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POVZETEK 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem najprej povzela, kar o obravnavi elektrike najdemo 

v literaturi (Labinowicz, Driver) in posebnosti obravnave teme v predšolskem obdobju. 

Predstavila sem pojem elektrika oziroma električni tok in nekaj preprostih naprav, ki delujejo 

na elektriko, vire in pojem električna energija. 

 

V empiričnem delu sem najprej predstavila vprašalnik za ugotavljanje otroških predstav v 

zvezi z elektriko. Na osnovi analize rezultatov ankete, pridobljenih z individualnimi intervjuji, 

sem pripravila sklop dejavnosti za spoznavanje električnega kroga in jih otrokom predstavila 

prek poskusov. Po končanih dejavnostih sem ponovno preverila otroške predstave o 

električnem krogu in primerjala rezultate pred in po testu. 
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ABSTRACT  

 

In the theoretical part of my thesis, I first summarized what can be found in literature 

concerning electricity treatment (Labinowicz, Driver) and  particularities of topics treatment 

in a preschool period, as well. I presented the concepts of electricity and electrical current, 

respectively, and several simple devices that operate on the basis of electricity, sources and 

the concept of electric energy.  

 

In the empirical part I first presented the questionnaire for identification of children's 

understanding of the concept of electricity. Based on the survey results analysis, obtained 

with individual interviews, I prepared the set of activities for getting to know the electrical 

circuit, and presented them to the children via experiments. After that, I’ve checked the 

children’s perception of electricity again and made the comparison of the results before and 

after the test.   
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1 UVOD 

Elektrika je v vsakdanjem življenju življenjskega pomena. Z njo smo povezani od rojstva 

naprej. Prav je, da otroci že v prvih letih spoznajo osnovne pojme iz elektrike, saj jim je 

elektrika stalna spremljevalka v življenju. Ne smemo dopustiti, da otroci ne poznajo osnovnih 

pravil in zakonitosti ravnanja z električnimi napravami ter da jim je električna energija nekaj 

samoumevnega. Želim jim razložiti, kako električna energija nastane, kako se prenaša in kako 

jo uporabljamo. Otroci se novitet učijo s poslušanjem, raziskovanjem in odkrivanjem. Razlaga 

mora biti razumljiva in letom primerna. Otrokom sem izdelala priprave, s katerimi sem jim na 

zanimiv in svojevrsten način prikazala delovanje preprostih električnih krogov. 

Za naslov diplomskega dela Predšolski otroci spoznavajo električni krog sem se odločila, ker 

sem pri svojem delu v vrtcu opazila, da otroke to zanima in je njim še dokaj neznana tema. S 

pomočjo literature in izvedene ankete sem otrokom pripravila dejavnosti v povezavi z 

električnim krogom. Spodbudila sem jih k razmišljanju, da so že znana dejstva povezovali z 

novimi spoznanji v celoto. 

1.1 Vloga elektrike v vsakdanjem življenju 

Elektrika je na začetku 20. stoletja začela prihajati v naše domove. Tudi otroke že od samega 

rojstva spremlja elektrika in vse, kar je z njo povezano. Danes pa brez elektrike ne bi znali 

živeti, saj smo odvisni od nje. V stanovanjih imamo električno napeljavo, na katero lahko  

priključujemo različne električne naprave: luči, gospodinjske naprave, televizijske, radijske 

aparate, računalnike (Elektrika, svetloba in snov, 1997: 7). 

Če ne bi imeli elektrike, bi svoje življenje morali spremeniti. Ne bi bilo naprav, ki delujejo na 

elektriko, pač pa bi bilo treba razmisliti o drugačnih možnostih kuhanja, sporazumevanja, 

ogrevanja …  

Vsaka oseba v današnjem času je zelo izgubljena, ko zmanjka elektrike. Šele, ko smo brez 

nje, se zavemo, kaj nam pomeni. Od nje smo popolnoma odvisni. Ni razsvetljave, ne moremo 

gledati televizije in upravljati z računalniki, ustavijo se ure, mobilnih telefonov ni mogoče 

napolniti. Vse to pa poglobi medsebojne odnose, saj ljudje stopijo skupaj in več komunicirajo 

med seboj. 

Kaj pa včasih, ko je ljudem ugasnil ogenj in so morali čakati, da je udarila strela, ki je zanetila 

ogenj. Od tega je minilo kar nekaj časa, da so se ljudje naučili elektriko koristno uporabljati. 

Ko je Američan Thomas Alva Edison izdelal prvo uporabno električno žarnico, pa se je 

električna industrija začela razvijati in širiti na vsa področja, kjer človek deluje.  
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1.2 Ravnanje z električnimi napravami 

Električni tok je človeku lahko nevaren, in zato je treba z električnimi napravami ravnati zelo 

previdno. Predvsem je pomembno, da se električnih naprav ne dotikamo z mokrimi rokami in 

ne puščamo prižganih naprav v bližini vode. Znano je, da elektrika in voda ne sodita skupaj. 

Električni vodniki morajo biti izolirani, preprečiti pa moramo, da voda ne pride v stik  z 

vodniki. Če je električna naprava ali priključek poškodovan, se ga ne dotikamo. 

Električni grelci naj bodo vedno prižgani le, ko smo v bližini. Ne smemo jih puščati 

prižganih, ko gremo od doma, saj lahko hitro zanetijo požar.  

Ko sami popravljamo ali delamo z elektriko, moramo pred vsakim posegom izklopiti ustrezno 

varovalko, tako da napeljava ni pod električno napetostjo. Preden začnemo uporabljati novo 

električno napravo, moramo skrbno prebrati navodila za uporabo. Če nismo usposobljeni za to 

področje, električnih naprav ne smemo popravljati sami. Slabo popravljena naprava lahko 

povzroči eksplozijo ali požar 

(povzeto po: http://www.mojprihranek.si/nasveti/previdno-z-elektriko.html). 

V primeru, da elektrike zmanjka, moramo izklopiti pomembne električne naprave (televizija, 

računalnik …). Ko bo tok zopet stekel, se lahko naprave poškodujejo, če so takrat vklopljene. 

1.3 Nevarnosti elektrike doma in v vrtcu 

Brez elektrike je danes praktično nemogoče živeti. Elektrika ni prinesla le ugodnosti, pač pa 

tudi nevarnosti, ki so z njo povezane (Priročnik za varno in zdravo delo, 2002: 143). 

Če imamo doma otroke, moramo biti pozorni, da imajo vse vtičnice varnostne pokrovčke, ki 

otroka varujejo pred neželenimi poškodbami. To velja tudi v vrtcu. Še boljše je, če so vtičnice 

tako visoko, da otrok nima dostopa do njih. Nenevarno pa je za otroke igranje z baterijami, saj 

je njihova napetost od 1,5 do 9 volta. 

Električna napetost je lahko izredno nevarna. Že napetost 50 V pri dotiku s suho človeško 

kožo povzroči fibrilacijo srca, če skozenj teče električni tok. Poleg tresenja nam lahko 

povzroči opekline, nepravilno delovanje srca, nezavest, v hujšem primeru lahko tudi smrt. 

Nevaren je predvsem električni tok, ki teče skozi človeško telo. Kljub temu, da so višje 

napetosti bolj nevarne kot nižje, se večji del nesreč zgodi z napetostjo 230V, ki jo tudi največ 

uporabljamo (Priročnik za varno in zdravo delo, 2002: 146 - 148). 

1.3.1 Ravnanje v primeru nesreče 

Električni udar ni vedno takoj smrten, vendar pa zaradi krčenja mišic, ki je posledica prehoda 

električnega toka skozi telo, običajno ne moremo izpustiti dela pod napetostjo. Nikoli se ne 

dotikamo osebe pod napetostjo z golimi rokami, ker bomo tudi sami doživeli električni udar, 

ki je lahko usoden tako za prizadetega kot tudi za nas. Lahko pa si pomagamo s pomočjo 

izolirnih podlog ali palic iz lesa (Priročnik za varno in zdravo delo, 2002: 168). 

http://www.mojprihranek.si/nasveti/previdno-z-elektriko.html
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V primeru nesreče najprej izklopimo tok. Obrniti moramo stikalo ali pa odklopiti glavno 

varovalko v prostoru (Derganc, 1994: 249). 

Če ponesrečenec ne diha, začnemo z umetnim dihanjem. Takoj je treba poklicati zdravnika. 

Na poti do bolnišnice je treba nadaljevati z umetnim dihanjem. Navadno so tisti, ki se 

ponesrečijo z električnim tokom, le navidezno mrtvi. Pomembno je tudi odpeti ozka zapeta 

oblačila, vendar ponesrečenca ne slečemo (Derganc, 1994: 251). 

2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Povzetek iz literature 

Z raziskovanjem otrokovega razumevanja električnega kroga se je ukvarjal že Piaget. 

Predlagal je dejavnosti, ki so opisane v naslednjih odstavkih. 

Raziskovanje baterij in žarnic 

Raziskava je bila izvedena pri otrocih in mladostnikih. Vsak otrok je dobil baterijo, žarnico in 

žico. Motivirali so jih, da poskušajo sestaviti elemente tako, da bo žarnica zasvetila. Poudarek 

je bil na tem, da otrok sam odkrije povezavo. Ne smemo mu pokvariti veselja, da tega ne bi 

odkril sam (Labinowicz, 2010: 211). 

Odkritje pojma električni krog 

Otrokom se razdelijo listi, kjer so v različnih kombinacijah narisane postavitve baterije, 

žarnice in žice. Ugotoviti morajo pri katerih kombinacijah žarnica zasveti in pri katerih ne. 

Otroci, medtem ko primerjajo rezultate in oblikujejo pravila, vzamejo večkrat v roke 

pripomočke, da preverijo svoja opazovanja (Labinowicz, 2010: 213). 

Uporaba in razširitev pojma tokokrog 

Otrokom je bil podan problem – prižgati žarnico z baterijo in dvema žicama, ampak ne smejo 

dveh žic povezati v eno, ker to ne bo poštena rešitev. Otroci se kljub temu zatekajo k 

»nepošteni« rešitvi (Labinowicz, 2010: 214 – 215). 

Preizkušanje prevodnosti 

Dodali so še tretjo žico in s tem se otroke spodbudi k ugotavljanju prevodnosti različnih 

predmetov. Otroci so ugotovili, da položaj žarnice ni pomemben. Pomembno je samo to, da se 

žarnica dotika električnega kroga ob strani in na koncu (Labinowicz, 2010: 215 - 216). 
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Raziskava  

Otrokom je bilo ponujenih še več predmetov, učiteljica pa jih je spodbujala, da so v parih 

naredili svoj električni krog. Otroci so ugotovili, da več baterij povzroči, da žarnica bolj sveti. 

Za nastajanje novih predstav o električnem krogu so uporabili drevo idej (slika 1). Učenci so 

preko različnih dejavnosti razširili svoje poznavanje. Učiteljica pa je zaznala tudi njihovo 

kritično mišljenje in vztrajnost (Labinowicz, 2010: 217 – 223). 

 

 
Slika 1: Drevo idej (Labinowicz, 2010: 221)  

Pri poskusih s problemi iz vsakdanjega življenja so učenci pridobili zanimive izkušnje. 

Načrtovali so poskuse, razlagali podatke ter vrednotili svoje postopke. Eksperimenti so 

nekaterim pomagali, da so se približali formalnemu razumevanju nadzora nad eksperimentom 

(Labinowicz, 2010: 229). 

 

Elektrika v preprostem električnem krogu 

Mnogi odrasli priznajo, da delovanja električnega kroga ne razumejo. V tem poglavju teče 

beseda o najbolj pomembnih sestavnih delih preprostih električnih krogov, kot so baterija, 

upor,  žarnica (porabnik), ampermeter in voltmeter. 

Otroke so prosili, da opišejo električni tok, napetost in energijo. Kot najbolj očitno se kaže 

dejstvo, da imajo zelo veliko težav pri razlikovanju konceptov. Številni otroci si ustvarijo 

predstave o električnem toku že pred začetkom pogovora o tej temi. Ugotovili so, da prvič, 

mnogi otroci pojme, kot so energija, električni tok, moč, elektrika, naboj in napetost, 

uporabljajo sinonimno. In drugič, da nekateri otroci pri tem uporabljajo konceptualne modele, 

s katerimi te pojme osmislijo in tako mislijo, da so te pojave »razumeli«. Raziskovalci so tudi 
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ugotovili, da so ti modeli razumevanja, ko so enkrat oblikovani, zelo trdovratni in odporni na 

učno razlago (Driver, 1985: 33 – 34).  

Pri sodobnem pouku uporabljamo eksperimente, zato da bi učencem omogočili aktivno 

spoznavanje preprostih električnih krogov in konceptov, povezanih z njimi. Ne obstaja neko 

univerzalno sprejeto zaporedje obravnave te teme. V ZDA se otroci najprej učijo o konceptu 

električne energije, šele potem se lotijo učenja o električnem toku. Koncept upora se običajno 

poučuje v povezavi z električnim tokom. Pri razlagi napetosti pa imajo učitelji večje težave, 

ker je napetost bolj abstrakten koncept. Zato naj bi se pouk o napetosti raje preložil na višje 

razrede, kjer bodo otroci spregovorili tudi o Ohmovem zakonu in izračunih moči ter energije 

(Driver, 1985: 33 – 34). 

Izhodišča za obravnavo električnega toka 

Predstave, ki jih otroci pridobijo v praktičnih prikazih o električnem toku, jim olajšajo 

razumevanje baterije, žice in luči. Predstava, ki jo imajo otroci pred začetkom učenja o 

elektriki, in mnogi tudi še kasneje v višjih razredih, je, da obstajata izvor, torej baterija, in 

uporabnik, kot sta žarnica ali motor. Otroci menijo, da je elektrika, električni tok, volti, 

energija, »sok« ali karkoli že shranjena v izvoru in teče k cilju, kjer je porabljena. V 

električnem krogu je baterija aktivni dajalec električne energije, naboj pa prejemnik električne 

energije. Otroci pa pogosto prejemnika imenujejo kot jemalca, s poudarkom potrebe, ki jo ima 

do baterije (Driver, 1985: 34 – 35).  

»Kot pravi Driverjeva, so se številni raziskovalci ukvarjali z otroškimi predstavami o 

elektriki«. Pred začetkom formalnega pouka so jim dajali ustrezna navodila, kaj narediti z 

žarnico, baterijo in žicami. Mnogi otroci so pri tem imeli velike težave.  

Otroški koncepti o tem, kaj je tisto, kar je porabljeno, so zelo nejasni in tudi ni vedno očitno, 

kaj otroci mislijo s pojmi, ki uporabljajo za razlago. V zgodnjih stopnjah formalnega učenja 

se elektriki in električnemu toku namenja največ pozornosti predvsem s stališča sposobnosti 

skladiščenja električnega toka in njegovi porabi. V neki nemški študiji se je 85% vseh 

vprašanih otrok, starih od 13 do 15 let, po zaključenem pouku o električnem toku strinjalo s 

trditvijo, da je: »v vsaki novi bateriji shranjena določena količina električnega toka in da bo 

električni tok, ki je shranjen v bateriji, po določenem času porabljen«. Tako misli tudi 40% od 

36 študentov, ki so se odločili za študij učitelja fizike (Driver, 1985: 34 – 35).  

 

 

 

 

 

 



6 
 

Popularni konceptualni modeli za električni tok v preprostem električnem krogu 

Za razlago »izvor – porabnik« se otroci poslužujejo enega ali več različnih modelov 

tolmačenja. Prikazani so modeli, ki so pri otrocih najbolj priljubljeni (slika 2). 

a) nesklenjeni enopolni tokokrog, 

b) sklenjeni tokokrog z nasprotnima tokovoma, 

c) model oslabitve električnega toka, 

d) model  delitve električnega toka, 

e) klasični električni tokokrog. 

 

 

Slika 2: Prikaz konceptualnih modelov za električni tok (Driver, 1985: 35) 

Z 11-letno deklico so opravili eksperimente. Pri tem so uporabili popolnoma iztrošeno 

valjasto baterijo, na katero so na različne načine pritrdili žice in žarnice za ročno svetilko. 

Deklici so razložili, da je baterija popolnoma prazna in da želijo, da jim pove, ali bo žarnica 

zasvetila, ko jo bodo pritrdili na polno baterijo. Ugotovili so, da na njene odgovore močno 

vplivajo njene predstave o različnih funkcijah delov baterije in žarnice. Dejala je, da » konica 

žarnice oddaja energijo do žarnice«, in se ob navoju pri žarnici spraševala … »ali pomaga, da 

se elektrika tam ustavi? Ustavi v žepni svetilki?« Verjela je, da jeklena konica ali čepek na 

koncu baterije oddaja energijo do kateregakoli objekta, hkrati pa ni vedela, kakšno vlogo ima 

konica ali čepek na drugem koncu baterije. (Driver, 1985: 35 – 40). 
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Napetost v električnem krogu 

Otroci imajo velike težave pri razločevanju električnega toka in napetosti. V nemški raziskavi 

so učencem zastavili vprašanje, na katerega so lahko odgovorili z »drži« in »ne drži«: a) 

napetost se lahko pojavi neodvisno od velikosti električnega toka in b) napetost je del 

električnega toka. Približno 2/3 od 400 otrok starih od 13 do 15 let je odgovorilo, da je trditev 

a) napačna in trditev b) pravilna (Driver, 1985: 44 – 46). 

Analogije in učenčevo razumevanje 

Učitelji radi uporabljajo analogije pri poučevanju električnega toka, pri čemer je 

najpogostejša analogija z vodnim krogom (Driver, 1985: 46 – 47). 

Poučevanje osnov elektrike 

Mehanizme preprostega električnega kroga naj bi razumeli vsi, vendar večini zadostuje, da so 

seznanjeni s pravili za varno uporabo električnih naprav in koristnosti elektrike. Slika 3 

prikazuje analogijo preprostega električnega toka in sistema ogrevanja (Driver, 1985: 47 – 

49). 

 

Slika 3: Analogija preprostega električnega toka in sistema ogrevanja (Driver, 1985: 49) 

 

2.1.1 Posebnosti obravnave električnega kroga v predšolskem obdobju 

Otroci v predšolskem obdobju še nimajo predstave o električnem krogu. Ob besedi krog 

večina otrok dobi asociacijo na geometrijski lik. Z dodatnim spodbujanjem preko lahkih 

vprašanj jih usmerimo v pravo smer. Skoraj vsi otroci vedo, da za delovanje mobitela, otroške 

igrače, TV daljinca potrebujemo baterijo. Vedo tudi, da je treba baterijo zamenjati, če stvar ne 

deluje. 

Otrokom je najlažje predstaviti električni krog na praktičen način. Pripravimo baterijo, 

žarnico in žico. Ko je vse pravilno povezano, otroci vidijo rezultat, žarnica zasveti. Tako 

najlažje, skozi igro, spoznajo električni krog. 
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2.2 Pojem elektrika oziroma električni tok 

2.2.1 Električni krog 

Električni krog je sestavljen iz porabnika, prevodnika in vira. Za vir lahko uporabimo različne 

galvanske člene, baterije, generatorje ali akumulatorje. Pri delu z otroki v vrtcu kot vir 

uporabljamo samo baterije. V električni krog lahko vključimo tudi stikala in varovalke. 

Da električni tok teče neprekinjeno, mora biti električni krog sklenjen, imeti pa moramo tudi 

ustrezen vir napetosti, ki lahko poganja električni tok (povzeto po: 

http://elektrotehnika.wikispaces.com/Kaj+je+elektri%C4%8Dni+krog%3F). 

V električni krog lahko vežemo več porabnikov hkrati na različne načine; ločimo zaporedno 

in  vzporedno vezavo. 

2.2.2 Električni tok 

Električni tok je bolj ali manj usmerjeno gibanje električnih delcev, npr. curek elektronov v 

katodni cevi, v kovini (vsebuje proste negativne elektrone), v raztopini elektrolita (gibljivi 

kationi s pozitivnim nabojem in negativnimi anioni). Električni tok lahko prenaša tudi vodni 

slap, katerega kapljice se s trenjem naelektrijo (Kladnik, 2001: 58). 

Poznamo dve vrsti električnega toka, enosmerni in izmenični električni tok. Električni tok 

steče, ko je sklenjena pot, ki jo imenujemo tokokrog.  

Jakost električnega toka je odvisna od napetosti in upora sestavnih delov tokokroga. Merimo 

ga z ampermetri. Enota pa se imenuje po francoskem znanstveniku Andre Marie Amperu-

amper. 

Prevodniki električnega toka so: 

- kovine, 

- raztopine, 

- ionizirani plini … 

Izolatorji električnega toka ne prevajajo. Sem spadajo: 

- guma, 

- porcelan, 

- steklo, 

- PVC … 

 

 

 

 

http://elektrotehnika.wikispaces.com/Kaj+je+elektri%C4%8Dni+krog%3F
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Električni tok ima naslednje učinke: 

- toplotne: električni grelniki (pečica), 

- svetlobne: svetila (luč), 

- magnetni: elektromotorji, 

- kemični učinek: elektroliza 

(povzeto po: 

http://elektrotehnika.wikispaces.com/U%C4%8Dinki+elektri%C4%8Dnega+toka). 

2.2.3 Električna energija 

Električna energija se kot električno delo prenaša z električnim tokom v tokokrogu. Kot 

pojem se lahko nanaša na več tesno povezanih oblik energije (energija v električnem polju, 

potencialna energija električnega naboja, energija električnega toka). Je med najbolj 

uporabnimi oblikami energije. V vsakdanji uporabi za prejemanje električne energije 

vzpostavimo tokokrog tako, da napravo priključimo v vtičnico. 

Z električno energijo napajamo električne stroje, ki so vse bolj pomembni pripomočki za 

življenje. Z električnimi stroji električno energijo pretvarjamo v mehansko delo skoraj brez 

izgub. V grelnih napravah se lahko pretvori tudi v toploto. Električna energija je potrebna tudi 

za kemijske procese kot sta na primer pridobivanje klora in aluminija. Postala je nepogrešljiva 

za razsvetljavo (povzeto po: http://sl.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dna_energija). 

 

Električna energija ima tudi slabo stran. Neposredno je namreč ne moremo skladiščiti. Lahko 

jo skladiščimo v obliki kemične energije v akumulatorjih. Problemi gospodarnosti naprav za 

skladiščenje električne energije so nizek izkoristek, visoka cena in teža. Kljub temu pa so 

akumulatorji pogost sestavni del električnih aparatov, zlasti prenosnih, in vozil (povzeto po: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dna_energija). 

2.2.4 Kaj je baterija? 

Baterija je priprava za shranjevanje energije. Sestavljena je iz več galvanskih členov. 

Poznamo veliko različnih vrst baterij. Kemijska reakcija v baterijah poganja električni tok. 

Baterije so varne in jih lahko prenašaš naokoli (Cash, Taylor, 1992: 12). 

Prvo baterijo je izdelal italijanski znanstvenik Alessandro Volta. Izdelal jih je iz dveh ploščic 

iz različnih kovin, med katerima je bila prevodna tekočina. 

2.2.5 Žarnica 

Žarnica je pretvornik, v katerem se električna energija pretvarja v svetlobo in toploto. V 

žarnici je tanka kovinska nitka iz volframa, imenuje pa se žarilna nitka. Žarilna nitka zažari z 

bleščečo belo svetlobo, ko skoznjo teče tok in jo segreje. Takrat, ko se žarilna nitka dovolj 

segreje, zažari in žarnica oddaja svetlobo. Klasična žarnica odda 5% prejete energije v obliki 

svetlobe in 95% v obliki toplote. Prvo uporabno žarnico je leta 1879 izdelal ameriški izumitelj 

Thomas Edison (Parsons, 1999: 17). 

http://elektrotehnika.wikispaces.com/U%C4%8Dinki+elektri%C4%8Dnega+toka
http://sl.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dna_energija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dna_energija
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Obstajajo najrazličnejše oblike žarnic, ki se razlikujejo po obliki in velikosti. Ločimo jih tudi 

po sestavi: 

- klasične žarnice na žarilno nitko, 

- halogenske žarnice, kjer volframovo nitko obdaja halogenski plin, 

- varčne sijalke, ki ne oddajajo svetlobe z žarenjem ampak s sevanjem, 

- LED sijalke – energijsko varčne, narejene iz LED diod. 

2.3 Nekaj preprostih naprav, ki delujejo na elektriko 

Marsikdaj se vprašamo, kako delujejo nekatere naprave na elektriko. Tako je tudi pri otrocih v 

vrtcu. V naslednjih točkah so razlage o preprostih napravah, ki delujejo na elektriko. 

2.3.1 Kako se v bojlerju greje voda? 

Električni bojler segreva vodo z električnim tokom. Bojler je zaprt kotel, v katerem je 

nenehno voda. V sredini bojlerja je električni grelec. Ko vklopimo tok, ta segreje grelec, 

grelec pa vodo do tiste temperature, ki smo jo želeli (Povej zakaj, 1986: 133). 

2.3.2 Kako gre prah v sesalec? 

Sesalec ima motor, ki ga poganja elektrika. Ta motor poganja vijak, ki se zelo hitro vrti in 

vsrkava zrak. Z zrakom pa v sesalec prihaja tudi prah. 

2.3.3 Kako deluje žepna svetilka in luč? 

Svetilka in luč v stanovanju sta zanimivi za otroke, saj nazorno vidijo, da se s pritiskom na 

stikalo svetilka ali luč prižge oziroma ugasne. Nastane svetloba ali tema. Srečni so, da s 

pritiskom na stikalo lahko to povzročijo. Žepna svetilka deluje s pomočjo baterij. Sestavljena 

je iz ohišja s stikalom, žarnice in baterije. Njene prednosti so, da je majhna, priročna in ima 

lahek vir energije. Ima tudi to slabost, da se izrabi baterija. Svetila v stavbah in na ulicah 

potrebujejo napajanje iz elektrarn. V vsakdanji uporabi zelo preprosto sklenemo tokokrog 

preko stikala. 

2.3.4 Kako potuje glas skozi  telefon? 

Čeprav lahko glas slišimo na velike daljave, zvok ne potuje po telefonski žici. Glas prenaša 

od ene do druge slušalke električni tok po žicah. Poznamo že telefon brez žic, kjer glas 

prenašajo radijski valovi. Mikrofon v navadnem telefonu spreminja zvočne valove v 

električne nihaje, ki po žicah potujejo do sogovornika, kjer se električni nihaji v zvočniku 

slušalke spet spremenijo v zvočne valove. Tako se slišimo preko telefona (Povej zakaj, 1986: 

122). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Cilji raziskave:  

- Ugotoviti, kakšne predstave imajo otroci o električnem krogu, bateriji, baterijski 

svetilki, električni energiji, 

- Sestaviti sklop dejavnosti na temo električni krog, 

- Preveriti vpliv dejavnosti na otrokove predstave o delovanju električnega kroga, 

bateriji, baterijski svetilki, električni energiji. 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

1. Koliko otrok ve, katere so nujne sestavine delujočega električnega kroga? 

2. Koliko otrok zna sestavine električnega kroga povezati v delujoč električni krog? 

3. Koliko otrok pozna pomen baterije (vira) v električnem krogu? 

4. Koliko otrok ve, da je za delovanje električnih naprav potrebna energija? 

3.3 Metode dela 

Predstave otrok o električnem krogu sem ugotavljala z individualnimi intervjuji pred učnim 

posegom in po njem. Rezultate predhodnih intervjujev sem uporabila za oblikovanje učnega 

posega, rezultate intervjujev po posegu pa za analizo uspešnosti posega ter kritično refleksijo. 

Dobljeni podatki so besedno izraženi, urejeni ter predstavljeni v tabelah in grafičnih prikazih. 

3.4 Vzorec merjencev 

Raziskavo in dejavnosti sem izvedla v skupini 19 otrok, v 2. starostnem obdobju, starih od 3 

do 6 let. V skupini je bilo 10 dečkov in 9 deklic. 

3.5 Vprašalnik za ugotavljanje otroških predstav o električnem krogu pred dejavnostmi 

Sestavila sem anketni vprašalnik in z njim ugotavljala otroške predstave o električnem krogu. 

Otrokom sem vprašanja zastavljala individualno pred in po dejavnostih. V točki 3.8 bom 

predstavila dobljene rezultate in jih med seboj primerjala. 

Anketni vprašalnik za individualne intervjuje: 

1. Ali si že kdaj slišal/a za električni krog? Kaj misliš, kaj je električni krog? 

2. Kaj misliš, kaj je baterija? Za kaj jo lahko uporabimo? 

3. Tule imam žarnico, ki bi jo rada prižgala. Kaj misliš, kaj vse potrebujem, da bo žarnica 

zasvetila?  V množici ponujenih predmetov so žarnica, žice, baterije, stikalo, vžigalice, 

lesene palčke. 

4. Prosim, sestavi stvari, ki si jih izbral/a tako, da bo žarnica zasvetila.  
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5. Zakaj potrebujemo elektriko doma? 

6. Kaj misliš, od kod dobimo elektriko doma? 

7. Kaj misliš, kako pride elektrika k nam domov? 

3.6 Dejavnosti za spoznavanje električnega kroga 

Pred dejavnostmi sem dala otrokom nalogo, da narišejo električni krog. Povedala sem jim tudi 

nekaj opornih točk: žarnica, baterija in tako bogatila tudi njihovo besedišče. Večini otrok je 

bil električni krog popolnoma neznana beseda. Otroci so risali tisto, kar so razumeli (krog). 

Nekateri otroci (manjšina), pa so ga zelo dobro poznali. Risali so baterijo, črte in luč, hišo iz 

katere so napeljane žice...  

To me je presenetilo, saj je moje mnenje bilo, da večina otrok o električnem krogu ne ve nič, 

nekateri pa so že narisali dele električnega kroga. Vedeli so, da elektrika potuje po žici, da 

baterija daje energijo. Tipične otroške risbe pred posegom so prikazane na slikah 4, 5 in 6. 

 

 

 

  

 

 

 

Slika 4: Otroška risba pred 

posegom 

Slika 4: Otroška risba pred 

posegom 
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Slika 5: Otroška risba pred posegom 

 

Slika 6: Otroška risba pred posegom 

Za prikaz elementov, ki so potrebni za električni krog, sem doma izdelala ustrezne 

pripomočke in pripravila načrt za dejavnosti, pri katerih lahko sami preizkušajo, kateri 

predmeti prevajajo elektriko in kako deluje stikalo, ki ga vsakodnevno uporabljajo. Pripravila 

sem tudi dve igri, ki raziskovanje še popestrita. 

3.6.1 Otrok spoznava sestavine električnega kroga 

Otrok spoznava sestavine električnega kroga: 

 baterijo – vir električne energije, 

 žico – prenos električne energije, 

 žarnico – spozna, da porablja električno energijo in sveti. 
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Otroci spoznajo, da je vsak električni krog sestavljen iz treh osnovnih sestavin; razpolagajo s 

predmeti, sodelujejo in si pridobivajo nova znanja ter izkušnje. 

OPIS DEJAVNOSTI 

Otrokom sem prinesla posamezne sestavine (baterije, žarnice in žice). Razdelila sem jih v 

manjše skupine po tri zaradi lažjega rokovanja s predmeti. Otroke sem preko vprašanj vodila 

skozi dejavnost, vse pa so izvedli sami, brez moje pomoči. Vprašanja so bila enostavna: ali 

veš, kaj je svetilka; ali veš, kaj je stikalo; ali veš, kaj je baterija; zakaj žarnica sveti; kje 

dobimo električno energijo; ali električno energijo vidimo; kje nastane električna energija. 

Pripravljene sem imela tudi različne knjige o  električnem krogu, ki smo si jih z otroki 

pogledali po dejavnosti.  

UPORABLJENE METODE 

Uporabila sem metodo: 

 eksperimenta (otroci so sami preizkušali posamezne sestavine električnega kroga), 

 pogovora (pogovarjali smo se o osnovnih sestavinah električnega kroga, otroke sem 

spodbujala z različnimi vprašanji, preko knjig smo prišli do različnih spoznanj in 

ugotovitev), 

 opazovanja (otroci so dobro opazovali posamezne sestavine električnega kroga in 

dobro so opazovali slike v knjigah), 

 praktičnega dela (otroci razpolagajo s predmeti in jih skušajo povezati v neko delujočo 

celoto), 

 igre (ob učenju in novih izkušnjah so se otroci z razpolaganjem s predmeti spustili v 

igro in pri tem ustvarjali, prišli do novih spoznanj, novega znanja). 

OBLIKE DELA 

 skupinska 

SREDSTVA: 

 baterija 

 žica 

 žarnica 

 knjige v povezavi z električnim krogom 

ANALIZA 

Pred otroke sem postavila posamezne sestavine električnega kroga (baterijo, žico in žarnico). 

Razdelili smo se v manjše skupine zaradi lažjega rokovanja s predmeti. Začeli smo z 

vprašanjem, katere predmete vse imajo pred seboj. Kaj hitro smo prišli do skupnih ugotovitev, 

da so to baterija, žarnica in žica. Presenetil me je deček, ki govori albansko in je v skupini 

šele en mesec, ki je takoj pravilno povedal, da pred seboj vidi baterijo, kar drugi otroci niso 

ugotovili takoj. Spodbudila sem jih še z nekaj vprašanji: kaj bi lahko počeli s temi predmeti; 
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kje so jih že videli; kje jih uporabljamo in kako priključimo žarnico na baterijo, da le-ta 

zasveti.  

Dobila sem kar nekaj njihovih komentarjev: 

 v žarnici sta dve palčki, pa ta palčka gori; 

 žica – to nekam not vtakneš pa sveti; 

 baterija je za v igrače; 

 prižgali bi luč, pa televizijo gledal, NE – ja pa, ker je tudi v televiziji elektrika; v 

pastirju je tud elektrika; 

 smo mel doma sestavljene luči; 

 v bateriji je elektrika. 

Pogovorili smo se tudi o bateriji, in sicer o tem, da ni nevarna, ko jo uporabljamo. Če pa je 

prazna, jo odložimo v za to namenjene posode. Otroci so povedali, kje zbirajo baterije in kam 

jih lahko odnesemo.  

Nato smo si osnovne sestavine električnega kroga ogledali še na slikah in v knjigah (slika 8). 

Videli smo, da obstajajo različno velike žarnice, da si lahko sami izdelamo baterijo in da 

obstaja še veliko različnih poskusov o elektriki. Prišli smo do ugotovitve, zakaj sta v žarnici 

dve nitki, in otroci so kaj hitro povedali, da zaradi tega žarnica zasveti. Povedala sem jim, da 

ti dve nitki pretvorita elektriko v svetlobo. 

Nato sem jim zastavila še naslednja vprašanja: kdaj igrača ne dela več; kdaj žarnica ne sveti; 

kdaj se ustavi ura; ali daljinec dela brez baterije; ali ima mobitel tudi baterijo.  

Komentarji otrok: 

 k nimamo notr baterije, pa se loh tud fila 

 ko baterija ni več dobra; 

 ko zmanjka elektrike; 

 k vzamejo elektriko, da lohk popravjo; 

 k baterija postane rjava, če ni noter baterije; 

 ne, lahko samo na gumbih na TV prižgemo; 

 ura ma baterijo, če ni baterije; 

 mobitel ma signal. 

 

Presenetil me je njihov odgovor, da mobitel nima baterije, zato smo si skupaj pogledali, ali jo 

ima ali ne, in presenečeni so bili, ko so ugotovili, da jo ima. 

Po vsem tem spraševanju in pogovorih so otroci lahko samostojno delali z danimi predmeti. 

Kaj hitro so ugotovili, kako jih povezati skupaj. Pred tem pa je bilo tudi nekaj neuspešnih 

poskusov. Otroci so namreč hoteli na baterijo povezati samo žico, ne da bi vse to bilo 

povezano še z žarnico; žice so poskušali priključiti na baterijo vsepovsod, samo na kontakt 

ne; pri enem poskusu pa so žico povezali z žarnico in nato niso vedeli, kako naprej. Zelo 

zabavno in zanimivo jim je bilo, ko je žarnica svetila in ugašala.  

Ko so poskušali predmete povezati v delujoč električni krog, so ugotovili, da bodo morali 

sodelovati in si pomagati, da bo žarnica zasvetila. Ugotovili so tudi, da se je žarnica prižgala, 

ko je bila v stiku samo z baterijo. 
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Slika 7: Otroci spoznavajo osnovne sestavine električnega kroga 

 

 

Slika 8: Otroci iz knjig spoznajo posamezne sestavine električnega kroga 
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3.6.2 Enostavni električni krog 

Poskus je potekal podobno, kot je dejavnosti za spoznavanje električnega kroga zasnoval 

Piaget (Labinowicz, 2010). Najprej sem otrokom ponudila samo baterijo in žarnico. 

Spodbudila sem jih, naj ju sestavijo skupaj tako, da bo žarnica zasvetila. Nato sem jim dodala 

eno žico, šele na koncu so razpolagali z dvema žicama, baterijo in žarnico. 

Otroci so pri tem spoznali, da mora biti električni krog sklenjen in kako morajo sestavine med 

seboj povezati, če želijo, da se lahko po njem pretaka elektrika in da žarnica zasveti. 

CILJI 

 Otroci spoznajo, da mora biti električni krog sklenjen, če želijo, da žarnica sveti. 

 Otroci spoznajo enostavni električni krog. 

 Otroci razpolagajo s predmeti. 

 Otroci sodelujejo in si pridobivajo nova znanja ter izkušnje. 

UPORABLJENE METODE 

Uporabila sem metodo: 

 eksperimenta (otroci so sami preizkušali posamezne sestavine električnega kroga in jih 

postopoma sestavljali; spoznavali so, kako povežemo sestavine v električni krog), 

 praktičnega dela (otroci razpolagajo s predmeti in jih skušajo povezati v smiselno 

celoto), 

 igre (ob učenju in novih izkušnjah so se otroci z razpolaganjem s predmeti spustili v 

igro in pri tem ustvarjali, prišli do novih spoznanj, novega znanja). 

OBLIKE DELA 

 individualna in skupinska 

SREDSTVA 

 baterija 

 žici 

 žarnica 

 grlo za žarnico 
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ANALIZA 

Otroci so že pri predhodni dejavnosti spoznali osnovne sestavine električnega kroga. Želela 

sem ugotoviti, koliko stvari so si zapomnili, in ugotovila sem, da si otroci veliko zapomnijo. 

Najprej sem otrokom ponudila samo baterijo in žarnico, en fantek je takoj ugotovil, kako ju 

povezati skupaj, da je žarnica zasvetila. Nato so poskusili sestaviti električni krog še s 

pomočjo ene žice in na koncu z uporabo dveh žic, žarnice in baterije. Spoznali so, da žarnica 

ne zasveti, če ni sklenjenega električnega toka.  

Na vse možne načine so hoteli povezati baterijo, žarnico in žico (samo žarnico in baterijo; 

žarnico, baterijo in eno žico ter žarnico, baterijo in dve žici). Vse to prikazujejo slike 9, 10, 

11, 12. Otrokom je bilo hitro jasno, da je njihov cilj, da žarnica zasveti. Ker so prav vse 

ugotovili in sestavili pravilno, so cilj dosegli in žarnica je svetila. 

 

 

Slika 9: Tako so skupaj povezali žarnico in baterijo 
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Slika 10: Električni krog - žarnica in baterija 

 

Slika 11: Sestavljanje električnega kroga z eno žico, baterijo in žarnico 
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Slika 12: Sestavljanje električnega kroga z baterijo, žarnico in dvema žicama 

3.6.3 Električni krog s stikalom 

Otroci so pri dejavnosti spoznavali pomen stikala, ki ga sicer vsakodnevno uporabljajo. 

Otroci so tudi pri tej dejavnosti spoznali, da mora biti električni krog sklenjen, če želijo, da po 

njem teče električni tok in da žarnica zasveti, ko pritisnejo na stikalo. 

CILJI 

 Otroci spoznajo, da mora biti električni krog sklenjen, če želijo, da žarnica sveti ob 

sklenjenem stikalu. 

 Otroci spoznajo električni krog s stikalom. 

 Otroci spoznajo vlogo stikala v električnem krogu. 

 Otroci rokujejo s predmeti. 

 Otroci sodelujejo v skupini in si pridobivajo nova znanja ter izkušnje. 

 

 

 



21 
 

UPORABLJENE METODE 

Uporabila sem metodo: 

 Eksperimenta, 

 praktičnega dela (otroci z danimi predmeti razpolagajo in jih skušajo povezati v neko 

smiselno celoto), 

 igre (ob učenju in novih izkušnjah so se  otroci z razpolaganjem s predmeti spustili v 

igro in pri tem ustvarjali, prišli do novih spoznanj, novega znanja). 

OBLIKE DELA 

 individualna 

SREDSTVA 

 baterija 

 žice 

 žarnica v grlu 

 stikalo. 

ANALIZA 

Otroci so s to dejavnostjo še nadgradili predhodni. Na leseno podlago sem jim že pripravila 

posamezne sestavine (baterijo, žarnico, stikalo in žice), otroci pa so morali povezati žici na 

baterijo tako, da ob pritisku na stikalo žarnica zasveti. Na sliki 13 je prikazana lesena podlaga 

za to dejavnost. S to dejavnostjo sem hotela nadgraditi njihovo znanje in spodbuditi 

razumevanje o pomenu stikala, ki ga vsakodnevno uporabljajo. Ta dejavnost je bila otrokom 

zanimiva, ob tem pa so ugotovili, da je žarnica že slaba, saj je v njej žarela samo še ena nitka.  
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Slika 13: Lesena podlaga za dejavnost električni krog s stikalom 

Njihovi komentarji: 

 to mamo za luč prižigat, da nam žarnica zasvet; 

 še zmeri ne razumem, kako lahko elektriko spremenijo te žice v svetlobo; 

 to bi bla lahko igrača, bi en skos gor na stikalo skakov pa lučko prižigal; 

 A: a te je opeklo, B: ne no; 

 kaj pa, če te to strese; 

 aja zdej je ugasnjeno, morm prižgat; 

 Leja poglej, lahko z eno roko skupi držim z drugo pa stikalo prižigam; 

 men pa ne dela … a si prižgala stikalo? … ups nism, sem pozabila; 

 če pa dam žice stran pa ne dela; 

 kaj pa če dam skup samo eno žico?; 

 a če je takle električni krog narejen ne more lučka svetit – če nima baterije; 

 mene tole nič ne zatrese k za tole žico držim; 

 če daš stikalo na drugo stran se pa ugasne. 

Otroci so pri tej dejavnosti ustvarjali tudi svojo igro. Eden od dečkov je najprej komentiral: 

»Tko zdj sem gor nataknil vse.« Potem pa je začel s svojo igro: »Ugasni, prižgi, ugasni, prižgi 

... Nočko, dobro spančkite, dan, nočko …« 
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Slika 14: Električni krog s stikalom 

3.6.4 Test prevodnosti 

Otroci so najprej povedali svoje predvidevanja, katera sem zabeležila, potem pa so prevodnost 

posameznih predmetov še preizkusili. Na koncu preizkušanja smo se vrnili k zabeleženim 

predvidevanjem in preverili, kako dobro so otroci napovedali, kateri predmeti prevajajo 

elektriko in kateri ne. Predmeti za preizkušanje so bili: žica, les, radirka, papir, izolirana žica, 

žlica iz jekla. Izbrala sem tiste predmete, ki jih otroci že poznajo, izbrala pa sem več tistih, ki 

ne prevajajo elektrike. V zbirko predmetov sem jim dala dve različni žici, eno brez izolacije in 

drugo z izolacijo. S tem sem hotela, da ugotovimo, da lahko z izolacijo (s prevleko žice) 

preprečimo električni tok. 

CILJI 

 Otroci povedo svoje predvidevanje o prevodnosti posameznih snovi. 

 Otroci spoznajo prevodnike in izolatorje. 

 Otroci razpolagajo z danimi predmeti. 

 Otroci sodelujejo in si pridobivajo nova znanja ter izkušnje. 
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UPORABLJENE METODE 

Uporabila sem metodo: 

 eksperimenta, 

 praktičnega dela (otroci z danimi predmeti razpolagajo in poskušajo ugotoviti njihovo 

prevodnost), 

 igre (ob učenju in novih izkušnjah so se otroci z razpolaganjem s predmeti spustili v 

igro in pri tem ustvarjali, prišli do novih spoznanj, novega znanja). 

OBLIKE DELA 

 individualna 

SREDSTVA 

 baterija 

 žice 

 žarnica 

 grlo za žarnico 

 les 

 radirka 

 papir, 

 izolirana žica, 

 žlica. 
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Slika 15: Podlaga za dejavnost test prevodnosti 

ANALIZA 

Na leseno podlago, ki je prikazana na sliki 15, sem otrokom pripravila posamezne sestavine. 

Otroci so morali dodati še baterijo, potem pa smo začeli z njihovimi predvidevanji in nato s 

praktičnim izvajanjem dejavnosti. Dejavnost je vsak otrok izvedel individualno. 

Njihova predvidevanja: 

 DA NE NAJBRŽ BO 

ŽICA 8 2 3 

LES 3 9 1 

RADIRKA 2 10 1 

PAPIR 4 9 0 

IZOLIRANA ŽICA 10 3 0 

ŽLICA IZ JEKLA 5 5 3 

 

Ugotovila sem, da nekateri otroci zelo dobro razmišljajo. Znajo pravilno predvideti, kaj je 

prevodno in kaj ne. Njihove napovedi so bile zelo dobre. Eden od fantkov je rekel: » tud če bi 

dal te dva žebljička tuki skupi, bi žarnica zasvetla«, »tole bi tud mogl delat« – dal je dve žici 

brez izolacije in jih stisnil skupaj (slika 16). Vidi se, da nekateri otroci znanje prinesejo že od 

doma.  
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Slika 16: Test prevaja ali ne? 

 

Slika 17: Žlica prevaja električni tok 
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Kar nekaj otrok je rezultate napačno predvidelo in so bili ob eksperimentiranju prav 

presenečeni. Dejavnost smo zaključili tako, da smo ponovno pregledali tabelo in zabeležili 

kateri predmeti prevajajo električni tok in kateri ne.  

3.6.5 Igra mirna roka 

Cilj igre mirna roka je, da se otrok z obročkom, s katerim potuje po zaviti žici, ne dotakne le-

te. Če mu roka zatrepeta, se obroček dotakne zavite žice, električni krog se sklene, električni 

tok steče po žicah in žarnica zasveti. Igralcu štejemo, kolikokrat se dotakne žice oziroma 

kolikokrat mu žarnica zasveti. Cilj igre je, da se brez dotika žice prepotuje ovinkasta pot. 

CILJI 

 Otrok spoznava električni krog. 

 Otroci se igrajo 

 Otrok razvija motorične spretnosti in natančnost. 

UPORABLJENE METODE 

Uporabila sem metodo: 

 praktičnega dela, 

 igre, 

 opazovanja. 

OBLIKE DELA 

 individualna, skupinska 

SREDSTVA 

 lesena podlaga 

 baterija 

 žarnica 

 upogljiva gola žica 

 žica z obročkom. 

ANALIZA 

Na leseno podlago sem otrokom pripravila igro mirna roka (slika 18) in otroke povabila k 

sodelovanju. Ker so sklenjen električni krog spoznali že pri predhodnih dejavnostih, sem jih 

povprašala, v kakšnih okoliščinah žarnica zasveti. Seznanim jih s pravili igre in jim pokažem 

potek igre. 
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Slika 18: Lesena podlaga za igro mirna roka 

Igra jih je zelo navdušila, kmalu so ugotovili, da morajo biti zelo natančni, vztrajni in da se 

morajo potruditi, da pot izpeljejo brez dotika žice. Nekaj otrok je bilo prav vztrajnih, drugi pa 

so kmalu obupali, se prijeli za glavo in podobno. Ena deklica je malo spremenila pravila igre 

tako, da mora žarnica ves čas svetiti. 

Nekateri otroci so podvomili v varnost oziroma nevarnost prijemanja žice. Bali so se, da bi jih 

kaj streslo, a so kmalu ugotovili, da je igra čisto varna. 

Nekaj njihovih komentarjev: 

 dvakrat se mi je zasvetila, joj to je težko; 

 bolj greš počas, bolj ti uspe; 

 to je težko, to sploh ne gre; 

 ane če bi bla pa tuki okol plastika pol pa ne bi svetla žarnica; 

 enkrat mi je pa čist mal žmrknila; 

 bom probu, da mi nikol ne bo zasvetla, pol bom pa probu še tko da mi bo skos svetla; 

 to je pa taka igrca k ti lučka ne sme zasvetit, sm mislu da bo to lahko pa ni tko lahko; 

 hočem da mi nč ne svet, skos mi svet no; 

 a lohk dam obroček na drugo stran, mi bo šlo lažje. 

Otroci, ki so vztrajali pri igri, so se k njej večkrat vrnili, tisti malo manj vztrajni pa so 

potrebovali kar nekaj spodbud, da so nadaljevali z igro. Zahtevnost igre je bila ravno pravšnja 

za njihovo starost. 
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Slika 19: Igra mirna roka 

 

Slika 20: Igra mirna roka za vztrajne in natančne 
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3.6.6 Električni kviz 

Električni kviz je igra pri kateri otroci povezujejo pare. Delujoč električni krog oziroma 

žarenje žarnice je indikator za pravilno določanje parov. Pripravila sem tri različne podloge z 

različnimi vsebinami: 

 podloga 1 (vreme): snežinke – snežak, sonce – morje; dež – dežnik … 

 podloga 2 (domače živali in njihovi produkti): kokoška – jajca; krava – mleko; 

ovca – volna … 

 podloga 3 (športi in športni pripomočki): koš – košarkarska žoga; teniški lopar 

– tenis žogica; drsalke – pak … 

Slika 21 prikazuje primer električnega kviza s podlogo 1 (vreme). 

 

Slika 21: Lesena podlaga za igro električni kviz 

CILJI 

 Otrok povezuje predmete ali pojave iz vsakdanjega življenja. 

 Otrok se igra in zabava. 
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UPORABLJENE METODE 

Uporabila sem metodo: 

 praktičnega dela, 

 igre 

 eksperimenta, 

 opazovanja. 

OBLIKE DELA 

 individualna, skupinska 

SREDSTVA 

 lesena podlaga 

 žice 

 žarnica 

 baterija 

 različne podloge s sličicami 

ANALIZA 

Pri igri otroci vizualno preverjajo pravilnost svojih povezav. Ob pravilni ugotovitvi zasveti 

žarnica, kar prikazuje slika 22. 

Na leseno podlago sem otrokom pripravila igro električni kviz, pri kateri otroci povezujejo 

pare sličic s prireditvenimi pravili, ki jih poznajo iz vsakdanjega življenja, in otroke povabila 

k sodelovanju. Razložila sem jim, da morajo sličici na eni strani ploskve poiskati sorodno na 

drugi strani  in se z žicama dotakniti žebljičkov ob sličicah. To sem jim tudi pokazala. 

Otroci so hitro ugotovili, kako deluje igra. Pare sličic so poiskali, nekateri tudi tako, da so se 

dotaknili žebljička na levi in potem z dotikanjem vseh žebljičkov na desni ugotovili, kateri je 

pravi. Ko so ugotovili vse povezave smo podlago zamenjali in igra je spet postala zanimiva. 

Otroke je zanimalo, kako igra deluje. Ena od deklic je ugotovila, da žarnica zasveti tudi če 

skleneš krajišči obeh žic. Ploščo smo obrnili in videli so, da je na drugi strani polno žic, kot 

prikazuje slika 23. Vsak par je povezan s svojo žico. Igra jih je navdušila in se jo radi igrajo. 
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Slika 22: Iskanje pravilnih parov 

 

Slika 23: Pogledali smo, kako igra električni kviz deluje 
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3.7 Ugotavljanje otroških predstav o električnem krogu po dejavnostih 

S pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga predstavila v točki (3.5), sem tudi po dejavnostih 

ugotavljala otroške predstave o električnem krogu. Vse rezultate in analize bom zajela v 

naslednji točki (3.8). Menim, da so rezultati in otroške predstave o električnem krogu po 

dejavnostih boljše kot pa pred izvedenimi dejavnostmi. 

3.8 Analiza in primerjava rezultatov pred in po dejavnostih 

Pred izvedbo razlage in poskusov v zvezi z elektriko v vrtcu me je skrbelo, kaj bom naredila, 

če jih stvar ne bo zanimala, če bodo nemirni ali če ne bodo hoteli eksperimentirati. Po začetku 

razlage pa sem si oddahnila. Otroci so pokazali zanimanje, bili so motivirani, izražali so željo 

po poskušanju, izražali so tudi navdušenje, da so lahko sami eksperimentirali. Bili so zelo 

dojemljivi, saj so hitro spoznali elemente, ugotovili, kateri so prevodni in kateri neprevodni.  

Pokazalo se je dejstvo, da si želijo spoznavanja nečesa novega in da so navdušeni, da lahko 

preizkusijo praktično. Pomislila sem, da bi bili lahko otroci ob taki navdušenosti, kot so jo 

pokazali, izumitelji. Menim pa, da jih ta navdušenost v kasnejših letih (osnovna in srednja 

šola) precej mine in postanejo manj aktivni, so brez želje po novem znanju in večji del 

naredijo pod prisilo. 

Presenetilo me je, da več kot 90% otrok ni imelo strahu pred elektriko, le trije otroci so se v 

začetku bali, da jih bo elektrika »stresla«. To ni nič nenavadnega, saj jih odrasli stalno 

opozarjajo, da je elektrika nekaj nevarnega. Tudi najbolj boječi otroci so se po ogledu ostalih 

otrok počutili varne in so nato sami preizkusili vezave. 

Nisem vedela, ali jim naj prikažem tudi igri mirna roka in električni kviz ter razložim, kako to 

deluje. Otroci so nad igricami pokazali toliko navdušenja, da sem začela razmišljati, kaj jim 

lahko še ponudim. Preproste igre in prikaz njihovega delovanja so bile za otroke zanimive. 

Spoznali so osnovna delovanja električnih krogov, enostavno sklepanje tokokrogov, pojavila 

pa so se tudi pozitivna razmišljanja in mnogo vprašanj iz življenja (kje pa so žice v hiši, kje 

pa ima daljnovod žarnico, kje pa ima ulična svetilka žice in kdo pritisne stikalo …). 

Ugotovila sem, da otroci s pripravljenimi podlagami eksperimentirajo in pokažejo svoje 

sposobnosti. Te vrline pa bi vzgojitelji in kasneje učitelji morali negovati ter razvijati. 
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Prikaz rezultatov in primerjava: 

Graf 1: ALI SI ŽE KDAJ SLIŠAL/A ZA ELEKTRIČNI KROG? KAJ MISLIŠ, KAJ JE 

ELEKTRIČNI KROG? 

 

Graf 1: Pred dejavnostjo večina otrok ne ve, kaj potrebujemo za električni krog. 26 % otrok 

omenja dele električnega kroga (baterija, žarnica ali žica), 37 % otrok omenja asociacije na 

električni krog, 11 % otrok poda odgovore, popolnoma nevezane na električni krog, 26 % 

otrok pa ve, kaj je električni krog. Po dejavnostih se je stanje bistveno spremenilo. 89 % otrok 

zna obrazložiti električni krog, le 11 % otrok pa še vedno ne ve, kaj je električni krog.  
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Graf 2: KAJ MISLIŠ, KAJ JE BATERIJA? ZA KAJ JO UPORABIMO? 

 

 

Graf 2: Otroci zaradi prisotnosti mobitelov in električnih igrač v večini poznajo baterijo že 

pred dejavnostmi. 42 % otrok ve, zakaj se baterija uporablja, 32 % jih omenja asociacije na 

izraz »baterija«, le 26 % otrok pa ne ve, za kaj se uporablja baterija. Po dejavnostih je vsem 

otrokom baterija poznana. 63 % otrok ve, za kaj se baterija uporablja, 37 % otrok pa omenja 

asociacijo na izraz »baterija«. 
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Graf 3: TULE IMAM ŽARNICO, KI BI JO RADA PRIŽGALA. KAJ MISLIŠ, KAJ VSE 

POTREBUJEM, DA BO ŽARNICA ZASVETILA? PRED OTROKA POSTAVIM MNOŽICO 

PREDMETOV (ŽARNICA, ŽICI, BATERIJE ALI BATERIJA, VŽIGALICE IN LESENE 

PALČKE). 

 

 

Graf 3: Pred dejavnostjo skoraj polovica otrok ni vedela, kaj vse potrebujemo, da žarnica 

sveti. Po izvedbi dejavnosti pa so vsi otroci razumeli, da potrebuješ žarnico, baterijo in žico. 
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Graf 4: PROSIM, SESTAVI STVARI, KI SI JIH IZBRAL/A TAKO, DA BO ŽARNICA 

ZASVETILA. 

 

 

Graf 4: Večina otrok (63 %) že pred dejavnostjo ve, kaj potrebujemo, da žarnica zasveti, 

manjša polovica podvomi v les, predvidevajo, da ga ne potrebujemo. Po dejavnostih vsi otroci 

nazorno pokažejo, da potrebujemo baterijo, žico in žarnico.  
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Graf 5: ZAKAJ POTREBUJEMO ELEKTRIKO DOMA? 

 

 

Graf 5: Pred dejavnostjo in razgovori 16 % otrok ne pozna delovanja elektrike, 11 % otrok ve 

samo, da jo potrebujemo, 47 % otrok pa elektriko poveže z eno samo rabo – za razsvetljavo. 

Le 26 % otrok pozna uporabo elektrike. Po dejavnostih vsi otroci poznajo več načinov 

uporabe električne energije. Graf pove, da otroci z razlago in ozaveščanjem pridobivajo širšo 

sliko o tem, kje vse potrebujemo električno energijo. 
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Graf 6: KAJ MISLIŠ, OD KOD DOBIMO ELEKTRIKO DOMA? 

 

 

Graf 6: Pred dejavnostmi kar 53 % otrok ni vedelo, od kod dobimo elektriko, le 16 % pa jih je 

to vedelo. Ostali omenjajo asociacije na besedo elektrika. Po dejavnostih jih je pravilni 

odgovor vedelo 79 %.  
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Graf 7: KAJ MISLIŠ, KAKO PRIDE ELEKTRIKA K NAM DOMOV? 

 

 

Graf 7: Po izobraževanju se delež otrok, ki poznajo električne poti, bistveno poveča. Pred 

dejavnostjo 47 % otrok ne pozna električne poti, samo 37 % otrok pozna prenos električne 

poti. Po dejavnostih pa je delež otrok, ki ne poznajo električne poti samo še 26 %. Delež 

otrok, ki po dejavnostih poznajo električne poti, je 74 %.  
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4 ZAKLJUČEK 

Otroku je vrtec drugi dom. Že zelo zgodaj je postavljen iz zavetja staršev v nov svet. 

Vzgojiteljice smo v vrtcu zato, da otrokom omogočimo, da skozi igro pridobijo nova znanja 

in izkušnje. Poskrbeti moramo, da so pri novitetah usmerjeni, da jih spodbujamo in 

motiviramo. 

Spoznala sem, da se da z dobro pripravo in praktičnimi modeli da vzpostaviti izredno 

motivacijo. Še celo otroci, ki se obnašajo precej pasivno, so ob eksperimentih pokazali veliko 

zanimanja. Eksperimentalno delo je otrokom zelo všeč in ob tem se veliko naučijo. Ne le to, 

eksperimentalno delo jih celo zabava in sami pokažejo interes po dodatnih informacijah. 

Že ob začetku sem iz odgovorov ankete pred dejavnostmi spoznala, da večina otrok približno 

ve, kje elektriko dobimo, kako se prenaša in za kaj se uporablja. Dodatno jim je bilo treba 

razložiti, da se elektrike ne da kupiti v trgovini, da za elektriko potrebujemo malo energije, in 

da jo proizvedemo (voda, sonce, premog, jedrsko gorivo). Razložiti jim je bilo treba tudi 

razliko med elektriko in baterijo, ki je vir energije. Treba je bilo razložiti tudi to, da za prenos 

elektrike potrebujemo žice (omenjali so les, ogenj, vodo). Pripravila sem jim enostaven 

prikaz, kjer smo lahko zataknili žice na baterijo, luč in stikalo. Preko tega so sami spoznavali 

in preizkušali delovanje. 

Po opravljenih poskusih (kar je razvidno iz grafov) me je presenetilo, koliko so otroci z 

znanjem napredovali. Menim, da je največji del napredovanja povzročil praktični del – 

eksperimenti. 

Po poskusih sem bila zadovoljna, saj sem na koncu videla napredek. Otroci pa so mi dali s 

svojim smehom dodatno energijo, da bom tudi v prihodnje v praksi poskušala vse 

predstavitve izpeljati na bazi poskusov in eksperimentov. 
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