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POVZETEK 

Bistvo diplomskega dela so vodni mlinčki. Ker pa se ti ne vrtijo kar sami od sebe, sem 

njihovo delovanje podrobneje pojasnila. V mojem primeru je voda tista, ki prenaša 

energijo na mlinčke in jih s tem poganja, zato sem se najprej osredotočila na pomen 

vodne energije v vsakdanjem življenju. Ker so pri mojem diplomskem delu sodelovali 

tudi otroci, se mi je zdelo pomembno, da predstavim njihovo razvojno stopnjo in 

dojemanje stvari v tej starosti. Beseda energija je za otroke zelo nedojemljiv pojem, saj 

ni stvaren. Poskušala sem jim ga približati na njim sprejemljiv način, in tako smo 

ugotovili, da mlinčki zares potrebujejo neko energijo, da se zavrtijo, saj sami od sebe ne 

naredijo ničesar. Da pa smo prišli do teh rezultatov, je bilo potrebnih kar nekaj vprašanj, 

poskusov in razlag. Otroke sem najprej posamično intervjuvala, da sem izvedela, kaj o 

mlinčkih in njihovem delovanju že vedo; nato pa sem na podlagi dobljenih rezultatov 

pripravila dejavnosti, s katerimi sem otrokom približala mlinčke in jim predstavila 

njihovo delovanje. Po končanih dejavnostih sem jih ponovno posamično intervjuvala z 

istim vprašalnikom kot prej in dobila izjemne rezultate, saj so si otroci zares veliko 

zapomnili in se naučili veliko novega.  

Ključne besede: 

nadlivni in podlivni vodni mlini, vodna energija, predoperacionalna stopnja, sila curka,  

vodni mlinčki v vrtcu 
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ABSTRACT 

The topic of my graduation thesis is about water mills. Because they do not spin on their 

own, I have explained their workings in more intricate detail. In this case water is the 

source of energy that powers the mills, so I described hydro energy means. Preparing 

activities for children was a part of my thesis, so it was important to me to present their 

processes of learning and developing understanding. For the children the concept of 

energy does not have a clear meaning, so I tried to design activities to help them 

understand the concept in a meaningful way and bring them to the conclusion that the 

mill must be powered by some kind of energy to turn, otherwise it would not be able to 

do anything. To come to these results, one has to ask many questions, make several 

experiments and provide multiple explanations.  

I interviewed the children separately to find out what they already knew about mills and 

how they work. Based on their responses I prepared activities which showed the 

children what mills are and how they work. Once they completed the activities I 

interviewed the children again using the same questions as previously. The results were 

astonishing, as the children really learned and remembered many new things. 

Keywords: 

overshot and undershot water mills, hydro energy, pre-operational steps, force of flow, 

water mills in kindergarten 
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1 UVOD 

 

 

Voda je otrokom zelo blizu. Vsi so že bili v stiku z njo in so jo spoznali na različne 

načine in se že marsikaj naučili o njej. Malo otrok pa je takih, ki bi vedeli, da nam voda 

lahko služi še za marsikaj drugega kot za piti, se umivati in se z njo igrati. To sem želela 

spremeniti, zato sem se odločila, da otrokom predstavim novo rabo vode in pomen v 

vsakodnevnem življenju. Skušala sem jim na preprost način pokazati, kaj lahko 

dosežemo z vodo oziroma z energijo, ki jo le ta prenaša. Ker je beseda energija za 

otroke zelo težko dojemljiva, sem jim jo želela predstaviti na čim bolj enostaven in 

prikupen način, zato sem se odločila, da mi bodo pri tem pomagali vodni mlinčki. 

Ko govorimo o vodnih mlinčkih, vsi vemo, da za svoje delovanje potrebujejo vodo, 

nikoli pa ne pomislimo, kakšno je pravzaprav fizikalno ozadje tega delovanja. 

Razlagamo si ga čisto preprosto, in sicer da voda priteče na mlinček in ga s tem požene. 

Vse to drži, vendar se v ozadju skriva še marsikaj zapletenega, na kar sploh ne 

pomislimo. Sama sem do tega spoznanja prišla šele med pisanjem tega diplomskega 

dela in se začela zavedati, da tudi najbolj preproste reči niso tako enostavne, kot se zdijo 

na prvi pogled. Naj vam predstavim, kaj vse se skriva v ozadju delovanja vodnih 

mlinčkov.  

 

1.1 Delitev vodnih mlinov: nadlivni in podlivni 

 

Vodni mlini ali vodna kolesa so naprave, ki za svoj pogon uporabljajo vodo oziroma 

energijo, ki jo nanje prenaša vodni tok. Poznamo več vrst vodnih mlinov, in sicer 

navpične in vodoravne. Med navpične spadajo nadlivni in podlivni vodni mlini. 

Nadlivni mlini delujejo tako, da voda na lopatice priteka z zgornje strani in deluje nanje 

tako zaradi hitrosti kot tudi zaradi njenega padca, kar pa pri podlivnih mlinih ne drži, saj 

je v tem primeru mlin postavljen v vodo; ta pa ga poganja v odvisnosti od hitrosti 

vodnega toka. Tako so nadlivni mlini približno trikrat bolj učinkoviti kot podlivni mlini 

(Graham, 2000). Pri vodoravnih vodnih mlinih curek vode v vodoravni legi poganja 
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kolo. Voda po cevi ali kanalu doteka do ukrivljenih lopatic, pritrjenih na navpični osi 

kolesa in udarja obnje (prav tam). 

 

1.2 Vodna energija in njen pomen 

 

Vodna energija ali s tujko hidroenergija je energija padajočih oziroma izredno hitrih 

voda in jo lahko uporabimo za koristne namene. Že v davnih časih je bila vodna 

energija znana kot obnovljiv vir energije, zato so jo uporabljali za delovanje različnih 

strojev in naprav v zasebne namene kot tudi v številnih tovarnah. V 19. stoletju je vodna 

energija postala vir za proizvodnjo električne energije, za kar jo uporabljamo še danes 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Hydropower, 2015). Skozi zgodovino so ljudje izkoriščali 

hidroenergijo v energetske namene, kar se kaže v razvoju številnih hidrocentral z 

velikimi močmi. V današnjem času vodne energije skoraj ne uporabljamo več za 

delovanje strojev in naprav, temveč jo koristimo za proizvodnjo električne energije. 

Kakšen delež vodne energije izkoristimo, je odvisno od številnih klimatskih in 

geografskih pogojev (https://sl.wikipedia.org/wiki/Vodna_ energija, 2015). V Sloveniji 

pridobljena energija s pomočjo hidroelektrarn predstavlja približno 30 % vse električne 

energije, ki jo proizvede 19 velikih hidroelektrarn; te pa so vključene v slovenski 

elektroenergetski sistem (http://www.esvet.si/vodna-energija, 2015). Tudi na svetovni 

ravni vodna energija predstavlja najpomembnejši vir energije. Obravnavamo jo za 

premogom in nafto kot tretji največji vir pridobljene energije, ki prispeva približno 

18,5 % vse električne energije na svetu. Strokovnjaki predvidevajo, da vodna energija 

za kar 10 % zmanjšuje emisijo toplogrednih plinov. Prav zaradi tega uporabo vodne 

energije obravnavamo kot enega ključnih načinov zmanjševanja toplogrednih učinkov, 

poleg tega pa prispeva tudi k ohranjanju energije in koristnejši rabi le-te. 

(http://www.energap.si/?viewPage=42, 2015). 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydropower
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vodna
http://www.esvet.si/vodna-energija
http://www.energap.si/?viewPage=42
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2 TEORETIČNI DEL 

 

 

V teoretičnem delu se bom najprej posvetila razvojni stopnji otrok, starih od 3 do 6 let, 

kot jo je opisal Jean Piaget; nato bom na kratko predstavila, kaj najdemo o področju 

narave in raziskovanju le-te v Kurikulumu za vrtce, na koncu pa bom podrobneje 

razložila fizikalno ozadje delovanja vodnih mlinčkov. 

 

2.1 Zgodnje učenje naravoslovja in razvojna stopnja otrok, starih od 3 do 6 

let 

 

Mnogi strokovnjaki se ukvarjajo z oblikovanjem konceptov v predšolski vzgoji in se 

zavedajo, da je pri tem najpomembnejše dobro poznavanje otrokovega razvoja. Danes 

poznamo vse več strok in teorij, ki se ukvarjajo s proučevanjem mišljenja v otrokovem 

razvoju. Sprašujemo se, ali obstaja enotna teorija ali stroka, ki bi znala odgovoriti na vsa 

naša vprašanje glede danega problema. Odgovor na to vprašanje je seveda negativen, 

vseeno pa lahko z različnimi teoretskimi okviri prepoznamo skupne značilnosti 

otrokovega razvoja. Ena od teh značilnosti je, da le-ta  poteka skozi določene stopnje, ki 

jih opredeljujemo tako s kvalitativnimi kot tudi s kvantitativnimi spremembami 

(Bahovec idr., 2008). 

Jean Piaget, švicarski biolog, je s postavljanjem različnih nalog otrokom opazil 

določene vzorce pri njihovem reševanju le-teh. Te naloge so bile s področja jezika, 

matematike in tudi naravoslovja. Na podlagi pridobljenih rezultatov je oblikoval štiri 

stopnje otrokovega logičnega mišljenja, ki si zaporedno sledijo: 

1. zaznavnogibalna stopnja (0–2 let), 

2. predoperacionalna stopnja (2–7 let), 

3. stopnja konkretnih operacij (7–11 let), 

4. stopnja formalnih operacij (11–15 let). 
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Otroci, stari od treh do šest let, po njegovih kriterijih spadajo v predoperacionalno 

stopnjo. Na tej stopnji otrok kljub dosežkom v simbolnem delovanju še ni zmožen 

logičnega mišljenja. Osredini se lahko le na končni rezultat, ne pa tudi na sam proces. 

Miselni obrat akcije iz končnega stanja v prvotno in obratno mu prav tako še vedno 

povzroča težave. Piaget je mnenja, da kombinacija dozorevanja in novih fizičnih ter 

socialnih izkušenj pripelje do novih zmožnosti za logično mišljenje (Labinowicz, 2010). 

 

2.2 Področje narave v kurikulu 

 

Področje narave v vrtcu predstavlja velik del dejavnosti, saj v njegovem okviru 

razvijamo otrokove sposobnosti za aktivno vključevanje v okolje, ki ga obdaja, ter s tem 

spodbujamo ustvarjanje varnega in zdravega okolja in navad (Bahovec idr., 2008). 

Skozi izkušnje otrok gradi svoje vedenje in z njimi postaja vedno bolj samostojen. 

Znanje črpa iz okolja in iz interakcije z ostalimi, pri tem pa se oblikujejo tudi njegove 

vrednote (Chaille, 1997). 

Otroci v vrtcu in zunaj njega spoznavajo naravno okolje, rastline, živali ter pojave in 

predmete, spoštujejo živa bitja ter se zanimajo za njihova življenja in pogoje, v katerih 

živijo. Prav tako se usmerjajo v aktivno delovanje za ohranitev naravnega okolja. 

Raziskujejo pojave, ki jih zanimajo, in se pri tem zabavajo. To jih privede do novih 

problemov, ki so vedno zanimivi in razburljivi. Ob vsem tem razvijajo čut za naravo ter 

spoznavajo lastnosti teles in snovi ter odkrivajo njihovo namembnost, uporabnost ter 

delovanje (Bahovec idr., 2008). 

Do odkrivanja, doživljanja in spoznavanja okolja pri otrocih pride hkrati z njihovim 

osebnostnim razvojem ter miselnimi sposobnostmi. Vse dejavnosti v okolju otroke 

pripeljejo k oblikovanju temeljnih pojmov ter miselnih operacij. Prav zaradi tega lahko 

rečemo, da spoznavanje okolja predstavlja tako cilj kot tudi proces, skozi katerega se 

postopoma razvija mišljenje ter se oblikujejo pojmi. S tem si otroci ustvarjajo predstave 

o svetu, v katerem živijo (Kroflič idr., 2010). S praktičnim prikazom delovanja vodnih 

mlinčkov in s pogovorom o energiji, ki jo mlinčki potrebujejo za vrtenje, sem otroke 

spodbudila k razmišljanju o energiji, ki jo vsak dan potrebujemo za doseganje 

postavljenih ciljev in za opravljanje različnih del.  
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2.3 Sila curka 

 

Kot sem že omenila, vodni mlinčki za svoje delovanje potrebujejo vodo oziroma 

energijo, ki jo voda prenaša nanje. Pri tem pa bistveno vlogo opravi sila curka, ki 

pravzaprav požene mlinček in ga ohranja pri vrtenju. V nadaljevanju predstavljam 

fizikalno ozadje vrtenja vodnih mlinčkov. 

Mlinčke poganja voda. Sama sem pri izvajanju dejavnosti z mlinčki uporabila veliko 

posodo za vodo, ki ima pipo, na katero sem pritrdila kratek kos cevi. Ko sem odprla 

pipo, je voda začela iztekati iz posode s hitrostjo v, ki je določena z enačbo: 

v = √   , 

kjer je v hitrost vode med iztekanjem, g težni pospešek, ki znaša 9,81 m/s
2
 in h višinska 

razlika med gladino vode v posodi in lopaticami (Kuščer in Moljk, 1988).  

Prostorninski pretok vode ΦV v curku s hitrostjo v in ploščino prečnega preseka S je 

enak: 

ΦV = v ∙ S. 

Masni pretok vode Φm, ki teče skozi cev, pa izračunamo kot 

Φm = ΦV ∙ ρ, 

kjer je ρ gostota vode, ki je 1kg/dm
3
 (prav tam). 

Z uporabo navedenih enačb lahko zapišemo velikost sile curka na lopatico F, ki poganja 

mlinček: 

F = Φm ∙ ∆v, 

kjer je ∆v razlika hitrosti med hitrostjo curka in hitrostjo gibanja lopatic na mestu trka 

curka na lopatico. Sila curka na stoječo lopatico je enaka kar produktu masnega pretoka 

in hitrosti curka (Φm ∙ vcurka); če pa se lopatice vrtijo s hitrostjo vvrtenja, pa velja: 

∆v = vcurka – vvrtenja. 
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Vse zapisano velja za ravne lopatice (prav tam).  

Pri vbočenih lopaticah je sila curka večja, saj voda ne odteka po lopaticah, temveč se 

obrne in odteka v curku v nasprotni smeri, kot je pritekla. Če imamo cevko primerno 

oblikovano, lahko po odboju dosežemo skoraj enako veliko hitrost vode, kot je začetna 

hitrost. Razliko med končno in začetno hitrostjo vode izračunamo z naslednjo enačbo:             

∆v = -v – v = -2v. V tem primeru je sila, s katero curek deluje na lopatico, kar dvakrat 

večja kot pri ravnih lopaticah (prav tam): 

F = Φm ∙ ∆v = Φm ∙ 2v. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

3.1 Cilji raziskave 

 

- ugotoviti, kaj otroci že vedo o mlinčkih, energiji in vodnem toku ter kakšne so njihove  

  predstave o tem; 

- pripraviti različne dejavnosti na temo energije, pridobljene iz vodnega toka; 

- preveriti, koliko so se naučili med dejavnostmi in kaj vedo o vodnih mlinčkih. 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

 

- Kaj in koliko otroci vedo o energiji? 

- Kolikšen delež otrok pozna vodne mlinčke? 

- Kakšne predstave imajo otroci o vplivih lastnosti mlinčkov na hitrost njihovega  

  vrtenja? 

 

3.3 Hipoteze 

 

- Nihče od otrok še ne pozna pojma energija. 

- Vsi otroci so že videli vodne mlinčke in imeli stik z njimi. 

- Večina otrok še nima predstave o tem, kaj vpliva na hitrost vrtenja mlinčkov. 
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3.4 Vzorec 

 

Za delo sem izbrala najstarejšo skupino, ki jo sestavlja petindvajset otrok. Intervjuje 

sem lahko opravila le z manjšim številom otrok, saj je veliko otrok tujcev, ki ne 

razumejo niti osnovnih izrazov, zato jih nisem mogla intervjuvati. Ker sta v tem vrtcu le 

dve skupini in je druga skupina mlajša, sem v vzorec vključila še nekaj otrok, starih štiri 

leta. Intervjuje sem opravljala med osemnajstimi otroki, starimi od štirih do šest let. 

Trije otroci so bili stari štiri leta, dvanajst otrok je bilo starih pet let in še trije šest let. 

Od tega je bilo deset dečkov in osem deklic.  

 

3.5 Pripomočki 

 

- anketni vprašalnik, 

- mlinčki s stojalom, 

- polna posoda za vodo s pipo, 

- miza in klop. 

 

3.6 Opis izdelave mlinčkov 

 

Za izvedbo dejavnosti sem uporabila štiri nadlivne navpične vodne mlinčke z različnimi 

lopaticami: 

- mlinček s štirimi ravnimi lopaticami, 

- mlinček z osmimi ravnimi lopaticami, 

- mlinček z vbočenimi lopaticami, 

- mlinček z izbočenimi lopaticami. 
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Slika 1: Mlinčki 

Pri vseh sem uporabila isto stojalo, narejeno iz smrekovega lesa, ter podlago iz OSB-

plošče ter enake valje, narejene iz smrekovega lesa. Pri mlinčkih, ki imata ravne 

lopatice, sem uporabila hrastov les, pri mlinčkih z zaobljenimi lopaticami pa plastične 

žlice. Vsi mlinčki imajo skozi središče bukovo gred, s pomočjo katere jih namestimo na 

stojalo in omogoča vrtenje.  

Pri izdelavi mlinčkov sem potrebovala pomoč, ker izdelava ni bila preprosta in je 

zahtevala uporabo mizarskih strojev in orodij.  

Najprej smo s kronsko žago, nameščeno na vrtalni stroj, izrezali štiri valje, v katere smo 

kasneje naredili zareze in vanje vstavili lopatice. Nato smo z namizno krožno žago 

odrezali ozke deske, ki smo jih uporabili za lopatice. Te deske smo spustili skozi 

debelinski skobeljni stroj, ki z obeh strani naenkrat tanjša desko do želene debeline in 

kasneje še čez poravnalni skobeljni stroj, ki na spodnji strani tanjša oziroma poravnava 

desko. Ko je bila debelina ravno pravšnja, smo vse dele pobrusili še z brusilnim strojem. 

Na koncu smo s krožno žago naredili še zareze v valje ter s svedrom zvrtali luknjo za 

gred ter luknje za mlinčka, ki imata namesto lesenih lopatic plastične žlice. Sledilo je 

sestavljanje in lepljene mlinčkov. Pri tem je bilo potrebne kar nekaj natančnosti in 

potrpežljivosti.  
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Ko so bili mlinčki sestavljeni in deli zlepljeni, sem jih preizkusila. Ugotovila sem, da se 

smrekov les na stojalu napenja od vlage, zato sem celotno stojalo pobarvala z lesno 

barvo, v stojalo pa smo zvrtali tudi večje luknje za vstavljanje mlinčkov. Pri mlinčkih z 

lesenimi ravnimi lopaticami sem pobarvala tudi eno lopatico, da se je ločila od drugih in 

smo z otroki tako lažje šteli obrate. Pri mlinčkih z žlicami sem eno lopatico označila 

tako, da sem jo oblepila z izolirnim trakom. 

Po domačem preizkusu mlinčkov sem se z njimi odpravila v vrtec in jih pokazala 

otrokom ter jim povedala, kaj bomo delali v prihodnjih dneh.  

 

3.7 Metodologija 

 

Pred izvajanjem dejavnosti z mlinčki sem se morala pozanimati, kaj otroci že vedo o 

energiji in mlinčkih. To sem storila tako, da sem za otroke sestavila vprašalnik. Vsakega 

otroka posebej sem poklicala v prostor, ki je bil odmaknjen od drugih, da sva se lahko v 

miru pogovorila. Za začetek sem ga vprašala, kako mu je ime in koliko je star. 

Nadaljevala sem s splošnimi vprašanji glede energije, nato pa sem začela z vprašanji, ki 

se nanašajo na hitrost vrtenja mlinčkov v odvisnosti od oblike lopatic, višine curka 

vode, števila lopatic ter s točko padca vode na mlinčke. Vsega skupaj je bilo šestnajst 

vprašanj. Intervjuji so tekli zelo počasi, saj so morali otroci veliko razmišljati, med tem 

pa jim je padla tudi zbranost. Z nekaj truda sem na koncu prišla do odgovorov, ki so bili 

zelo zanimivi in raznoliki, pri marsikaterem pa sem se tudi iz srca nasmejala. 

Po nekajdnevnih intervjujih je prišel čas, da smo mlinčke preizkusili in videli, če smo 

imeli prav glede njihove hitrosti, ali smo se motili.  

Po opravljenih dejavnostih je minilo teden dni, ko sem se znova vrnila v vrtec in otroke 

zopet posamezno intervjuvala. Želela sem izvedeti, kaj so se novega naučili pri 

dejavnostih in koliko so si zapomnili. Uporabila sem isti vprašalnik kot pred izvedbo 

dejavnosti. 
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OPIS DEJAVNOSTI 

 

Slika 2: Izvajanje dejavnosti 

Dejavnosti z mlinčki sem izvajala dvakrat, ker sem želela, da otroci obeh skupin vidijo 

mlinčke in njihovo delovanje. Najprej sem otroke spomnila na vprašanja, ki sem jim jih 

zastavljala v preteklih dneh. Predstavila sem jim nekaj njihovih odgovorov, nato pa sem 

povedala še sama, kaj sem mislila z vprašanji.  

Sledilo je preizkušanje mlinčkov. Pri vseh dejavnostih sem uporabila vodo iz pipe, 

nalito v posodo za vodo. Najprej smo preizkusili, če se mlinček vrti hitreje, ko nanj 

vodo zlivamo z večje višine oz. ko nanj zlivamo vodo z manjše višine. Ugotovili smo, 

da se mlinček hitreje vrti, če nanj voda pada z večje višine, ker ima tedaj voda večjo 

hitrost in na lopatice deluje z večjo silo.  

Nato smo preizkusili vpliv oblike lopatic na hitrost vrtenja mlinčkov. Ugotavljali smo, 

ali se hitreje vrti mlinček z ravnimi lopaticami ali mlinček z vbočenimi lopaticami. 

Hitreje se je vrtel mlinček z vbočenimi lopaticami (žlicami), ker le-te povzročijo odriv 

vode in s tem voda »izvaja« večjo silo, poleg tega pa je bil mlinček z žlicami veliko 

lažji, ker so lopatice plastične, pri ravnih lopaticah pa je uporabljen les, ki je težji. Nato 

smo preizkusili še hitrost mlinčka glede na lego zaobljenih lopatic. Ugotovili smo, da je 

mlinček z vbočenimi lopaticami hitrejši od mlinčka z izbočenimi lopaticami, saj je sila 

curka na izbočene lopatice manjša.  
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Sledil je preizkus vpliva točke padca vode na mlinček. Preizkušali smo, ali se bo 

mlinček hitreje vrtel, če bomo vodo zlivali bolj v notranjost, bliže osi vrtenja, ali če 

bomo vodo zlivali na rob lopatic, dlje od osi. Prišli smo do spoznanja, da se mlinček vrti 

hitreje, če voda pada na rob lopatic in ne v njegovo notranjost. Na koncu smo primerjali 

še mlinček z osmimi ravnimi lopaticami ter mlinček s štirimi ravnimi lopaticami. Kot 

smo pričakovali, se je hitreje vrtel mlinček z osmimi lopaticami, saj ga je voda večkrat 

pognala kot tistega s štirimi.  

Čisto ob koncu smo se pogovorili o razvrstitvi mlinčkov glede na hitrost vrtenja. 

Najhitrejši je bil tisti z osmimi ravnimi lopaticami, nato mlinček z vbočenimi 

lopaticami, sledil je mlinček z izbočenimi lopaticami in najpočasnejši je bil mlinček s 

štirimi ravnimi lopaticami. Po končanih dejavnostih so nekateri otroci še sami 

preizkusili delovanje mlinčkov. Ko so se naveličali, sem se jim zahvalila za sodelovanje 

in jim povedala, da se bomo še enkrat videli ter ponovili anketiranje.  

 

Slika 3: Prikaz izvajanja dejavnosti 
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ANALIZA IN PRIMERJAVA ODGOVOROV PRED IZVEDENO 

DEJAVNOSTJO IN PO NJEJ 

 

1. Zakaj ljudje moramo jesti?  

Tabela 1: Odgovori otrok na vprašanje: Zakaj ljudje moramo jesti? 

 

NJEGOVE 

POTREBE 

KAR SLIŠI 

OD 

ODRASLIH 

NJEGOVE 

POTREBE IN 

KAR SLIŠI OD 

ODRASLIH 

DA DOBIMO 

ENERGIJO IN 

MOČ 

PRED 

DEJAVNOSTJO 
8 9 1 0 

PO 

DEJAVNOSTI 
5 7 0 6 

 

Graf 1: Odgovori otrok na vprašanje: Zakaj ljudje moramo jesti? 

 

 

Tako pred kot tudi po izvedeni dejavnosti je veliko otrok na to vprašanje odgovorilo s 

stališča svojih potreb, in sicer da moramo jesti zato, da nismo lačni. Kar nekaj jih je v 

obeh primerih odgovorilo, da zato, da smo zdravi, in da ne bomo zboleli; kar pa slišijo 

od odraslih (tabela 1). Razlika je vidna po izvedeni dejavnosti, ko je kar šest otrok 

odgovorilo, da moramo jesti zato, da dobimo energijo in moč. Vidimo, da jih še vedno 

veliko na prvo mesto postavlja svoje potrebe in tisto, kar slišijo od odraslih, vendar je 
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viden napredek, po tem ko smo se med izvajanjem dejavnosti pogovarjali o energiji in 

njenem pomenu za življenje (graf 1).  

2. Kaj dobimo iz hrane? 

Pred izvedeno dejavnostjo sem od otrok dobila veliko različnih odgovorov. Med 

najpogostejše je sodilo naštevanje hrane, kot so meso, zelenjava, sadje in podobno 

(tabela 2). Zdelo se mi je, da otroci niso najbolje razumeli mojega vprašanja, oziroma 

kaj želim slišati. Iz grafa 2 lahko vidimo očiten napredek po izvedeni dejavnosti, ko so 

kar vsi otroci odgovorili, da iz hrane dobimo energijo.  

Tabela 2: Odgovori otrok na vprašanje: Kaj dobimo iz hrane? 

  

NAŠTEVANJE 

VRTSTE HRANE 

ENERGIJO IZTREBKE MIŠICE NE 

VEM 

PRED 

DEJAVNOSTJO 
6 4 1 1 6 

PO DEJAVNOSTI 0 18 0 0 0 

 

Graf 2: Odgovori otrok na vprašanje: Kaj dobimo iz hrane? 
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3. Kaj misliš, ali ima mlinček energijo, ko se vrti? 

Tabela 3: Odgovori otrok na vprašanje: Ali ima mlinček energijo, ko se vrti? 

  JA NE 

PRED DEJAVNOSTJO 16 2 

PO DEJAVNOSTI 18 0 

 

Graf 3: Odgovori otrok na vprašanje: Ali ima mlinček energijo, ko se vrti? 

 

 

Pri tem vprašanju ni bilo velike razlike pred in po izvedeni dejavnosti, kar lahko vidimo 

iz tabele in grafa 3, saj sta bila pred izvedeno dejavnostjo le dva otroka mnenja, da 

mlinček nima energije med vrtenjem. 
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4. Če je odgovor na vprašanje pritrdilen, vprašam še: Kje mlinček dobi 

energijo (saj ne je hrane)? 

Tabela 4: Odgovori otrok na vprašanje: Kje mlinček dobi energijo? 

  

IZ 

VETRA 

IZ 

VODE 

IZ VETRA 

IN VODE 

Z ROČNIM 

POGONOM 

IZ VETRA 

IN SONCA 

PRED 

DEJAVNOSTJO 
9 4 3 1 1 

PO DEJAVNOSTI 0 18 0 0 0 

 

Graf 4: Odgovori otrok na vprašanje: Kje mlinček dobi energijo? 

 

 

Pred izvedeno dejavnostjo so otroci podali veliko različnih odgovorov (tabela 4). 

Ugotovila sem, da večina otrok pozna le mline na veter in da vodnih še ne poznajo. 

Stanje se je seveda očitno spremenilo po izvedeni dejavnosti, ko so otroci videli in 

preizkusili delovanje vodnih mlinčkov (graf 4). 

5. Kaj poganja ta mlin (pokažem sliko pravega mlina)? 

S tem vprašanjem sem otroke želela le napeljati na vodo, ki poganja mlinčke. Vsi otroci 

so prepoznali mlin na sliki. 
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6. Ali misliš, da vsaka voda prenaša energijo, tudi tista, ki miruje? 

Tabela 5: Odgovori otrok na vprašanje: Ali vsaka voda prenaša energijo? 

  JA NE 

PRED DEJAVNOSTJO 7 11 

PO DEJAVNOSTI 3 15 

 

Graf 5: Odgovori otrok na vprašanje: Ali vsaka voda prenaša energijo? 

 

 

Tudi pri tem vprašanju ni bilo konkretnih sprememb, saj je že pred izvedeno 

dejavnostjo večina otrok bila mnenja, da voda, ki miruje, ne prenaša energije (tabela 5). 

Število se je po izvedeni dejavnosti še povečalo, trije pa so bili še vedno mnenja, da 

vsaka voda prenaša energijo (graf 5). 
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7. Ali misliš, da se bo mlinček vrtel, če ga postavimo v jezero?  

Tabela 6: Odgovori otrok na vprašanje: Ali se bo mlinček vrtel, če ga postavimo v 

jezero? 

  JA NE 

PRED DEJAVNOSTJO 8 10 

PO DEJAVNOSTI 3 15 

 

Graf 6: Odgovori otrok na vprašanje: Ali se bo mlinček vrtel, če ga postavimo v jezero? 

 

 

Pred izvedeno dejavnostjo ni bilo velike razlike med odgovori za in proti. Zelo veliko 

otrok si ni znalo predstavljati mlinčka v jezeru oziroma v mirni vodi, kar lahko vidimo v 

tabeli 6. Trdili so, da se bo mlinček prav tako vrtel, saj ga bo poganjal veter. Po izvedeni 

dejavnosti so le trije vztrajali pri tem, da se bo mlinček vrtel, tudi če je postavljen v 

mirujoče jezero (graf 6).  
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8. Kaj pa, če ga postavimo v reko? 

Tabela 7: Odgovori otrok na vprašanje: Ali se bo mlinček vrtel, če ga postavimo v reko? 

  JA NE 

PRED DEJAVNOSTJO 11 7 

PO DEJAVNOSTI 14 4 

 

Graf 7: Odgovori otrok na vprašanje: Ali se bo mlinček vrtel, če ga postavimo v reko? 

 

 

Pri tem vprašanju ni bilo konkretnih razlik pred in po izvedeni dejavnosti, saj je v obeh 

primerih večina otrok bila mnenja, da se bo mlinček v reki vrtel, saj ta teče in ga s tem 

poganja. Rezultate lahko razberemo iz tabele in grafa 7. 
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9. Kdaj misliš, da se mlinček vrti hitreje; ko nanj vodo zlivamo z večje 

višine, ali ko vodo zlivamo z manjše višine? 

Tabela 8: Odgovori otrok na vprašanje: Ali se mlinček vrti hitreje, ko nanj vodo 

zlivamo z večje ali manjše višine? 

  Z VISOKE Z NIZKE 

PRED DEJAVNOSTJO 16 2 

PO DEJAVNOSTI 18 0 

 

Graf 8: Odgovori otrok na vprašanje: Ali se mlinček vrti hitreje, ko nanj vodo zlivamo z 

večje ali manjše višine? 

 

 

Lahko vidimo, da so bili otroci že pred samo dejavnostjo mnenja, da se bo mlinček vrtel 

hitreje, če bomo nanj vodo zlivali z večje višine (tabela 8). Le dva odgovora sta 

odstopala – in tudi ta dva sta se po izvedeni dejavnosti pridružila mnenju ostalih (graf 

8). Čeprav so otroci pravilno odgovorili, vseeno niso znali odgovoriti oziroma razložiti, 

zakaj gre. 
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10. Kaj misliš, ali oblika lopatic vpliva na vrtenje mlinčka? 

Tabela 9: Odgovori otrok na vprašanje: Ali oblika lopatic vpliva na vrtenje mlinčka? 

  JA NE NE VEM 

PRED DEJAVNOSTJO 16 1 1 

PO DEJAVNOSTI 18 0 0 

 

Graf 9: Odgovori otrok na vprašanje: Ali oblika lopatic vpliva na vrtenje mlinčka? 

 

 

Tudi pri tem vprašanju so bili skoraj vsi mnenja, da oblika lopatic vpliva na hitrost 

vrtenja mlinčka, kar je vidno tako iz tabele kot iz grafa 9. 
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11. Če je odgovor pritrdilen, vprašam še: Kateri mlinček se hitreje vrti? 

Tisti, ki ima ravne lopatice, ali tisti, ki ima zaobljene lopatice? 

Pred izvajanjem dejavnosti je bila večina otrok mnenja, da se bo hitreje vrtel mlinček z 

ravnimi lopaticami (tabela 10). Nekateri so tudi povedali, da se mlinček z zaobljenimi 

lopaticami počasneje vrti, ker mora zajeti vodo in mora ta potem še steči ven, pri ravnih 

lopaticah pa se le pretaka iz ene lopatice na drugo. Tudi sama sem bila mnenja, da se bo 

mlinček z ravnimi lopaticami vrtel hitreje kot tisti z zaobljenimi, vendar ni bilo tako. 

Ugotovili smo, da se mlinček z zaobljenimi lopaticami vrti hitreje (graf 10).  

Tabela 10: Odgovori otrok na vprašanje: Ali se vrti hitreje tisti mlinček, ki ima ravne 

lopatice, ali tisti, ki ima zaobljene? 

  

Z RAVNIMI 

LOPATICAMI 

Z ZAOBLJENIMI 

LOPATICAMI 

OBLIKA 

LOPATIC NE 

VPLIVA 

PRED DEJAVNOSTJO 12 4 2 

PO DEJAVNOSTI 1 17 0 

 

Graf 10: Odgovori otrok na vprašanje: Ali se vrti hitreje tisti mlinček, ki ima ravne 

lopatice, ali tisti, ki ima zaobljene? 
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12. Kaj pa, če žličke vstavimo na različne načine? Ali misliš, da to vpliva na 

vrtenje mlinčka? 

Tabela 11: Odgovori otrok na vprašanje: Ali postavitev žličk vpliva na vrtenje mlinčka? 

  JA NE NE VEM 

PRED DEJAVNOSTJO 13 3 2 

PO DEJAVNOSTI 18 0 0 

 

Graf 11: Odgovori otrok na vprašanje: Ali postavitev žličk vpliva na vrtenje mlinčka? 

 

Večina otrok je bila že pred dejavnostmi mnenja, da postavitev žlic vpliva na hitrost 

vrtenja mlinčka (tabela in graf 11). S poskusom smo to prepričanje tudi potrdili, saj se je 

mlinček z vbočenimi lopaticami resnično vrtel hitreje kot mlinček z izbočenimi 

lopaticami. 
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13. Če je odgovor pritrdilen, vprašam še: Ali se hitreje vrti mlinček, ki ima 

vbočene lopatice, ali tisti, ki ima izbočene? 

Tabela 12: Odgovori otrok na vprašanje: Ali se hitreje vrti mlinček z vbočenimi ali 

mlinček z izbočenimi lopaticami? 

  

Z IZBOČENIMI 

LOPATICAMI 

Z VBOČENIMI 

LOPATICAMI 

 NE VPLIVA 

PRED DEJAVNOSTJO 6 7 5 

PO DEJAVNOSTI 1 17 0 

 

Graf 12: Odgovori otrok na vprašanje: Ali se hitreje vrti mlinček z vbočenimi ali 

mlinček z izbočenimi lopaticami? 

 

 

Iz tabele 12 vidimo, da približno polovica otrok pred izvajanjem dejavnosti ni pravilno 

napovedala, kateri mlinček se bo vrtel hitreje. Po dejavnosti so bili vsi razen enega 

prepričani, da je mlinček z vbočenimi lopaticami hitrejši (graf 12). 
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14. Kdaj se mlinček vrti hitreje; če vodo zlivamo bolj v njegovo notranjost 

(v bližino osi), ali če vodo zlivamo na rob lopatic? 

Tabela 13: Odgovori otrok na vprašanje: Ali se mlinček vrti hitreje, če vodo zlivamo v 

njegovo notranjost, ali če vodo zlivamo na rob lopatic? 

  

V NOTRANJOST NA ROB NI POMEMBNO 

PRED DEJAVNOSTJO 11 4 3 

PO DEJAVNOSTI 0 18 0 

 

Graf 13: Odgovori otrok na vprašanje: Ali se mlinček vrti hitreje, če vodo zlivamo v 

njegovo notranjost, ali če vodo zlivamo na rob lopatic? 

 

 

Pri tem vprašanju sem bila presenečena, kako so otroci nanj odgovorili pred izvedeno 

dejavnostjo. Večina je bila mnenja, da se bo mlinček hitreje vrtel, če bo voda pritekala v 

njegovo notranjost (tabela 13). Niso pa znali pojasniti, zakaj tako mislijo. Kot vidimo, 

so po izvedeni dejavnosti mnenja, da je mlinček hitrejši, če voda priteka na rob lopatic 

(graf 13). 
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15. Kateri mlinček se vrti hitreje: tisti, ki ima več lopatic, ali tisti, ki jih ima 

manj? 

Pred dejavnostmi je bilo kar šest otrok mnenja, da je hitrejši mlinček z manj lopaticami, 

kar je vidno iz tabele 14. Ta odgovor me je presenetil. Kot vidimo v grafu 14, se je 

njihovo mnenje spremenilo, ko smo opravili poskuse in so videli hitrost vrtenja v obeh 

primerih. 

Tabela 14: Odgovori otrok na vprašanje: Ali se hitreje vrti mlinček, ki ima več lopatic, 

ali mlinček, ki ima manj lopatic? 

  VEČ MANJ 

PRED DEJAVNOSTJO 12 6 

PO DEJAVNOSTI 18 0 

 

Graf 14: Odgovori otrok na vprašanje: Ali se hitreje vrti mlinček, ki ima več lopatic, ali 

mlinček, ki ima manj lopatic? 

 

 

16. Kako bi ti razporedil mlinčke po hitrosti, in sicer od najhitrejšega do 

najbolj počasnega? 

Legenda: 

IZB. = mlinček z izbočenimi lopaticami 8 = mlinček z osmimi ravnimi lopaticami 

VB. = mlinček z vbočenimi lopaticami 4 = mlinček s štirimi ravnimi lopaticami 
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Možna zaporedja: 

IZB., VB., 8,4 A 

VB., IZB., 4, 8 B 

4, IZB., 8, VB. C 

8, 4, VB., IZB. D 

8, 4, IZB., VB. E 

IZB., 8, VB., 4 F 

IZB., VB., 4, 8 G 

4, VB., 8, IZB. H 

4, 8, IZB., VB. I 

8, VB., IZB., 4 J 

 

Tabela 15: Odgovori otrok na vprašanje: Kako bi razporedil mlinčke po hitrosti, in sicer 

od najhitrejšega do najbolj počasnega? 

  A B C D E F G H I J 

PRED 

DEJAVNOSTJO 
1 1 1 8 3 1 1 1 1 0 

PO 

DEJAVNOSTI 
0 0 0 1 1 0 0 0 0 16 

 

Graf 15: Odgovori otrok na vprašanje: Kako bi razporedil mlinčke po hitrosti, in sicer 

od najhitrejšega do najbolj počasnega? 
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Lahko vidimo, da so otroci pred izvedbo dejavnosti imeli zelo različna mnenja glede 

ureditve mlinčkov po hitrosti vrtenja (tabela in graf 15). Večina se je odločila za 

naslednji vrstni red: najhitrejši je mlinček z osmimi ravnimi lopaticami, sledi mu 

mlinček s štirimi ravnimi lopaticami, za njim je mlinček z vbočenimi lopaticami in 

najpočasnejši je mlinček z izbočenimi lopaticami. Tudi sama sem bila mnenja, da bo 

vrstni red tak, vendar nas je vse skupaj presenetilo, ko smo ugotovili, da je mlinček s 

štirimi ravnimi lopaticami najpočasnejši, sledila sta mlinčka z izbočenimi in vbočenimi 

lopaticami, najhitrejši pa je bil mlinček z osmimi ravnimi lopaticami. Poleg oblike in 

števila lopatic je na hitrost vrtenja verjetno vplivala tudi teža mlinčkov, ki je bila 

različna. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

 

Vzgojitelji imamo v vrtcu zelo pomembno vlogo pri razvoju otrokovega mišljenja in 

razumevanja. Ker otroci večino časa preživijo v vrtcu, smo prav mi tisti, ki jih 

nemalokrat seznanjamo z novimi stvarmi in pojmi. Pri tem je zelo pomembno, kakšen 

pristop izberemo. Primer zelo zahtevnega pojma je energija. Zato sem se vprašala, kako 

naj jo predstavim otrokom, da jim bo spoznavanje energije zanimivo in razumljivo. 

Odločila sem se, da si bom  pri tem pomagala z vodnimi mlinčki. Pri poskusih z vodo, s 

katero se vsi zelo radi igrajo, so otroci zelo uživali.  

Pred začetkom sem predvidevala, da nihče od otrok še ne pozna pojma energije. Pri tem 

sem se zmotila, saj so me štirje otroci presenetili z odgovorom na vprašanje: Kaj 

dobimo iz hrane? Za razliko od ostalih so odgovorili, da iz hrane dobimo energijo. 

Najbolj začudena pa sem bila, ko sem ugotovila, da večina otrok še ni videla vodnih 

mlinčkov in imela stika z njimi, saj sem bila pred izvajanjem dejavnosti prepričana 

ravno v nasprotno. Veselilo me je, da sem otrokom predstavila, kako zabavni so vodni 

mlinčki, ter jim vzbudila željo po igranju z njimi in spoznavanju njihovega delovanja.  

Pred začetkom dejavnosti sem menila, da večina otrok še nima predstav o tem, kaj 

vpliva na hitrost vrtenja mlinčkov. Pri tem sem se motila, saj so otroci na moja 

vprašanja zelo dobro odgovarjali; res pa je, da niso znali utemeljiti svojih odgovorov. 

Po izvedbi vseh dejavnosti je bil tudi pri tem viden napredek, saj so znali svoje 

odgovore na večino vprašanj tudi obrazložiti. 

Ob koncu lahko rečem, da sem zelo zadovoljna s celotnim procesom: tako z izvedbo 

intervjujev kot z dejavnostmi, saj se mi resnično zdi, da so otroci pri tem uživali in se 

marsikaj novega naučili, kar je razvidno iz njihovih odgovorov po izvedenih 

dejavnostih. Spoznala sem, da lahko še tako zahteven pojem otrokom predstaviš na 

zanimiv način in jih spodbudiš k samemu raziskovanju le-tega. 

V prihodnje bi se odločila za manj vprašanj ter več praktičnega dela, saj otrokom zelo 

hitro pade pozornost, če niso aktivni. Z otroki bi izdelala poenostavljene vodne mlinčke, 

ki bi jih lahko odnesli domov in se z njimi igrali ter raziskali vse njihove razsežnosti.  
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6 PRILOGE 
 

 

PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA OTROKE 

1. Zakaj ljudje moramo jesti?  

2. Kaj dobimo iz hrane?  

3. Kaj misliš, ali ima mlinček energijo, ko se vrti?  

4. Če je odgovor na vprašanje pritrdilen, vprašam še: Kje mlinček dobi energijo 

(saj ne je hrane)?  

- Pokažem mlinček, da vedo o čem je govor. 

- Nato pokažem še sliko pravega vodnega mlina in vprašam: 

5. Kaj poganja ta mlin?  

6. Ali misliš, da vsaka voda prenaša energijo; tudi tista, ki miruje? 

7. Ali misliš, da se bo mlinček vrtel, če ga postavimo v jezero?  

8. Kaj pa, če ga postavimo v reko? Zakaj misliš, da je tako? 

9. Kdaj misliš, da se mlinček vrti hitreje; ko nanj vodo zlivamo z večje višine, ali 

ko vodo zlivamo z manjše višine? Zakaj tako misliš? 

- Pokažem risbe primerov. 

10. Kaj misliš, ali oblika lopatic vpliva na vrtenje mlinčka?  

11. Če je odgovor pritrdilen, vprašam še: Kateri mlinček se hitreje vrti; tisti, ki ima 

ravne lopatice, ali tisti, ki ima zaobljene lopatice? Zakaj tako misliš? 

- Pokažem mlinčke, da si lažje predstavljajo. 

12. Kaj pa, če žličke vstavimo na različne načine?Ali misliš, da to vpliva na vrtenje 

mlinčka?  

13. Če je odgovoril pritrdilno, vprašam še: Ali se hitreje vrti mlinček, ki ima 

vbočene lopatice, ali tisti, ki ima izbočene lopatice?  

- Pokažem na primeru. 

14. Kdaj se mlinček vrti hitreje; če vodo zlivamo bolj v njegovo notranjost (bližino 

osi), ali če vodo zlivamo na rob lopatic?Zakaj misliš, da je tako? 

- Pokažem risbe primerov. 

15. Kateri mlinček se vrti hitreje? Tisti, ki ima več lopatic, ali tisti, ki jih ima manj? 

Zakaj tako misliš? 
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- Pokažem na primeru. 

16. Kako bi ti razporedil mlinčke po hitrosti, in sicer od najhitrejšega do najbolj 

počasnega? 

- Mlinčke postavim pred otroka in ga prosim, da jih razporedi  

 

PRILOGA 2: SLIKA PRAVEGA MLINA 

 

 



33 
 

PRILOGA 3: RISBE ZA BOLJŠO PREDSTAVO PRI VPRAŠANJIH 

 

 

 


