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POVZETEK 

 

Diplomsko delo opisuje otrokov spoznavni razvoj in razvoj govora ter predstavlja dejavnosti, 

ki otrokom v predšolskem obdobju omogočajo spoznavanje temperature, termometrov in 

toplote. Šele ko se z otrokovim razvojem, značilnostmi in sposobnostmi seznanimo s 

teoretičnega vidika, lahko kakovostno in primerno načrtujemo dejavnosti za otroke. To je 

zajeto v teoretičnem delu diplomske naloge. 

 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave o poznavanju temperature pri 

predšolskih otrocih. Na podlagi intervjujev smo ugotovili, kaj otroci vedo o temperaturi in kaj 

bi jih lahko še naučili. Sestavili smo primerne dejavnosti in jih izvedli. 

Ugotovili smo, da smo s prilagojenimi dejavnostmi otroke naučili, kdaj in čemu merimo 

temperaturo. Seznanili smo jih s števili in enoto, stopinjami Celzija (°C) in temperaturami, s 

katerimi se pogosto srečujejo, na primer temperatura ledišča (0 °C), stalna telesna temperatura 

(37 °C), približna temperatura pijače (čaja), ki jo pijejo (28 °C), ter temperatura vrelišča vode 

(100 °C). Dejavnosti so otrokom omogočile spoznati se z različnimi termometri, s katerimi 

merimo temperaturo v vsakdanjih okoliščinah. Pridobili so spretnosti oziroma veščine 

merjenja in rokovanja s termometri. 

Rezultati raziskave so pokazali, da so se otroci ob dejavnostih naučili veliko novega o 

temperaturi. 

 

KLJUČNE BESEDE: temperatura, toplota, zgodnje naravoslovje, izkušenjsko učenje  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMMARY 

 

Activities, which enable preschool children to explore temperature, thermometers, and heat in 

general are presented in this thesis. Children's cognitive development and development of 

speech is described, as teachers have to be aware of the child's developmental stage, its 

characteristics and child's abilities to properly plan the activities for the children. This is 

described in the theoretical part of the thesis. In the second part our research about knowledge 

of temperature in preschool children is presented. Through interviews we have found out what 

children actually knew about temperature and designed activities to broaden their experience 

with estimating and measuring temperature. Activities also offered opportunities to familiarise 

numbers and temperature measurement units (degrees Celsius) and values of the temperatures 

they encounter on a daily basis: Water freezing temperature (0 °C), constant body temperature 

(37 °C), temperature of the drinks they usually have (28 °C), and the temperature of boiling 

water (100 °C). Planned activities also included temperature measurement with different 

thermometers to improve their measuring skills. They acquired skills and the skills of 

measurement and handling of thermometers. Results of the interviews after the activities 

showed that children have learned a lot about the temperature. 

 

 KEY WORDS: temperature, heat, early science, experiential learning 
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1 UVOD 

 

V diplomskem delu se posvečam pojmoma temperatura in toplota ter njuni obravnavi v 

predšolskem obdobju. Zanimalo me je, koliko o tej temi predšolski otroci že vedo in koliko 

jih lahko naučim.  

 

V vsakdanjem življenju velikokrat merimo temperaturo. Največkrat izmerimo temperaturo 

zraka ali telesno temperaturo. Temperatura vpliva na počutje ljudi in živali, od nje je odvisna 

tudi rast rastlin. Rečemo lahko, da je temperatura v našem življenju zelo pomembna, zato sem 

se odločila, da približam pojem temperature tudi otrokom. 

 

Temperature včasih niso merili, ker je niso znali in so se raje zanašali na svoj občutek. Seveda 

ta ni bil dovolj natančno. Prvi, ki ga je zanimalo, koliko je kakšna stvar topla, je bil Galileo 

Galilei. 

 

Upam in si želim, da bo moja raziskava v pomoč vzgojiteljem in da se bo kdo opogumil ter 

obravnavo temperature vključil v svoj načrt dela v vrtcu. Z raziskavo sem namreč pokazala, 

da je tudi obravnava temperature primerna za vrtce, saj so otroci zelo dojemljivi in se jih da s 

primernimi dejavnostmi marsikaj naučiti. 

 

Seveda je za vzgojitelja zelo pomembno, da pozna svojo skupino otrok in njihovo razvojno 

stopnjo ter tako pripravi zanje primerne dejavnosti. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

V diplomski nalogi se bom posvetila obravnavi pojmov temperatura in toplota ter merjenju 

temperature v predšolskem obdobju. Ugotovila bom, kako temperaturo z načrtovanimi 

dejavnosti približati otrokom 2. starostnega obdobja (3–6 let). Raziskala bom, koliko otroci že 

vedo o temperaturi: kaj vedo o njej in ali znajo uporabljati termometre in meriti temperaturo. 

Pri načrtovanju dejavnosti se bom osredotočila na tista področja, kjer otroci nimajo znanja. 

Načrtovala bom dejavnosti za širjenje znanja o temperaturi, bogatenje besednega zaklada in 

pridobivanje spretnosti. 

 

2.1 TEMPERATURA 

 

Temperatura je ena izmed termodinamskih spremenljivk in določa stanje teles. Merimo jo s 

termometrom in označujemo z veliko črko T. Je fizikalna veličina, ki meri, kako hladno ali 

toplo je neko telo. Temperatura ne more prehajati iz telesa na telo, temveč prehaja toplota. 

Toplotni tok teče iz telesa, ki ima višjo temperaturo na telo z nižjo temperaturo. Telesi si pri 

tem izmenjujeta toploto, zaradi tega pa se jima spreminja notranja energija. Zunanji znak tega 

dogajanja je lahko (ni pa nujno) spreminjanje temperature (Driver, Guesne in Tiberghien, 

1992). 

 

Temperatura je pomemben dejavnik okolja, ki vpliva na počutje ljudi in živali ter omejuje rast 

rastlin. V vsakdanjem življenju jo izražamo v stopinjah Celzija, kar krajše zapišemo °C. 

Telesna temperatura opisuje stanje telesa, pri ljudeh in živalih je lahko tudi indikator 

splošnega zdravstvenega stanja. Receptorji, ki jih imamo po celotnem telesu, sporočajo 

centralnemu živčnemu sistemu informacije o temperaturi našega telesa (sredice telesa in 

njegove površine). Pri ljudeh je počutje zelo odvisno od telesne temperature. Ugodno se 

počutimo, če je telesna temperatura med 35,8 °C in 37,2 °C, če pade pod 27 °C ali se dvigne 

nad 42,8 °C, umremo (Wikipedija, 2015).  

 

V življenju nas vsakodnevno zanimajo podatki o temperaturi. Zanima nas, če je pečica dovolj 

vroča za peko mesa, koliko stopinj imamo v hiši oziroma v prostoru, v katerem se največ 

zadržujemo, koliko stopinj je zunaj, da se temperaturi primerno oblečemo (Beznec idr., 2005). 
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Tudi otroci se vsakodnevno srečujejo z informacijami o temperaturi, ki pomembno vpliva na 

potek dnevne rutine, zato je pomembno, da pojem temperature ozavestijo, se o njem 

pogovarjajo in se ga naučijo uporabljati. Preko igre in z dejavnostmi otrok pridobi izkušnje o 

temperaturi (Bahovec idr., 1999). 

 

2.2 TERMOMETRI 

 

Termometer je naprava za merjenje temperature. Obstaja jih več vrst: kapljevinski 

(živosrebrni (Slika 1), alkoholni (Slika 2)) in kovinski ali »digitalni« (Slika 3)), infrardeči 

(Slika 4), plinski in Galilejev termometer. Digitalni termometer smo ljudje poimenovali zato, 

ker je zapis temperature v digitalni obliki. Če želimo izmeriti temperaturo, moramo poznati 

termometer, ki ga bomo uporabili za določanje temperature, in znati z njim pravilno ravnati.  

 

            

Slika 1: Živosrebrni termometer 

     

Slika 2: Alkoholni termometer 

 



4 
 

 

       

Slika 3: Digitalni termometer 

         

Slika 4: Infrardeči termometer 

 

Dandanes imamo termometre na dosegu roke; skoraj vsaka družina ima doma vsaj en 

termometer, včasih pa ni bilo tako. Prve termometre so v svojih laboratorijih ustvarili fiziki in 

minilo je kar nekaj časa, da so jih začeli izdelovati tudi v tovarnah (Strnad, 2009). 

 

Termometre nujno potrebujemo za objektivno določanje temperature v primerih, ko je 

pomembna natančnost. Čutnice v koži nam sicer omogočajo zaznavati temperaturo, a zelo 

nenatančno in neobjektivno. Poskusi nam povedo, da nas občutek lahko zavede. Poznamo 

poskus, ko damo roko najprej v ledeno vodo in nato v mrzlo, a se nam mrzla voda zdi topla. 

Prav tako velja tudi, da če damo roko v vročo vodo in nato v mlačno, se nam bo mlačna voda 

zdela ledena (Krnel, 2014). Zato temperaturo merimo s termometri, da jo lahko natančno 

opredelimo.  
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2.2.1 MERJENJE TEMPERATURE SKOZI ČAS 

 

Včasih so se ljudje zanašali na svoj opis občutkov, koliko je neko telo toplejše od drugega. 

Oblikovali so celo lestvico, s katero so določali, da je mlačna voda toplejša od vode, v kateri 

je led, vrela voda je toplejša od mlačne vode in ogenj je toplejši od vroče vode. Seveda pa nas 

občutek lahko tudi vara. Ko so začeli podrobneje opazovati naravo in pojave v naravi, se niso 

mogli več zanašati na lestvico, ki so si jo zamislili (Strnad, 2009).  

 

Galileo Galilei je bil eden izmed prvih, ki je z merjenjem poskušal ugotoviti, koliko je kakšna 

stvar topla. Ustvaril je termoskop, s katerim je lahko primerjal temperaturo dveh teles, pri tem 

pa se ni zanašal na občutek. Leta 1593 je izumil prvi vodni termometer (prav tam). 

 

Galilejevi učenci so nadaljevali njegovo delo, pomagali so jim tudi drugi člani Akademije 

poskusov. Ustvarili so alkoholni termometer. V stekleno bučko, ki se je nadaljevala z 

navpično cevko, so nalili alkohol. Bučko so segreli, da se je alkohol dvignil, nato pa jo 

zatalili, da ni ostalo v njej nič več zraka. S to napravo so za merjenje temperature izkoristili 

lastnost alkohola, kateremu se pri segrevanju poveča prostornina. Če smo zelo natančni, 

moramo poudariti, da se mu prostornina poveča bolj kot steklu, v katerem je. Napravo so 

morali še umeriti, in sicer so označili lego gladine v prvem stanju ter ji pripisali neko 

temperaturo in nato še v drugem stanju. Razdaljo med legama so razdelili na določeno število 

enakih enot. Enote so poimenovali stopinje, ime izhaja iz podobnosti s kotno stopinjo. Isaac 

Newton je predlagal za izhodišče temperaturo ledišča in človekovo normalno telesno 

temperaturo (Strnad, 2009). 

 

Daniel Fahrenheit je izboljšal termometer, in sicer tako, da je alkohol zamenjal z živim 

srebrom, saj se mu je zdelo, da alkohol zaradi svojega sorazmerno nizkega vrelišča ne ustreza. 

Leta 1714 je predlagal Fahrenheitovo lestvico. Izbral je temperaturo, kjer sta v ravnovesju led 

in vodna raztopina s kuhinjsko soljo, priredil ji je 0 stopinj (°F). Kot drugo, pa je tako kot 

Newton izbral človekovo normalno telesno temperaturo in ji priredil 96 stopinj. Njegova 

lestvica se je hitro razširila po vseh državah, kjer govorijo angleško in jo nekoliko prirejeno 

uporabljajo še danes. Tako 32 °F ustreza ledišču, 212 °F pa vrelišču vode. Normalna 

človekova temperatura je 98,6 °F in ne 96 °F (Strnad, 2009). 
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Astronoma Andersa Celsiusa (Celzija) poznamo po njegovi lestvici za živosrebrni 

termometer. Leta 1742 je priredil vrelišču vode 0 °C, ledišču pa 100 °C. Vendar si je leto 

pozneje premislil in lestvico obrnil ter jo spremenil v tako, kot jo poznamo še danes (Strnad, 

2009). 

 

Leta 1848 dobimo absolutno temperaturno lestvico (Kelvinova), poimenovano po Williamu 

Thomsonu, lordu Kelvinu. Ravnovesnemu stanju ledu je priredil 273,16 K. Absolutna ničla 0 

K ustreza –273,16 °C. Tako lahko rečemo da je 1 K enak 1 °C (Strnad, 2009). 

 

 

Slika 5: Prikaz Celzijeve in Kelvinove lestvice 

 

2.3 TOPLOTA 

 

Toplota je fizikalna količina, ki zaradi razlike v temperaturi prehaja iz enega telesa na drugo. 

V primeru, ko segrevamo vodo na štedilniku, je to razlika v temperaturi med vodo in ognjem 

v štedilniku. Tako toplota prehaja iz enega telesa na drugega (Driver, Guesne in Tiberghien, 

1992). Pri tem procesu teče toplotni tok iz telesa, ki ima višjo temperaturo na telo z nižjo 

temperaturo. Telesi si pri tem izmenjujeta toploto, zaradi tega pa se jima spreminja notranja 

energija. 
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Beseda toplota je velikokrat uporabljena kot samostalnik, glagol, pridevnik in prislov. Če jo 

uporabimo kot samostalnik, pride najpogosteje do zamenjave iz znanstvenega vidika, še 

posebej pa z vidika energije. Slišimo stavke, kot so: »Zapri okno, da bo ostala toplota v 

stanovanju ...« ali pa »... da mraz ostane zunaj« (Driver idr., 1992). Take fraze in stavke 

uporabljajo ljudje v vsakdanjem življenju. Seveda pa moramo vedeti, da mraz ni fizikalna 

količina in da v prostor ne pride mraz, temveč iz njega odteče toplota. 

 

2.4 SPOZNAVNI RAZVOJ V ZGODNJEM OTROŠTVU 

 

Spoznavni razvoj imenujemo tudi kognitivni razvoj otrokovega mišljenja. Sem spadajo 

intelektualni procesi kot so: mišljenje, govor, predstavljanje, sklepanje, presojanje, 

zaznavanje, spomin in reševanje problemov.  

 

RAZVOJNE STOPNJE OKVIRNA STAROST TIPIČNE ZNAČILNOSTI IN 

OMEJITVE 

Zaznavno-gibalna stopnja Od 0 do 2 let Otrok razume svet preko gibalnih in 

zaznavnih dejavnostih, ki jih izvaja na 

predmetih, na svojem lastnem telesu in 

na drugih osebah. Razvoj poteka od 

preprostih refleksov do organiziranih 

shem in mentalne reprezentacije. 

Poteka v šestih predstopnjah. 

Predoperativna stopnja Od 2 do 6 ali 7 let Poteka razvoj in raba simbolov 

(besede, geste, igra, risanje, odloženo 

posnemanje). Otrok razmišlja na 

osnovi ene vizualne dimenzije pri 

nalogah konzervacije, seriacije, 

razredne inkluzije – egocentrična 

komunikacija. 

Konkretno operativna 

stopnja 

Od 6 ali 7 do 11 ali 12 let Otrok lahko rešuje naloge kot so: 

konzervacija, razredna inkluzija, 

razumevanje pojmov, časa, prostora 

..., zato ker se na tej stopnji razvijejo 

logične strukture na miselni ravni, ki 

mu to omogočajo. 
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Formalno operativna stopnja Od 11 ali 12 do 15 let V kontekstu jezikovnega in logičnega 

sistema mladostnik razmišlja 

abstraktno in hipotetično, njegove 

miselne operacije niso več pogojene in 

omejene s konkretnimi primeri. 

Tabela 1: Stopnje v Piagetovi teoriji spoznavnega razvoja (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004: 44) 

 

 

Musek in Pečjak (2001) pravita, da je posameznik po Piagetu v stiku z okoljem pri dveh 

procesih, in sicer z asimilacijo, ki pomeni, da se nove izkušnje vključujejo v že obstoječe 

notranje strukture (okolje se prilagaja človeku), in z akomodacijo, kjer se razvijajo nove 

strukture zaradi novih izkušenj (človek se prilagaja okolju).  

 

Otroci, ki so sodelovali v moji raziskavi, so torej na predoperativni stopnji. Preko igre in z 

zanimivimi dejavnostmi se seznanijo z novimi besedami. Nove izkušnje shranijo k že 

poznanim in hkrati odkrivajo čisto nove stvari, ki jih ne morejo povezati s starimi izkušnjami.  

 

V dejavnostih sem upoštevala oba procesa, asimilacijo in akomodacijo. 

 

2.4.1 KAKO OTROCI UPORABLJAJO BESEDO TOPLOTA IN KAKO JO 

RAZUMEJO 

 

Toplota in vroče sta besedi, ki sestavljata otrokov besedni zaklad že pri zgodnjih dveh 

oziroma treh letih. Vendar ju takrat še ne znajo pravilno uporabljati. Šele pri osmih, devetih 

letih razumejo, da se neko telo segreva od mrzlega do toplega in na koncu vročega. Da je 

toplota količina, ki pri tem prehaja iz enega telesa na drugo, razumejo šele dvanajst- do 

šestnajstletni otroci. Pri petih do šestih letih otrok loči po svojih občutkih in razlikuje med 

virom ogrevanja in predmetom, ki je bil ogrevan. Otroci postanejo pozorni na prehajanje 

toplote od vira toplote do predmeta, ki je ogrevan. Na vprašanje, kaj povzroča, da je zunaj 

toplo, otroci odgovarjajo, da sonce sveti in greje zrak (Driver idr, 1992). 

 

2.4.2 GOVORNI RAZVOJ 
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Za človekov razvoj je zelo pomemben govor, saj oblikuje človeka kot posameznika in ga 

uporablja za komunikacijo z okolico (družbo). 

 

V prvih 6 do 8 tednih otrokovega življenja je njegov prvi glas jok; z njim nam sporoča svoje 

potrebe. Jok je takrat otrokova edina vokalizacija. Naslednja faza govora otroka je gruljenje; 

ta se razvije ob koncu prvega ali na začetku drugega meseca otrokove starosti. To še ni govor 

v pravem pomenu besede, vseeno pa je posebna oblika komunikacije, s katero nam otrok 

sporoča, da je srečen, zadovoljen ali razburjen. Okoli šestih mesecev se razvije bebljanje, ki 

vključuje samoglasnike in soglasnike. Otrok jih kombinira in povezuje v različne zloge (ga, 

ma, ba …). Faza bebljanja je prva vokalizacija, ki ima že nekaj podobnosti z govorom. Prvo 

besedo izgovori otrok med osmim in petnajstim mesecem. Te prve besede so sestavljene iz 

enega ali dveh zlogov. Besednjak otrok zelo hitro narašča, od tretjega leta dalje otrok osvoji 

tudi po petsto besed letno (Marjanovič Umek, 1990). 

 

Otrokov besedni zaklad bogatimo z zgledom in ponavljanjem besed. Čim večkrat otrok sliši 

neko besedo, tem lažje si jo bo zapomnil in tudi pravilno uporabil. Otroci so kot gobe, ki 

vpijajo znanje. Z otrokom se moramo čim več pogovarjati, tako bo slišal veliko besed in 

njegova paleta izražanja bo zelo pisana. 

 

Cele stavke začnejo sestavljati otroci, stari od dve do štiri leta. Stavki, ki jih pripovedujejo, 

vsebujejo tudi veznike, predloge, pomožne glagole (npr. in, če, toda …). Spreminjajo tudi 

zaporedje besed, da lahko oblikujejo nikalne in vprašalne stavke. V primerjavi z odraslimi pa 

je njihova raba stavkov še vedno formalno manj izdelana skladnja (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). 

 

2.4.3 POVEZAVA MED MIŠLJENJEM IN GOVOROM 

 

Po Vigotskem naj bi posameznik prešel tri razvojne stopnje pri usvajanju pojmov: stopnjo 

sinkretov, kompleksov in pojmov. Da imajo iste besede v različnih situacijah različen pomen, 

dopušča mišljenje v kompleksih. Posebno oporo mišljenju daje notranji govor, ki pa naj bi se 

razvil za egocentričnim in socialnim govorom (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Ker 

samo besede niso dovolj, sem izvedla dejavnosti tako, da so otroci sodelovali in poskuse 

opazovali. Tako so pridobili dejanske izkušnje s temperaturo in termometri. 
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Na podlagi raziskave, ki jo je izvedla L. Marjanovič Umek, lahko rečemo, da ima govor 

aktivno vlogo pri procesu miselnega razvoja predšolskih otrok. Torej obstaja povezava med 

govorom in mišljenjem, ki pa ni stalna znotraj določene stopnje mišljenja niti ni imuna na 

vpliv drugih dejavnikov, kot sta jezikovni program v vrtcu in zgodnja komunikacija v družini 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Zaradi povezave med govorom in mišljenjem sem pri 

dejavnostih posebno pozornost posvečala tudi razvoju besedišča. 

 

2.5 UČENJE 

 

Izobrazbo, znanje, navade, spretnosti, veščine, širjenje čustev, interese, stališča in prepričanja, 

zaznave ter seveda svojo osebnost pridobimo z učenjem. Človeške civilizacije in kulture ne bi 

bilo, če ne bi bilo učenja. Učenje je zmožnost, da se spreminjamo in spreminjamo svoje 

vedenje na podlagi izkušenj, ki jih pridobimo v življenju. Ohranjanje informacij in spomin sta 

temelja za učenje (Musek in Pečjak, 2001). 

 

Bistvenega pomena pri učenju je spomin, ki nam omogoča ohranjanje sprejetih informacij. 

Proces, ki to omogoča, je pomnjenje. Naši možgani sprejemajo in predelujejo informacije. 

Spomin in pomnjenje ne delujeta stoodstotno, kajti ne zapomnimo si vseh informacij, ki jih 

prejmemo. Mnoge informacije, ki se za nekaj časa shranijo, se postopoma izgubijo. Temu 

procesu pravimo pozabljanje. Ta proces sicer ni zaželen, vendar je normalen pojav (Musek in 

Pečjak, 2001).   

 

Informacije se v spominu ohranjajo v obliki predstav in v besedni obliki. V obeh načinih 

poteka tudi obnova informacij. Besedni spomin zajema bistvene značilnosti izvirne 

informacije in ni prenatrpan s podrobnostmi. Zaradi tega ni tako natančen kot predstavljanje. 

Je pa besedni spomin pogostejši in trajnejši, medtem ko predstave običajno hitro zbledijo 

(Musek in Pečjak, 2001). 

 

Poznamo spominske in domišljijske predstave. Domišljijske nastanejo s kombinacijo 

izkušenj, zato niso pravi odraz realne slike, saj se od realne slike lahko bolj ali manj oddaljijo. 

Spominske predstave so natančnejša slika zaznav, vendar niso tako razločne in jasne (Musek 

in Pečjak, 2001).  
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Predstave delimo tudi na vidne, slušne, gibalne, vonjalne … Mnoge predstave se pojavljajo 

hkrati, zato so mešane. Nekateri ljudje se bolj nagibajo k eni predstavljivosti, drugi k drugi. 

Največ ljudi pripada mešanemu tipu, pri katerem so najbolj razvite vidne, sledijo slušne, nato 

gibalne in nazadnje okusne predstave (Musek in Pečjak, 2001). Ravno zaradi tega otrokom 

ponujamo različne izkušnje, da izkusijo čim več predstav in tako zadovoljimo vse tipe 

predstavljivosti. 

 

2.5.1 ŠTEVILA IN ŠTETJE 

 

Števila in štetje so do otrokovega petega leta starosti ločeni znanji. Po petem letu ju otrok 

poveže v skupen sistem. Števila uporabljamo že zelo zgodaj in sodijo med osnovno 

komunikacijo, saj v pogovorih z otroki pogosto uporabljamo števila, na primer imaš dve nogi, 

dve roki, pet prstov na roki … Otrok se uči imena za števila ob pesmicah, rimah in ob štetju 

odraslega; ta proces učenja števil poteka od rojstva naprej. Da gre za štetje v pravem pomenu 

besede rečemo šele takrat, ko otrok ob izgovarjanju števil tudi pokaže pravilno preštete stvari 

(Marjanovič Umek, 2001). 

 

3 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

 

Pri načrtovanju diplomske naloge sem si zastavila naslednje cilje:  

– ugotoviti, kako dobro predšolski otroci poznajo temperaturo;  

– ugotoviti, kolikšen delež otrok zna izmeriti temperaturo;  

– sestaviti dejavnosti, pri katerih se otrok nauči ločevati med toplim, hladnim, vročim, mrzlim 

in svoja občutja verbalno izraziti in  

– sestaviti dejavnosti, pri katerih se otrok uči temperaturo izmeriti in jo izraziti s številom. 

 

3.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Zastavila sem si naslednja vprašanja: 

Kaj predšolski otroci vedo o temperaturi? 

Kolikšen delež predšolskih otrok zna uporabiti termometer? 

Kolikšen delež predšolskih otrok zna prebrati temperaturo s termometra? 

Kolikšen delež predšolskih otrok lahko z dejavnostmi naučimo merjenja temperature? 
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4 EMPIRIČNI DEL 

 

4.1 VZOREC 

 

V Vrtcu Šentvid sem izbrala tri oddelke, s katerimi sem delala in v njih izvedla anketiranje in 

dejavnosti. Skupaj je bilo v oddelkih 65 otrok, 27 dečkov in 38 deklic. 22 otrok je bilo starih 

od pet do šest let, 43 otrok pa je bilo starih od štiri do pet let. V vrtcu sta dve starostni skupini, 

in sicer prva starostna skupina, v kateri so otroci od prvega do tretjega leta, ter druga starostna 

skupina za otroke od tretjega do šestega leta. Otroci so v homogenih skupinah, kar pomeni, da 

je med njimi največ eno leto razlike.  

 

4.2 METODA DELA 

 

Najprej sem z vsakim otrokom individualno, torej ločeno od ostalih otrok izvedla intervju, da 

sem lahko ugotovila, koliko otroci vedo o temperaturi. Vprašala sem jih, kdaj merijo 

temperaturo, kako jo merijo, pokazala sem jim različne termometre in jih vprašala, katere 

poznajo, spraševala sem jih, kaj je toplo, kaj je vroče, mrzlo in ledeno. Na podlagi njihovih 

odgovorov sem sestavila dejavnosti, ki omogočajo, da otroci bogatijo besedni zaklad, povezan 

z izbrano tematiko, spoznavajo termometre in njihovo uporabo, temperaturo in načine za 

ohranjanje in spreminjanje temperature. Po končanih dejavnostih sem ponovno izvedla 

intervjuje z otroki z enakim vprašalnikom kot pred izvedenimi dejavnostmi. 

 

4.3 MERILNI INSTRUMENT 

 

Pri raziskavi sem uporabila vprašalnik, ki sem ga sestavila sama, in tako preverila, koliko 

otroci že vedo o temperaturi. Njihove odgovore sem ovrednotila in razvrstila. Glede na 

odgovore otrok sem pripravila dejavnosti za področja, kjer njihovo znanje ni bilo močno. Po 

izvedenih dejavnostih sem še enkrat uporabila isti vprašalnik in primerjala dosežke pred in po 

dejavnostih. 
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4.4 REZULTATI INTERVJUJEV 

Vprašanje Odgovori Deklice Deklice Dečki dečki 

    Starost 

(5–6 let) 

Starost 

(4–5 let) 

Starost 

(5–6 let) 

Starost 

(4–5 let) 

Povej mi nekaj, kar je 

vroče. 

Sonce 5 10 3 8 

Ko sem v avtu 0 0 0 3 

Poletje 2 4 3 0 

Temperatura 0 2 0 0 

Lepilo (silikonsko) 0 2 0 0 

Štedilnik, če kaj 

kuhaš 

3 2 3 0 

Luč 2 0 0 0 

Lava 0 0 0 3 

Ogenj 2 4 1 4 

Povej mi nekaj, kar je 

mrzlo. 

Vreme 3 4 2 6 

V hladilniku 0 2 0 0 

Mrzli radiatorji 0 0 0 2 

Led 3 6 1 5 

Mrzla voda 6 2 2 0 

Sneg 2 10 4 5 

Povej mi nekaj, kar je 

toplo. 

Sonce 5 10 5 5 

Hiša 0 4 0 3 

Peč 0 0 0 2 

Kosilo 1 0 0 2 

Bazen 0 0 0 2 

Majica 0 2 0 0 

Če ne daš v hladilnik 0 2 0 0 

Bunda 1 0 0 0 

Poletje 2 4 3 0 

Čaj 1 2 0 4 

Topla voda 4 0 1 0 

Povej mi nekaj, kar je 

ledeno. 

Ledeni čaj 3 0 0 4 

Mrzla voda 2 0 1 0 
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Mleko 0 4 0 0 

Sneg 0 2 3 6 

Led 5 14 4 8 

Veter 1 0 0 0 

Sladoled 3 2 1 0 

Pokažem termometre 

različnih vrst in 

vprašam, kaj je to. Za 

kaj ga uporabljamo? 

Koliko kaže? 

Digitalni 10 14 4 10 

Alkoholni za usta 4 4 2 4 

Za v ušesa  0 4 0 2 

Nobenega 2 2 3 2 

Kolikšna je tvoja 

telesna temperatura 

zdajle? Jo imaš? 

Imam veliko 0 0 1 3 

Nimam 10 18 5 10 

Ne vem 4 4 3 5 

Ali imaš temperaturo 

tudi ko nimaš 

vročine? 

Ja  4 8 0 4 

Ne 8 14 9 14 

Ne vem 2 2 0 0 

Kaj pa, ko jo imaš? Ja  10 21 9 16 

Ne 2 3 0 0 

Ne vem 2 0 0 2 

Temperatura je 100 

°C. Kaj to pomeni? 

Vroče 13 6 5 8 

Toplo 1 4 2 6 

Mrzlo 0 14 2 4 

Temperatura je 0 °C. 

Kaj to pomeni? 

Mrzlo 13 14 8 12 

Vroče 1 4 0 2 

Toplo 0 6 1 4 

Kdaj meriš 

temperaturo? 

Ko si vroč 2 0 0 0 

Ko imaš vročino 1 2 6 5 

Ko si bolan 11 22 3 13 

Kako meriš 

temperaturo? Pokaži. 

Pravilno izmeri 

temperaturo 

8 16 5 9 

Ne zna izmeriti 

temperature 

6 8 4 9 

Tabela 2: Rezultati prvih intervjujev 
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4.3 GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV INTERVJUJEV 

 

Graf 1: Asociacije otrok na besedo vroče 

 

40 % otrok je odgovorilo, da je sonce vroče, 10 % otrok pravi, da je vroče, ko se nekaj kuha, 5 

% jih pravi, vroče je, ko sem v avtu, 14 % jih odgovarja poletje, samo 3 % otrok pravi, da je 

vroča temperatura, prav tako 3 % trdijo, da je vroče lepilo (silikonsko), 3 % pravijo luč, 5 % 

lava in 17 % jih pravi, da je vroč ogenj. 
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Graf 2: Asociacije otrok na besedo mrzlo 

 

15 % otrok pravi, da je mrzla voda, 23 % otrok pravi, da je mrzlo vreme, 3 % trdijo, da je 

mrzlo v hladilniku in 3 %, da so mrzli radiatorji, 23 % jih odgovarja led, 33 % jih pravi, da je 

mrzel sneg. 

 

 

Graf 3: Asociacije otrok na besedo toplo 

 

Kar 38 % otrok pravi, da je toplo sonce, ostali pa so podali različne odgovore v približno 

enakih odstotkih. 
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Graf 4: Asociacije otrok na besedo ledeno 

 

42 % otrok odgovarja na vprašanje, kaj je ledeno, da je to led. Ostali odgovori ne izstopajo in 

so si po odstotkih precej blizu. 

 

 

Graf 5: Termometri, ki jih otroci poznajo 

 

58 % otrok pozna digitalni termometer, 22 % otrok pozna alkoholnega, ki je za v usta, 9 % 

otrok pozna infrardeč termometer, 14 % otrok ne pozna nobenega termometra. Deklice 
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poznajo več termometrov. Zanimivo je, da so se pri dečkih bolje odrezali mlajši, torej 4- 

oziroma 5-letni dečki. 

 

 

Graf 6: Otroci odgovarjajo na vprašanje, ali imajo telesno temperaturo in kolikšna je 

  

77 % otrok na vprašanje, kolikšna je njihova telesna temperatura oziroma če jo imajo, 

odgovarja z ne, le 5 % otrok odgovarja, da ima telesno temperaturo.  

 

 

Graf 7: Otroci odgovarjajo, ali imajo temperaturo tudi, ko nimajo vročine 
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25 % otrok odgovarja, da imajo temperaturo tudi, ko nimajo vročine, kar 51 % otrok pa 

odgovarja, da če nimajo vročine, potem nimajo temperature. Deklice odgovarjajo bolje kot 

dečki.  

 

 

Graf 8: Otroci odgovarjajo, ali imajo temperaturo tudi, ko imajo vročino 

 

86 % otrok odgovori, da ko imajo vročino, imajo tudi temperaturo, le 8 % pa jih odgovarja z 

ne. 

 

 

Graf 9: Otroci odgovarjajo, kaj pomeni 100 °C 
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Na vprašanje, kaj jim pomeni temperatura 100 °C, 29 % otrok odgovarja, da pomeni 

temperatura 100 °C vroče, 31 % otrok pa odgovori, da to pomeni, da je mrzlo, 20 % pravi, da 

pomeni toplo. Zanimivo je, da bolje odgovarjajo deklice.  

 

 

Graf 10: Otroci odgovarjajo, kaj pomeni 0 °C 

 

Kar 60 % otrok odgovori, da 0 °C pomeni mrzlo, 11 % otrok pa odgovori, da to pomeni 

vroče. 

 

 

Graf 11: Otroci povedo, kdaj merijo temperaturo 
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O merjenju temperature 75 % otrok pravi, da jo merijo, ko so bolni, pravzaprav se vse njihovi 

odgovori nanašajo samo na bolezen. Nihče ne ve, da lahko temperaturo izmerimo še mnogim 

drugim stvarem. 

 

 

Graf 12: Koliko otrok zna izmeriti temperaturo 

 

Od sodelujočih otrok jih 58 % zna pokazati, kako izmerijo temperaturo, 42 % pa tega ne zna. 

Zanimivo, da gre merjenje bolje od rok deklicam kot dečkom. Predvsem 4–5 let stare deklice 

so bile pri tem zelo spretne. 

 

Na podlagi izvedenih intervjujev sem ugotovila, da otroci niso seznanjeni s temperaturo na 

splošno. Poznajo jo samo kot povišano telesno temperaturo, ki jim jo doma izmerijo, kadar so 

bolni. Mislijo, da temperature nimamo, če nismo bolni. Temperatura za njih pomeni vročino 

in bolezen. Kaj pomeni 100 °C ali 0 °C ne vedo, niti si ne predstavljajo. Z malo moje pomoči 

in podvprašanj so nekateri ugibali, ali to pomeni toplo, mrzlo, vroče, zelo mrzlo. A to so bila 

po večini zgolj ugibanja. Tudi različnih termometrov ne poznajo. Zanimivo pa je, da so 

asociacije otrok na besede vroče, toplo, mrzlo in ledeno, zelo dobre. Deklice, stare 4–5 let, so 

podale kar nekaj različnih in zanimivih asociacij. Na splošno so bolje odgovarjale deklice, 

stare 5–6 let. 
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5 DEJAVNOSTI 

 

Po podrobnem pregledu izvedenih intervjujev sem ugotovila, kje otrokom manjka izkušenj, 

česa ne poznajo in koliko vedo o temperaturi. Na podlagi vsega tega sem pripravila tri 

dejavnosti za obogatitev njihovega poznavanja temperature, termometrov, okrepitev 

njihovega občutka za temperaturo in bogatitev besednega zaklada. 

 

5.1 SEZNANJANJE S TERMOMETRI 

 

Opis dejavnosti: 

V oddelek sem prinesla različne termometre: infrardeči termometer, stenski termometer, 

alkoholni termometer in digitalni termometer. Pokazala sem jih otrokom, nato pa smo skupaj 

izmerili temperaturo zraka v sobi, temperaturo zraka zunaj vrtca in njihovo telesno 

temperaturo. 

 

Globalni cilji: 

� razvijanje matematičnega mišljenja, 

� razvijanje matematičnega izražanja ter 

� doživljanje matematike in naravoslovja kot prijetne izkušnje. 

 

Cilji dejavnosti:  

� otrok se seznanja s strategijami merjenja, 

� rabi imena za števila, 

� se seznani z različnimi termometri in 

� se seznani s temperaturo. 
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Slika 6: Seznanjanje in merjenje s termometri (Foto: M. Bergant) 

 

5.2 MERJENJE TEMPERATURE  

 

Opis dejavnosti: 

Otrokom sem pripravila sladoled, topel čaj in vrelo vodo. Vsem stvarem smo z enakim 

termometrom izmerili temperaturo in nato še telesno temperaturo otrok ter rezultate prikazali 

z vrvico. Vrvica je ponazarjala dolžino termometra od njegove konice do vrha stolpca 

alkohola. Vrvice smo nato prilepili na plakat s prikazom temperatur. Plakat je ostal v skupini 

za nadaljnjo uporabo.  

 

Globalna cilja: 

� doživljanje in spoznavanje nežive narave v njeni raznolikosti ter 

� spoznavanje snovi. 

 

Cilji dejavnosti:  

� otrok odkriva in spoznava snovi in njihovo temperaturo; 

� spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in bere; 

� razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju predpojmovnih 

struktur (število, količina, temperatura, dolžina); 

� bogati besedni zaklad ter 

� se seznanja z velikostnimi redi. 



24 
 

 

 
 

Slika 7: Merjenje temperature in grafični prikaz rezultatov (Foto: M. Bergant) 

 

5.3 IZMENJAVA TOPLOTE Z OKOLICO 

 

Opis dejavnosti: 

V skodelico sem nalila topel čaj, da smo lahko izmerili njegovo temperaturo. Nato smo čaju 

dodali ledene kocke. Sproti smo merili in opazovali, kako se čaju spreminja temperatura. 

Počakali smo, dokler ni bila temperatura konstantna, nato smo se o tem pogovorili. Otroke 
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sem vprašala, kaj se je zgodilo, ko smo čaju dodali led. Odgovarjali so, da se je led »stopil«. 

Nato sem vprašala malo drugače, in sicer, kakšen je sedaj čaj. Odgovorili so, da je mrzel, 

nekateri so rekli, da je ledeni čaj. Povedala sem jim, da se je sedaj čaju spremenila 

temperatura in se je shladil, ko smo mu dodali led. 

 

Nato smo ponovili enak postopek, le da smo čaju namesto ledenih kock dodali vroč čaj. Zopet 

smo opazovali, kako se čaju spreminja temperatura, počakali, da se temperatura ustali in se 

pogovorili še o tem poskusu. Postavila sem jim vprašanje, kaj se jim zdi, da se bo zgodilo 

sedaj, ko smo čaju dolili vročo vodo. Ko so opazovali termometer, so mi odgovarjali, da bo 

šla črta gor. Napeljevala sem jih na to, da mi odgovorijo, kaj to pomeni in povedali so, da bo 

čaj zopet postal vroč. Pri pogovoru z otroki sem poskušala čim večkrat uporabiti besedo 

temperatura. Kaj se dogaja s temperaturo, če čaj postane bolj vroč? Temperatura se zviša. In 

če čaju dodamo led, se temperatura zniža. 

 

Globalni cilj: 

� doživljanje, spoznavanje in uživanje v poskusih. 

 

Cilji dejavnosti: 

� otrok odkriva in spoznava merjenje temperature, 

� bogati besedni zaklad ter 

� spoznava, da se temperatura spreminja. 
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Slika 8: Čaju smo dodali led (Foto: M. Bergant) 
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Slika 9: Čaju dodamo vročo vodo in izmerimo temperaturo (Foto: M. Bergant) 

 

6 REZULTATI PO IZVEDENIH DEJAVNOSTIH IN 

INTERPRETACIJA 

 

Po opravljenih dejavnostih sem z otroki ponovno izvedla intervjuje. Tudi tokrat sem intervjuje 

izvedla z vsakim otrokom individualno izven skupine, da so se lahko osredotočili na 

vprašanja.  

 

6.1 REZULTATI V TABELI 

 

Vprašanje Odgovori Deklice Deklice Dečki Dečki 

 
    

Starost (5–

6 let) 

Starost (4–

5 let) 

Starost (5–6 

let) 

Starost 

(4–5 let) 

 

Povej mi nekaj, kar 

je vroče. 

Sonce 3 2 0 6 

 Ko sem v avtu 0 0 0 8 

 Poletje 3 6 3 0 

 Temperatura 0 3 0 0 

 Štedilnik, če kaj 

kuhaš 
6 11 5 0 

 Ogenj 2 2 1 4 

 
Povej mi nekaj, kar 

je mrzlo. 

Vreme 3 3 4 4 

 V hladilniku 0 2 0 0 

 Mrzli radiatorji 0 0 0 2 
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Led 2 0 0 0 

 Sladoled 1 2 0 0 

 Mrzla voda 6 5 1 2 

 Sneg 2 13 4 10 

 

Povej mi nekaj, kar 

je toplo. 

Sonce 4 2 3 4 

 Kosilo 4 0 0 0 

 Poletje 1 6 0 2 

 Čaj 5 10 6 12 

 Topla voda 0 4 0 0 

 

Povej mi nekaj, kar 

je ledeno. 

Ledeni čaj 2 0 0 0 

 Sneg 0 0 0 6 

 Led 8 18 2 12 

 Sladoled 4 6 7 0 

 Pokažem 

termometre 

različnih vrst in 

vprašam, kaj je to. 

Za kaj ga 

uporabljamo? Koliko 

kaže? 

Digitalni 14 24 9 18 

 Alkoholni za usta 14 24 9 18 

 Za v ušesa  14 24 9 18 

 

Nobenega 0 0 0 0 

 Kolikšna je tvoja 

telesna temperatura 

zdajle? Jo imaš? 

Ne 0 0 0 10 

 Imam 37 12 18 9 0 

 Imam, ne vem koliko 2 6 0 8 

 Ali imaš 

temperaturo tudi, 

ko nimaš vročine? 

Ja  14 24 9 18 

 
Ne 0 0 0 0 

 
Kaj pa, ko jo imaš? 

Tudi, več 14 24 9 18 

 Ne 0 0 0 0 

 

Temperatura je 100 

°C. Kaj to pomeni? 

Vroče 5 10 5 0 

 Vrela voda 9 14 4 18 

 Mrzlo 0 0 0 0 
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Temperatura je 0 °C. 

Kaj to pomeni? 

Sladoled 9 18 9 14 

 Zelo mrzlo 5 6 0 4 

 Toplo 0 0 0 0 

 

Kdaj meriš 

temperaturo? 

Ko gremo na morje, 5 11 5 6 

 Da vemo, kolk se 

oblečt 
3 4 2 8 

 
Vodo v banji 4 3                           0 

                  

        0  

 Ko si bolan 2 6 2 4 

 
Kako meriš 

temperaturo? 

Pokaži. 

Pravilno izmeri 

temperaturo 
14 24 9 18 

 Ne zna izmeriti 

temperature 
0 0 0 0 

 Tabela 3: Rezultati intervjujev po opravljenih dejavnostih 

 

6.3 GRAFIČNA PREDSTAVITEV REZULTATOV V PO IZVEDENIH 

DEJAVNOSTIH 

 

 

Graf 13: Asociacije otrok na besedo vroče po izvedenih dejavnostih 
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Graf 14: Asociacije otrok na besedo mrzlo po izvedenih dejavnostih 

 

 

Graf 15: Asociacije otrok na besedo toplo po izvedenih dejavnostih 
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Graf 16: Asociacije otrok na besedo ledeno po izvedenih dejavnostih 

 

Pri prvih štirih vprašanjih ni velikih razlik pri odgovorih. Pojavi se nekaj novih asociacij pri 

različnih besedah, kot so vroče, toplo, mrzlo in ledeno. Dejansko pa razlike niso pomembne. 

Pomembne razlike in napredovanje se pokažejo pri naslednjih vprašanjih. 

 

 

Graf 17: Rezultati, katere termometre otroci poznajo, po izvedenih dejavnostih 
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Po izvedenih aktivnostih so vsi otroci poznali digitalni, alkoholni in infrardeči termometer v 

primerjavi z rezultati prvih intervjujev, ko je digitalni termometer poznalo 58 % otrok, 

alkoholnega le 22 % in infrardečega 9 %.  

 

 

Graf 18: Kaj menijo otroci o telesni temperaturi po izvedenih dejavnostih 

 

Po dejavnostih 85 % otrok ve, da imajo vedno telesno temperaturo, od tega jih 60 % ve, da je 

ta temperatura približno 37 °C. Le 15 % otrok še vedno pravi, da temperature nimajo. Pri 

prvih intervjujih je 77 % otrok odgovorilo, da temperature nima in le 5 % otrok je trdilo, da jo 

imajo. Zanimivo, da pri tem vprašanju najbolje odgovarjajo 5- do 6-letni dečki, v primerjavi z 

odgovori na vprašanja pred izvedbo dejavnosti, kjer so se bolje odrezale deklice. Celo 4- do 5-

letni dečki so po dejavnostih izkazali boljše poznavanje termometrov. 
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Graf 19: Odgovori na vprašanje, ali imaš temperaturo tudi, ko nisi bolan, po izvedenih 

dejavnostih 

Po izvedenih dejavnostih vsi otroci odgovarjajo, da imajo temperaturo tudi, ko nimajo 

vročine. Prej je to trdilo le 25 % otrok. 

 

 

Graf 20: Ali imaš temperaturo, ko imaš vročino, po izvedenih dejavnostih  

 

Vsi odgovarjajo, da imajo temperaturo, ko imajo vročino. Tudi pri prvih intervjujih je večina 

otrok odgovorila, da imajo temperaturo, ko imajo vročino, le 9 % jih je trdilo, da takrat 

nimajo temperature. 
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Graf 21: Otroci odgovarjajo, kaj pomeni 100 °C, po izvedenih dejavnostih 

 

Po izvedenih dejavnostih 69 % otrok odgovarja, da ima 100 °C vrela voda, 31 % jih odgovori, 

da je to vroče. Prej je 31 % otrok odgovarjalo, da 100 °C pomeni mrzlo. 

 

 

Graf 22: Otroci odgovarjajo, kaj pomeni 0 °C, po izvedenih dejavnostih 

 

Po dejavnostih se je pri tem vprašanju pojavil nov odgovor, in sicer sladoled, ki ga je naštelo 

77 % otrok, 23 % otrok je odgovorilo, da pomeni 0 °C zelo mrzlo. Pred dejavnostmi je na to 

vprašanje 11 % otrok odgovorilo, da to pomeni vroče. 
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Graf 23: Otroci odgovarjajo, kdaj merijo temperaturo, po izvedenih dejavnostih 

 

Pri tem vprašanju se je pojavilo kar nekaj novih odgovorov. Prej je kar 75 % otrok 

odgovorilo, da merijo temperaturo, ko so bolni. Po dejavnosti je 42 % otrok odgovorilo, da 

temperaturo merijo, ko gredo na morje, 26 % jih pravi, da merijo temperaturo, da vedo, kako 

se obleči, 11 % jih meri temperaturo vode v banji in 21 % otrok pravi, da jo merimo, ko smo 

bolni. Njihovi odgovori se nanašajo na naš pogovor o tem, čemu vse lahko izmerimo 

temperaturo in so posledica tega, da smo tudi mi merili temperaturo. Nekateri otroci so 

odgovorili, da so mame včasih doma izmerile temperaturo vode v banji. Možno je, da so že 

pred dejavnostmi spremljali ali celo sodelovali pri merjenju temperature, a niso znali tega 

poimenovati. Dejavnosti v vrtcu in poimenovanje predmetov ter postopkov so jim omogočile 

to prepoznati in opisati. 
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Graf 24: Koliko otrok zna po izvedenih dejavnostih izmeriti temperaturo  

 

Vsi otroci znajo pokazati, kako merijo temperaturo, prej jih 42 % ni znalo pokazati. 

Razlike v odgovorih pred in po dejavnostih so bile takoj vidne. Otroci so bili pod vtisom 

dejavnosti in polni novih izkušenj in znanj. Poznali so vse termometre, pred dejavnostmi pa 

so poznali samo digitalnega, pa še tega ne vsi. Lahko rečem, da so v poznavanju termometrov 

definitivno napredovali. Spoznali so se z digitalnim, infrardečim, sobnim in alkoholnim 

termometrom.  

 

Z dejavnostjo merjenja temperature sem želela pokazati, da si ne merimo temperature samo, 

kadar smo bolni, temveč lahko izmerimo tudi temperaturo zraka, kolikšno temperaturo ima 

morje, voda v kadi, pijača … V vrtcu smo temperaturo izmerili sladoledu, čaju, vreli vodi, 

izmerili smo tudi telesno temperaturo in temperaturo zraka v sobi. Otroci so v intervjujih 

pokazali, da so se veliko naučili. Lahko zatrdim, da se je 51 sodelujočih otrok (78 %) naučilo, 

da temperature ne merimo samo, ko smo bolni. Otroci so med dejavnostmi spoznali tudi 

pomen nekaterih posebnih, številsko izraženih temperatur (100 °C in 0 °C). 

 

6.4 PRIMERJAVA REZULTATOV PRED IN PO DEJAVNOSTIH 
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Graf 25: Primerjava odgovorov na vprašanje, kaj pomeni 100 °C, pred in po dejavnostih  

 

 

Graf 26: Primerjava odgovorov na vprašanje, kaj pomeni 0 °C, pred in po dejavnostih  

 

Pred dejavnostmi je 49,23 % otrok odgovorilo, da 100 °C pomeni vroče, 72,31 % otrok pa je 

vedelo, da 0 °C pomeni mrzlo. 30,77 % otrok je odgovorilo, da 100 °C pomeni mrzlo. Po 

izvedenih dejavnostih ni nihče od otrok odgovoril, da bi lahko 100 °C pomenilo mrzlo; 69,23 

% otrok je odgovorilo, da je to vrela voda, kar pred dejavnostjo ni odgovoril noben otrok, 

30,77 % otrok pa je odgovorilo, da je to vroče.  
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Napredek se je pokazal tudi pri merjenju telesne temperature; vsi otroci so spoznali, da imamo 

temperaturo, tudi če nismo bolni. Povedala sem jim, da temu pravimo stalna telesna 

temperatura, 40 % otrok pa si je zapomnilo, da je stalna telesna temperatura približno 37 °C.  

Pri zadnji dejavnosti so otroci videli, da se temperatura čaju močno zniža, ko mu dodamo led. 

Večina otrok je iznajdljivo opazila, da je to sedaj postal ledeni čaj, ki ga imajo zelo radi. 

Potem smo poskusili in dodali še vrelo vodo in otroci so navdušeno opazovali, kako 

temperatura čaju drastično narašča. Z vprašanji in besedno obnovo poskusa sem pridobljene 

izkušnje še bolj poglobila in lahko zatrdim, da so si prav vsi zapomnili, da se čaj z ledom 

ohladi, z dodatkom vroče vode pa postane zelo vroč. 

 

7 ZAKLJUČEK 

 

V diplomski nalogi so predstavljeni pojem temperatura, različni termometri in kratka 

zgodovina razvoj merilnih instrumentov za temperaturo. Predstavljeno je tudi spoznavno 

mišljenje in razvoj govora ter proces učenja. To se mi zdijo pomembni dejavniki pri učenju in 

poučevanju tako šolskih kot predšolskih otrok, katerim sem se posvetila sama. Poznavanje 

njihove razvojne stopnje je pomembno in ključno pri načrtovanju dejavnosti, da so primerne 

njihovi starosti in njihovem razvoju.  

 

V empiričnem delu diplomske naloge je prikazano, kako so otroci sprejemljivi za vse 

informacije, ki jim jih podamo na ustrezen način in ki so podprte s poskusi in zanimivimi 

dejavnostmi. Tema temperatura v predšolskem obdobju se marsikomu zdi pretežka, vendar s 

pravilnim pristopom in prilagojenimi dejavnostmi otroke lahko seznanimo s temperaturo.  

 

Na podlagi evalvacije rezultatov anket lahko ugotovim, da je bil dosežen napredek po 

izvedenih dejavnostih. Delež otrok, ki so poznali digitalni termometer, je za 42 % večji kot 

pred izvedenimi dejavnostmi. 78 % več otrok sedaj pozna tudi alkoholni termometer in kar za 

91 % je narasel delež otrok, ki so se seznanili z infrardečim termometrom. Vsi otroci so se 

naučili, da imamo stalno telesno temperaturo in zelo zadovoljivo se mi zdi, da se je kar 40 % 

otrok naučilo, da je ta temperatura približno 37 °C.  

 

Otroci so se naučili tudi, kaj pomeni 100 °C in kaj 0 °C. Tako so se spoznali s števili, ki jim 

prej nista nič pomenili in niso vedeli, kaj pomeni taka temperatura. Sedaj vsi otroci, ki so 
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sodelovali v moji raziskavi, znajo povedati, da pri 100 °C voda vre in je zelo vroča. Za 0 °C 

vedo povedati, da je to zelo mrzlo, da ima toliko stopinj sladoled in da pri tej temperaturi 

zamrzne.  

 

Z raziskavo in dejavnostmi sem pri otrocih bogatila tudi njihov besedni zaklad. Osvojili so 

nove besede in jih ponavljali ob poskusih. Osvojili so enoto za merjenje temperature, stopinje 

Celzija, sedaj pravilno uporabljajo izraze ledeno, mrzlo, toplo, vroče, vrelo in vedo, kaj 

pomenijo. Trudila sem se, da sem ločevala in pravilno uporabljala besedi toplota in 

temperatura. 

 

Otroci se učijo z zgledom in ponavljanjem. Oboje sem uporabila za širjenja njihovega znanja. 

Z rezultati evalvacije učinka izvedenih dejavnosti sem zelo zadovoljna, napredek pri otrocih 

se pozna in lahko potrdimo, da so otroci res zelo dojemljivi za nova spoznanja in izkušnje. 

Kot pravi Bruner (v Mcloud, 2008), jih lahko naučimo marsičesa, če si to želimo in temu 

namenimo pozornost in čas. Seveda je potrebno prilagajanje otrokovemu razvoju in njegovi 

starosti. 

 

Zaključila bi s citatom Alberta Einsteina: 

»Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to 

znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne 

zvesto prenesete na svoje otroke.« 
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