvočni učinki, in sličice
zvočil.
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Otroke sem opazovala med igro in si zapisovala opažanja, ki so pripomogla k odločitvi, ali sta
bila dosežena zastavljena cilja.
Otrok:


ustrezno poišče zvočne pare,



slišanemu zvočnemu učinku ustrezno priredi reč, ki ga je povzročila.

Zaključili smo s skupnim pogovorom. Otroci so obnovili svoje znanje o zvoku, medtem ko so
odgovarjali na vprašanja:
 Kako se imenuje instrument, ki ga vidite na sliki?
 Se spomnite, kaj se je zgodilo s stiroporno kroglico, ko ste jo približali glasbenim
vilicam in nanje udarili?
 S čim sprejemamo zvok?
 Kakšna je razlika, če na ksilofonu udarim ta dva tona (ton C in ton A)?
 Kako potuje zvok od uhlja do možganov?
 Kje vstopi zvok v naša ušesa?
 Kam potuje potem?
 Kaj se zatrese?
 Kam potujejo tresljaji?
 Kako ste slišali prijatelja po »telefončku«, če je bila vrvica kratka/dolga?
 Kaj vam je bilo pri dejavnostih, povezanih z zvokom, najbolj všeč?

ANALIZA
Otroci so se z zanimanjem lotili igranja zvočnega spomina (slika 25). Začeli smo s šestimi
pari, odvzeta sta bila para ropotulj z dvema in tremi fižoli, saj je razlika v slišanih zvokih zelo
majhna. Otroci pri odkrivanju parov niso imeli težav. Razlikovali so podobnosti in razlike.
Nekateri so ugibali, kaj se skriva v ropotulji, in najbolj me je presenetila izjava dečka A, ki je
rekel, da je v ropotulji, ki nima zvoka, vata. Svojega odgovora ni znal obrazložiti. Zavedla
sem ga z vprašanjem, kaj pa če je v ropotulji robček. Iz tega lahko sklepam, da otrok pozna
podobno igro oziroma se je že srečal s podobnim izdelkom, ki je vseboval vato. Po uspešno
dobljenem paru so otroci pogledali, kaj se skriva v ropotulji. Po večkratnih ponovitvah so
natančno vedeli, kateri zvok pripada kakšnemu predmetu. Ko so se otroci igrali z vsemi
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osmimi pari, so imeli največ težav pri razlikovanju zvokov, ki ga oddajata ropotulji z dvema
in tremi fižoli (slika 26).

Slika 28: Igranje zvočnega spomina s šestimi pari

Slika 29: Igranje zvočnega spomina z osmimi
pari

Tudi individualna igra z zvočnimi učinki je bila zelo zanimiva (slika 26). Otroci so se večkrat
hoteli igrati. Ugotovila sem, da so otrokom vsakdanji zvoki v večini znani. Kar osem otrok je
bilo takih, ki je zamenjalo zvok dežja z zvokom vetra.

Slika 30: Igra z zvočnimi učinki in prirejanje sličic

Deset otrok je bilo takih, ki niso naredili nobene napake pri prepoznavanju. Eden pa je
pravilno rešil samo prvi sklop zvočnih učinkov – v hiši. V nadaljevanju je večino zvokov med
sabo pomešal. Iz tega lahko sklepam, da ima deček morebiti slušne težave.
Otroci so aktivno sodelovali pri zaključnem pogovoru. Po večini so aktivno odgovarjali na
vprašanja. Če posameznik ni vedel pravilnega odgovora, so mu pomagali vrstniki. Nekateri so
bili pri tem prav glasni. Iz njihovih odgovorov sem dobila informacijo, da so posamezne
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dejavnosti ostale v njihovem spominu, enako kot ključni pojmi s tem, kako slišimo zvok in
kaj pri tem sodeluje – uhelj, bobnič (otroci ga še vedno velikokrat poimenujejo »bobenček«),
ki se zatrese, možgani. Razlikujejo glasnost kot lastnost zvoka in vedo za glasbene vilice.
Vedo tudi, da se predmeti, ki oddajajo zvok, zatresejo.

5.3 Predstave otrok po izvedenih aktivnostih,
povezanih z zvokom
Po izvedenih aktivnostih, povezanih z zvokom, sem s posameznim otrokom ponovno izvedla
intervju. Vprašanja so bila enaka kot pri uvodnem intervjuju. Rezultati so grafično prikazani
in opisno interpretirani. Posamezen graf prikazuje, koliko učencev je podalo določen odgovor
v intervjuju pred in v intervjuju po izvedenih aktivnostih v povezavi z zvokom.
1. S čim sprejemamo zvok?
Pri pridobivanju informacij o predznanju otrok na prvo vprašanje, s čim sprejemamo zvok, je
pravilni odgovor podalo šestnajst otrok, vendar šele s pomočjo podvprašanj (graf 1). Od
devetnajst otrok jih je petnajst v intervjuju po aktivnostih dejalo, da zvok sprejemamo z ušesi.
Otroci pri tem niso potrebovali moje pomoči s podvprašanji. Iz grafa lahko razberemo, da so
trije otroci pred aktivnostmi odgovorili drugače. Njihovi odgovori so bili, da zvok
sprejemamo: »z glasbili, telefoni/kozarci, eden govori, drugi posluša, z usti«. Tudi v
intervjujih po izvedenih aktivnostih sem ugotovila, da štirje otroci še vedno zmotno mislijo,
da zvok sprejemamo z glasbili in slušalkami.
ŠT. OTROK
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16

15
PREDSTAVE PREJ
PREDSTAVE POTEM
3

z ušesi

4

ODGOVOR OTROK

drugo

Graf 1: Število otrok, ki je podalo določen odgovor na prvo vprašanje
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2. Kaj je potrebno, da dobro slišimo?
V intervjujih pred predvidenimi aktivnostmi, povezanimi z zvokom, nihče od otrok ni podal
pravilnega odgovora na vprašanje, kaj je potrebno, da dobro slišimo (graf 2). Od devetnajst
otrok jih je osemnajst po izvedenih aktivnostih še vedno mislilo, da je čistoča ušes ključna pri
tem, da dobro slišimo. Ni dovolj le, da imamo čista ušesa, biti morajo tudi zdrava. K temu
med drugim pripomorejo zdrava prehrana, način življenja in obisk zdravnika v primeru
bolezni ali okvar ušes. Dobro bi bilo v prihodnje načrtovati več aktivnosti o pomenu zdravih
ušes.
ŠT. OTROK
18
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10
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PREDSTAVE PREJ

12
7

PREDSTAVE POTEM

drugo

ODGOVOR OTROK

2
zdrava ušesa čista ušesa

Graf 2: Število otrok, ki je podalo določen odgovor na drugo vprašanje

3. Kako pride zvok iz naših ušes v možgane?
Otroci pred aktivnostmi, povezanimi z zvokom, niso vedeli, kako potuje zvok do možganov
(graf 3). O tem so imeli svoje ideje. Pri aktivnosti pa so opisali pot zvoka skozi uhelj, le da so
nekateri pri opisovanju poti uporabljali imena konkretnih predmetov, ki so ponazarjali dele
ušesa na poligonu (hodnik, vrv). Vsi so vedeli (19) za bobnič, ki se zatrese (po večini mu še
vedno pravijo bobenček), polža in možgane. Le redki (dva otroka) so opisali pot v pravilnem
vrstnem redu, drugi so naštevali mešano oziroma so kakšen del izpustili.
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…
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ODGOVOR OTROK

Graf 3: Število otrok, ki je podalo določen odgovor na tretje vprašanje

4. Poimenuj instrument, ki je na sliki.
Pred predvidenimi aktivnostmi nihče od otrok ni prepoznal glasbenih vilic (graf 4). Iz grafa
lahko razberemo tudi, da si je po aktivnostih štirinajst otrok od devetnajstih zapomnilo ime
instrumenta s polnim izrazom – glasbene vilice. Eden jih je poimenoval kot »majhne vilice«,
štirje pa samo kot vilice.
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Graf 4: Število otrok, ki je podalo določen odgovor na četrto vprašanje

5. Kakšna je razlika med prvim in drugim zvokom, ki si ga slišal?
V intervjujih pred aktivnostmi je deset otrok pravilno prepoznalo razliko med predvajanima
zvokoma (graf 5). Ugotovili so, da je eden glasnejši od drugega. Število pravilnih odgovorov
se je po aktivnostih povečalo na sedemnajst otrok, ki je pravilno prepoznalo razliko. Dva pa
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sta bila ob intervjuju po aktivnostih še vedno prepričana, da en zvok pripada sireni
policijskega avtomobila, drugi zvok pa sireni gasilskega tovornjaka.
ŠT. OTROK
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17

10

PREDSTAVE PREJ

9

PREDSTAVE POTEM
3

glasnost

drugo

ODGOVOR OTROK

Graf 5: Število otrok, ki je podalo določen odgovor na peto vprašanje

6. Kaj opaziš, če zaigram ta dva tona?
Pred aktivnostmi je le en otrok pravilno opisal razliko med tonoma (graf 6). Drugi
pričakovanega odgovora niso podali, čeprav sem jim pomagala s podvprašanji. V intervjujih
po izvedenih aktivnostih, poveznih z zvokom, podvprašanja niso bila potrebna. Pet otrok je
povedalo in pokazalo, da je ton C nižji od tona A. Nekaj je bilo takih (deset otrok), ki so
slišali, da sta tona različna, ampak niso vedeli poimenovati lastnosti, po kateri se tona
razlikujeta. Nekateri so ugibali. Štirje pa so podali odgovor, da je ton C tišji od tona A, čeprav
sta bili glasnosti tonov približno enaki.
Rezultati iz grafa 6 nakazujejo, da otroci še ne prepoznajo lastnosti višine, zato bi bilo v
prihodnje smiselno načrtovati aktivnosti, ki jim bodo približale to lastnost zvoka.
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Graf 6: Število otrok, ki je podalo določen odgovor na šesto vprašanje

7. Kaj se zgodi z ravnilom, če naredim tale poskus?
Pred aktivnostmi je sedem otrok na vprašanje, kaj se zgodi z ravnilom, če naredim omenjen
poskus, odgovorilo, da se ravnilo zatrese (graf 7). Število pravilnih odgovorov se je po
aktivnostih povečalo na sedemnajst. Eden je gibanje označil kot premikanje, drugi pa je
menil, da gre ravnilo »gor in dol«.
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Graf 7: Število otrok, ki je podalo določen odgovor na sedmo vprašanje

8. Kako potuje zvok od deklice do dečka po »telefončku«? Ali deklica dobro sliši
dečka?
Pred začetkom aktivnosti je večina otrok omenila, da deček s slike govori, deklica pa posluša.
Poleg tega jih je petnajst vedelo, da zvok potuje po vrvici od dečka do deklice (graf 8). Samo
deklica S je omenila, da zvok potuje tudi nazaj do dečka, ko govori deklica. Vsi (devetnajst
otrok) so odgovorili, da deklica dobro sliši dečka (graf 9). Raziskava s »telefončki« (priloga
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3) je bila dovolj nazorna, da so se otroci naučili, da zvok potuje po vrvici, ki mora biti napeta,
da se med sabo dobro slišimo.
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Graf 8: Število otrok, ki je podalo določen odgovor na prvi del osmega vprašanja
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Graf 9: Število otrok, ki je podalo določen odgovor na drugi del osmega vprašanja

9. Kaj slišiš?
Iz grafa 9 je razvidno, da je osem otrok več po aktivnostih, povezanih z zvokom, slišalo vodo,
ki teče v kozarec, kot na začetku. Drugi so prav tako slišali vodo, vendar so to opisali kot
prelivanje oziroma pretakanje. Zaradi igre s sličicami so si otroci zapomnili sličico, ki
prikazuje vodo, ki teče v kozarec.
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Graf 10: Število otrok, ki je podalo določen odgovor na deveto vprašanje

5.4 Refleksija
Tovrsten način raziskave je kar zahteven in zanj potrebujemo veliko časa. Zaradi tega lahko
sklepam, da je to razlog, da v literaturi ne najdemo podobnih raziskav. Na podlagi odziva
otrok sklepam, da so bile aktivnosti, povezane z zvokom, otrokom zelo zanimive. To sem
opazila med posameznimi aktivnostmi, saj so nekateri prav presenečali s svojimi izjavami in
imenovanju pojmov, povezanih z zvokom. Tudi med rutino so otroci sami iskali povezave z
vsebino o zvoku in me na to opozarjali. Sama sem imela veliko dela z beleženjem in
dokumentiranjem, na kar opozarjam pri načrtovanju podobnih raziskav. Vsekakor je zaželena
pomoč druge osebe.

Po pregledu podatkov iz zadnjih intervjujev sem ugotovila, da sem otroke odtegnila od
prepričanja, da zvok oddajajo samo instrumenti oziroma da zvok povezujemo samo z glasbili,
kar se mi zdi še posebej pomembno. Seveda nam nekaterih lastnosti zvoka ni uspelo pokazati
oziroma poudariti, denimo višine zvoka in slišnosti zvoka prek izdelanih »telefončkov«. Vsi
otroci tudi niso bili prisotni na vseh aktivnostih zaradi bolezni in drugih vzrokov. Ampak
bistvo raziskave je vseeno bilo doseženo.
Glede obravnave zvoka dodajam nekaj predlogov oziroma izboljšav. Več poudarka bi bilo
potrebnega pri spoznavanju višine zvoka in skrbnem načrtovanju aktivnosti, ki bi otroke
vodile do uspešnega razlikovanja zvokov različnih višin. Več časa je treba posvetiti tudi
eksperimentom (konkretno z glasbenimi vilicami) in jih mogoče izvajati dalj časa. Smiselno
bi bilo vključiti tudi zvoke iz narave in njihovo posnemanje. Zanimivo pa bi bilo otroke
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spodbuditi, da na diktafon posnamejo najrazličnejše zvoke iz okolja in jih nato prepoznavajo
med sabo ter predstavijo skupini. Na misel so mi prišle tudi snovi (les, kovina, plastika itd.),
po katerih bi otroci tolkli in prisluhnili zvokom.
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6 ZAKLJUČEK
Vzgojitelji pogosto ne načrtujemo strukturiranih aktivnosti, povezanih s fizikalnimi
vsebinami. V sklopu diplomskega dela sem načrtovala aktivnosti, povezane z zvokom, za
petletnike. Zajela sem naslednje aktivnosti: zvočila se zatresejo, pot zvoka od uhlja do
možganov, razširjanje zvoka, višina in glasnost zvoka ter igre z zvoki. Dejavnosti so bile
dovolj enostavne in prilagojene zmožnostim otrok, da je lahko vsak otrok v skladu s svojimi
zmožnostmi sodeloval, se učil, raziskoval. Med sabo so se tudi povezovale oziroma
dopolnjevale. Če otrokom omogočimo čim več izkušenj z raziskovanjem in spodbujamo
njihovo radovednost, gremo v smeri uspešnega učenja, ki pri otroku vzbuja motivacijo za
vseživljenjsko učenje.
Aktivnosti so bile preizkušene z devetnajstimi predšolskimi otroki. Analiza rezultatov,
dobljenih z intervjuji, kaže, da je velik delež otrok pravilno odgovoril na vprašanja o zvoku po
aktivnostih.
Načrtovanje akcijskega raziskovanja je še kako dobrodošlo tudi v vrtcu, čeprav je zelo
zahtevno za načrtovanje. Prav skrbno načrtovanje aktivnosti, ki izhaja iz otrok, pa vodi otroke
do zastavljenih učnih ciljev. Otroci so bili pri spoznavanju nove teme aktivni in samostojni,
pridobili so nekaj praktičnih izkušenj ter se naučili nekaj pojmov, povezanih z zvokom.
Poudariti pa moram tudi svoje dosežke in razmišljanja za v prihodnje. Lahko trdim, da je
pomemben dejavnik akcijskega raziskovanja vsekakor vzgojitelj, ki zagotavlja kakovost
vzgojno-izobraževalnega dela s poudarkom na samorefleksiji in profesionalnem razvoju.
Vzgojitelj mora misliti na mnogo komponent, ki zajemajo celotno raziskavo: slediti mora
načrtu, hkrati pa upoštevati vzgojne situacije, omogočati in spodbujati čim več otrok,
pripraviti prostor, priskrbeti material in pripomočke ter organizirati delo (skupno,
individualno, v paru, v majhnih skupinah). Kljub temu pa mora opazovati otroke,
demonstrirati in nuditi pomoč, spodbujati k samostojnosti ter analizirati dejavnosti in jih zopet
povezovati z nadaljnjim načrtovanjem. To nam, vzgojiteljem, daje zagon in potrditev, da
delamo dobro in smo na pravi poti.
Na podlagi rezultatov lahko trdim, da sem uspešno dosegla vse tri cilje diplomskega dela.
Raziskala sem predstave otrok o zvoku, zvočilih in širjenju zvoka. Na podlagi tega sem
zasnovala sklop aktivnosti na temo zvok, ki je otroke prek aktivnega učenja vodil do širjenja
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znanj o zvoku. To pa je v primerjavi s predstavami na začetku pripomoglo tudi k boljšim
predstavam otrok o zvoku po izvedeni akcijski raziskavi.
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8 PRILOGE
PRILOGA 1: Priprava na prvo aktivnost
SKUPINA: rumena igralnica

STAROST OTROK: 5 let

ŠOLSKO LETO: 2013/2014

VZGOJITELJICA: Urša Urankar
TEMA

ZVOČILA SE TRESEJO

METODE DELA: spodbujanje, poslušanje, seznanjanje, prikazovanje
OBLIKI DELA: skupinska, individualna
SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: večja plastična posoda, aluminijasta folija za živila, lesena
kuhalnica, pšenični zdrob, glasbene vilice, steklena posoda z vodo, stiroporna kroglica, sukanec
CILJI
Otrok:


pove, da zvok povzroči premikanje pšeničnega zdroba;



pokaže, da se zvočila med oddajanjem zvoka zatresejo;



razlikuje zvoke po glasnosti.

DIDAKTIČNA IZVEDBA

UVODNI DEL

Otroke povabim, da se mi pridružijo na blazini. Spodbudim jih, da
prisluhnemo otroški pesmi na radiu. Nato jih povabim, da na zvočnik
položijo dlani. Ponovno predvajam pesem. Povprašam jih, kaj čutijo na
dlani ob predvajanju pesmi. Ugotovijo, da čutijo tresljaje. Ugotavljajo
tudi, kaj se dogaja, če povečamo glasnost.

OSREDNJI DEL

S pomočjo izštevanke se razdelimo v skupine po pet članov. Drugim
otrokom so ponujene vzporedne aktivnosti, ki jih vodi vzgojiteljica. Z
nekaj eksperimenti ponazorimo, da se zvočila, ki oddajajo zvok,
tresejo.

Eksperiment s pšeničnim

Otroci poimenujejo pripomočke, ki jih pripravim na mizi. Na posodo

zdrobom

napnem folijo za živila in nanjo potresem ščepec pšeničnega zdroba.
Ponovimo vajo, da otroci ob rob posode položijo svoje dlani in
občutijo tresljaje ob udarcu. Nato otroke spodbudim, da pozorno
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opazujejo, kaj se dogaja s pšeničnim zdrobom, medtem ko udarjam ob
rob posode. Otroci skušajo odgovoriti na vprašanje, zakaj se pšenični
zdrob premika.

Eksperiment z glasbenimi

Otrokom pojasnim, da zvok oddajajo telesa, ki se tresejo. Imenujemo

vilicami

jih zvočila. Pri zadnjih dveh poskusih smo tresljaje občutili z dlanjo.
Lahko pa tresljaj za trenutek tudi vidimo, podobno kot pri pšeničnem
zdrobu. Otrokom pokažem glasbene vilice in jih spodbudim, da
izrazijo, čemu bi bile podobne. Povem jim, da so to glasbene vilice.
Otroke spodbudim k udarjanju nanje in izražanju opažanj ob
dejavnosti.
Otroci skušajo odgovoriti na vprašanje, ali opazijo, da se kaj dogaja z
glasbenimi vilicami, ko udarim na njih. Dražljaj ponovijo večkrat. To,
da se glasbene vilice tresejo, demonstriram še s poskusom, ko se z
enim rogljem dotaknem vodne gladine. Opazijo, da tresenje glasbenih
vilic povzroči škropljenje vodnih kapljic. Tresenje vilic ponazorim tudi
tako, da jim približam na vrvici obešeno stiroporno kroglico. Opazijo,
da se kroglica odbije, kar je posledica tresenja. Otrokom približam še
eno lastnost zvoka, in sicer glasnost. Na glasbene vilice najprej udarim
nežno, nato pa močneje. Povprašam jih, kakšna je razlika med prvim in
drugim zvokom. S tem pokažemo, da je zvok pri nežnem udarcu tišji
od zvoka, ki ga povzroči močnejši udarec.

ZAKLJUČNI DEL

Ob spremljavi glasbenih vilic zapojemo vrtčevsko himno Mavrična
pesem – najprej tiho, nato glasno.
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PRILOGA 2: Priprava na drugo aktivnost
SKUPINA: rumena igralnica

STAROST OTROK: 5 let

ŠOLSKO LETO: 2013/2014

VZGOJITELJICA: Urša Urankar
TEMA

POT ZVOKA OD UHLJA DO MOŽGANOV

METODA DELA: igra (poligon)
OBLIKI DELA: skupna, individualna
SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: zavesa, iz kartona izdelan model uhlja, kladivca, nakovalca in
stremenca, tunel v obliki polža, kolebnica, blazina
CILJI
Otrok:


prek gibalnega poligona z gibanjem ponazori pot zvoka od uhlja do možganov;



opiše pot zvoka, pri čemer uporabi ključne pojme in to tudi likovno izrazi.

DIDAKTIČNA IZVEDBA

UVODNI DEL

Z otroki se zberemo v krogu. Otroke spodbudim k aktivnemu
sodelovanju pri pogovoru o sluhu. Povprašam jih, kateri organ
uporabljamo za sluh in kaj je potrebno za to, da dobro slišimo. Ko
ugotovimo, da mora biti uho zdravo, kar pomeni redno čiščenje ušes,
pregled sluhovoda in v primeru bolezni obisk zdravnika, jim pokažem
sliko, na kateri je shema poti zvoka skozi uho. Poudarim ključne dele
te poti: uhelj, bobnič, ki zaniha, polž, možgani. Otroke opomnim na
ljudi, ki ne slišijo (so gluhi). Pokažem jim sliko, ki prikazuje slušni
aparat. Povem jim, da ga uporabljajo naglušni ljudje, saj jim omogoča
boljši sluh.

OSREDNJI DEL
Otroke povabim na hodnik vrtca, kjer jih spodbudim k aktivnemu
gibanju skozi poligon. Vsak otrok si na začetku izmisli, kakšen zvok
bo ponesel do možganov. Prek zgodbe jim pomagam, da podoživijo
Metoda poligona

pot zvoka v naše možgane:
1. v uho stopiš skozi vrata, ki predstavljajo uhelj;
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2. zvok nadaljuje pot po hodniku, ki se mu reče sluhovod. Ta se
konča z zaveso, ki se zatrese, ko greš mimo – to je bobnič;
3. zavesa zatrese tri koščice: kladivce, nakovalce, stremence;
4. tresljaji prodrejo v predel, ki mu pravimo polž;
5. signali se nato po slušnem živcu prenesejo v možgane.
Možgani to prevedejo, da postane razumljivo.
Otroci pot večkrat ponovijo.

Shema poligona

Vrata (na vratih oznaka uhlja) … hodnik, omejen s palicami … zavesa
= bobnič… kladivce, nakovalce, stremence … tunel v obliki polža …
vrv (slušni živec) … velika žoga (možgani).

ZAKLJUČNI DEL

Po gibalnem poligonu otroke s pomočjo vprašanj spodbudim, da
ponovijo ključne pojme:
– Kje vstopi zvok?
– Kam potuje naprej?
– Kaj zatrese?
– Do kam potuje?
Nato otroci narišejo pot zvoka od uhlja do možganov.
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PRILOGA 3: Priprava na tretjo aktivnost
SKUPINA: rumena igralnica

STAROST OTROK: 5 let

ŠOLSKO LETO: 2013/2014

VZGOJITELJICA: Urša Urankar
TEMA

RAZŠIRJANJE ZVOKA

METODA DELA: praktično delo
OBLIKI DELA: individualna, delo v parih
SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: jogurtovi lončki (prostornina 180 ml in 500 ml, vrvica dolžine 1
m in 5 m
CILJI
Otrok:
 samostojno izdela »telefonček«;
 v paru ponazori funkcijo telefona;


izvede raziskavo, kjer ugotovi, kako dolžina vrvice in prostornina lončka vplivata na slišnost
zvoka.

DIDAKTIČNA IZVEDBA

UVODNI DEL

Otrokom povem, da se zvok širi po zraku, lahko pa tudi po vodi,
kovinah, lesu, vrvici. Spodbudim jih, da izdelajo »telefončke« iz
jogurtovih lončkov. Pripravim jim material, ki ga porazdelim na dve
mizi. Na eni mizi imajo otroci na voljo vrvice dveh dolžin (1 m in 5 m)
in jogurtove lončke prostornine 180 ml. Na drugi mizi pa imajo
pripravljene jogurtove lončke prostornine 180 ml in 500 ml ter vrvice
dolžine 5 m.

OSREDNJI DEL

Otroci samostojno izdelajo napravo. Če potrebujejo pomoč, jim jo
nudim. »Telefonček« lahko poljubno okrasijo/pobarvajo. Otroci
preizkusijo svoj izdelek. Pri tem ugotovijo, kako dolžina vrvice in
velikost lončka vplivata na slišnost zvoka oziroma kdaj otroci bolje
slišijo svojega sogovornika in kdaj slabše.

ZAKLJUČNI DEL

Otrokom ponudim še en »telefonček«, ki sem ga izdelala sama.
Spodbudim jih, da opišejo, kako deluje. »Telefonček« tudi preizkusijo.
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PRILOGA 4: Priprava na četrto aktivnost
SKUPINA: rumena igralnica

STAROST OTROK: 5 let

ŠOLSKO LETO: 2013/2014

VZGOJITELJICA: Urša Urankar
TEMA

VIŠINA IN GLASNOST ZVOKA

METODI DELA: poslušanje, praktično delo
OBLIKI DELA: individualna, skupinska
SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 5 žebljev različne velikosti, vrvice (laks), ksilofon
CILJI
Otrok:
 ugotovi, da čim daljši je žebelj, tem višji je zvok, ki ga žebelj oddaja ob udarjanju nanj,


ve, da ob nežnem udarcu na isti žebelj slišimo tišji zvok, in obratno.

DIDAKTIČNA IZVEDBA

UVODNI DEL

Otrokom predvajam dve skladbi. Povprašam jih, v čem opazijo
razliko? Povem jim, da je ženski glas prve skladbe višji kot tisti, ki ga
poje ženska v drugi skladbi. Tej lastnosti rečemo višina. Kot
zanimivost dodam, da ženski glas, ki ga slišijo prvega, imenujemo
mezzosopran, drugega pa contraalt.

OSREDNJI DEL

Otrokom pokažem »instrument« (na vrvice privežem žeblje, ki si
sledijo od krajšega k daljšemu). Udarim na prvi in zadnji žebelj.

Spoznavanje višine zvoka

Povprašam jih, po čem se razlikujeta zvoka med sabo in kako dolžina
žeblja vpliva na višino zvoka. Opozorim jih na prejšnji dve skladbi in
povprašam, kje slišijo podobnost. Ugotovimo, da čim daljši je žebelj,
tem višji je zvok.

Spoznavanje glasnosti

Nato na isti žebelj udarim nežno in močno. Vprašam jih, kaj so opazili

zvoka

tokrat. Kakšna je razlika med prvim in drugim zvokom? V
nadaljevanju otrokom predstavim ksilofon. Raziskavo o višini in
glasnosti zvoka ponovimo tudi s ksilofonom.

ZAKLJUČNI DEL

Otroke usmerim, da tudi sami zaigrajo na oba instrumenta, in sicer po
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naslednjih navodilih:


tako, da bo zvok glasnejši od tistega, ki ga pokažem;



tako, da bo zvok enake višine;



tako, da bo zvok nižji/višji;



tako, da bo zvok enake višine, a glasnejši;



tako, da bo zvok nižji/višji, a glasnejši/tišji.
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PRILOGA 5: Priprava na peto aktivnost
SKUPINA: rumena igralnica

STAROST OTROK: 5 let

ŠOLSKO LETO: 2013/2014

VZGOJITELJICA: Urša Urankar
TEMA

IGRE Z ZVOKI

METODI DELA: igra, poslušanje
OBLIKA DELA: individualna
SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: mp3 predvajalnik s posnetimi zvočnimi učinki, sličice, ki
prikazujejo zvočne učinke, zvočni spomin (osem parov)
CILJI
Otrok:
 ustrezno poišče zvočne pare;


slišanemu zvoku ustrezno priredi reč, ki ga je povzročila.

DIDAKTIČNA IZVEDBA

UVODNI DEL

Otrokom predstavim dve novi igri, ki sem ju izdelala. To sta igri
ZVOČNI SPOMIN in KAJ SLIŠIŠ. Opomnim jih tudi na pravila
posamezne igre.

OSREDNJI DEL
Iskanje zvočnih parov

Otroke povabim k igri.


ZVOČNI SPOMIN

Zvočni spomin sestavlja osem parov. V posodicah so: kovanec, žlička
pšeničnega zdroba, vata, eno seme fižola, dve semeni fižola, tri semena
fižola, žlička riža, žlica fižola. Istočasno se igrajo trije otroci. Otrok s
poskušanjem/tresenjem »ropotuljic« išče pare. Otrokom za začetek
ponudim šest parov, nato stopnjujem težavnost z ropotuljami s fižoli.
Prirejanje zvočnih
učinkov



KAJ SLIŠIŠ? (prirejanje zvokov k sličicam)

Na zgoščenki so posnetki različnih zvočnih učinkov, ki jih otroci
slišijo v vsakdanjem življenju. Razdelila sem jih pod teme v gozdu
(glasovi živali – medved, sova, volk, trk žolne na deblo, veter, dež,
hoja po snegu), v hiši (tiktakanje ure, pralni stoj, zvonjenje telefona,
trkanje na vrata, zvonec, tekoča voda iz pipe, motorna žaga) in v mestu
(sirena gasilskega vozila, piščalka, hupa, vlak, alarm vozila, cviljenje
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zavor, vodomet). Zvoku, ki ga slišijo, morajo prirediti sličico z rečjo,
ki je oddala ta zvok. Sličice urejajo v takem zaporedju kot slišijo
zvočne učinke.
ZAKLJUČNI DEL

Z otroki se posedemo v krog. Spodbudim jih k aktivnemu sodelovanju
pri zaključnem pogovoru o dejavnostih, prek katerih so spoznavali
lastnosti zvoka. Otrokom postavljam vprašanja, ki se nanašajo na
ponovitev ključnih pojmov, ki naj bi jih usvojili. Tistemu, ki vržem
žogico, lahko nanj odgovori. Ponudim jim možnost, da tudi sami
postavijo vrstnikom kakšno vprašanje. Ob koncu jih povprašam, kaj
jim je bilo najbolj všeč/ni bilo všeč in kaj bi radi še spoznali oziroma
izvedeli o zvoku.
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