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POVZETEK 

V magistrskem delu obravnavamo učinkovitost poučevanja z uporabo interaktivne table pri 

razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole. Namen dela je ugotoviti, 

ali je poučevanje z interaktivno tablo pri izbrani tematiki, tj. teme o času in preteklosti pri 

predmetu spoznavanje okolja v prvem razredu, glede na učne dosežke učencev uspešnejše od 

tradicionalnega pristopa poučevanja. 

Teoretični del se na podlagi raziskav različnih avtorjev osredotoča na interaktivno poučevanje 

z multimedijo ter interaktivno tablo s svojimi značilnostmi. Osrednje mesto zavzemata 

predmet spoznavanje okolja s splošnimi in operativnimi učnimi cilji ter potek oblikovanja in 

učenja pojmov. Izpostavili smo tudi pojem časa, pomen njegovega zaznavanja ter kako 

učence na razredni stopnji uvajamo v razumevanje časa. Predstavili smo obstoječe didaktično 

elektronsko učno gradivo Vedeževo e-okolje ter računalniška programa Prezi in Hot Potatoes, 

ki smo ju uporabili pri empiričnem delu.  

V drugem, empiričnem delu, smo v eksperimentalni raziskavi proučevali učinkovitost 

interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev prvega razreda. Za raziskavo smo 

oblikovali vzorec, v katerega smo vključili eksperimentalno in kontrolno skupino z učenci 

prvega razreda; v eksperimentalni skupini se je pri poučevanju uporabljala interaktivna tabla, 

v kontrolni skupini pa se je spodbujalo vse metode poučevanja s tradicionalnim pristopom, le 

uporabo interaktivne table ne. Pred začetkom raziskave smo opravili ustne preizkuse znanja z 

vsakim učencem tako eksperimentalne kot kontrolne skupine. Sledilo je razvijanje časovnih 

predstav obeh skupin, eksperimentalna skupina je preko interaktivne table predvsem pri 

uvajanju nove učne snovi o času uporabljala računalniški program Prezi, pri ponavljanju, 

utrjevanju in preverjanju znanja so ti učenci reševali naloge v računalniškem programu Hot 

Potatoes in uporabljali že izdelano elektronsko učno gradivo Vedeževo e-okolje. Ob koncu 

eksperimenta, ki je trajal 6 mesecev, smo ponovno izvedli ustne preizkuse znanja z vsakim 

učencem obeh skupin, ki so sodelovali v raziskavi ter ugotavljali morebitne razlike v znanju 

učencev pri usvajanju časovnih pojmov in razvijanju časovnih predstav. Zanimalo nas je tudi, 

kakšno uporabno vrednost pri poučevanju ima iz vsebinsko-didaktičnega vidika že izdelano e-

učno gradivo Vedeževo e-okolje pri obravnavani tematiki. 
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Statistična analiza podatkov (t-test) raziskave je potrdila, da so imeli učenci obeh skupin pri 

začetnem preizkusu znanja približno enako predznanje. Pri končnem preizkusu znanja so se 

časovne predstave učencev ES, ki so pri delu uporabljali interaktivno tablo, pri sedmih od 

desetih tematskih sklopov izkazale za bolj razvite kot pri učencih KS. Uporaba interaktivne 

table pri poučevanju pomembno vpliva in pomaga razvijati boljše časovne predstave učencev 

v primerjavi s tradicionalnim pristopom poučevanja. Vrednotenje e-gradiva Vedeževo e-

okolje z vsebinsko-didaktičnega vidika je pokazalo, da je omenjeno e-gradivo zelo primerno 

in uporabno pri poučevanju vsebin o času. Oblikovali smo tudi priporočila za učitelje 

razredne stopnje, ki predstavljajo smernice za poučevanje vsebin o času in vpeljavo časovnih 

pojmov na razredni stopnji osnovne šole. 

Klju čne besede: interaktivna tabla, spoznavanje okolja, časovne predstave, časovni pojmi, 

učenci 1. razreda, e-učno gradivo 
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ABSTRACT 

The focus of this master’s thesis is the teaching effectiveness of using an interactive 

whiteboard to help first grade schoolchildren develop the concept of time. The goal is to 

establish whether using an interactive whiteboard to present the topic of time and past as a 

part of the Environmental education subject in the first grade of elementary school provides 

better results than the traditional approach. 

 

The theoretical part is based on the research work of various authors and focuses on the 

interactive teaching supported by multimedia and an interactive whiteboard with all its 

characteristics. The main points are the subject of Environmental education with its general 

and operational learning objectives and the process of designing and learning new concepts. 

The concept of time, its perception and the way time is being presented to schoolchildren at 

the primary school level are key elements of this thesis. The presentation of existing 

electronic teaching material, titled »Vedeževo e-okolje« is also included, together with two 

applications, called Prezi and Hot Potatoes, which were used in the empirical part of the 

research.  

 

The second, empirical part consists of an experimental research, aimed to test the 

effectiveness of using an interactive whiteboard to help first grade schoolchildren develop 

their perception of time. At the first stage of the research a test sample was defined which 

included an experimental group and a control group of first grade schoolchildren; the teaching 

process in the experimental group included the use of an interactive whiteboard while within 

the control group all the methods of the traditional approach were used, apart from the 

interactive whiteboard. Before conducting the research each child from both the experimental 

and the control group underwent an oral questioning to test their existing knowledge. What 

followed was the process of developing the perception of time within both groups; the 

children in the experimental group, using the interactive whiteboard, worked with the Prezi 

application, used to introduce new learning material about time, and the Hot Potatoes 

application to deal with tasks, aimed to refresh, consolidate and test their knowledge. They 

also used the existing electronic teaching material, called »Vedeževo e-okolje«. At the end of 

this 6-month experiment the children from both groups were again tested through oral 

questioning and the results were examined for possible differences between the two groups, 

concerning children’s understanding about time concepts and the progress of developing their 



Selko, J. (2015). Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole.  

viii 

perception of time. The content-based teaching perspective of using the existing »Vedeževo e-

okolje« electronic teaching material was also examined. 

 

The statistical analysis of the experiment (the t-test) has confirmed that at the initial 

questioning the knowledge of schoolchildren from both groups was approximately the same. 

At the end test the perception of time in children from the experimental group proved to be 

better developed in seven out of ten thematic sets, compared to children from the control 

group. Using the interactive whiteboard therefore proved to have a significant impact on 

teaching and helps children develop a better perception of time than the traditional teaching 

approach. The evaluation of the »Vedeževo e-okolje« electronic material from the content-

based teaching perspective confirmed that the existing material is suitable and useful for 

presenting the concept of time. A set of recommendations on how to introduce the concept of 

time and time-related ideas at the primary school level was also designed in a form of 

guidelines for teachers of that school level. 

 

Key words: interactive whiteboard, environmental education, perception of time, time 

concept, first grade schoolchildren, electronic teaching material 
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1 UVOD 

V današnjem času učitelji v vzgojno-izobraževalnem procesu pogosto uporabljajo 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IKT), ki na učence deluje 

motivacijsko. Najpogosteje (Gerlič, 2005) se uporablja pri pouku slovenščine, matematike, 

sledijo interesne dejavnosti, tuji jeziki, likovna umetnost, tehnika, naravoslovje in nazadnje 

zgodovina. Pri slednjem obstajajo tudi določene teme, ki jih zaradi abstraktnosti težje 

obravnavamo. Ena izmed njih je gotovo tudi učna vsebina čas in orientacija v njem, ki se je ne 

da demonstrirati, dotakniti, občutiti in raziskati. Prav tako ni mogoče fizično zaznavati 

preteklega in prihodnjega časa in Bezić (1973) ravno v tem vidi največjo težavo pri obravnavi 

pojma časa.  

Kako torej učencem v prvem razredu osnovne šole pomagati, da se bodo lažje orientirali v 

času in bolje razvili časovne predstave? Ker je pojem časa za učence abstrakten in bi jim ga 

kot takega težko razložili in jim približali njegovo zaznavanje, nam je pri reševanju 

didaktičnega problema lahko v pomoč IKT, natančneje računalnik oz. interaktivna tabla. To 

lahko uporabimo kot pomoč pri razlagi določenih tem, kjer učencem težko nazorno prikažemo 

določene pojme. Preko interaktivne table lahko učencem približamo zaznavanje in dojemanje 

časa (različni časovni intervali, razmerja med časovnimi enotami itd.). Glede na to, da 

časovne predstave otrok v prvem razredu osnovne šole v povezavi z interaktivno tablo pri nas 

še niso raziskane, želimo ugotoviti, kakšne predstave o času imajo šestletniki ter koliko jih v 

času trajanja raziskave lahko razvijejo.  

V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili interaktivno tablo in predmet 

spoznavanje okolja z učnimi cilji. Temu sledi opis pri empiričnem delu uporabljenih 

računalniških programov Prezi in Hot Potatoes ter opis elektronskega učnega gradiva 

Vedeževo e-okolje. Skušali smo predstaviti potek oblikovanja in učenja pojmov ter prikazati 

ugotovitve nekaterih novejših in starejših raziskav o razumevanju časovnih konceptov pri 

predšolskih in šolskih otrocih ter o težavah, ki se pojavijo pri razumevanju pojma časa. Kljub 

temu, da so teme o času vključene v učni načrt, pa kot že omenjeno, na področju poučevanja 

družboslovja pri nas nismo zasledili nobene tovrstne raziskave, saj je to področje le deloma 

raziskano (npr. Bajd, Ferbar, Krnel in Pečar, 2006), zato smo se pri oblikovanju teoretičnih 

izhodišč posluževali ugotovitev predvsem tujih raziskav. 
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V empiričnem delu smo v eksperimentalni raziskavi proučevali učinkovitost interaktivne table 

pri razvijanju časovnih predstav učencev prvega razreda. Za raziskavo smo oblikovali vzorec, 

v katerega smo vključili eksperimentalno skupino ter kontrolno skupino z učenci prvega 

razreda; v eksperimentalni skupini se je pri poučevanju uporabljala interaktivna tabla, v 

kontrolni skupini pa se je spodbujalo vse metode poučevanja, le uporabo interaktivne table ne. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti in preveriti, kako se učenci prvega razreda osnovne šole 

orientirajo v času pri začetnem in kako pri končnem preizkusu znanja. Preučili smo, katere 

vrste znanja (predstave o času, urejanje podatkov, uporaba in razumevanje časovnih pojmov) 

povzročajo učencem največ in najmanj težav pri začetnem in pri končnem preizkusu znanja. 

V nadaljevanju smo želeli ugotoviti, ali pridobivanje časovnih predstav z interaktivno tablo v 

prvem razredu vpliva na učence tako, da ti razvijejo boljše časovne predstave kot učenci 

kontrolne skupine. Vzporedno s to raziskavo smo predstavili uporabno vrednost že izdelanega 

e-učnega gradiva Vedeževo e-okolje za predmet spoznavanja okolja pri obravnavani tematiki. 

Oblikovali smo tudi priporočila, namenjena učiteljem razredne stopnje, ki predstavljajo 

smernice za poučevanje vsebin o času in vpeljavo časovnih pojmov na razredni stopnji 

osnovne šole. 
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2 TEORETI ČNA IZHODIŠČ A 

2.1 Multimedija in interaktivna tabla 

Pojma multimedija in interaktivna tabla se pogosto nanašata na multimedijsko tehnologijo 

oziroma na predstavitve, ki vključujejo besede in slike in so namenjene spodbujanju učenja. 

Po mnenju Mayerja (2003) so lahko učitelji z uporabo multimedijske tehnologije na velikem 

zaslonu, ki je usmerjena na učenca, še bolj učinkoviti in razvijajo učenčeve kognitivne 

sposobnosti. Blažič (2003) trdi, da multimediji lahko aktivirajo tri komunikacijske kanale: 

vizualnega (barve), avditivnega in taktilnega (čutenje, dotikanje). Glover, Miller, Averis in 

Door (2005) pa govorijo o šestih najbolj pogostih funkcijah interaktivnosti pri multimedijski 

tehnologiji. To so: 

a) povleci – spusti (predmete na interaktivni tabli lahko premikamo), 

b) skrij – odkrij (predmeti, ki so postavljeni nad druge, lahko odstranimo), 

c) barvanje, senčenje in poudarjanje (s transparentno barvo lahko prekrivamo stvari), 

d) ujemanje predmetov, 

e) premiki in animacije (predmete lahko obračamo, povečamo, zmanjšamo, določimo 

smer premikanja), 

f) možnost takojšnje povratne informacije (lahko ustvarimo vizualni ali avdio odgovor 

na dotik določenega predmeta). 

 

Interaktivno poučevanje je opredeljeno kot dvosmeren proces, pri katerem učitelj prilagaja 

pouk potrebam učencev. Za uspešno učenje mora torej priti do interakcije med učiteljem in 

učencem. Interaktivno učenje je tako dvosmeren proces, pri katerem lahko učenec pride v 

interakcijo z učiteljem, vrstniki ali viri, lahko pa tudi z vsemi tremi hkrati (Becta, 2006). Isti 

vir poudarja, da ni vedno nujno potrebna učenčeva konkretna interakcija z interaktivno tablo. 

Učitelj je v tem primeru mediator, interakcija pa še vedno poteka, saj otroci usmerjajo 

dogajanje na zaslonu. Cuthell (2005) v svojem delu meni, da obstajajo štirje glavni dejavniki, 

ki pozitivno delujejo na interaktivno učenje in poučevanje v razredu. To so: 

a) Kazanje: je način, s katerim se majhni otroci učijo tako, da pokažejo na človeka ali 

predmet, da podkrepijo svoje vprašanje. Učenčeva konkretna uporaba peresa, slogov, 

prsta, palice ali miške znanje utrjuje in poglablja. 

b) Igrivi elementi  delajo interaktivno tablo zabavno. Z vključevanjem zvoka, animacije, 

videa in teksta dobimo kombinacijo zanimivih elementov, ki pospešujejo učenje. 
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c) Vizualizacija, kjer učencem predstavlja veliko podkrepitev učenja predvsem uporaba 

barv in premikanja na interaktivni tabli. 

d) »Bricolage«, kjer gre za učenčevo ustvarjanje lastnega izdelka s pomočjo kombinacije 

elementov, ki jih nudi interaktivna tabla, kot so videoposnetki, avdio posnetki, tekst in 

internetni material. 

 

Uporaba multimedije oz. interaktivne table pri pouku sprva sicer poveča motivacijo in 

aktivnost učencev, omogoča enostavnejše poučevanje za izkušene učitelje ter nasploh popestri 

pouk, vendar moramo biti ob tem kot učitelji pozorni, da je v pouk ne vključujemo 

prepogosto, pač pa da nam služi kot eden izmed možnih načinov podajanja snovi, preverjanja 

in utrjevanja znanja itd. 

2.1.1 Interaktivna tabla 

Slovenskim šolam je danes vse bolj dostopna sodobna tehnologija, med katere gotovo sodi 

tudi elektronska tabla, ki ob ustrezni uporabi postane interaktivna. Interaktivna tabla (angl. 

interactive whiteboard, interactive electronic whiteboard, active whiteboard, smart board, 

digital whiteboard, electronic whiteboard) predstavlja novodobni elektronski učni 

pripomoček, ki v določenem segmentu nadomešča klasično tablo. Na interaktivno tablo lahko 

pišemo, vsebino ali del vsebine s klikom enostavno zbrišemo, vstavljamo slike, te nato na 

enostaven način oblikujemo, vzpostavljamo povezave s spletom, vključimo video, zvok ter 

izvajamo projekcijo pripravljenega gradiva. Prav tako lahko upravljamo na računalnik 

priklopljene elektronske naprave, ko so na primer mikroskop ali opazovalna kamera (Bučar, 

2011). Lahko je povezana tudi z dodatnimi brezžičnimi napravami. Interaktivna tabla je torej 

tabla, občutljiva na dotik (posebnega pisala), s katerim preko nje in ob pomoči LCD 

projektorja upravljamo z računalnikom. Za delovanje je potrebno tudi specifično programsko 

orodje, ki se razlikuje glede na vrsto interaktivne table, lahko pa tudi glede na starostno 

skupino otrok, ki to tablo uporabljajo (Bačnik, 2008). 

Za delo z njo potrebujemo računalnik, projektor, interaktivno tablo, programsko opremo za 

interaktivno tablo in interaktivno pisalo. Dodatki, ki jih pri delu z interaktivno tablo lahko 

uporabljamo, so: pisalo (uporablja se kot običajno pisalo, hkrati pa vsebuje popolno 

funkcionalnost računalniške miške), interaktivna tablica (omogoča brezžično upravljanje 

interaktivne table (računalnika) kjer koli v učilnici) in glasovalne naprave (delujejo na 
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različne načine (npr. infrardeči signal), kot daljinci-oddajniki, tako da lahko vsi učenci oz. 

skupine v razredu odgovorijo na zastavljena vprašanja z enostavnim klikom na gumb (Bačnik, 

2008). 

Interaktivne table lahko delujejo na dva načina, in sicer na dotik prsta na zaslon ali s pomočjo 

posebnega aktivnega pisala, ki je digitalno-elektromagnetično in deluje brez baterij. Ko se s 

prstom ali pisalom dotaknemo membrane table, ta vzpostavi električni kontakt z 

računalnikom (Zadravec, 2011). Interaktivne table so tudi različnih velikosti. Pritrjene so 

lahko na steno ali pa jih uporabljamo v prenosni obliki, s posebej zanje izdelanimi stojali. 

Poskrbeti moramo, da izberemo ustrezno velikost table, ki ustreza velikosti prostora (učilnice) 

ter da jo pritrdimo na višino, ki ustreza velikosti učencev. Velikost diagonale interaktivne 

table 64" je primerna za manjše učilnice in kabinete, velikost diagonale 78" (ali več: 87" ali 

95") standardnega ali širokega formata (16: 9) pa je primerna za vse učilnice, table pa so 

običajno nameščene 70–90 cm visoko, odvisno od višine učencev in učitelja, ki mora s 

pisalom doseči zgornji rob table. Povprečna površina elektronske table je tako približno 2 m², 

njihova teža pa znaša od 20-40 kilogramov, odvisno od modela table (Bučar, 2011). 

2.1.2 Vrste interaktivnih tabel 

Poznamo 6 različnih vrst elektronskih tabel, ki delujejo na različne načine (Wikipedia – 

Interactive Whiteboard, b.d.):  

a) analogno-uporovne elektronske table: Pri teh vrstah elektronskih tabel sta dva 

elektro prevodna lista ločena z majhno režo zraka. Ko se s prstom ali z nečim drugim 

dotaknemo površine, se ta deformira in električni krog je sklenjen. S spremembo 

upornosti se določita koordinati dotika. Tako lahko, odvisno od izbora možnosti, 

rišemo črte ali pa izbiramo ikone. Ta vrsta tabel ponavadi ne podpira signalov, ki so 

posredovani z miško ali brezžično.  

b) elektromagnetne elektronske table: Niz žic za elektronsko tablo sodeluje s tuljavo v 

konici elektronskega pisala, da določi točko, kjer se nahaja pisalo. To je lahko aktivno 

(ima baterijo ali pa je s tablo povezano z žico) ali pa je pasivno (spreminja električni 

signal, ki nastaja na tabli in ne vsebuje lastnega napajanja). Prednost te tehnologije je 

večja robustnost, tako da se lahko med pisanjem z roko naslanjamo na tablo. Z 

drugimi besedami: senzorji v tabli zaznavajo le signale, ki jih oddaja magnetno pisalo. 

Ta vrsta tabel ponavadi podpira vse miškine funkcije in signale preko daljincev.  
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c) kapacitivne elektronske table: Ta vrsta table prav tako deluje z nizom žic, ki preko 

senzorjev zaznavajo dotik prstov. Ker je nekaj žic postavljenih v X smeri, nekaj pa v 

Y smeri, lahko tabla izračuna koordinati. Prednost pred elektromagnetnimi 

elektronskimi tablami je, da ne potrebujemo nobenih pisal, pa tudi vsa elektronika je 

za zaslonom, tako da je nevidna in posledično zaščitena pred vandalizmom.  

d) laserske elektronske table: Pri tem tipu je v obeh zgornjih kotih table nameščen po 

en infrardeč laser. Njuna žarka pregledujeta površino table kot dva svetilnika na 

morju. Zrcalo na pisalu odbije laserski žarek nazaj k viru. Tako se določi položaj 

pisala. Ta vrsta tabel ima najdaljšo življenjsko dobo, saj ima trdno podlago, ki jo 

sestavlja plast keramike, pritrjena na plast kovine. Peresa in markerji so pasivni. Te 

table ne delujejo na dotik.  

e) ultrazvočne in infrardeče elektronske table: Ko pritisnemo na površino table, pisalo 

odda ultrazvočen ter infrardeč signal. Ultrazvočna mikrofona sprejmeta zvok ter 

izmerita razliko med časoma prihoda obeh signalov. S pomočjo triangulacije (izračun 

vseh kotov in ene stranice) se določita koordinati. Ta tehnologija dovoljuje prosto 

izbiro materiala, iz katerega je narejena tabla, a zahteva pisalo, katerega pisava se 

lahko briše brez uporabe tekočine. Ta vrsta tabel ne deluje na dotik.  

f) optične in infrardeče elektronske table: Ko pritisnemo na površino table, pisalo 

izsledi infrardeči žarek. Programska oprema nato izračuna njegov položaj. Površina je 

lahko iz kateregakoli materiala, pri teh tablah pa ne potrebujemo posebnih pisal. 

 

V slovenskem prostoru sta najpogosteje uporabljena princip analogno-uporovnih in 

elektromagnetnih interaktivnih tabel (Bučar, 2011).  

Uspešna vključitev interaktivne table v razred je odvisna od njene kvalitete in prostora na šoli, 

kjer se bo najpogosteje uporabljala. Tudi učitelj, ki bo tablo uporabljal, mora biti dovolj 

začetno usposobljen za delo z njo (prav tam). Kakšna programska oprema je nameščena na 

sami tabli je odvisno od vrste table, od učitelja pa je odvisno, kaj od ponujenega bo izbral in 

uporabljal pri samem pouku, prav tako velja za dodatke, ki jih lahko uporabljamo pri delu z 

interaktivno tablo. 
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2.1.3 Procesi uporabe interaktivnih tabel 

Uporaba interaktivne table pri pouku omogoča (Bučar, 2011) naslednje: 

a) pripravo učne ure z interaktivnimi stranmi na osnovi vizualizacije, pestrih barv, ozadij, 

z dodanimi zvoki in aktivnimi slikami; 

b)  interakcijo z otroki, ki lahko sami dodajajo ali premikajo tekst, slike, iščejo skrite 

besede, štejejo, prištevajo, igrajo igrico… saj so orodja v programu prilagojena za 

otroke; 

c) pripravo zahtevnejše ure z grafi, zahtevnim tekstom, prikazom znanosti, 

eksperimentov, merjenjem; 

d) različne oblike preverjanja in ocenjevanja, saj delo na tabli omogoča sproten vpogled 

v znanje, pregled dosežkov, možnost glasovalnega sistema, diskusijo ob tabli; 

e) zadovoljevanje potreb različnih učnih stilov: 

• vizualnih, ki jih pritegnejo vidne podobe, mediji, 

• avditivnih, ki jih pritegne verbalna komunikacija, skupinsko delo, diskusija, zvočni 

efekti, razlaga, glasba, sistem glasovanja, 

• kinestetičnih, ki potrebujejo konkretno delo na tabli, kjer lahko premikajo 

predmete, rišejo slike, podčrtujejo; 

f) prilagoditve za otroke s posebnimi potrebami, saj različni pripomočki, kot so prenosna 

tablica, glasovalni sistem in podaljšano pisalo omogočajo prilagoditve za tiste, ki 

imajo težave s telesnim razvojem in gibanjem.  

 

Vendar pa ni ključnega pomena, kaj se dogaja na tabli, pač pa kaj se dogaja zaradi tega, kar se 

dogaja na interaktivni tabli, kar je poudaril tudi Betcher (2009). Pomembna ni samo vsebina 

poučevanja, temveč tudi katere miselne procese način poučevanja z interaktivno tablo 

pravzaprav sproži pri učencih. Znotraj tehnologije interaktivnih tabel je omenjeni avtor 

identificiral tri različne faze, ki vplivajo na učiteljevo pedagoško delo: 

1. faza: Narediti stare stvari na star način: Primeri avtorja vključujejo ročno napisane 

zapiske in diagrame, ki jih učitelj med učno uro zapiše na tablo. Vsebina učne ure je primarno 

sestavljena iz besedilnih vsebin in diagramov. Omejena je uporaba elektronskih tabel, učne 

ure niso pripravljene vnaprej in ne izkoriščajo interaktivnih funkcij, prav tako po koncu šolske 

ure te niso shranjene. Učitelj dela individualno in svojih virov ne deli s sodelavci. 
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2. faza: Narediti stare stvari na nov način: Primeri avtorja vključujejo vnaprej pripravljene 

učne ure. Uporaba programske opreme je učinkovita, vsebine učnih ur so shranjene in jih je 

možno ponovno uporabiti. Učenci so za delo zainteresirani, pri delu je povečana uporaba 

predmetov, ki jih je možno premikati po zaslonu. Učitelji so pripravljeni deliti svoje vire in si 

s tem omogočijo zmanjšanje delovne obremenitve. 

3. faza: Delati nove stvari na nov način: Primeri avtorja vključujejo uporabo video 

posnetkov in animacij. Pri interaktivnem učenju so izrabljene vse prednosti elektronske table, 

učenci pri svojem delu sodelujejo v virtualnem svetu in simuliranem okolju, nivo 

interaktivnosti se poveča – sodelovanje učencev pogosto sproži nepričakovana vprašanja, 

učenci dobijo odgovore, ki omogočajo boljši vpogled in globlje razumevanje obravnavane 

tematike. Učencem je tudi omogočena interakcija z osebami, ki so zunaj učilnice. 

Za popolno integracijo interaktivne table v vsakdanjo šolsko prakso pa je potreben čas. Po 

raziskavi Becta (2004) sta potrebni približno dve leti, da postane vključena v učiteljevo 

pedagoško delo, zato je treba zgodnje faze njene uporabe obravnavati kot hierarhijo 

kompetenc. Hooper in Rieber (1995) sta opredelila dve glavni fazi uspešne adaptacije nove 

tehnologije v pouk, znotraj njiju pa sta definirala še 5 podstopenj. 

1. Faza zamenjave (nadomestila) 

a) Stopnja seznanitve 

Na tej stopnji se učitelj na izobraževanju prvič sreča z interaktivno tablo. Seznani se z 

možnostmi, ki jih ta tehnologija nudi. Učitelju se lahko porajajo ideje, ki pa jih še ne more 

uresničiti, saj še ni dovolj poučen o možnostih njene uporabe. 

b) Stopnja koristi 

V tej fazi zamenjave učitelj interaktivno tablo občasno uporablja in postopoma nadomesti 

prejšnji didaktični material z digitalnim projektorjem. S tem počasi spreminja svojo strategijo 

poučevanja. Učitelj uporablja le osnovne funkcije programa, saj pozna le osnove tehnologije. 

V tej fazi potrebujejo učitelji dobro tehnično znanje in podporo, saj zaradi omejene uporabe in 

pomanjkanja poglobljenega znanja interes za uporabo interaktivne table hitro upade. 
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2. Faza transformacije 

a) Stopnja intergracije 

Na tej stopnji učitelj uporablja interaktivno tablo vsakodnevno pri svojem poučevanju v 

razredu. Ta stopnja predstavlja velik osebnostni razvoj pri uporabi nove tehnologije in pri 

učitelju ustvari še večjo željo po napredku. 

b) Stopnja preusmeritve 

Učitelj na tej stopnji že dobro pozna možnosti uporabe interaktivne table. Ta faza vidi učitelja 

kot učenca, ki se skupaj s svojimi učenci vedno znova učijo o novi tehnologiji. Učitelj je 

navdušen nad potenciali nove tehnologije. Na osnovi dobrih izkušenj o uporabi tehnologije 

učitelj razvije nove strategije poučevanja in učenja ter dodatno uvaja vse nove aplikacije 

(brezžične datoteke), ki jih omogoča interaktivna tabla. 

c) Stopnja razvoja (evolucija) 

V tej fazi učitelj še bolj razvije in oblikuje svoje izkušnje, pri svojem poučevanju je že zelo 

fleksibilen. Pri vključevanju zamisli in elektronskih virov se počuti samozavestno ter na ta 

način poskrbi za različne potrebe učencev in njihove učne stile. Učitelj nenehno pridobiva 

nove učne izkušnje, razvija nove strategije poučevanja, se prilagaja individualnim potrebam 

otrok in njihovim učnim stilom. 

 

Slika 1: Glavni fazi uspešne adaptacije nove tehnologije v pouk s podstopnjami (Hooper in 

Rieber, 1995) 

Interaktivna tabla torej omogoča učiteljem preprostejše in bolj učinkovito podajanje izbranih 

učnih vsebin, kjer so učenci aktivno vključeni v učni proces.  
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2.1.4 Interaktivna tabla in različ ni stili zaznavanja 

Informacije iz okolja sprejemamo preko čutov – vida, sluha ter taktilnih čutnih organov. 

Kragelj (2011) pravi, da čute uporabljamo na eni strani zato, da zaznavamo zunanji svet, na 

drugi strani pa takrat, ko si izkušnjo predstavljamo v svojih mislih, ko razmišljamo. Nekateri 

si v mislih predstavljajo slike, drugi se pogovarjajo sami s seboj ali z drugimi. Načine, kako 

informacije sprejemamo in kako jih shranjujemo in prikličemo, imenujemo zaznavni sistemi. 

Glede na tri osnovne čute – vidnega, slušnega in taktilnega – delimo zaznavne sisteme ravno 

tako na vidnega (vizualnega), slušnega (avditivnega) in taktilnega (kinestetičnega). Tudi 

multimedijskost interaktivne table v smislu takojšnjega dostopa do različnih multimedijskih 

virov, modalitet (npr. iz vizualnega do verbalnega in nazaj) oziroma različnih gradiv omogoča 

»nagovarjanje« različnih tipov učencev oz. učencev z različnimi stili zaznavanja (Smith, 

Higgins, Wall in Miller, 2005). Vsi vidiki, tudi sicer pomembne vizualizacije v izobraževanju, 

pri interaktivni tabli pridejo še posebno do izraza. Pri tem sicer obstaja nevarnost, da dobimo 

preveč informacij, kar je za učence lahko neurejeno in zapleteno. Seufert (2003) predstavlja 

dokaze, da je učinkovita uporaba multiprezentacij prav v konstrukciji povezanega znanja in je 

največkrat odvisna od učenčevega predznanja. Učenci z manj izkušnjami se v povezavi z 

vsebino osredotočijo na eno samo predstavitev – pogosto bolj poznano in konkretno. 

Čute uporabljamo ves čas, enemu ali dvema pa glede na situacijo, v kateri se nahajamo, 

dajemo prednost. Tudi pri učenju vsak posameznik uporablja en zaznavni sistem pogosteje od 

drugega. Če se zavedamo, kateri je naš prednostni zaznavni sistem (torej tisti, ki ga pri učenju 

uporabljamo pogosteje), lahko dodatno vplivamo nanj in si informacije trajneje vtisnemo v 

spomin. Predvsem se moramo zavedati, da ni boljših ali slabših zaznavnih sistemov. Vsak 

posameznik je svet zase in v tem svetu uporablja tisti zaznavni sistem, v katerem najbolje 

deluje. Vsekakor pa si lahko vse zaznavne sisteme, ki jih ne uporabljamo prav pogosto, z vajo 

izostrimo. Tako postanemo dovzetni za vse oblike informacij, lažje si jih bomo zapomnili in s 

tem tudi lažje priklicali iz spomina. Z izrazom stil zaznavanja torej označujemo zaznavni 

kanal – čutilo, ki mu posameznik daje prednost pri sprejemanju in notranji predstavitvi čutnih 

vtisov iz okolja. Izraz učni stil  pa je soroden pojem, le da je nekoliko širši in zajema tudi 

tipične strategije učenja, pa tudi cilje in pojmovanje učenja (Marentič Požarnik, 2000). 

Že dalj časa se daje velik poudarek temu, kako so učni stili povezani s sposobnostjo učenca, 

da razume in si zapomni nove pojme. Raziskave na kognitivnem področju (Ellerani, b. d.) so 
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prinesle ugotovitev, da uporaba različnih načinov podajanja vsebin med poukom lahko 

poveča tako motivacijo kot povezavo različnih učnih poti. Ena izmed posledic je torej, da 

bodo učenci odgovarjali na snov in načine podajanja lekcij na različne načine, ki so vezani na 

načine učenja. Če gremo globlje, lahko potrdimo, da se posamezniki razlikujejo zaradi vrste 

razlogov:  

• po odnosu in preferencah pri obdelovanju informacij, 

• pri konstruiranju pomena in pri uporabi v novih situacijah, 

• po njihovih sposobnostih rešiti naloge ali doseči različne rezultate,  

• po različni rabi kompetenc, stališč in preferenc pri soočanju z nalogami različne 

narave.  

 

Te razlike vplivajo na sposobnosti učencev pri doseganju učnih rezultatov. Messick (1984) 

pojmuje kognitivne stile kot globalne kognitivne značilnosti, ki razkrivajo individualno 

nagnjenje pri miselnih procesih, kot so misliti, pomniti, odločati se. Ti odražajo določeno 

konstantnost pri procesiranju informacij in se razvijajo okoli osnovnih usmeritev osebnosti. 

Učni stili imajo torej vlogo pri zbiranju in organiziranju informacij. Predstavljajo stabilne 

lastnosti, ki jih učenci uporabljajo pri sprejemanju informacij in spodbud, medtem ko delujejo 

v interakciji z okolico. Te globalne značilnosti se ne nanašajo samo na kognitivno delovanje, 

ampak tudi na stališča in odnose posameznika, na načine, kako se vzporeja z ostalimi in kako 

reagira v neobičajnih situacijah. Dunn (b. d., v Marentič Požarnik, 2000) je s soprogom 

izhajala iz teze, da ni najboljših stilov oz. načinov učenja, ampak je treba upoštevati 

vsakokratne okoliščine in individualne posebnosti učencev. Namesto dajanja učencem 

splošnih receptov za učenje je bolje, da jim pomagamo, da sami ugotovijo, kaj jim najbolj 

ustreza, in da to razvijamo. Po Dunn in Dunn (1974, v Ellerani, b. d.) so učni stili torej 

učenčevi najbolj priljubljeni načini in najboljše metode za doseganje koncentracije in učenja 

pomembnih informacij. Pomembne so interakcije z okolico (nekatere bipolarnosti so npr. 

tišina-zvok, šibka luč-močna luč), z drugim subjektom (individualno učenje-sodelovalno 

učenje, prisotnost avtoritete-odsotnost avtoritete, ponavljanje-ustvarjalnost) ter s svojim 

lastnim telesom (preference med slišnim-vizualnim-tipalnim-gibalnim, mirovanje). Cornoldi 

(1991, v Ellerani, b. d.) potrjuje stališče, po katerem so vsi stili tesno povezani z 

individualnimi učnimi potenciali, ker predstavljajo način, na katerega se vsak posameznik 

sooča z realnostjo in doseže njeno razumevanje. In ker so takšni, se učni stili pridobijo in 

spreminjajo preko razvojnega procesa, znotraj konteksta bogatega z vzajemnimi odnosi. 
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Možno je torej naučiti se povečati obseg, ki nam je na voljo, da bi se lahko soočali z novimi 

učnimi konteksti in problemi. Pomemben podatek je, kako jih aktivirati v učnih okoljih. 

 

Slika 2: Multifunkcijska interaktivna tabla (MIT) in različni učni stili (Ellerani, b. d.) 

Močan vizualen vpliv je prva posebna značilnost interaktivne table, saj so zaradi dimenzij 

zaslona besede, teksti in številke z lahkoto prepoznavne iz vsakega kota razreda, kar velja tudi 

za barve in oblike, črte in slike. Wall, Higgins in Smith (2005, v Ellerani, b. d.) so, po šestih 

mesecih uporabe interaktivne table, v raziskavi kvalitativnega značaja v petem in šestem 

razredu potrdili, da odgovori, ki poudarjajo pozitivno dojemanje, prihajajo od učencev z 

vizualnimi in verbalnimi stili. Glede na vizualni stil se komentarji nanašajo na to, kako 

uporaba oblik, animacij in slik olajša razumevanje tega, kar učitelj govori in razlaga. Poleg 

tega možnost povezave uporabe interaktivne table s pogostimi in različnimi tipi interakcij 

med učiteljem in učenci pozitivno odgovarja na potrebo tistih, ki imajo verbalen stil, saj lahko 

izražajo in delijo svoje ideje z drugimi sošolci, medtem ko razpravljajo in dopolnjujejo skupaj 

z učiteljem, kar je predstavljeno na tabli. 

Vzajemnost ''vizualizirane'' in ''izražene'' misli poudarja druga študija Higginsa, Falzona, 

Hallove, Mosleya, Smitha in Wallove (2005, v Ellerani, b. d.), kjer se pojavljajo učenčevi 

komentarji, kot je sledeči: »Interaktivna tabla ti pomaga bolje se naučiti, ker v knjigah 

razlagajo besede, tu pa imaš slike in stvari, vidiš lahko, kaj se dogaja, medtem ko misliš.« 

Dogaja se torej, da se »vidi« in »razume« bolje, kadar so vsebine predstavljene na vizualen 

način in jih spremljajo učiteljeve razlage. Dinamično se prepletata sposobnost sinteze 
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(vizualizacija) in pripovednega opisovanja (verbalizacija). V raziskavi učenci dojemajo in 

sprejemajo interaktivno tablo kot orodje, ki sproža, omogoča in olajšuje njihove učne procese, 

ter razlagajo, da vizualna narava table preko različnih načinov predstavljanja in procesiranja 

informacij omogoča večjo koncentracijo in pozornost. Ta vidik pa olajšuje dostop do višjih 

nivojev izobraževalnega uspeha in abstraktnih predstav (Cornoldi in Pazzaglia, 2002, v 

Ellerani, b. d.). 

Uporaba nekaterih modelov interaktivne table omogoča kinestetični pristop, saj jo 

uporabljamo neposredno z rokami na zaslonu. Solvi (2004, v Ellerani, b. d.) zagotavlja, da 

interaktivna tabla vključuje tudi učence s tem stilom, ker ima določene opcije kot je npr. 

premikati, kar se pojavi na ekranu, pisati s prsti, barvati z elektronskimi markerji ali 

različnimi tipi in debelinami pisal na sliko. Pisanje s prsti omogoča otrokom, da »zaznajo« 

obliko besed, ki jih pišejo: medtem ko pišejo, tipalno »poslušajo« črke, ki jih ustvarjajo. 

Motivacijski vidik predstavlja enega izmed najbolj proučevanih vidikov v raziskavah. 

Direktno sodelovanje pri rokovanju in upravljanju interaktivne table je ključni dejavnik v 

novih pogojih, ki se ustvarjajo v razredu. Učenci izražajo večjo motiviranost in pripravljenost 

za delo. Učitelji opažajo, da učence pritegnejo zmogljivosti velikega zaslona ter to, da lahko 

uporabljajo roke za premikanje stvari, ki se pojavljajo na površini. Zanimanje za to, kar se 

dogaja na tabli, je veliko (Wall, Higgins in Smith, 2005; Slay, Sieborger in Hodgkinson-

Williams, 2008; v Ellerani, b. d.). 

Motiviranost se poleg tega izraža kot pripravljenost vključiti se neposredno v igro, saj so 

učenci srečni, če lahko predstavijo svoje delo svojim sošolcem, iz česar lahko izhajajo namigi 

za druge ideje za njihove zgodbe (Wall, Higgins in Smith, 2005, v Ellerani, b. d.). Pojavlja se 

odnos sodelovanja in deljenja doseženih virov, ki se mu pridružuje potreba po tem, da dobijo 

povratno informacijo. Učenci so zelo zainteresirani za uporabo interaktivne table, kot se 

normalno dogaja z novimi stvarmi: ko učitelj reče učencem, naj gredo v učilnico, kjer je 

interaktivna tabla, hitro pritegnejo pozornost učencev in dosežejo njihov premik iz trenutne 

učilnice v učilnico z interaktivno tablo. Poleg tega učenci velikokrat prosijo, če lahko oni 

prevzamejo vlogo »učitelja« (Slay, Sieborger in Hodgkinson-Williams, 2008, v Ellerani, b. 

d.). Drugi pomemben vidik, ki se pokaže iz izjav učiteljev v raziskavi Lathama (2002, v 

Ellerani, b. d.), je dimenzija preverjanja in utrjevanja tako podatkov kot procesov. Dejansko 

učitelji shranjujejo svoje učne ure z vsemi zapiski in spremembami, ki so jih napravili v 
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interakciji z učenci; datoteke potem uporabijo pri naslednjih učnih urah za obnovitev vsega, 

kar se je dogajalo, kar utrjuje vedenje in razmišljanja o postopkih poučevanja (metakognitivna 

funkcija).  

Če povzamemo: interaktivna tabla omogoča istočasno uporabo različnega števila čutnih 

zaznav – vizualne, slušne, kinestetične – in vodi v večjo stopnjo vključenosti in h globljemu 

razumevanju snovi. Najbolj učinkovita je hkratna uporaba dveh čutnih zaznav. Vendar pa ta 

tabla ni čarobna in še manj fenomen, ki bi samo z »gledanjem« omogočal učenje. Potrebno je 

dvigniti kvaliteto načrtovanja v smeri individualizacije in personalizacije: pri tem ima 

interaktivna tabla dobre možnosti, da postane preoblikovalna inovacija. 

2.1.5 Didaktič ni potencial interaktivnih tabel 

Lahko bi rekli, da je največji didaktični potencial interaktivnih tabel prav v interaktivnosti. 

Smith (2005) pri interaktivnosti ločuje tehnično oz. fizično in pedagoško oz. didaktično 

interaktivnost. Pri interaktivni tabli se dogajanje na zaslonu nadzoruje z dotikom (upravljanje 

z besedilom, slikami, orodji itd.), zato je sama fizična oz. tehnična interakcija učitelja ali 

učenca samoumevna. Razlikuje se lahko le v izpopolnjenosti uporabe vseh tehničnih 

možnosti, ki jih programsko orodje za interaktivno tablo ponuja. 

Pri pregledu različne literature Bačnik (2008) ugotavlja, da fizična oz. tehnična interakcija 

učitelja s tablo v razredu ni vprašljiva. Različno pa je vključevanje učencev v tako interakcijo 

s tablo, kar kot pomanjkljivost navajajo tudi v raziskavi na švedski univerzi (Hansson, 2007). 

Nekateri učitelji v interakcijo sploh ne vključujejo učencev ali pa to storijo v manjšem 

obsegu. Smith (2001) navaja, da nekateri učitelji manjši delež vključevanja učencev v 

upravljanje z interaktivno tablo opravičujejo na račun hitrosti pouka ter morebitnega 

povzročanja dolgčasa učencev. Ne zanemarja pa dejstva, da najstniki bolj neradi zapuščajo 

svoje sedeže kot mlajši učenci in da imajo nekateri učenci težave oz. zadržke pri delu z 

interaktivno tablo. Kljub temu pa je v večini literature zaslediti poudarjeno potrebo po 

vključevanju učencev v fizično interakcijo s tablo.  

Velik, še dokaj neizkoriščen potencial interaktivnih tabel, predstavlja vidik pedagoške oz. 

didaktične interakcije kot procesa, pri katerem učence sistematično spodbujamo 

(vključujemo) k aktivnemu sodelovanju pri izgradnji znanja. Smith in drugi (2005) 
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ugotavljajo, da interaktivne table krepijo oz. poudarjajo interakcijo učitelj-učenec (saj npr. 

spodbuja učence, da ponujajo odgovore na vprašanja, ki se, če so pravilni, zaznamujejo na 

interaktivni tabli, kar je močan vizualni in pojmovni izziv prikazanih informacij in učnih 

virov). V socialnokonstruktivističnih pristopih naj bi bila interakcija učitelja vidna kot 

mediatorstvo med računalnikom in programi ter učnimi izkušnjami učencev. Še 

kakovostnejšo interaktivnost lahko dosežemo, če ob sami interaktivni tabli uporabljamo 

dodatna sredstva, ki jih ta omogoča oz. so vključena v že omenjeni interaktivni razredni 

sistem (interaktivne tablice in glasovalni sistemi) (Bačnik, 2008). 

Interaktivna tabla predstavlja napredno točko tehnologij tretje faze, ki se dobro združuje z 

elektronskimi okolji, ki jih podpira medmrežje in se sama ponuja kot okolje za nove produkte. 

Tabla lahko torej v različnih oblikah podpira tako inovacijo vsebin kot tudi inteligentno 

oblikovanje stališč in miselnih nagnjenj. Ta zadnja možnost pa še ni zagotovljena: treba jo je 

vzeti kot neke vrste obvezo za delovanje, dokler je ne bomo res razumeli in z njo načrtovali. 

 

Slika 3: Didaktična uporaba multifunkcijske interaktivne table (MIT) v učilnici (Giglioli,  

b. d., v Ellerani, b. d.) 
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2.1.6 Prednosti in pomanjkljivosti uporabe interaktivne table v primerjavi s 

klasično tablo 

Klasična tabla v razredu se uporablja na način, da učitelj piše ali riše s pisalom po tabli. Ko je 

tabla polna, jo je potrebno pobrisati, nato se lahko ponovno piše po njej. Tak način dela je 

dokaj enostaven, a ne z vidika učinkovitosti. Namreč, učitelj lahko na tabli izdela tabelsko 

sliko, ki bi jo želel uporabiti tudi v naslednjih urah, a je ne more, saj je potrebno tablo ob 

nadaljnjem delu pobrisati. 

Z razliko od klasične table pa lahko elektronska oz. interaktivna tabla učitelju omogoča vsaj 

toliko kot klasična oz. mnogo več. S posebnim elektronskim pisalom se lahko še vedno piše 

ali riše po interaktivni tabli, s tem da lahko istočasno uporabljamo še različne debeline in 

širine pisala. Celotno besedilo ali skico lahko učitelj dopolni z besedilom ali sliko iz datoteke 

v računalniku oz. svetovnem spletu. Največja prednost pri takem načinu dela je možnost 

shranjevanja svojega dela, ki ga učitelj lahko popravi ali dopolni pri nadaljnjem delu. 

Narejene zapiske je možno poslati tudi po elektronski pošti, nekatere elektronske table pa 

imajo možnost, da se narejeni zapiski tudi natisnejo. Poučevanje z interaktivno tablo omogoča 

zanimiv, dinamičen in pester pouk. 

Poleg tega se lahko uporablja tudi kot projektor, elektronsko pisalo pa lahko nadomesti 

uporabo miške. Bačnik (2008) pa v svojem sestavku ugotavlja naslednje prednosti njene 

uporabe:  

a) interaktivnost in učinkovitost (tehnični in pedagoški vidik interakcije), 

b) fleksibilnost in raznovrstnost (za vse starostne skupine učencev in raznolike 

dejavnosti, vsebine), 

c) multimedijske/multimodalne oz. multisenzorne predstavitve (raznolike vrste gradiv in 

različne možnosti upravljanja z njimi – kombiniran pristop), 

d) razvijanje IKT (digitalnih) spretnosti (npr. direktno sledenje upravljanja računalnika; 

velikosti, vidljivosti in jasnosti podob), 

e) motivacija za učenje in poučevanje, 

f) podpora učiteljevemu načrtovanju, razvoju gradiv in refleksiji (npr. hranjenje tabelskih 

zapisov za analizo in refleksijo lastnega dela).  
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Prednost table s pisalom je tudi v tem, da se hkrati lahko dotikaš ekrana tudi z roko in se 

sistem pri tem ne odziva na dotik (torej table ne uporabljamo »pomotoma«). Tabla, ki deluje z 

dotikom, ne more uporabljati dotika kot v funkciji miške, saj lahko z dotikom upravljaš le 

preko ikon, ne pa v funkciji desnega klika (Bačnik, 2008).  

Uporaba interaktivne table pri pouku prinaša naslednje prednosti za učitelje (Županec, 2011): 

a) priprava gradiva,  

b) dodana programska oprema za lažjo izdelavo,  

c) že izdelani primeri,  

d) možnost ponovne uporabe gradiva,  

e) internetna pomoč,  

f) brezplačni seminarji,  

g)  možnost uporabe posebnih orodij,  

h) takojšne povratne informacije pri preverjanju znanja,  

i) boljši izkoristek časa (pri reševanju nalog, risanju grafov…),  

j) večja preglednost – možnost uporabe različnih barv, pisal…, 

k) lažja sledljivost – učitelj se lahko vedno vrne nazaj,  

l) neomejeno prostora (nič, kar napišeš ni potrebno zbrisati),  

m) možnost uporabe koordinatnega sistema, geometrijskega orodja…  

 

Prednosti za učence pa so:  

a) tabla je nekaj novega, zanimivega,  

b) večja motivacija učencev za učno delo,  

c) želja preizkusiti se na interaktivni tabli,  

d) popestritev ure,  

e) boljša in daljša koncentracija,  

f) boljše pomnjenje,  

g) kvalitetnejše sledenje pouku,  

h) možnost dobiti celotno uro v elektronski obliki,  

i) izboljšani zapiski, 

j) naraščanje pozornosti – več sprejetih informacij (govor – slika – zvok – animacija),  

k) učenje na daljavo – možnost sledenja pouku dijakom, ki so odsotni (dijaki s statusom, 

bolezen …),  

l) možnost iskanja dodatne literature (digitalni učbeniki, e-gradiva, videoposnetki …). 
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Bačnik (2008) ob pregledu različnih virov v strokovnih revijah ali na medmrežju ugotavlja, da 

večina –tudi akademskih– poročil, izvlečkov, majhnih raziskovalnih projektov posameznih 

učiteljev, šol ali institucij temelji bolj ali manj na mnenjih učiteljev in učencev o interaktivnih 

tablah in na opisih učne prakse in učnih izkušenj. Še vedno pa je premalo kakovostnih 

raziskav in dokazov o njenem dejanskem vplivu na učni proces in učenje bodisi z vidika 

interakcij v razredu, bodisi z vidika učnih dosežkov (Webb, 2005). Veliko prispevkov tudi ne 

ločuje med širšo koristnostjo tehnologije za predstavitev in edinstvenimi prednostmi 

interaktivnih tabel (Hansson, 2007). 

Kot pomanjkljivost pri interaktivni tabli bi lahko izpostavili ceno, saj so klasične table 

bistveno cenejše od elektronskih. Poleg tega pri delu z elektronsko tablo potrebujemo 

elektriko ter samo povezavo z računalnikom in projektorjem.  

Kljub temu pa še vedno velja, da je uporaba interaktivne table in IKT na splošno odvisna 

predvsem od pedagoških pristopov in ne od tehnologije (Gavin, 2005). Odvisna je torej od 

učiteljevega načina vključevanja tehnologije v poučevanje. 

2.2 Interaktivna tabla in predmet spoznavanje okolja 

2.2.1 Opredelitev predmeta spoznavanje okolja 

Predmet spoznavanje okolja je bil uveden v predmetnik devetletne osnovne šole v prvo triletje 

s kurikularno prenovo in je nadomestil učni predmet spoznavanje narave in družbe. Vzroki za 

nastanek predmeta spoznavanje okolja so prilagojeni družbenim spremembam v Republiki 

Sloveniji v začetku devetdesetih let 20. stoletja, z novo koncepcijo osnovne šole, z 

ugotovljenimi pomanjkljivostmi izobraževanja v Sloveniji, s težnjo po večji primerljivosti s 

podobnim predmetom v drugih evropskih državah, in navsezadnje s pomanjkljivostmi, 

izkazanimi pri poučevanju predmeta spoznavanje narave in družbe (Hus, 2002).  

Predmet spoznavanje okolja zajema nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega 

raziskovanja sveta in odkrivanja prepletenosti ter soodvisnosti v pojavih in procesih v 

naravnem in družbenem okolju. Predznanje, ki nastaja iz neposrednih izkušenj v okolju ali 

preko medijev, se pri pouku oblikuje, razširja in poglablja. Spoznavanje okolja združuje 

procese, postopke in vsebine, s katerimi spoznavamo svet, v katerem živimo. Predmet je vir 
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informacij, zajema tudi spoznavanje in utrjevanje poti, kako več izvedeti, kako znanje 

povezovati in uporabiti. Zato je spoznavanje okolja eden izmed temeljnih nosilcev 

spoznavnega razvoja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. V njem so 

združene vsebine več znanstvenih področij, tako naravoslovnih in tehničnih (kemija, fizika, 

biologija, informatika, tehnika in tehnologija) kot družboslovnih (zgodovina, geografija, 

komunikologija, sociologija, etnologija, ekonomija in politologija). Predmet spoznavanje 

okolja spodbuja vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, saj primerno vključuje 

medsebojno povezana okoljska, gospodarska in družbena vprašanja. Vsebine predmeta so 

zasnovane na temeljnih pojmih, ki omogočajo nadgrajevanje v predmetih naravoslovje in 

tehnika ter družba v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju in v naravoslovnih ter 

tehničnih in družboslovnih predmetih v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Pestrost 

vsebin in dejavnosti ter predlaganih metod poučevanja in učenja omogoča integracijo vsebin 

in smiselno povezovanje z matematiko, slovenščino, glasbeno in likovno umetnostjo ter 

športom. Cilji in vsebine spoznavanja okolja se nadgrajujejo v dnevih dejavnosti (Učni načrt 

za Spoznavanje okolja, 2011). 

2.2.2 Splošni učni cilji pri spoznavanju okolja v prvem razredu  

Učni načrt za spoznavanje okolja je učno ciljno naravnan. V njem so upoštevani tudi elementi 

razvojno procesnega načrtovanja. Nameni pouka so opredeljeni z operativnimi in razvojnimi 

učnimi cilji (Pretnar, 2000). Splošni cilji predmeta (Učni načrt za Spoznavanje okolja, 2011) 

izhajajo iz kompetenc kot kombinacije znanja, spretnosti in odnosov, ki ustrezajo okoliščinam 

in prispevajo k uspešnemu življenju v družbi znanja. Predmet se izvaja v prvem triletju, in 

sicer je po predmetniku za vsako leto opredeljenih 105 učnih ur, skupno 315. 

Najpomembnejša splošna cilja predmeta sta razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega 

področja, ki se uresničujeta z aktivnim spoznavanjem okolja. V ožjem smislu je to 

spoznavanje dejstev, oblikovanje pojmov in povezav, kar vodi v znanje in razumevanje ter 

uporabo znanja o naravnem in družbenem okolju ter v njem. Širše spoznavno področje 

vključuje razvijanje procesov, sposobnosti in postopkov, ki omogočajo bogatenje izkušenj, 

njihovo obdelavo in povezovanje za razvoj kompleksnega mišljenja. Naloga učitelja pri 

predmetu spoznavanje okolja je zato tudi organizacija pouka (ustvarjanje pogojev in 

priložnosti), kjer je cilj razvijanje sposobnosti (spretnosti, postopkov): primerjanja, 

razvrščanja, urejanja, merjenja, zapisovanja podatkov, napovedovanja in sklepanja, 
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eksperimentiranja ter sporočanja (kompetence sporazumevanja v maternem jeziku, digitalna 

pismenost). Ob tem se razvija učenčev odnos do dejstev, strpnost do negotovosti, odprtost za 

sprejemanje tujih zamisli in občutljivost za dogajanja v naravnem in družbenem okolju. Zlasti 

občutljivost za dogajanja v okolju naj bi se razvila v zavedanje o pomembnosti človekovega 

premišljenega ravnanja tako v medosebnih kot družbenih odnosih, v razvijanju strpnosti do 

drugačnih in upoštevanju načela enakosti med spoloma (socialne in državljanske kompetence) 

(Učni načrt za Spoznavanje okolja, 2011).  

Namen je postaviti temelje za konstruktivno razmišljanje o vsebinah državljanstva, etike, 

odgovornosti v krajevnem in mednarodnem smislu, demokraciji, pravičnosti, varnosti, 

človekovih pravicah, kulturni raznovrstnosti, proizvodnji in potrošniških vzorcih. Cilj vzgoje 

in izobraževanja za trajnostni razvoj zajema zavedanje zdajšnjih in prihodnjih okoljskih in 

družbenih vprašanj človeštva ter s tem povezano ohranjanje naravnega okolja in sonaravno 

gospodarjenje z njim. S predlaganimi metodami in oblikami dela se ob spoznavnih ciljih 

uresničujejo tudi širši cilji pouka v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, med njimi zlasti 

družbeni (komunikacija, odnosi med učenci in učiteljem), motivacijski (radovednost), 

razvijanje delovnih navad (kako se učiti), moralni (norme v vedenju, reševanje moralnih 

nasprotij), ustvarjalnost, samopobude (eksperimentiranje, delo z gradivi), gibalni (ročne 

spretnosti, varnost pri delu) in čustveni cilji (pozitivna samopodoba, odnos do narave). 

Splošni cilji in kompetence za vseživljenjsko učenje (sporazumevanje v maternem in tujih 

jezikih, matematična kompetenca v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje 

učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest 

in izražanje) se med seboj povezujejo, dopolnjujejo in poglabljajo (prav tam). 

2.2.3 Operativni cilji in vsebine predmeta spoznavanje okolja 

Cilji in vsebine predmeta spoznavanje okolja so izraženi v obveznih in izbirnih vsebinah. 

Obvezne vsebine so opredeljene kot znanje, potrebno za splošno izobrazbo ob končanju 

osnovne šole in so namenjene vsem učencem, zato jih mora učitelj obvezno obravnavati. 

Izbirne vsebine pa opredeljujejo dodatno ali poglobljeno znanje, ki jih učitelj obravnava po 

svoji presoji glede na zmožnosti in interese učencev. Obvezne vsebine so v učnem načrtu 

pisane pokončno, izbirne pa poševno. Cilji in vsebine so v učnem načrtu za spoznavanje 

okolja urejeni po vsebinskih sklopih. Vrstni red obravnave ciljev oziroma vsebinskih sklopov 

v posameznem razredu je avtonomna odločitev učitelja. Zapis operativnih ciljev po razredih je 
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priporočilo o tem, katere cilje bi kazalo doseči v prvem letu, katere v drugem in katere v 

tretjem. Učitelj sam presodi, ali bo cilje vzgojno-izobraževalnega obdobja uresničeval tako, 

kot je priporočeno, ali pa upočasnjeno oziroma pospešeno (Učni načrt za Spoznavanje okolja, 

2011).  

Tematski sklop ČAS, ki ga bomo pri pouku spoznavanje okolja za 1. razred podrobneje 

obravnavali tudi v empiričnem delu, zajema naslednje vsebine:  

1. razred 2. razred 3. razred 

• Moja preteklost  

• Življenje ljudi v 
preteklosti  

• Časovni potek in 
zaporedje dogodkov  

• Teden  

• Koledar  

• Letni časi  

• Časovni trak  

• Pot in navidezno gibanje 
sonca  

• Zapuščina naših 
prednikov  

• Deli dneva, ure, minute  

• Ura  

• Luna, lunine mene  

• Nebo in obzorje, glavne 
smeri neba  

Preglednica 1: Obravnava tem o času pri pouku spoznavanja okolja v prvem, drugem in 

tretjem razredu (Učni načrt za Spoznavanje okolja, 2011) 

Operativni cilji pri tematskem sklopu ČAS v učnem načrtu spoznavanja okolja v prvem in 

drugem razredu so, da učenec: 

a) časovno raziskuje, opredeljuje in pojasnjuje dogodke in spremembe v različnih letnih 

časih,  

b) zna razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in ve, da je bilo življenje 

ljudi v preteklosti drugačno, 

c) spozna vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, prehrana, obleka, delo, 

prevoz),  

d) spozna časovni potek dogodkov, uporabi nekatere osnovne izraze za opredeljevanje 

dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, danes, jutri, teden, dnevi v tednu, dan, mesec, 

letni časi, leto,  

e) zna opisati razliko med dnevom in nočjo,  

f) spozna koledar. 
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Operativni cilji predmeta se med sabo prepletajo in nadgrajujejo, najopazneje v prvem in 

drugem razredu. Učni načrt za spoznavanje okolja pa v nadaljevanju zajema še druge 

tematske sklope PROSTOR, SNOVI, SILE in GIBANJE, POJAVI, ŽIVA BITJA, ČLOVEK, 

JAZ, SKUPNOSTI, ODNOSI, PROMET ter OKOLJSKA VZGOJA.  

2.2.4 Učne oblike dela pri spoznavanju okolja ob uporabi interaktivne table 

Učne oblike dela pri pouku so socialne interakcije učnega procesa (Bognar in Matijević, 

1993). Oblike vzgojno-izobraževalnega procesa se pojavljajo kot sestavni del metod in kot 

posebni didaktični pojavi, ki urejajo razmerja med položaji in vlogami učiteljev in učencev. 

Odvisne so tudi od ciljev, vsebin, razpoložljivih didaktičnih sredstev, didaktičnega okolja, 

didaktične zasnove in usmerjenosti vzgojno-izobraževalnega procesa ter od učiteljevih 

didaktičnih kompetenc za oblikovanje, vodenje oz. izvajanje procesa. Vzgojno-izobraževalni 

proces je organizacijsko dokaj pester in dinamičen, čeprav nekatere tradicionalne oblike še 

vedno prevladujejo. Glede na odnose med učenci in učitelji razlikujemo neposredni in 

posredni pouk (Lango, 2011). Vse v nadaljevanju omenjene učne oblike dela lahko uspešno 

vključimo v delo z interaktivno tablo pri pouku spoznavanja okolja. 

Neposredna oblika pouka se izvaja v frontalni obliki. Pri frontalnem delu učitelj hkrati 

poučuje celoten razred ali večjo skupino učencev. Tako lahko uravnava potek, tempo 

dogajanja, vpliva na delo učencev, saj jih vodi od začetka do konca. Vsa navodila, ki jih 

podaja učencem, so namenjena vsem hkrati, zato ob tem učitelj upošteva neko povprečno 

sposobnost razreda, kar pa za učence lahko pomeni podrejen položaj, njihova aktivnost je 

usmerjena na čutno zaznavanje, gledanje in poslušanje. Komunikacija pri tej obliki dela je 

enosmerna (učitelj-učenec), ne upošteva individualnih razlik med učenci, niti njihovega 

kognitivnega stila. Pouk je lahko monoton, učencev ne pritegne, niti jih ne motivira. Seveda je 

takšna oblika pouka ustrezna, če je načrtovana, delo prilagojeno pogojem, če je kombinirano z 

dinamičnim spreminjanjem različnih drugih oblik. Primerna je za uvodno fazo dela, za 

dogovarjanje z učenci in za posredovanje določenih teoretičnih vsebin, ki jih učenci ne bi 

mogli dojeti in usvojiti brez učiteljeve pomoči (prav tam). Pri tej obliki dela bi izmed prej 

naštetih pripomočkov k interaktivni tabli lahko uporabili interaktivno tablico in/ali glasovalni 

sistem.  
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Kritike frontalnega pouka in nova teoretična, didaktična, psihološka, pedagoška in sociološka 

spoznanja ter izkušnje iz prakse so vodile v razvoj posrednih učnih oblik. K uvajanju teh so 

veliko pripomogle boljše materialne razmere, razvoj in zagotavljanje sodobnih 

komunikacijskih in drugih didaktičnih sredstev. Med učiteljem in učenci ni neposrednega 

odnosa, učenci so neposredno aktivni, znanje pridobivajo z lastno aktivnostjo, razvijajo si 

sposobnosti. Učitelj ima v načrtovanju še vedno neposredno vlogo, prav tako v pripravi, 

verifikaciji in vrednotenju dosežkov učencev (Lango, 2011). 

Posredne oblike se pojavljajo kot skupinska učna oblika, delo v dvojicah in individualni pouk. 

V zadnjem času pa se s sodobno tehnologijo uveljavlja tudi izobraževanje na daljavo v obliki 

e-učenja. Pri skupinskem delu so učenci razporejeni v  več manjših skupin glede na svoje 

sposobnosti ali znanje. Učitelj vodi proces, vendar pa je z učenci v posrednem odnosu preko 

skupin. Delo po skupinah lahko poteka v homogenih (učenci so izenačeni po enem kriteriju, 

npr. znanju) ali v heterogenih (učenci so razvrščeni po večih kriterijih), po organizacijski plati 

pa so skupine lahko stalne ali občasne. Taka oblika spodbuja večjo delovno disciplino, 

motivacijo za delo in učinkovitost dela. Pomembni so tudi socializacijski vidiki, saj učenci 

razvijajo medsebojno komunikacijo, utrjujejo se odnosi med njimi, učenci se spodbujajo, si 

pomagajo, odgovorni so za rezultate svojega dela. Skupinsko delo lahko učitelj uporabi pri 

utrjevanju znanja ali pri medsebojni pomoči učencev (bolj sposobni učenci pomagajo tistim, 

ki imajo težave). Delo lahko glede na vsebino poteka kot sodelovanje, kjer ima vsak učenec 

svojo nalogo in ko jo opravi, prispeva h končnemu izdelku skupine (Blažič, Ivanuš-Grmek, 

Kramar in Strmičnik, 2003). Peklaj (2001) pa meni, da med zelo učinkovite oblike 

skupinskega dela sodijo oblike sodelovalnega učenja, kjer delo poteka v manjših skupinah, 

med člani skupine pa obstaja pozitivna povezanost, ko skušajo s pomočjo neposredne 

interakcije pri učenju doseči cilj tako, da je vsak član skupine odgovoren za uspeh celotne 

skupine. Sodelovalno učenje jasno določa posameznikovo odgovornost, poleg kognitivnih 

ciljev se poudarjajo tudi socialni, obenem pa učenci razvijajo odgovornost drug za drugega in 

analizirajo svoje delovanje (prav tam). Tudi to obliko dela lahko učinkovito uporabimo pri 

delu z interaktivno tablo, kjer lahko skupina učencev skupaj rešuje naloge, zastavljene preko 

interaktivne table. 



Selko, J. (2015). Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole.  

24 

 

Slika 4: Delo po skupinah na interaktivni tabli - Včeraj, danes, jutri (avtorica) 

Pri delu v dvojicah so učenci razdeljeni v pare. Ta oblika ima pred vsemi ostalimi številne 

prednosti, saj je organizacijsko preprosta, člana dvojic pa imata več možnosti za aktivno delo. 

V dvojicah se učenci spodbujajo, si pomagajo, lahko sproti kontrolirajo delo in odpravljajo 

napake. Ta oblika, podobno kot skupinska, ponuja veliko možnosti za sodelovalno učenje. Pri 

oblikovanju dvojic je potrebno upoštevati psihološke, sociološke in pedagoške vidike. 

Dvojico naj sestavljata učenca, ki se ujemata, imata podobne interese, način dela in dobre 

medsebojne odnose (Lango 2011). Bučar (2011) pravi, da nekatere interaktivne table (npr. 

Promethean in Hitachi Starboard) že imajo možnost uporabe oziroma delovanja dveh pisal 

hkrati in tako omogočata istočasno delo dveh oseb na tabli, kar je zelo dobrodošlo pri 

izvajanju omenjene oblike dela. 

 

Slika 5: Delo v dvojicah na interaktivni tabli - zaporedje dni v tednu (avtorica) 

Individualna oblika predstavlja individualno delo vsakega posameznika, brez sodelovanja z 

drugimi. Učenec je neposredno aktiven, samostojno načrtuje, organizira, izvaja in evalvira 

svoje delo. S takim načinom dela se učenci pripravljajo na nadaljnje učenje. Tudi pri tej obliki 

je pomembna vloga učitelja, ki načrtuje, pripravlja, organizira, posredno vodi delo vseh 
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učencev in jim tudi pomaga. Po vsebini je lahko individualno delo učencev enako, lahko pa se 

njihove naloge tudi razlikujejo. Glede na to, da je individualno delo zahtevno, je potrebno 

učence ustrezno motivirati, jim podati ustrezne kriterije za vrednotenje, opredeliti je treba 

učna sredstva in pripomočke (Blažič idr., 2003). Blažič (1995) pravi, da taka oblika 

poučevanja vključuje tudi programirani pouk (z učiteljeve strani vnaprej programirano delo), 

kjer se učenci učijo samostojno. Bistvo takšnega pouka je, tako Blažič (1995), 

samoizobraževanje, kjer tehnologija posreduje različne informacije. Takšno učno obliko s 

svojo funkcionalnostjo učinkovito podpira programska oprema interaktivnih tabel. 

 

Slika 6: Individualno delo učenke na interaktivni tabli - razporejanje dni v tednu (avtorica) 

2.2.5 Uporaba e-gradiva pri pouku spoznavanje okolja 

Komisija za evalvacijo e-gradiv pri Ministrstvu za šolstvo in šport opredeljuje elektronska ali 

krajše e-gradiva kot didaktično načrtovana, pregledna, razumljiva, z multimedijskimi in 

interaktivnimi elementi opremljena gradiva za samostojno učenje in poučevanje (Krnel, 

2008). Muha in Mušić (2006) še dodajata, da je e-gradivo izključno pripomoček pri 

izobraževanju in da tovrstno gradivo ne nadomešča tradicionalnega izobraževanja. V sodobni 

e-družbi je e-učenje izziv in nuja izobraževalnega sistema, ki želi delovati progresivno 

(Engelbrecht in Harding, 2005). Vedeti pa moramo, da je učenje skozi e-vire možno le, če je 

učenec dovolj računalniško pismen. 

Glavni namen e-gradiv je nuditi pomoč v procesu učenja in poučevanja. V procesu učenja e-

gradivo učencu nudi pomoč, saj si lahko s pomočjo e-gradiv pridobi teoretično znanje, kar je 

predstavljeno tudi v splošnem opisu teorije in praktičnih primerih (Muha in Mušić, 2006).  

E-gradivo ponuja različne možnosti uporabe v različnih fazah učne ure, v kombinaciji z 
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različnimi oblikami in metodami dela ter z upoštevanjem individualnih razlik učencev.  

E-gradivo pa ponuja tudi reševanje vaj, ki predvsem z interaktivnostjo utrdijo učenčevo 

znanje. V procesu poučevanja pa je e-gradivo pripomoček učitelju pri podajanju znanja 

učencem.  

Primeri dobre prakse uporabe e-gradiv pri učenju in poučevanju kažejo in potrjujejo velike 

spremembe v samem učnem procesu. Pri tem ne gre zgolj za premik od linearno naravnanega 

pouka oz. učnega procesa, pretežno temelječega na knjižnem gradivu, pisnih virih, v strogem 

zaporedju obravnavanih učnih vsebinah itd. Informacije, znanje ter učne vsebine so opisane z 

večpredstavno oblikovanimi in med seboj prepletenimi ter pogosto programsko podprtimi 

elektronskimi učnimi gradivi. Že tako ali tako se je pouk iz tradicionalnih oblik prenašanja 

znanja spremenil v ustvarjalno ter raziskovalno in ciljno organizirano učenje. Učni procesi 

bodo morali z novimi ̠ ˗ in nujno tudi dovolj kakovostnimi ̠̠  elektronskimi vsebinami 

prispevali k učinkovitejšemu učenju (Dinevski, Jakončič-Faganel, Lokar in Žnidaršič, 2006). 

2.2.5.1 Sestava e-gradiva  

Razvojna skupina za vzpostavitev sistema ocenjevanja e-učnih gradiv na Zavodu Republike 

Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju ZRSŠ) (2004, v Dinevski idr., 2006) in Komisija za 

evalvacijo e-gradiv pri Ministrstvu za šolstvo in šport (2005, v Krnel, 2008) sta opredelili 

sestavo posameznega e-gradiva, ki je sestavljeno iz: 

• Gradnikov, ki so lahko sestavljeni iz teksta, slike, animacije, videa, zvočnega zapisa, 

simulacije, programsko podprtega prikaza vsebine, in sicer iz vsakega naštetega 

posamezno ali pa poljubne kombinacije ene ali več naštetih zvrsti, ki so združene v eni 

ali več datotek (elektronske prosojnice, spletna stran ...). Za gradnike je značilno, da 

nimajo samostojne pedagoške funkcije. To dobijo šele takrat, ko jih po didaktičnih 

načelih uredimo v smiseln sistem, v katerem ima vsak gradnik določeno pedagoško 

funkcijo (motiviranje, uvajanje, konstrukcija pojma, preverjanje…). Če gre za 

prilagoditev učencu, potem govorimo o večji interaktivnosti (dialog računalnik-

uporabnik) in pravem e-učenju. Pri dialogu med učiteljem in učenci pa je računalnik le 

sredstvo za poučevanje in prikazovanje e-gradnikov. 

• Učnih enot, ki vsebujejo gradnike in učni cilj ter so največkrat uporabljana vrsta e-

učnega gradiva, ki ga navadno pripravi učitelj, ki ima dovolj znanja in spretnosti s 

področja IKT. Tovrstna gradiva so pogosto dosegljiva na različnih, običajno spletnih 
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strežnikih. Toda večina teh gradiv ni shranjenih v ustreznih bazah gradiv in tudi ni 

opremljenih z ustreznimi metapodatki. Običajno jih poleg avtorjev samih uporabljajo 

le redki. 

• Učne celote, ki je elektronska upodobitev učne vsebine in je sestavljena iz več učnih 

enot z eno ali več učnih poti. Učna pot je definirana z zaporedjem učnih enot za 

doseganje učnega cilja, ki so opremljene s kazalom, splošnimi cilji ter nakazanimi 

učnimi potmi ali strategijami učenja. To je bolj obsežno elektronsko učno gradivo 

(npr. e-učbenik), ki ga običajno ustvarijo in realizirajo IKT strokovnjaki po navodilih 

in specifikacijah učiteljev. 

 

2.2.5.2 Vrednotenje e-gradiv 

V slovenskem šolskem prostoru je bilo nekaj poskusov klasifikacije in s tem postavljanja 

standardov e-gradivom (Dinevski idr., 2006). Poudarja se, da je zelo pomembna uporabna 

vrednost posameznega izobraževalnega e-gradiva, ki jo sestavljajo didaktični, tehnični in 

organizacijski vidik. Pri teh vidikih je zelo pomembna tudi kvaliteta, ki je lahko pri 

posameznih vidikih zelo jasna, pri drugih pa za enkrat splošno sprejetih kvalitativnih 

standardov ni zelo veliko (npr. didaktika) (Čampelj in Rajkovič, 2007). Na podlagi stanja v 

Sloveniji in EU je leta 2004 Razvojna skupina za vzpostavitev sistema ocenjevanja e-učnih 

gradiv na ZRSŠ pripravila predlog za zajem, opisovanje in ocenjevanje kakovosti gradiv z 

namenom, da bi učiteljem omogočili lažji dostop do kakovostnih e-učnih gradiv (Kreuh, Kač 

in Mohorčič, 2011). Njihov predlog vrednotenja e-gradiv temelji na naslednjih elementih 

(Dinevski idr., 2006): 

• Ocena tehnične izvedbe in kompatibilnosti: dostopnost učnega gradiva, 

namestitev/priprava za uporabo, registracija, zagon programa/okolja/uporabe gradiva, 

odstranitev/zaključek uporabe. 

• Ocena kakovosti izdelave: kakšna je kakovost izdelave e-gradiva in to ne samo iz 

zornega kota tehnične odličnosti, ampak tudi uporabe tehnik ter tehnologij za 

doseganje cilja e-gradiva (kakovost teksta, grafike, vizualne predstavitve, uporabe 

multimedije…): čitljivost in jasnost teksta, slovnična pravilnost besedila, konsistentna 

uporaba stilov, nazornost in organiziranost predstavitve na ekranu, koristna uporaba 

okvirjev, hiperpovezav, seznamov. 

• Ocena uporabniškega vmesnika pri uporabi gradiva: Načrtovanje uporabniškega 
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vmesnika je zahtevna naloga, njegova kakovost pa ključna za uspeh e-gradiva. 

Vmesnik pri e-izobraževanju je poseben, saj mora za kakovostno delo omogočati tako 

pogled učečega kot tudi izobraževalca. Zato se tudi ločeno ocenjuje: orientacija, 

možnost sledenja, navigacija, dodatne navigacijske/organizacijske storitve, podpora 

pri delu. 

• Ocena vsebinsko-didaktične kakovosti: gledano iz zornega kota izobraževalnega 

procesa je verjetno še najbolj pomembna. Ta del ocenjevanja kakovosti je še najbolj 

nedodelan in ga bo potrebno nadgraditi. Sicer pa se ocenjuje same učne vsebine 

oziroma povezave učnih ciljev, vsebine, učnih metod in primernosti za učečega. Npr. 

opis smotra uporabe učnega gradiva, definicijo učnih ciljev, skladnost učnih ciljev in 

vsebine učnega gradiva, predstavitev in nazornost učne snovi v smislu podpore 

učnemu procesu, uporabo raznolikih učnih metod, možnost preverjanja in uporabe 

znanja, možnost ocenjevanja in kakovostne samoevalvacije pridobljenega znanja. 

 

2.2.6 Obstoječa didaktična elektronska gradiva za poučevanje spoznavanja 

okolja v prvem razredu 

V Sloveniji so za predmet spoznavanje okolja trenutno na voljo naslednja elektronska 

gradiva: 

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva 

1. 

DZS, založništvo 
in trgovina d.d. 

Vedeževo e-okolje  
1, 2, 3 

http://vedez.dzs.si/so123 
Osnovna šola: Spoznavanje 
okolja, 1. razred 

2. 

Geodetski inštitut 
SLO 

Kartografija v geografski 
učni vsebini OŠ predmetov 

http://egradiva.gis.si/web
/egradiva 

Osnovna šola: Spoznavanje 
okolja, 1. razred, Pogledam 
naokrog 1 

3. 

Nevron d.o.o. 

Nadgradnja e-gradiv za 
predmet spoznavanje 
okolja v 1., 2. in 3. razredu 
devetletne osnovne šole 

http://www.nevron.si/spo 
Osnovna šola: Spoznavanje 
okolja, 1. razred 

4. 
OŠ Nazarje Rea http://kora.scv.si 

Osnovna šola: Spoznavanje 
okolja, 1. razred 

5. 

Zbrano gradivo več 
izvajalcev 

Spoznavanje okolja http://nar.e-um.si 
Osnovna šola: Spoznavanje 
okolja 

Preglednica 2: Seznam e-gradiv za predmet spoznavanje okolja z internetnimi povezavami in 

navedenimi tematskimi sklopi (Slovensko izobraževalno omrežje, 2011) 
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Dodali bi še obstoječe e-gradivo interaktivne prosojnice Modri Jan 3 (za 3. razred), ki je 

namenjeno učiteljem pri predmetu spoznavanja okolja v 3. razredu osnovne šole. Gradivo 

dopolnjuje in nadgrajuje učbeniški komplet Okolje in jaz 3. Skoraj dve tretjini celoletne snovi 

pri predmetu spoznavanje okolja je obdelane v dvajsetih tematskih sklopih. V posameznem 

sklopu učitelj izbira med različnimi interaktivnimi vsebinami, s katerimi si po svoje oblikuje 

učno enoto. V pouk jih vključuje pri uvajanju in ponazarjanju nove snovi, motivaciji, 

izvajanju poskusov, utrjevanju in preverjanju znanja (Založba Modrijan, 2011). 

Podrobneje bomo predstavili e-gradivo Vedeževo e-okolje, ki smo ga med drugim uporabljali 

pri praktičnem delu tega magistrskega dela. Vsebine e-gradiva za predmet spoznavanje okolja 

Vedeževo e-okolje (1., 2. in 3. razred) v celoti sledijo ciljem, ki jih predpisuje učni načrt za 

predmet spoznavanje okolja v prvi triadi osnovne šole. Izvedbo nastalega projekta je 

omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za 

šolstvo in šport. E-gradivo je v celoti zasnovano interaktivno. Aktivnost učencev je 

spodbujena z različnimi interaktivnimi dejavnostmi. Vsebina e-gradiva je razdeljena na 1., 2. 

in 3. razred. Osnovni meni posameznega razreda vsebuje 9 tematskih sklopov: Čas, Moja 

okolica, Snovi in gibanje, Vreme, Živa bitja, Človek, Jaz in drugi, Promet, Jaz in okolje. 

 

Slika 7: Naslovna spletna stran e-gradiva Vedeževo e-okolje za 1. razred z junakom 

vesoljčkom Kajem (Spletna stran DZSa, 2011) 

Vsak sklop posameznega razreda vsebuje različno število učnih vsebin (scenarijev), ki so 

razdeljene na učne enote (zaslone): 

1. razred – 9 sklopov, 38 učnih vsebin, 240 učnih enot (663 fotografij, 952 ilustracij, 40 

video posnetkov, 38 animacij), 
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2. razred – 9 sklopov, 24 učnih vsebin, 138 učnih enot (392 fotografij, 314 ilustracij, 18 

video posnetkov, 8 animacij), 

3. razred – 9 sklopov, 56 učnih vsebin, 486 učnih enot (925 fotografij, 650 ilustracij, 

video). 

 

V e-gradivu so vsebine predstavljene z vidika in na način, ki jih besede ne omogočajo. 

Posamezne učne enote vsebujejo kvalitetne fotografije, risbe in multimedijske elemente, kot 

so videi, posnetki zvokov iz narave oz. stvarnega življenja, ki jih je v naravi težje doživeti. 

Besedilo je preprosto, jasno, kratko, vsebuje osnovne informacije in ne preobremenjuje s 

podatki, zato je primerno za učence 1. triletja. Nekatere naloge omogočajo diferenciacijo, 

učenec jih lahko prilagaja svojim željam in potrebam ter izbira nivo zahtevnosti. Posamezne 

faze učenja, didaktične in interaktivne dejavnosti otroku nudijo takojšnjo povratno 

informacijo, kar ima poleg informacijske tudi veliko motivacijsko vrednost (Spletna učilnica 

egradiva.si, 2011).  

Posamezna uvodna zaslonska slika prikazuje ime glavnega poglavja in nato posamezna 

podpoglavja znotraj vsebinskega sklopa. V spodnjem desnem kotu je ikona bele hišice, ki nas 

spremlja skozi računalniške projekcije ter pomeni izhod in vrnitev na uvodno zaslonsko stran.  

 

Slika 8: Prikaz poglavja in podpoglavij na zaslonski sliki (Spletna stran DZSb, 2011) 

Pri nekaterih poglavjih se delo prične s teorijo (pripoveduje vesoljček Kaj), pri nekaterih pa s 

takojšnjim reševanjem nalog, vendar so navodila vedno podana zvočno, tako da učencu še ni 

Glavno poglavje 

Posamezna 
podpoglavja 

Ikona bele hišice 
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potrebno znati brati. S klikom miške ali interaktivnega pisala na posamezno podpoglavje se 

srečamo z različnimi tipi nalog, kot so: razvrščanje besed, odgovarjanje na vprašanja, 

sestavljanje, označevanje, branje z grafov,  igra spomin… Z nalogo lahko nadaljujemo takrat, 

ko nalogo popolnoma pravilno rešimo. Klik na naslednjo ikono nas vodi k reševanju 

naslednje naloge. Če se pri reševanju zmotimo, nas na to opozori zvočni signal ali glas 

vesoljčka Kaja. S tem dobimo takojšnjo povratno informacijo o svojem znanju. 

  

Slika 9: Razvrščanje besed (Spletna stran 

DZSb, 2011) 

Slika 10: Branje in razvrščanje danih 

podatkov (Spletna stran DZSb, 2011) 

  

Slika 11: Naloga z označevanjem (Spletna 

stran DZSb, 2011) 

Slika 12: Naloga z odgovori na vprašanja 

(Spletna stran DZSb, 2011) 

 

2.2.7 Računalniški program Prezi 

Dobro je, da raziskovalci, pedagogi, učitelji, predavatelji in poročevalci raziskovalnih del 

znajo učinkovito komunicirati s podatki v različnih okoljih. Uspešna predstavitev dela 

zahteva, da so vsebine jasne in privlačne. Predstavitve so v večini primerov ustvarjene s 

programskim paketom (npr. Microsoft PowerPoint), ki uporabnikom omogoča izgradnjo 
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besedil, slik, video posnetkov, zemljevidov, datoteke PDF, risb in animacij, ki omogočajo 

dostavo najrazličnejših podatkov. V nadaljevanju poglejmo inovativno in alternativno 

predstavitev programske opreme računalniškega programa Prezi, ki smo jo uporabili pri 

usvajanju in utrjevanju nove učne snovi pri praktičnem delu magistrskega dela. 

 

Slika 13: Uvodna spletna stran Prezi (Spletna stran Prezi, 2012) 

Prezi je relativno nova programska oprema, zato je ta tehnologija še vedno neznana večini  

raziskovalcev in učiteljem. Prezi je spletna predstavitev storitev, ki ponujajo drugačne 

možnosti za ustvarjanje in shranjevanje digitalne predstavitve. Tradicionalna predstavitev 

programske opreme zahteva pripravo linearne zgodbe z uporabo pristopa »storyboard«. Prezi 

pa omogoča tako linearne kot nelinearne predstavitve. Uporabnik ustvari predstavitev na 

velikem praznem delovnem prostoru, imenovanem platno, kjer so vsi elementi predstavitve 

vidni vsem poslušalcem oz. gledalcem. Pri delu se uporabljajo različna orodja, potrebno pa je 

povezati te elemente, da bi uspešno predstavili bistvo sporočila (Perron in Stearns, 2010).  

In kako Prezi deluje? Posameznik ali organizacija izbere eno naročnino oz. odpre svoj 

uporabniški račun na spletni strani Prezi. Uporabniški račun je za posameznike brezplačen in 

omogoča 1000 MB prostora, kamor se shranjujejo vse ustvarjene predstavitve. Ko je 

uporabniški račun že ustvarjen, se uporabnik prijavi v Prezi preko njihove spletne strani. 

Spletna stran je opremljena s platnom in orodji za ustvarjanje najrazličnejših predstavitev. 

Uporabnik lahko ustvari nove predstavitve, ureja in shranjuje svoja dela ter si ogleda 

shranjene predstavitve neposredno na spletni strani. Če želi uporabnik ustvariti posebne 

predstavitve, lahko doda teme in glavne ideje na Prezi platno. To platno služi kot podlaga za 

celotno predstavitev. Ko uporabnik doda svojo idejo na platno, jo lahko nadgradi 
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(povečuje/zmanjšuje velikost napisanega (t. i. zoomiranje), doda nove podatke in podteme. 

Uporabnik lahko vstavi tudi slike, dokumente ali video posnetke, in to kadarkoli med 

potekom predstavitve. Vrstni red predstavitev je nato naveden med okvirji in posamezni 

elementi, ki so predmet predstavitve (prav tam).  

 

Slika 14: Primeri nalog v računalniškem programu Prezi v povezavi z obravnavo časovnih 

pojmov (avtorica) 

Prezi torej nudi okolje za ustvarjanje zelo raznolikih predstavitev. Uporabnik lahko izbere 

različne pisave, barve, podlago platna in vključi v predstavitev različne medije, prav tako je z 

miško elemente zlahka preurediti kadarkoli in kjerkoli na platnu. Uporabnik ima tudi 

možnost, da objavi svoje predstavitve na spletu, kjer si jih lahko ogledajo drugi uporabniki ter 

jih po potrebi uporabijo v svoje namene. Z razliko od mnogih drugih aplikacij, ki omogočajo 

predstavitve, je Prezi vmesnik, ki uporabnikom omogoča dostop do predstavitve na 

kateremkoli osebnem ali prenosnem računalniku z dobro internetno povezavo, spletnim 

brskalnikom in operacijskim sistemom ter z najmanj 1 GB računalniškega pomnilnika. 

Uporabnik pa lahko naleti na težave, če njegova strojna in programska oprema nista 

posodobljena (Perron in Stearns, 2010). 

Po naših izkušnjah posebna znanja in spretnosti pri izdelavi Prezi predstavitve niso potrebna. 

Potrebno se je seznaniti z vsebinami, načinom dela in možnostmi, ki jih ponuja Prezi ter se 

seveda registrirati kot njihov uporabnik. Prav tako mora biti uporabnik vešč uporabe interneta 

ter upravljanja z datotekami (npr. učinkovita uporaba animacij). To bi sicer uporabniku lahko 

predstavljalo potencialno težavo, vendar ne samo pri programu Prezi, pač pa pri kateri koli 
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predstavitvi (npr. Microsoft PowerPoint). Uporabniku je gotovo tudi izziv, kako se spoprijeti 

z novo tehnologijo, vendar na spletni strani Prezi obstaja forum za pomoč pri konstrukcijskih 

in tehničnih problemih (prav tam). Tudi Hill (2010) meni, da se Prezi orodje lahko uspešno 

uporabi pri pedagoškem delu ter se tako izboljša učenje in poučevanje. Leberecht (2009) pa 

pravi, da za osebe, ki so naveličane uporabe PowerPointa, program Prezi zagotovo ponuja 

nove možnosti dela. To velja predvsem za ljudi, ki želijo biti pri svojem delu inovativni, 

ustvarjalni in uporabiti nelinearen pristop v svoji predstavitvi. Lightle (2011) ugotavlja, da 

spletne aplikacije, med katere prišteva tudi Prezi, zagotavljajo študentom možnosti, da 

analizirajo in predstavijo podatke z edinstvenim vizualnim načinom. 

2.2.8 Računalniški program Hot Potatoes 

Pri praktičnem delu magistrskega dela smo preko interaktivne table poleg računalniškega 

programa Prezi uporabljali tudi računalniški program Hot Potates, ki ga v nadaljevanju na 

kratko predstavljamo. Omenjeni program smo uporabljali predvsem pri utrjevanju učne snovi 

in preverjanju znanja. Računalniški program Hot Potatoes je program, s katerim je možno 

izdelati različne tipe interaktivnih nalog. Vključuje pet aplikacij, in sicer: JCloze, JCross, 

JMatch, JMix in JQuiz. Na voljo je tudi šesta aplikacija, imenovana TheMasher, ki zbere vse 

izdelane naloge v eno enoto (Spletna stran Hot Potatoes, 2012). 

JCloze je orodje, s pomočjo katerega lahko izdelamo naloge tipa dopolnjevanja ali vpisovanja 

kratkih odgovorov. JCross je orodje, ki omogoča izdelavo križank. JMatch je orodje, s 

katerim lahko izdelamo naloge povezovanja in urejanja. Tisti, ki rešuje tovrstno nalogo, mora 

med sabo povezati različne pojme ali slike ali pa razvrstiti dane podatke v stolpcu po 

določenem vrstnem redu. JMix je orodje, s pomočjo katerega lahko izdelujemo naloge tipa 

urejanja ali določanja pravilnega vrstnega reda v dani povedi. JQuiz pa je orodje, s katerim je 

možno izdelati kviz z nalogami, ki zahtevajo kratek odgovor. TheMasher pa kot že rečeno 

zbere vse izdelane naloge v eno enoto.  

Poleg omenjenega programa Prezi smo pri praktičnem delu magistrskega dela pri utrjevanju 

snovi uporabili tudi avtoričine izdelane didaktične računalniške naloge v programu Hot 

Potatoes. 
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Ime izdelane didaktične 
interaktivne naloge 

Opis didaktične interaktivne naloge 

Manjkajoč e besede 

Gre za naloge tipa dopolnjevanja in vpisovanja manjkajočih besed 
(orodje JCloze). Učencem so na voljo tudi namigi, ki nakazujejo 
rešitev. Za lažje reševanje so manjkajoče besede izpisane na 
ekranu. 

Križanka 
S pomočjo orodja JCross so izdelane križanke, ki se razlikujejo po 
težavnosti (lažje in težje besede in besedne zveze, vezane na 
tematski sklop ČAS). 

Igra »Poišči par« 
Pri igri »Poišči par«, oblikovani s pomočjo orodja JMatch, učenci 
iščejo medsebojne pare (tako slikovne in besedne kot tudi v 
kombinaciji slika-beseda). 

Urejanje povedi 
Pri nalogah, izdelanih s programom JMix, učenci urejajo besede v 
smiselno poved. Naloge so diferencirane glede na število besed in 
besednih zvez, vezanih na tematski sklop ČAS. 

Kviz 
Z orodjem JQuiz so izdelana vprašanja, ki se nanašajo na tematski 
sklop ČAS. 

Preglednica 3: Opis didaktičnih interaktivnih nalog (avtorica) 

Na kratko predstavljamo izdelane in uporabljene didaktične interaktivne naloge v programu 

Hot Potatoes. Vse naloge se nanašajo na tematski sklop ČAS ter se rešujejo preko interaktivne 

table s pomočjo interaktivnega pisala in po potrebi tipkovnice.  

a) Didakti čna interaktivna naloga: Manjkajoče besede 

Učenci v danem besedilu iščejo manjkajoče besede in jih vpisujejo v bele okvirčke. 

Manjkajoče besede izberejo med ponujenimi, obenem pa imajo tudi možnost klika na vprašaj 

ter tako preberejo namig o rešitvi. Naloga je namenjena razumevanju besed in besednih zvez, 

ki se nanašajo na tematski sklop ČAS. 

 

Slika 15: Primer interaktivne naloge z vpisom manjkajočih besed (avtorica) 
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b) Didakti čna interaktivna naloga: Križanka 

Učenci iščejo pravilne rešitve križanke s pomočjo namigov, ki se nahajajo ob vsaki številki. 

Naloga je namenjena popestritvi pouka, utrjevanju snovi in poglabljanju znanja. 

 

Slika 16: Primer interaktivne naloge s križanko (avtorica) 

c) Didakti čna interaktivna naloga: Igra »Poišči par« 

Učenci iščejo medsebojne pare ˗ tako slikovne, besedne, kot tudi v kombinaciji slika-beseda. 

Z dotikom interaktivnega pisala prenesejo besedo na desni strani interaktivne table k ustrezni 

sliki na levi strani, prav tako to storijo s sliko na desni strani, ki jo prenesejo k ustrezni sliki 

na levi strani ali razvrstijo dane podatke v stolpcu po določenem vrstnem redu (Slika 17). Vse 

besede, besedne zveze in slike so vezane na tematski sklop ČAS. Učenci, ki so pri delu 

počasnejši ali imajo učne težave, lahko z reševanjem nalog pričnejo s tovrstnimi nalogami, saj 

so manj zahtevne. 

 

Slika 17: Primer interaktivne naloge z razvrstitvijo podatkov v stolpcu (vir: avtorica) 



Selko, J. (2015). Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole.  

37 

d) Didakti čna interaktivna naloga: Urejanje povedi 

Učenci postavljajo besede ali besedne zveze, vezane na tematski sklop ČAS, v pravilen vrstni 

red tako, da z dotikom interaktivnega pisala prenesejo besedo v okvirčku na črto in tako 

tvorijo smiselno poved. Možnih je več pravilnih vrstnih redov besed v povedi, saj je odvisno, 

kaj želi učenec pri povedi poudariti. 

 

Slika 18: Primer interaktivne naloge z urejanjem besed v povedi (avtorica) 

e) Didakti čna interaktivna naloga: Kviz 

Učenci s klikom na vprašaj v pravokotniku izmed ponujenih odgovorov izberejo pravilnega. 

Ko kliknejo na puščico za naprej, se jim pokaže naslednje vprašanje. Po vseh odgovorjenih 

vprašanjih se jim pokaže rezultat, na koliko vprašanj so odgovorili pravilno. 

 

Slika 19: Primer interaktivne naloge s kvizom (avtorica) 
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2.3 Oblikovanje in učenje pojmov 

2.3.1 Oblikovanje in učenje pojmov 

Učitelj mora dobro razumeti potek oblikovanja in učenja pojmov ter uravnavanje tega procesa 

tako pri otrocih različnih starosti kot tudi pri odraslih, kar je ugotovil že Aebli (1961, v 

Marentič Požarnik, 2000). Pri učnem procesu se namreč vseskozi srečujemo s pojmi, tako v 

učnih načrtih kot tudi pri načrtovanju in izvajanju učnih ur. V Slovarju slovenskega knjižnega 

jezika (1994) je »pojem« definiran kot »miselna tvorba, določena z bistvenimi lastnostmi, 

značilnostmi konkretnega ali abstraktnega predmeta, predmetov«. Woolfolk (2002) označuje 

pojme kot splošno kategorijo idej, predmetov, ljudi ali izkušenj, katere elementi imajo skupne 

značilnosti. Marentič Požarnik (2003) meni, da so pojmi hkrati enote in orodja mišljenja, ki 

organizirajo naše izkušnje in dajejo osnovo za posploševanje in zahtevnejše miselne 

operacije. Oblikovanje pojmov pomeni razvrščanje po bistvenih značilnostih, primerjanje več 

posameznih predstavnikov in ugotavljanje, kaj imajo skupnega in kaj jih razlikuje od drugih 

predstavnikov. Pergar Kuščer in Plut-Pregelj (2006) pa dodajata, da lahko človek pojme 

pridobi preko izkušenj z novimi predmeti in pojavi, tako da pri njih odkriva skupne lastnosti 

ali pa jih pridobi z učenjem definicij, ko združuje znane pojme v novo celoto – nov pojem.  

Z oblikovanjem pojmov vnašamo red in organizacijo v svet občutkov, pomagajo nam 

prepoznati predmete in pojave okoli nas, pojmi omogočajo uporabo jezika, vnašajo 

ekonomičnost in zmanjšujejo potrebo po neprestanem novem učenju. Omogočajo pa tudi 

prenašanje izkušenj in znanstvenih spoznanj med generacijami. Pojme se učimo, kadar neke 

predmete, pojave razvrščamo v kategorije, ki imajo določene skupne značilnosti (Marentič 

Požarnik, 2000). Za oblikovanje pojma je pomembno, da natančno poznamo skupne 

značilnosti pripadnikov pojma, po katerih se razlikuje od ostalih (Puklek, 1996). 

Poznamo vrsto teorij o oblikovanju pojmov (Marentič Požarnik, 2000). Tradicionalna teorija 

oblikovanja pojmov, ki izvira že od Aristotela, temelji na abstrakciji skupnih lastnosti iz 

omejene množice objektov in posploševanju na vse objekte (Krnel, 1998). Teorija prototipa 

po Roschu (Marentič Požarnik, 2000) pa trdi, da se pojmi oblikujejo na osnovi prepoznavanja 

prototipa (predstavnika), ki združuje največ značilnih lastnosti. Glažar in Kornhauser (1990) 

pa označujeta proces oblikovanja pojmov kot razvojni proces, kjer se vsebina in obseg pojma 

s časom spreminjata.  
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Preden pa želimo otroke naučiti kaj novega, moramo poznati njihovo razlago za že 

pridobljene pojme in dejstva. Poznati moramo njihovo zamisel o določeni vsebini ali pojavu. 

Preden odrasel vpelje za otroka nove izkušnje o določenem pojavu ali procesu, se mora 

seznaniti z otrokovimi osebnimi razlagami o določenem pojavu ali procesu (Novak idr., 

2003). Cencič in Cencič (2002) ugotavljata, da mora učitelj poznati tudi razvojne poti, po 

katerih se pojmi razvijajo v glavah učencev. Pomembno je, da učitelj ve, kdaj in kako se 

učenci pojmov učijo, saj način poučevanja vpliva na to, kako bodo učenci pojme razumeli, 

uporabljali ali vključili v svoje obstoječe izkušnje. Po Marentič Požarnik (2003) bo učenje 

pojmov neuspešno, če otroku dajemo že izdelan pravilen pojem. Otrok mora zgraditi pojem 

oziroma spoznati njegov pomen z opazovanjem, poskušanjem, postavljanjem in preverjanjem 

podmen, s samostojnim miselnim delom in v dialogu z drugimi. Razumevanje pojma je 

možno le, če je otrok aktivno udeležen pri gradnji svojega znanja. Kot zanimivost je bilo v 

raziskavah ugotovljeno, da kljub dolgoletnemu izobraževanju o znanstvenih pojmih, odrasli 

vztrajajo pri otroških intuitivnih pojmih. Pri učenju novih pojmov je potrebno še poudariti, da 

se jih ne učimo ločeno, ampak jih povežemo v mreže organiziranega znanja, ki je del naših 

teorij in pojmovanj o svetu. Večja, kot je mreža povezanih pojmov, širše je znanje, bolj kot so 

povezave prepletene, globlje je znanje, ter bolj kot so pojmi diferencirani, trdnejše je znanje. 

Chinn in Brewer (1993, v Glažar idr., 2005) sta ugotovila, da v procesu oblikovanja novih 

pojmov učenci reagirajo na različne načine: 

a) spregledajo izjemne, nenavadne podatke in ohranijo osnovne pojme ali pojmovanja 

nespremenjene, 

b) nenavadne podatke zavrnejo in branijo star pojem/pojmovanje, 

c) nove nenavadne podatke razložijo kot nekaj, kar se ne tiče njihovega 

pojma/pojmovanja, 

d) nove podatke imajo za neveljavne in osnovni pojem ostane nedotaknjen, 

e) nove podatke razlagajo v taki luči, da postanejo komplementarni in ne nasprotujoči,  

f) pojem spremenijo samo na zunaj, v bistvu pa ostane nespremenjen, 

g) redko izvršijo veliko konceptualno spremembo in redko zamenjajo obstoječe pojme z 

novimi. 

 

Učenje pojmov pri otrocih lahko poteka kot samostojno oblikovanje ali kot pridobivanje 

obstoječih pojmov od odraslih s spraševanjem in besednimi razlagami. S pomočjo 

klasifikacije proučujemo, kakšne pojme otroci že imajo in kako jih tvorijo. Razvrščanje 
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predmetov pri otrocih poteka po zaporedju, najprej po zunanji podobnosti, kasneje po funkciji 

in na koncu po skupnih značilnostih, tako da proces pridobivanja pojmov in besednih izrazov 

največkrat potekata vzporedno. Proces oblikovanja pojmov poteka s postavljanjem in 

preverjanjem hipotez, saj otrok tako preizkuša veljavnost pojma v različnih situacijah. Prvi 

otrokovi pojmi so največkrat preširoki ali preozki (Marentič Požarnik, 2003). Številne 

raziskave (Driver, Guesne in Tiberghien, 1985) kažejo, da so pojmi, ki se oblikujejo spontano 

v zgodnjem otroštvu, pogosto napačni in pomenijo oviro pri razvijanju pravilnejših 

pojmovanj. V tuji literaturi se je za tovrstne pojme uveljavil izraz napačna pojmovanja (angl. 

misconceptions) (Nakhleh, 1992; Schmidt, 1997). Pri učenju pojmov imamo torej dve 

možnosti: samostojno oblikovanje pojmov (konstruktivistični pristop) in pridobivanje 

obstoječih pojmov od odraslih, na osnovi spraševanja in besednih razlag. Za slednjega 

poznamo dva načina poučevanja (Marentič Požarnik, 2000): 

 

1. Poučevanje pojmov s primeri (konkretni pojmi) 

a) določimo cilj in se odločimo, katere značilnosti bi poudarili, 

b) določimo, katere pojme morajo učenci že poznati, da bi razumeli novega, 

c) ugotovimo stopnjo predznanja o danem pojmu, 

d) povemo besedni izraz za pojem, 

e) povemo nekaj pozitivnih primerov za pojem (tipični primeri, prototipi), sledijo manj 

tipični primeri (generalizacija), na koncu pa še nekaj negativnih primerov 

(diferenciacija), 

f) utrjevanje in preverjanje (če razlikujejo med pozitivnimi in negativnimi primeri ali 

uvrstijo pojme, so jih usvojili), 

g) učitelj skupaj z učenci oblikuje definicijo, 

h) nov pojem se uvrsti v mrežo sorodnih pojmov. 

 

2. Poučevanje pojmov prek definicij (abstraktni pojmi) 

a) učencem posredujemo definicijo, 

b) ugotovimo, ali učenci obvladajo pojme, ki definicijo sestavljajo, 

c) povemo nekaj tipičnih (pozitivnih in negativnih) primerov, 

d) preverimo, ali pojem obvladajo (navajanje novih primerov). 

 

Učitelj se mora zavedati, da ni pomembna količina posredovanih informacij, ampak da je v 

ospredju učenčevo razumevanje pojmov. Pogosto se lahko zgodi, da nas lahko besede, ki jih 
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otrok uporablja, zavedejo, saj mislimo, da te besede tudi razume. Tako lahko na primer otrok 

uporabi določeno besedo, ni pa nujno, da besedo dejansko tudi razume (prav tam). Šele ko 

zna otrok definicijo povedati oziroma razložiti s svojimi besedami in pojem prenesti v drugo 

okolje, lahko rečemo, da besedo tudi razume (Puklek, 1996). 

2.3.2 Razvoj pojmov, povezanih s časom 

V prvih letih šolanja gre pri pouku spoznavanja okolja pri vsebini časa predvsem za 

oblikovanje osnovnih spoznanj o preteklosti otroka, zaporedja dogodkov ter o posameznih 

časovnih enotah, kot so leta, meseci, dnevi, deli dneva, letni časi itd. Da pa bi otroci to 

dosegli, je potrebno učencem omogočiti lastno aktivnost ter jim razvijati sposobnost 

opazovanja in intelektualne sposobnosti (Marentič Požarnik, 2000). 

Jean Piaget (Labinowicz, 2010) je podrobno proučeval razvoj pojmov v posameznih stopnjah 

otrokovega  miselnega razvoja. Te so: 

a) Senzomotorična stopnja (od 0. do 2. leta) je obdobje sprejemanja in predelave 

zaznavnih vtisov in usklajevanja fizičnih aktivnosti. Otrok probleme rešuje na osnovi 

praktičnega poskušanja in še ni sposoben notranjega predstavljanja. Objekti obstajajo 

samo, če jih otrok konkretno vidi, čuti, sliši, tipa ali okuša, kar pa je izven njegovega 

senzoričnega polja, zanj ne obstaja. 

b) Predoperacijska stopnja (od 2. do 7. leta) je obdobje predstavnega in predlogičnega 

mišljenja. Otrok že razvija predstave o pojavih ter uporablja jezik za opis predmetov 

in pojavov, ki pa niso več nujno v njegovem senzoričnem polju. Sheme 

senzomotorične inteligence pa še niso pojmi, ker se jih otrok ne zaveda in z njimi ne 

more miselno operirati. Uporablja jih, ko jih potrebuje, vendar nezavedno. Pozneje 

otrok ne samo, da uspešno izvede akcijo, ampak si jo lahko tudi pojmovno predstavi in 

prikliče v mišljenje. Na tej stopnji je pomembno, da se otrok uči novih pojmov preko 

modelov, primerov in konkretnih izkušenj.  

c) Stopnja konkretnih operacij (med 7. in 12. letom) je stopnja konceptualiziranih akcij, 

ki že omogočajo reverzibilne spremembe, kjer se nekatere lastnosti ohranijo kot 

konstante. Prej ločene akcije so spregledane kot celota, uporablja se konkretne 

besedne opise. V tej fazi je otrok sposoben konzervacije, klasifikacije in seriacije. 

Pojmi so v tej dobi že konkretni, mišljenje pa je vezano na konkretne predmete in 

pojave, ki jih zaznava in o katerih si je pridobil žive predstave na osnovi prejšnjih 
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izkušenj. Koncept prostora in časa postaja v tem obdobju bolj jasen. 

d) Stopnja formalnih operacij (od 12. leta dalje) je stopnja, kjer je otrok sposoben 

abstraktnega mišljenja. Glavna lastnost te stopnje so operacije s hipotezami ne pa z 

objekti. Otrok napreduje od postavljanja hipotez do deduktivnih operacij. Pojme lahko 

pridobiva tudi na osnovi definicij (deduktivna pot), ne več le na osnovi primerov, 

sestavine definicije pa mora razumeti. 

 

 Stopnja Starostni 
razpon 

Značilnosti 

Pripravljalni, 
predlogični 

stopnji 

Zaznavnogibalna 
(senzomotorična) 

rojstvo–2 leti 
usklajevanje fizičnih 
dejavnosti; predpredstavna in 
predbesedna stopnja 

Predoperacionalna 2–7 let 
sposobnost predstavljanja 
dejavnosti preko misli in jezika; 
predlogična stopnja 

Stopnji 
naprednejšega, 

logičnega 
mišljenja 

Konkretne 
operacije 

7–11 let 
logično mišljenje, omejeno na 
fizično stvarnost 

Formalne 
operacije 

11–15 let 
logično mišljenje, abstraktno 
in neomejeno 

Preglednica 4: Stopnje v razvoju mišljenja (umskih sposobnosti) po Piagetu (Labinowicz, 

2010) 

Vigotski pri otroku razlikuje spontane in znanstvene pojme; prve oblikuje sam, druge pa 

pridobi v vrtcu in predvsem v šoli. Ta proces je najučinkovitejši, če so pojmi po zahtevnosti 

malo nad otrokovo doseženo stopnjo razvoja (Marentič Požarnik, 2003). Razvoj pojmov 

običajno poteka po določenem zaporedju. Najprej nastanejo intuitivni, nato napačni in na 

koncu znanstveni pojmi (Krnel, 1993). Intuitivni pojmi se pojavijo že zelo zgodaj in nastajajo 

z osebno razlago izkušenj. Značilno je, da so konkretni in nastajajo spontano iz potrebe po 

osmišljanju pojavov. So produkt lastnih izkušenj in razmišljanj, zato so odporni na 

spremembe. Če v obdobju zgodnjega otroštva in tudi kasneje teh pojmov ne preverjamo, 

lahko pride do njihovega napačnega razumevanja, ki se ohrani vse v odraslo dobo. Napačni 

pojmi nastajajo z vstopanjem novih informacij v obstoječo strukturo znanja, ne da bi se ta na 

novo preoblikovala in reorganizirala. Šolarji nove informacije vključijo v svoj pogled na svet, 

vendar se sam pogled na svet ne spremeni. Tudi napačni pojmi se povezujejo v strukturo, tako 

kot znanstveni pojmi v strukturo znanja. Podobno kot intuitivni pojmi se tudi napačni pojmi 

zdijo smiselni, ker niso v nasprotju z ostalo pojmovno strukturo in so zato odporni proti 
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spremembam. Znanstveni pojmi pa običajno nastajajo brez spoznavanja objektov le skozi 

učenje, največkrat v obdobju šolanja v interakciji med učiteljem in učencem. 

V obdobju zgodnjega otroštva (od 1. do 7. leta) pojmi, ki jih otrok že ima, rastejo s 

sposobnostjo, da otrok dojame zveze med novimi in že doživetimi situacijami. Mnogi otroški 

pojmi se zelo razlikujejo od pojmov odraslih in veliko jih odrasli niti ne razumejo. Zaradi 

pomanjkanja besednega zaklada veliko pojmov otroci v tem obdobju še ne znajo ubesediti. 

Prvi otrokovi pojmi so zelo široki, njihovi pomeni nedoločeni in neformulirani, z razvojem pa 

postajajo vse bolj specifični. Za razvoj pojmov so pomembne predvsem izkušnje in razvoj 

govora, saj sta otrokov pojmovni in govorni razvoj neločljivo povezana. Predšolskega otroka 

zanimajo konkretne značilnosti neke situacije, bistvene lastnosti mu še niso pomembne 

(Žlebnik, 1975), zato pravilno zaznavanje časa povzroča otroku v predšolskem obdobju 

precejšnje težave, saj je ta zanj abstrakten. Orientacija v času je pri otroku, tako Piaget 

(Labinowicz, 1989), odvisna od njegovega kognitivnega razvoja. Otroci čas sicer že zgodaj 

zaznavajo (od 2. do 3. leta), a se v njem še ne znajo pravilno orientirati, niti ga še ne znajo 

razložiti. Triletniki časovne izraze že uporabljajo, a napačno. Otroci od 3. do 4. leta najprej 

dojamejo ime dneva, ko je doma zbrana cela družina (nedelja), otrok v starejšem predšolskem 

obdobju pa postopoma razlikuje tudi druge dneve v tednu (Bezić, 1973). Štiriletnik še ne zna 

presoditi trajanja lastne aktivnosti, zato se v časovnih relacijah tudi ne znajde. V pomoč so mu 

lahko dnevne dejavnosti, ki se vrstijo druga za drugo (Poole idr., 2014). Poole, Miller in 

Church (2014) menijo, da predšolski otroci potrebujejo veliko osebnih izkušenj s časom, da bi 

razvili razumevanje časovnih pojmov. V predšolskem obdobju otroci sicer že razumejo pojma 

prej in potem. Ko otrok vstopa v šolo še nima dobro razvitih časovnih predstav, glede 

časovnih obdobij pa najprej dojame sedanjost, nato prihodnost in šele nato preteklost (Bezić, 

1973). Otroci pri šestih letih poznajo zakonitosti časa in znajo že tudi uporabljati vsakdanje 

elemente časa (Friedman, 1982; Harnett, 1993; Lynn, 1993). Otroci med šestim in osmim 

letom starosti sicer že razumejo določene časovne izraze, vendar pa še vedno enačijo čas in 

prostor (Bezić, 1973). Sedemletnik je z uporabo osnovnih pojmov že sposoben časovno 

opredeliti tudi dolgotrajnejša dogajanja (Tomažin, 1997), prav tako večinoma pozna imena 

dni v tednu. Pomembno je, da otroci v tem obdobju zaznavajo spremembe, ki se pojavljajo in 

si sledijo v določenem zaporedju (Bajd idr., 2006).  

V obdobju poznega otroštva (od 7. do 12. leta) otrok  že uporablja več abstraktnih izrazov. 

Pojmi se v tem času kvalitativno izboljšajo, saj znajo navesti že bistvene lastnosti tako 
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predmetov kot pojavov. Okoli desetega leta se otroci v določeni meri že približujejo 

formalno-logično pravilnemu definiranju, ko se nižji pojem podredi višjemu oz. se uvrsti v 

sistem obsežnejših pojmov (Žlebnik, 1975). Časovne koncepte otroci resnično razumejo šele 

po enajstem letu starosti (Friedman, 1982), med otrokovim devetim in enajstim letom pa se 

razvije največ zmožnosti glede razlikovanja časovnih obdobij posameznikovega življenja 

(Thortnton in Vukelich, 1988). 

V obdobju adolescence pa učenci pojme že pravilno opredeljujejo (Žlebnik, 1975).  

Da učenci usvojijo učne vsebine, povezane s časovnimi pojmi in zaznavanjem časa ter da 

tekom pedagoške obravnave pri omenjenih učnih vsebinah dosežejo tudi zastavljene učne 

cilje in standarde znanja, morajo najprej razumeti osnovni pomen pojma časa.  

2.4 Tematski sklop ČAS 

2.4.1 Pojem časa 

Kaj pravzaprav je »čas«? Hart-Davis (2013) meni, da je čas tisto, kar merijo ure. Feynman 

(b.d., v Hart-Davis, 2013) je dejal, da je čas tisto, kar se zgodi, ko se ne dogaja nič drugega. 

Tomažin (1997) meni, da je čas umetno konstruiran pojem, ki ga je oblikoval človek, ko se je 

začel zavedati svoje minljivosti. Hawking (2003) se je raziskovanja časa lotil z znanstvenega 

vidika, kjer ga je predvsem zanimalo, kaj je sploh čas in ali se bo kdaj končal. Ljudje so 

namreč sprva menili, da vesolje in čas obstajata že od nekdaj in sta nespremenljiva. Sveti 

Avguštin je okoli leta 400 to mnenje ovrgel in dejal, da vesolje obstaja od približno 5000. leta 

p.n.š. ter da pred nastankom vesolja tudi čas ni obstajal. Raziskovalec Hubble je leta 1929 

ugotovil, da se vesolje širi ter veliki pok označil za začetek vesolja in s tem tudi obstoj časa. 

Raziskovalci so se spraševali, ali in kdaj se bo vesolje prenehalo širiti ter bi se pričelo krčiti, s 

tem pa bi se morebiti obrnil tudi tok časa (nič več od preteklosti proti prihodnosti, pač pa 

ravno obratno). Vesolje bi se tako zaradi gravitacijske sile nehalo širiti in bi se po 

predvidevanjih raziskovalcev pogreznilo samo vase. Vendar temu ne kaže tako, vsaj ne sodeč 

po trenutnih dostopnih podatkih raziskovalcev (Hawking, 2003). 

Hegel (1974) pa meni, da je čas pojem, ki se kaže v nenehnem razmerju s prostorom. Prostor 

je po njegovem mrtev nevtralni prejemnik v geometrijski obravnavi, s spekulativnim 
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pogledom pa se izkaže njegova notranja zveza s časom. Čas tako ni enostaven protipol 

prostoru, ampak je njegovo simetrično dopolnilo. Čas, ki je pojem, ni čas enakomernega 

gibanja (npr. kronometrski, linearni, fizikalni merljivi čas). Ta čas je mogoče ponazoriti kot 

časovno premico in je torej čas, ki ga je mogoče zreducirati na prostor oziroma na čas, ki se še 

ni otresel prostorske opredelitve. Isti avtor je odkril t. i. »dialektični značaj« časa, torej, da je 

čas nenehno gibanje, ki je v razmerju s prostorom in naravo. Tudi narava je v nenehnem 

gibanju in ker je človek del narave, je tudi del tega gibanja ter v samem gibanju, zato celotna 

pretekla zgodovina ostaja pričujoča od človeka dalje. Piaget (1971, v Norwell, 2007) pa 

ločuje čas v dveh prepletenih področjih: fizikalni in psihični čas. Fizični čas je dejansko 

minevanje sekund, minut, ur itd. Psihološki čas je bolj subjektiven, npr. kako se posameznik 

počuti (primer: čakanje v čakalnici se nam zdi dolgo eno uro, v resnici pa traja le petnajst 

minut). Realistični čas se udejani takrat, ko je posameznik sposoben koordinirati dve veji 

časa: ko čakajoči meni, da čaka eno uro, v resnici pa ve, realno, da je dejansko minilo le 

petnajst minut. Tudi Hawking (2003) je opredelil tri različne smeri časa (tistega, kar loči 

preteklost od prihodnosti in daje smer poteka časa): termodinamična smer časa (v kateri 

narašča nered), psihološka smer časa (smer, v kateri se nam zdi, da mineva čas; potek časa, v 

katerem se spominjamo preteklih, ne pa tudi prihodnjih dogodkov) in kozmološka smer časa 

(kjer se vesolje širi, ne pa krči). 

Pojem »čas« je za večino predšolskih in otrok v prvem razredu osnovne šole težko razumljiv 

in predstavljiv pojem. Otroci te starosti še nimajo dobro razvitih časovnih predstav, pojave in 

predmete si predstavljajo povsem drugače kot odrasli ljudje. Prav tako si težko predstavljajo, 

kaj točno pomenijo določeni časovni pojmi (npr. danes, včeraj, jutri), čeprav jih v svojem 

vsakdanu včasih napačno uporabljajo. Otroci še ne znajo presoditi trajanja določenih 

aktivnosti, zato se tudi ne znajdejo v časovnih relacijah. Bajd idr. (2006) pravijo, da se že v 

prvem razredu osnovne šole pojavi potreba po načrtovanju in usklajevanju dela in življenja z 

drugimi – doma in v šoli. Pri tem je v ospredju pojem časa. Časovni opis gibanja odgovarja na 

vprašanja kdaj, od kdaj do kdaj in kako dolgo ali koliko časa, o čemer pa več v nadaljevanju. 

2.4.2 Pomen zaznavanja časa 

Ljudje zlahka ocenimo kratke časovne intervale, kljub temu da nas okoliščine lahko zavedejo, 

da trajanje podcenimo ali precenimo. Po drugi strani pa ni prav verjetno, da bi ljudje znali 

oceniti trajanje časovnih intervalov, krajših od ene sekunde, saj naša telesa niso narejena za 
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zaznavanje tako majhnih delcev časa. Celo dogodek, ki se je zgodil pred le nekaj dnevi, 

moramo primerjati z drugimi dogodki istega časa, da ugotovimo, kdaj se je zgodil (Hart-

Davis, 2013). Dojemanje in zaznavanje časa je tako gneseološko kot didaktično vprašanje, pri 

čemer didaktično gledanje časa izhaja iz gneseološkega. Engels (Hegel, 1974) je menil, da čas 

ni nič drugega kot način obstanka materije, ki se kaže v neprestanem gibanju naravnih in 

družbenih pojavov, zato je čas vseskozi projiciran na prostor in prikazan prek spoznanj 

naravnih in družbenih procesov. Bezić (1973) pa pojem časa analizira kot zelo zahteven 

fizikalni fenomen, ki ga je nemogoče absolutno spoznati, saj je čas dinamičen pojav, ki 

kontinuirano teče. Tudi učenci morajo v procesu razumevanja časa dojeti tok časa in njegovo 

kontinuiteto, saj čas vedno teče samo naprej in se nikoli ne vrača nazaj. Zato sta čas in 

orientacija v njem učni vsebini, ki se ju ne da demonstrirati; pretekli in prihodnji čas ni 

mogoče fizično zaznavati in avtor ravno v tem vidi največjo težavo pri obravnavi pojma časa.  

Rot (1973) navaja, da vse, kar zaznavamo, zaznavamo v času. Na vsako zaznavo pa se veže 

tudi doživljaj trajanja. Temelj za doživljaj časa je trajanje in potek procesa v živčnih celicah, 

izzvanega z dražljaji, ki jih zaznavamo. Čim daljši je proces, tem dlje traja tudi doživljaj. Na 

oceno trajanja vplivata zanimanje za zaznavani predmet in čustva, ki jih ob tem doživljamo. 

Tem bolj nas to, kar zaznavamo, zanima, toliko bolj podcenjujemo resnično trajanje zaznave 

(zdi se nam, da to, kar zaznavamo, traja manj časa). Ob proučevanju dražljajev trajanja, glede 

na to, kako dolgi so časovni intervali, ki jih doživljamo kot nekaj, kar se dogaja v sedanjosti 

in kolikšen je najmanjši časovni presledek med dvema pojavoma, da ju lahko ločimo, so 

ugotovili, da trajanje od ene do dveh, ali celo do petih sekund, lahko doživimo kot enoten vtis 

v sedanjosti. Izgovorjeno besedo, čeprav je izgovarjanje trajalo določen čas, doživljamo kot 

enoten slušni doživljaj. Hart-Davis (2013) meni, da je naše zaznavanje časa odvisno tako od 

okoliščin kot od minevanja sekund. Za dosego usklajevanja več različnih področij časa (npr. 

fizikalnega in psihičnega časa) morajo otroci razumeti povezane pojme kot so reverzibilnost, 

sosledja, trajanja in istočasnosti. Reverzibilnost je sposobnost konceptualizirati preteklost, 

sedanjost in prihodnost; ali včeraj, danes in jutri. Otroci ne smejo imeti samo možnost 

uporabljati te izraze, pač pa morajo razumeti, kdaj in kako jih uporabljati (Norwell, 2007).  

Posebnega čutila za zaznavanje časa sicer ni, a otroci vseeno že zgodaj zaznavajo čas, saj 

čutijo, da se pojavi okoli njih odvijajo v času, čeprav časa samega po sebi še ne razumejo. 

Otroci čas doživljajo, ne znajo pa ga še razložiti. Zato pa je mogoče, da človek iz lastnih 

izkušenj postopno gradi in izpopolnjuje občutek za čas. Ta je zato lahko pri enih bolj, pri 
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drugih pa manj razvit (Adamič in Rotar, 1991). Poole idr. (2014) menijo, da pet- in šestletniki 

spoznavajo čas z opazovanjem in beleženjem. Občutek za čas otroci postopno pridobivajo 

skozi vsakdanje procese in dogodke. Ko otroci doživljajo svet ljudi in stvari okoli sebe, 

postane njihov koncept časa integriran v njihovo vsakdanje življenje, prav tako se izboljša 

smiselna uporaba časovnih pojmov. 

Zaznavanje časa povzroča otroku v predšolskem obdobju precejšnje težave, saj je to zanj 

abstraktno (Poole idr., 2014). Če za primer vzamemo otroka, starega tri leta, že uporablja 

časovne izraze včeraj, danes, jutri, a še ne ve, kaj točno pomenijo. Prav tako so jim abstraktni 

pojmi zjutraj, opoldne, popoldne, zvečer, noč, teden, mesec, leto itd. Če je otroku kakšna 

aktivnost prijetna, se mu dozdeva, da je zelo hitro minila. Dejavnosti, ki so otroku v pomoč 

pri presoji časa, so dnevne dejavnosti, ki se vrstijo druga za drugo, saj se otroci te starosti že 

zavedajo, da se določeni dogodki pojavljajo ob določenem času dan za dnem (Poole idr., 

2014). Triletni otrok pa še ne zmore oceniti časa, ko spi; zdi se mu le, da hitro mine. Ko gre 

otrok popoldan spat in se zbudi, največkrat ne ve, ali je to isti dan (kar se lahko dogaja tudi 

odraslim). Izmed dni v tednu otrok najprej razlikuje tisti dan, ko je družina skupaj in starši ne 

gredo v službo, to je običajno nedelja. Otrok v starejšem predšolskem obdobju postopoma 

razlikuje tudi druge dneve v tednu. Otrok najprej dojame sedanjost, nato prihodnost in šele 

nato preteklost (npr. besedo včeraj začne otrok uporabljati šele po tretjem letu). Otroci med 

šestim in osmim letom starosti sicer že razumejo časovne izraze prej, potem, zdaj, danes, jutri, 

včeraj, vendar še vedno enačijo čas in prostor (otroku je npr. samoumevno, da je večji brat 

tudi starejši). Seveda med otroki obstajajo individualne razlike, kajti nekateri starši svoje 

otroke prej navajajo na točno zaznavanje časa (Bezić, 1973). 

Koncept časa je skozi različne raziskave o času prikazan z različnih vidikov in raziskovalnih 

disciplin. Dejstvo je, da se otroci s časom spreminjajo, kar služi kot izhodiščna točka za 

razvojno paradigmo raziskav o otroštvu v povezavi s tem, kako otrokom približati 

razumevanje in dojemanje časa (Vogler, Morrow in Woodhead, 2009). Koncept časa je težko 

razumljiv tako za predšolske kot šolske otroke. To ni nekaj, česar bi se lahko dotaknil, občutil 

in raziskal. Brez možnosti za konkretno interakcijo s časom potrebujejo otroci odrasle, ki 

razumejo koncept časa, da jim ga pomagajo spoznati (Stults, b.d., v Geiser, 2010). Učitelj 

skuša pri svojem delu z različnimi metodami učencem ta pojem čimbolj približati, vendar je ta 

za večino učencev težko predstavljiv (Vrščaj idr., 2004). Poole idr. (2014) predlagajo, da naj 

učitelj, kadar je primerno, uporabi pri razlagah čimveč pojmov o času. Poudarja naj pojme, 
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kot so prej, kasneje, zgodaj, včeraj, danes, jutri, naslednji teden, zjutraj, opoldne in zvečer. Pri 

tem je potrebno poudariti konkretno dejavnost za ponazoritev posameznega časovnega pojma. 

Vrščaj idr. (2004) menijo, da je predvsem učiteljevo poznavanje otroških predstav ključnega 

pomena za učinkovito učenje in poučevanje teh. Otrokove obstoječe spoznavne strukture 

vplivajo na to, kaj in kako si bo otrok zapomnil. Norwell (2007) ugotavlja, da se učitelj pri 

svojem delu pogosto ne zaveda pomena kognitivnega razvoja učencev, kar bi učencem 

olajšalo konceptualizacijo časa. Vrščaj idr. (2004) menijo, da otroške predstave lahko 

ugotavljamo na različne načine (pripovedovanje, pisanje, risanje itd.). Vprašanja, katera 

ponavadi začnemo s »Kaj misliš?«, so lahko konkretna ali bolj splošna, in na takšen način 

lahko odkrijemo nenavadne predstave, ki se skrivajo v otroških glavah. Odgovori učencev 

nam pomagajo spoznavati določene pojme na način, ki je blizu njihovemu razumevanju, 

njihovim predstavam in idejam, prispevajo pa tudi k izhodiščnim točkam učnega procesa 

(Vrščaj idr., 2004). Norwell (2007) še dodaja, da mora učitelj razumeti osnovne pojme in 

ideje otrokovega razumevanja časa, da se lahko ukvarja s tem potencialnim problemom. 

Kaj pravzaprav pomeni, da otrok razume pojem »čas«? Forman (2012) meni, da pod pojmom 

čas lahko predšolski otrok razume, da se pojem minuta nanaša na krajši interval kot beseda 

ura. Vendar pa je čas zahteven pojem in tudi primerjava časovnih intervalov je lahko 

zavajajoča. Forman (2012) podaja primer, kjer štiriletnik gleda dve osebi, ki tečeta na dveh 

vzporednih in enakih tirih. Tekač A prične teči nekaj sekund po tekaču B, ciljno črto pa 

prečkata v istem trenutku. Ko štiriletnega otroka vprašamo, kateri tekač je bil hitrejši, ta 

odgovori, da sta bila oba tekača enako hitra. Če ga vprašamo, kateri tekač je tekel dlje časa, bi 

zopet odgovoril, da sta tekla enako dolgo. Okoli šestega leta pa otrok že razume, da hitrost 

vključuje tudi primerjavo trajanja in prevoženo razdaljo. Torej, krajši čas, ko tekač teče, 

hitreje teče. V večini primerov otroci podajo zanesljive odgovore na tovrstna vprašanja okoli  

sedmega leta. 

Otroci in mlajši učenci morajo čas torej najprej zaznavati, da ga bodo kasneje tudi razumeli in 

razložili. Pri tem so jim lahko v pomoč zaznavanje sprememb in zaporedje posameznih 

dogodkov. Pri pouku vrstni red dejavnosti običajno ni stalen, zato je dobro, da otroci vedo, 

kaj bodo počeli, kdaj in koliko časa. Prav je, da kolikor je mogoče kot učitelji skupaj z njimi 

načrtujemo delo. Učenci naj delo načrtujejo, spremljajo in opisujejo v krajših časovnih 

obdobjih – čez dan. Pozneje lahko časovno opredelijo tudi dolgotrajnejša dogajanja. Pri tem 

uporabljajo osnovne izraze, kot so: prej, potem, včeraj, danes, jutri, ali opisno: po malici, pred 
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športom. Čeprav otroci v tem obdobju že poznajo imena dni v tednu, ni poudarka na učenju 

teh. Otroke na poimenovanje le navajamo. Pomembno je zaznavanje sprememb, ki se 

nenehno ponavljajo (dan za dnem, teden za tednom) in sprememb, ki si sledijo v določenem 

zaporedju. Nekatera zaporedja lahko spremenimo, pri drugih pa je vrstni red točno določen 

(najprej obujemo nogavico, nato čevelj) (Bajd idr., 2006). Z izrazi, kot so prej in potem 

spodbujamo učence, da razmišljajo o zaporedju dogodkov (Burris, 2005, v Norwell, 2007). 

Učenci tako lažje razumejo potek in trajanje dogodkov, ki so se zgodili. 

Piaget (1978) je opredelil tri miselne vrste časovnih operacij pri zaznavanju časa, ki se pri 

otroku odvijajo spontano. To so: 

a) miselne operacije urejevanja (prosta seriacija), ki so sestavljene iz nizanja dogodkov 

po njihovem vrstnem redu; 

b) operacije deljenja in vstavljanja (dvojna časovna seriacija z inverzijo), ki so 

sestavljene iz deljenih intervalov časa (trajanja) med urejenimi točkami in vstavljanju 

manjših intervalov v večje; 

c) metrične časovne operacije, ki so sestavljene z zbiranjem enega intervala ali trajanja 

kot enote in njegovem navezovanju na druge intervale, ki izhajajo, kot tudi merjenje 

prostora, iz sinteze, deljenja in premeščanja. 

 

West (1981) je odkril, da je pri zavedanju časa ključno pravilno zaporedje, ki igra zelo 

pomembno vlogo pri razpoznavanju. Prepričan je bil, da imata učenje in izkušnje veliko vlogo 

pri razumevanju časa. Norwell (2007) meni podobno in dodaja, da mora učitelj zagotoviti čim 

več možnosti za sosledje dogodkov in njihovo trajanje. Ena izmed teh možnosti je dnevna 

rutina učencev, kjer potrebujejo vizualno predstavitev razporeda dejavnosti. To učencem 

pomaga pri razumevanju pojma prej in potem, hkrati pa razpored dejavnosti oz. urnik 

učencem zagotavlja občutek varnosti in stabilnosti skozi dnevne rutine. Učenci začnejo tvoriti 

sistem dogodkov, ki jim pomaga konceptualizirati proces sosledja. Poole idr. (2014) pa 

menijo, da je temelj otrokovega zavedanja minevanja časa prepoznavanje delov dneva. 

Njihovo zaznavanje časa narašča z dojemanjem posameznih dogodkov tekom dneva. Otroci v 

starosti pet ali šest let že razumejo posamezne dogodke v dnevu (npr. kdaj se prične in konča 

pouk), ki se dogajajo ob vedno istem času. Omenjena avtorica tudi predlaga, da se v šoli 

izdela urnik za posamezni dan v šoli, na katerega se za vsako šolsko uro prilepi določena 

slika. To predstavlja referenčno orodje za razumevanje časa, kajti otroci se bodo naučili, da je 

čas za odhod iz šole takrat, ko zmanjka slik za določeni dan. 
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Stow in Haydn (2000) sta preko raziskav ugotovila, da se otroci trudijo razumeti abstraktne 

pojme o času. Pri pregledu raziskav, izvedenih o otroškem razmišljanju o času, je povsod 

prisoten model, ki sta ga razvila Oakden in Sturt (1922) in se odraža v mnogih pogledih kot 

okvir razvoja kronologije. Njun model zajema tri glavne točke, in sicer: 

• otrokovo razumevanje časa – besede in simboli, ki so v vsakodnevni uporabi, 

• otrokova moč, da oblikuje koncept univerzalnega sistema v času ter njegova 

sposobnost, da uporabi datume, ki ponazarjajo tak sistem, 

• otrokovo znanje o značilnostih določenih obdobij v shemi časa in njegova sposobnost, 

da se teh terminskih izmer približno drži v pravilnem vrstnem redu. 

 

Friedman (1982) je pri svojem delu ugotovil, da lahko otroci pri šestih letih poznajo 

zakonitosti časa in znajo uporabljati vsakdanje elemente časa. Časovne koncepte pa po 

njegovem otroci razumejo šele po enajstem letu starosti. Lynn (1993) in Harnett (1993) sta 

ugotovila, da so otroci, ki so dopolnili šest let in so bili hkrati zelo sposobni, že znali 

uporabljati časovne pojme, na drugi strani pa je večina osem- in devetletnikov uporabljala 

časovne pojme nezanesljivo in z manj razumevanja. Poznejše raziskave so nekoliko ovrgle 

prepričanje, da je za ustrezno razumevanje časovnih pojmov potrebna starost devet let in več. 

Nekateri predšolski otroci že razumejo temeljne časovne pojme v povezavi z zgodovino. 

Nekateri raziskovalci (Levstik in Pappas, 1987, v Vukelich in Thornton, 1990) so potrdili, da 

nekateri štiriletni otroci že smiselno uporabljajo pojme, kot so prej – potem, zdaj-prej, včeraj-

danes-jutri, medtem ko ti isti pojmi nekaterim učencem drugega razreda povzročajo še težave. 

Raziskave Shemilta (1980 in 1984) so pokazale, da lahko mlajši otroci včasih obvladujejo kar 

zapletene časovne koncepte in imajo bolj prefinjeno razmišljanje kot starejši otroci. Stow 

(1998) je v svoji raziskavi ugotovil, da lahko nekateri otroci, stari šest in sedem let, razvrstijo 

in kategorizirajo določene slike glede na zgodovinsko obdobje. Oakden in Sturt (1922) pa sta 

na drugi strani ugotavljala, da se pri otrocih, starejših od enajst let, kaže očitno pomanjkanje 

znanja glede poimenovanja zgodovinskih obdobij. Bradley (1947) je tej tezi oporekal in hkrati 

predlagal, da se malo pred otrokovim enajstim letom postopno povečuje ozaveščenost 

omenjene tematike. Thortnton in Vukelich (1988) sta v svoji raziskavi navajala razvoj 

zmožnosti označevanja časovnih obdobij, ki se pojavljajo med otrokovim devetim in enajstim 

letom. 
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Panagiotakopoulos in Ioannidis (2001) sta izvedla študijo z namenom, da proučita vlogo 

računalnika z večpredstavnostno programsko opremo pri dojemanju in ocenjevanju 

osnovnih časovnih pojmov. V naključni vzorec sta vključila 374 otrok, starih od štiri do enajst 

let, ki so bili razdeljeni v dve enakovredni skupini: v eni so pri delu uporabljali računalnik z 

večpredstavnostno programsko opremo, v drugi so poučevali s tradicionalnim pristopom 

poučevanja. Ugotovila sta, da so otroci v starosti štiri do šest let, ki so pri delu uporabljali 

računalnik z večpredstavnostno programsko opremo, zaradi (verjetno) vizualnih, slušnih in 

besednih informacij dosegli boljše rezultate. Prav tako se je pokazala pozitivna korelacija med 

starostjo učencev in razumevanjem pojmov. Wang, Wang in Huang (2002) so v svoji 

raziskavi uporabili IKT za pojasnjevanje koncepta časa pri nalogah, ki so razvijale občutek za 

čas. Izdelali so e-učno okolje s simulacijo ure, kjer so učenci 4. razreda osnovne šole uro tudi 

sami izdelali ter sestavljali različne segmente v povezavi s časom. 

Večina zgoraj omenjenih študij je kot zanimivost pokazala tudi, da kulturne in izobraževalne 

razmere pomembno vplivajo na hitrost razvoja razumevanja časovnih predstav (Arthur in 

Phillips, 2000), kar je ugotovil tudi Hart-Davis (2013), ki dodaja, da je razumevanje časa 

močno odvisno tudi od kulture in okolja. Na splošno pa se nedavne raziskave o otroškem 

razumevanju časa nagibajo v drugo stran od ideje o modelih, kot je Piagetov (Arthur in 

Phillips, 2000), ki je ugotavljal, da je orientacija v času pri otroku odvisna od njegovega 

kognitivnega razvoja ter da sta si otrok in odrasel človek različna (Labinowicz, 1989).  

2.4.3 Uvajanje učencev v razumevanje časa (kronologijo) 

Beseda kronologija (Wikipedia – Kronologija, b.d.) izhaja iz grške besede »khronikus« in 

pomeni »časoven«. Kronologija je veda, ki se ukvarja z različnimi načini merjenja časa. 

Kronologija je imela v preteklosti sporno mesto v diskusijah in metodah poučevanja 

zgodovine (Stow in Haydn, 2000), kjer je bil učenčev spomin datumov štet kot predpogoj za 

razumevanje zgodovine. Koncept kronologije ima osrednje mesto v razvoju otrokovega 

zgodovinskega razumevanja. Je izrazit označevalec zgodovine, ki temelji na razlagi dokazov 

ter za zgodovinska dejstva sama črpa svoj pomen v določenem časovnem okviru (Arthur in 

Phillips, 2000). Lomas (1993) je dejal, da brez učenčevega razumevanja koncepta kronologije 

ne more biti resničnega razumevanja sprememb, razvoja, stalnosti, napredovanja in 

nazadovanja. Norwell (2007) še doda, da je koncepte o času potrebno poučevati istočasno, 

sprotno in dosledno za učence, da se ti ustrezno oblikujejo in konceptualizirajo ter da jih 
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učenci lahko ustrezno uporabijo tudi v vsakdanjem življenju. 

Otroci v starosti šest let se že zavedajo nenehnega spreminjanja. Vedo, da so njihovi čevlji 

stari, ko jih ponosijo oziroma jih prerastejo. Na cesti vidijo vozila, ki so starejšega tipa in so 

zanje stara. V svoji okolici opazijo stare hiše, razvaline gradov. Pogosto starost določajo po 

videzu. Star pomeni za njih obrabljen. Zato imajo pri prepoznavanju, na primer stare 

obnovljene hiše, težave. V takih primerih jih usmerimo na druge kriterije za določanje 

starosti, npr. velikost oken, debelina zidov. Otroci tako ob različnih virih spoznavajo življenje 

v preteklosti, ne glede na to, kdaj v preteklosti se je kaj dogajalo, in ga primerjajo z današnjim 

ter na ta način razvijajo orientacijo v času (Bajd idr., 2006). Tudi Poole idr. (2014) menijo, da 

med pet- in šestletniki največjo nejasnost morda povzročajo koncepti preteklosti, sedanjosti in 

prihodnosti. Če si samo predstavljamo, so ti pojmi še veliko bolj abstraktni kot včeraj, danes 

in jutri. Pet- in šestletniki so se že začeli zavedati, da so stvari njihovih staršev stare oz. iz 

starih časov, in tudi da so stvari njihovih starih staršev še starejše. Otrok te starosti začne 

razumeti pristop raziskovanja tako sodobnih kot preteklih stvari. Veliko lahko naredimo s 

pogovorom, kako so včasih ljudje prehajali iz enega kraja v drugega (v preteklosti, npr. 

vožnja s konji) ter kako sedaj (vožnja z avtomobili, letali). Otroci nam lahko tudi povedo, 

kako bodo ljudje prehajali iz kraja v kraj v prihodnosti. 

Pri učenju časovnih konceptov v nižjih razredih osnovne šole se učitelji največkrat 

osredotočijo na zapisane standarde znanj v učnem načrtu (Norwell, 2007). Avtorica izpostavi 

problem, da zapisani standardi znanj v učnem načrtu (v ZDA) ne upoštevajo vedno tudi 

razvojne sposobnosti mlajših otrok. Pomembno je, da se učencem olajša konceptualizacija z 

razumevanjem časovnih pojmov ter da učitelji razumejo, kako predlagane dejavnosti v učnem 

načrtu spodbujajo razumevanje ciljnih konceptov. Bezić (1973) meni, da imajo učenci ob 

začetku šolanja že določene izkušnje v povezavi s časom, vendar jim časovni pojmi in odnosi 

še niso povsem jasni. Otroci čas že zgodaj zaznavajo, le razumejo ga še ne, zato bi bilo 

potrebno dojemanju časa v prvih razredih osnovne šole posvetiti več pozornosti. Kot je bilo že 

prej omenjeno, časa ne moremo neposredno opazovati, zato naj ga učitelji skušajo prikazati s 

konkretnimi primeri iz vsakdanjega življenja. Učenci na nižji stopnji naj dojemajo čas s 

spremembami v vsakdanjem življenju.  

Pri razvijanju časovnih predstav je potrebno upoštevati tudi didaktično načelo postopnosti in 

sistematičnosti ter načelo dostopnosti in nazornosti. Pri didaktičnem načelu postopnosti in 



Selko, J. (2015). Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole.  

53 

sistematičnosti je pri učencih nujen postopen prehod od lažjega k težjemu, bližnjega k 

daljnemu, znanega k neznanemu in konkretnega k abstraktnemu. Pri načelu dostopnosti in 

nazornosti pa učitelj učencu prilagodi proces učenja na razumljiv in konkreten način. 

Doživljanje časa se z izkušnjami bogati in s tem tudi razumevanje časa. Kamii (1982, v 

Norwell, 2007) ugotavlja, da razumevanje časa od učencev zahteva usklajevanje odnosov med 

kaj se dogaja okoli otrok in česa se zavedajo v svoji okolici. Ti odnosi se zgodijo v otroku 

samem in jih ne more priučiti nekdo drug. 

Otroci čas najprej doživljajo subjektivno, šele kasneje ga razumejo objektivno. V subjektivni 

fazi otroci razlikujejo, da se nekateri pojavi odvijajo zdaj, da so se nekateri pojavi odvijali prej 

in da se bo nekaj zgodilo kasneje. V tej fazi otroci sedanjost, preteklost in prihodnost 

doživljajo zelo nejasno. V procesu zaznavanja časa morajo učenci najprej razumeti njegovo 

veličino. Čas ima svojo veličino, ki se meri z odgovarjajočimi merskimi enotami (ura, dan, 

leto, stoletje, tisočletje…). Z opisovanjem svoje dejavnosti in dejavnosti drugih oseb v teku 

dneva, v tednu in različnih časovnih intervalih (meseci, letni časi, leta – npr. mojih 6 let, ko 

sem bil dojenček, prvi koraki, prvi zobje, prvi rojstni dan…) otroci prepoznavajo čas, 

spoznavajo različne časovne intervale in razmerja med posameznimi časovnimi enotami. S 

subjektivnim doživljanjem časa si otroci postopoma oblikujejo čut za čas in ga kasneje 

razumejo tudi objektivno (Bezić, 1973). Thornes (1995) je pri svojem delu ugotavljal, da 

lahko učenci potrebujejo nekaj več časa in vaje, ko ugotavljajo, kaj se dogaja zdaj ter kaj se je 

dogajalo prej. Nekateri učenci imajo namreč težave že samo z zaporednostjo dnevnih 

aktivnosti (npr. najprej vstanem, potem grem v šolo, imam pouk itd.), zato jim je preteklo 

dogajanje še toliko težje razumeti in potrebujejo pri tem več časa. Medtem ko učenci na nižji 

razredni stopnji že ločijo preteklost in sedanjost, pa imajo mnogi izmed njih še vedno težave 

pri razlikovanju dveh obdobij v preteklosti ter pri natančnosti s konceptom kronologije (Aris, 

Brooks in Perry, 1993).  

Aris idr. (1993) predlagajo, da se v srednješolskem obdobju zgodovinske vsebine obravnava 

po naslednjih točkah: spremembe in kontinuiteta, podobnosti in razlike ter vzrok in posledice. 

Prav tako naj bi se tovrstna obravnava obnesla v osnovni šoli tako na razredni kot na 

predmetni stopnji. Spremembe, ki so se zgodile, bi učenci raziskovali skozi ustne vire 

(spraševanje starejših oseb) ter skozi uporabo slik, fotografij, starejših predmetov… torej 

stvari, ki segajo v obdobje 50–80 let nazaj. Tako naj bi se učenci zavedli, da živijo v svetu, ki 

se nenehno spreminja ter da so tudi spraševane starejše osebe doživele v svojem življenju 
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veliko sprememb. Glede podobnosti in razlik bi učenci sprva primerjali preteklost in 

sedanjost, nato pa bi z vprašanji »Kdaj?« in »Za koliko časa?« ugotavljali, kaj se je 

pravzaprav v preteklosti dogajalo. Pri najvišji možni točki bi se učenci pri svojem delu 

spraševali »Zakaj?« in »Kako?«. Ta stopnja je primerna za učence nad sedmim letom starosti. 

Norwell (2007) dodaja, če učenec lahko pravilno odgovori na vsako zastavljeno vprašanje, še 

ne pomeni, da ima razvito dejansko konceptualizacijo, kaj njegovi odgovori pravzaprav 

pomenijo. 

Učence je torej potrebno usposobiti, da znajo posamezne dogodke orientirati v času. To 

pomeni, da morajo vedeti: kdaj so se posamezni dogodki zgodili, koliko je to časovno 

oddaljeno od današnjih dni, kateri dogodki so se odvijali prej, kateri dogodki so se odvijali 

istočasno in kateri dogodki so se dogajali kasneje od dogodka, ki ga opazujemo (Bezić, 1973). 

Ker pa se pri pouku spoznavanja okolja sedanjost, preteklost in prihodnost nenehno 

prepletajo, je treba učencem pomagati, da se v teh dogodkih znajdejo in se naučijo slediti. 

Predstave o času namreč ne moremo razviti v eni učni uri, proces dojemanja traja daljše 

časovno obdobje oz. skozi celo šolsko leto. Pri šolskem in izven šolskem delu je potrebno 

izkoristiti vse konkretne situacije, ki zahtevajo dojemanje in spremljanje časa. Pri razvijanju 

predstav o času izhajamo iz časa, ki je otroku najbolj konkreten in blizu, to je od krajših 

časovnih enot k daljšim. Hoerl in McCormack (b. d.) trdita, da je občutljivost otrok glede 

časovnih odnosov zelo tesno vezana na dogodke, s katerimi se neposredno srečujejo v svojem 

vsakdanu ter na zaporedje, po katerem so doživeli posamezne dogodke. Bezić (1973) meni, da 

je poimenovanje časa potrebno razumeti kot abecedo, brez katere se ne morejo uspešno 

obravnavati teme, vezane na različne časovne intervale. Učence se v kronologijo oz. 

razumevanje časa uvaja preko dveh faz: v prvi fazi učence usposobimo za orientiranje v času, 

v drugi pa učenci spoznavajo objekte, ljudi in dogodke, vezane na preteklost. 

Aris idr. (1993) trdijo, da že majhni otroci kažejo potrebo po umestitvi samega sebe tako v čas 

kot socialno okolje. Prav tako želijo raziskovati čas preden so se rodili ter te izsledke deliti s 

svojimi vrstniki in družino. Harrison (1934) dodaja, da so pri predšolskih otrocih občutki za 

točnost, merjenje in posamezne segmente časa še nejasne in kot take ostanejo, vse dokler se 

otrok ne prilagodi soslednim dogodkom v času. Razumevanje časa (Aris idr., 1993) je 

razvojni proces. Medtem ko od učencev nižje razredne stopnje ne moremo pričakovati 

globljega zgodovinskega razumevanja, pa ne bo nič narobe, če se že od samega začetka 

učenčevega šolanja te postopoma seznanja z zgodovinskimi izrazi. Učitelj lahko pri pet- in 



Selko, J. (2015). Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole.  

55 

šestletnikih najprej preveri, kaj učence sploh zanima ter učne vsebine preko različnih zgodb 

naveže na vsebine o preteklosti. Učenci te starosti tudi zelo radi raziskujejo stvari okoli sebe, 

ki ponazarjajo življenje v preteklosti. Učitelj lahko prav tako učencem ponudi nalogo, kjer 

opisujejo kratko zgodovino svojega življenja ter življenja učenčeve družine. Alternativno bi 

lahko tudi izvajali poizkuse, kjer bi ugotavljali, kako se meri čas. Pomembna je učenčeva 

izkušnja, zato naj bi v prvih letih šolanja obravnavali čas bližnje preteklosti (preden sem se 

rodil, 20 let nazaj, 50–80 let nazaj, 100 let nazaj, moj prvi rojstni dan, rojstni dan bratov in 

sester, čas v povezavi s šolo, čas mojih staršev, starih staršev…), pri tem pa bi uporabljali 

ustne vire, fotografije, predmete ter se osredotočili na območje, kjer se šola nahaja, družino, 

dom in šolo. Otroci starosti med petim in sedmim letom morajo tudi že pričeti razlikovati med 

realnostjo in fikcijo. Učencu bo več pomenilo, če bomo obravnavo pričeli z opisom časa »Ko 

je bil moj dedek majhen deček« ali »Ko je bila moja mami majhna deklica«, kot pa če bomo 

čas opredelili s številkami in pričeli z datumi, letnicami. 

Pri raziskavah o času obstajajo različni kazalci v smeri učinkovitih načinov razvoja 

otrokovega razumevanja kronologije. Stow in Haydn (2000) sta opazila, da vizualni prikazi 

izpadejo pri otroku kot zelo učinkoviti sprožilci glede razumevanja časa. Pri svojih raziskavah 

so kot spodbudo za razpravo o času uporabili slikovno gradivo, saj se jim je zdelo smiselno, 

da v vizualno bogati informacijski dobi izkoristijo ozaveščenost otrok o stereotipnih podobah 

posameznih zgodovinskih obdobij (Harnett, 1993; Lynn, 1993; Stow, 1998; West, 1981). 

Otroci v starosti šest in sedem let so kodificirali posamezna zgodovinska obdobja skozi 

kostume oseb na slikah. Pri tem so se otroci zanašali tudi na to, ali so bile slike črno-bele 

(starejša obdobja) ali barvne (novejša obdobja). Pri večini otrok tak način kodiranja slik 

preide z osmim do devetim letom. Morris (1992) je pri svojem načinu razvoja otrokovih 

predstav o času uporabljal interpretacijo portretov, medtem ko sta Blyth (1994) in Cooper 

(1995) v svoji raziskavi razvijala vlogo vizualnih virov glede razlikovanja preteklosti in 

prihodnosti. Andretti (1993) pa je pri razvijanju predstav o času dal poudarek različnim učnim 

stilom učencev. 

V prvem triletju so pri predmetu spoznavanje okolja priložnostne teme, ki se nanašajo na 

preteklost. Obravnavajo se tako, da se od učencev ne zahteva natančna lokacija in orientacija 

dogodkov v času. Predmet poučevanja ni časovna dimenzija, pač pa morajo učenci vedeti, da 

se je nek dogodek zgodil prej. Učitelju ni cilj, da učence nauči, kdaj se je dogodek zgodil v 

preteklosti niti koliko je časovno oddaljen od današnjih dni. Otroci se lahko naučijo časovne 



Selko, J. (2015). Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole.  

56 

pojme tudi prek iger, ki vključujejo koncept trajanja (Norwell, 2007).  

Šestletniki v svojem življenju že lahko razlikujejo obdobja, ko so bili dojenčki, predšolski 

otroci in šolarji. Najbolj opazne razlike med temi obdobji, ki jih tudi otroci že poznajo, so v 

motoričnem razvoju, govoru, komunikaciji, načinu igre, prehranjevanju in skrbi za osebno 

higieno. Obdobja v svojem življenju šestletniki razlikujejo ob gledanju fotografij, 

videoposnetkov, predmetov (oblačila, pribor, igrače …), zapisov (zdravstvena izkaznica, 

knjige). Te opisujejo, primerjajo, razvrščajo, uvrščajo in urejajo. Na ta način jih uvajamo v 

načine spoznavanja preteklosti. Pri časovnem razvrščanju niso pomembni posamezni datumi, 

temveč le časovno zaporedje (Bajd idr., 2006). Bezić (1973) je v svojem delu predstavil štiri 

faze uvajanja učencev nižjih razredov osnovne šole v čas, pri katerih mora biti učitelj pozoren 

na nenatančno opredeljene časovne odnose (subjektivno doživljanje časa), natančno 

opredeljene časovne odnose ter merjenje krajših in daljših časovnih obdobij.  

2.4.3.1 Nenatančno opredeljeni časovni odnosi  

Učenci v prvi fazi dojemajo čas subjektivno, zato mora učitelj pomagati učencem s 

konkretnimi primeri, da bi ti lažje razumeli, kaj pomenijo pojmi zdaj (imamo malico), prej 

(smo se igrali), pozneje (boste odšli počivati). Na temelju tega si mora učitelj prizadevati, da 

učenci spoznajo tudi veličino časa in njegovo trajanje: dolgo časa smo se igrali, malicali smo 

kratek čas, učili smo se dlje časa, kot pa smo se igrali. Učenci morajo dojeti tudi kontinuiran 

tok časa: najprej smo se igrali, nato smo imeli malico in potem ste odšli počivati. V tej fazi 

morajo učenci tudi dojeti, da se nekatera dejanja dogajajo tudi istočasno. To je zelo 

pomembno spoznanje za orientacijo v času. Bilo bi napačno, če bi učenci dojeli, da se pojavi 

dogajajo samo v sukcesivnem zaporedju, vedno eden za drugim (Bezić, 1973). 

Učitelj naj najprej obravnava pojave, ki sledijo eden za drugim (npr. Pred tem, ko smo odšli v 

telovadnico, smo uredili učilnico.), nato pa pojave, ki se odvijajo istočasno (npr. Sedaj smo v 

telovadnici, naša učilnica pa je urejena ali Ko bo konec pouka, bodo deklice pobrisale tablo, 

dečki pa uredili mizice in stole.). Navedeni primeri nam lahko koristijo kot ilustracija 

časovnega problema, ki ga moramo v tem razvojnem obdobju otrok rešiti. Pri delu z otroki v 

tem razvojnem obdobju je zelo pomembno, da: 

• je čas prisoten, 

• v njem orientiramo pojave, 
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• učenci zaznavajo veličino časa (njegovo trajanje) in 

• da spoznajo njegov kontinuiran tok (Bezić, 1973). 

 

Tu gre za subjektivno percepcijo časa in nima natančne časovne lokacije. Vsak otrok pa tok 

časa doživlja osebno (subjektivno). V tem obdobju še ni objektivnih kriterijev ali pa je njihov 

vpliv neznaten. Ta faza v razvoju časovne orientacije je zelo pomembna, saj služi kot temelj 

in za uvajanje objektivnih elementov v pojmovanje časa. Če bi obstajal kdo, ki ne bi doživljal 

časa, ga ne bi mogel tudi spoznati. V tem primeru je spoznavanje časa brez njegovega 

doživljanja nemogoče (prav tam). Levin, Israeli in Darom (1978) so pri svojem delu 

ugotavljali, da imajo tako predšolski otroci kot učenci 1. in 3. razreda težave pri oceni trajanja 

dveh istih dogodkov (trajanje gorenja dveh luči, premikanje dveh avtomobilov), ki sta se 

začela  eden za drugim. Otroci in učenci so imeli težave tako pri določanju, kateri izmed dveh 

dogodkov se je začel prvi in kateri drugi, kot tudi kateri dogodek se je končal prvi in kateri 

drugi. Še več težav pa se je pojavilo pri ocenitvi trajanja posameznega dogodka. Avtorji 

zaključijo, da se je zmogljivost otrok povečevala z njihovo starostjo. 

2.4.3.2 Natančno opredeljeni časovni odnosi 

Ko je učitelj prepričan, da učenci doživljajo čas, lahko prične z obravnavo natančnega 

določevanja časa. Učenci lahko na vprašanje, kdaj se je nekaj zgodilo, odgovarjajo zelo 

nenatančno (npr. zdaj, prej…). Seveda ne moremo ostati samo pri tovrstnem doživljanju časa, 

pač pa moramo postopoma iti z učenci korak naprej. Na konkretnih primerih iz 

vsakodnevnega življenja se učencem razložijo pojmi danes, včeraj, jutri, pojutrišnjem in 

predvčerajšnjem (Bezić, 1973). Poole idr. (2014) dodajajo, da pojmi, kot so včeraj, danes in 

jutri postanejo otroku razumljivi, ko so povezani s posebnim dogodkom ali dejavnostjo v 

povezavi s konceptom časa, ki je konkretna. Koledar je po mnenju omenjene avtorice idealen 

način, preko katerega lahko otroci doživljajo včeraj, danes in jutri. V tem procesu učenci 

spoznavajo vedno več njim abstraktnih pojmov, saj določajo čas preko prepoznavnih 

dogodkov ali simbolov (Poole idr., 2014). Stults (b.d., v Geiser, 2010) pa meni, da je učenje 

pesmi z imeni dni v tednu eden izmed načinov, da učenci spoznajo čas. Seveda to še ni 

merjenje časa, pomembno pri tem pa je, da učenci z osvajanjem teh pojmov lahko že locirajo 

nek dogodek v času. Učenec je nek dogodek pravilno lociral v čas, ko zna npr. povedati: 

Danes me je učiteljica v šoli pohvalila ali Včeraj smo imeli v šoli zobozdravniški pregled ali 

Jutri nas pride obiskat čarovnik Grega. S tem učenec dovolj natančno odgovori na vprašanje 
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Kdaj? (Bezić, 1973). S tem je storjen že velik korak v objektivizaciji časa. Z uporabo zgoraj 

navedenih časovnih pojmov se vsak otrok aktivno in natančneje postavlja v čas in v dogodke 

iz resničnosti. Tako otroci operirajo s časom, hkrati pa se učitelju ponuja priložnost, da 

ugotovi, kateri učenci se pri rabi teh časovnih pojmov še motijo. Na osnovi teh opažanj lahko 

učitelj pouk individualizira in pravi čas odpravlja napake. Tak način dela mu zagotavlja, da bo 

ustvaril dobre temelje za nadaljnjo nadgradnjo z novimi časovnimi pojmi. 

Zanimiva je raziskava Knighta (1981, v Aris s sodelavci, 1993), v kateri je raziskoval, ali 

lahko s pogostimi vprašanji »Zakaj?« dejansko spodbudimo učenčeve predstave o preteklosti. 

V kontrolni skupini je delo potekalo na tradicionalen način, le da se učencem, starim med 

sedem in devet let, med obravnavo tem o preteklosti ni zastavljalo dodatnih vprašanj 

»Zakaj?«, v eksperimentalni skupini pa je raziskovalec želel za vsako stvar izvedeti, zakaj 

učenci tako mislijo, zakaj se je zgodil nek dogodek v preteklosti itd. Ugotovil je, da tehnika 

postavljanja vprašanj »Zakaj?« pri učencih spodbudi zgodnejše razmišljanje in posledično 

razumevanje tem o preteklosti. 

2.4.3.3 Merjenje krajših časovnih obdobij 

Pri merjenju časa so pomembni instrument in enote za merjenje časa ter dejstvo, da čas nekdo 

ali nekaj meri. To je edini način, da učenec razume, kdaj se je zgodil nek dogodek iz 

preteklosti. Namreč ni dovolj, da si učenec zapomni samo leto in datum dogodka, ampak 

mora razumeti, koliko časa je minilo od takrat do danes ter najti tudi druge oporne točke v 

preteklosti, da lahko primerja čas tega dogodka tudi s časom, ko se je zgodil nek drug 

dogodek. Učenec to lahko doseže, če razume trajanje časa (njegovo veličino), zna dogodke 

orientirati v času in razume kontinuirani tok časa (Bezić, 1973). 

Standardne enote za merjenje časa so sekunda, minuta, ura; dan, teden, mesec; leto, desetletje, 

stoletje ter tisočletje in vek. Katero enoto bomo pri merjenju uporabili, je seveda odvisno od 

trajanja časa, ki ga želimo izmeriti. Za krajša časovna obdobja uporabljamo manjše enote, za 

daljša obdobja pa večje enote. Kot instrument za merjenje časa se uporablja standardizirana 

osnovna merska enota, to je ura (različne vrste). Če želimo, da učenci razumejo, koliko časa 

traja npr. ena ura, jih moramo postaviti v situacijo, da ta čas doživijo. Ko se ta subjektivni 

dogodek objektivizira, postane osnovno izhodišče za razumevanje ostalih merskih enot za čas. 

Prav tako naredimo pri razumevanju trajanja minute in sekunde. Najpogosteje učenci merijo, 
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koliko besed lahko preberejo ali napišejo v eni minuti ali koliko korakov naredijo ipd. Ko 

učenci doživijo časovno trajanje minute in sekunde, lahko učitelj preide na matematično 

obravnavanje ure: 1 ura = 60 minut itd. Če je razumevanje osnovne enote za čas (ura) 

utemeljeno na doživljanju tega časa, se vse ostale merske enote za merjenje časa lažje 

osvojijo, ker se osvajajo na osnovi komparacije. Komparacija je miselni proces, ki omogoča, 

da bo učenec razumel nov pojem, ko ga primerja z že znanim in ugotavlja podobnosti med 

njima. Če učenec razume časovno trajanje ene ure, bo s primerjanjem lažje dojel, koliko časa 

traja en dan, in če bo razumel časovno trajanje dneva, mu ne bo težko razumeti časovno 

trajanje tedna in obratno. Ko učenec dobro osvoji osnovne merske enote za čas, to predstavlja 

temeljno izhodišče za osvajanje večjih zgodovinskih obdobij, ki se ne merijo z urami, dnevi, 

tedni in meseci, pač pa z večjimi časovnimi merskimi enotami, kot so leto, desetletje, 

tisočletje in vek. Kot pomožno sredstvo za orientacijo v času (preteklem, prihodnjem) se 

uporablja koledar (Bezić, 1973). Koledar meri dolge časovne intervale (Hart-Davis, 2013) in 

ga je mogoče uporabljati, ker je fenomen časa stalen (Bezić, 1973). Če čas ne bi tekel po 

določenih naravnih zakonitostih in ne bi bil stalen pojav, izdelava koledarja ne bi bila 

mogoča, niti se ne bi bilo mogoče v času orientirati. 

2.4.3.4 Merjenje daljših časovnih obdobij 

Ko so torej učencu znani pojmi ura, dan, teden in mesec, lahko učitelj preide na osvajanje 

pojma leto. V procesu pojmovanja leta pogosto kot učilo uporabimo koledar, kjer je leto 

razdeljeno na 12 mesecev, oziroma na 365 (prestopno leto 366 dni) dni in 52 tednov. Eno leto 

je zelo dolgo obdobje, zato si ga morajo učenci miselno predstavljati tako, da čas vzporedno 

povežejo z dogodki in pojavi, ki se jih spominjajo in so se v tem času zgodili. Na tak način se 

čas kot pojem materializira in postane konkreten. Istočasno se učenci naučijo tudi uporabljati 

koledar. Da bi učenci čim bolje razumeli čas in daljše časovne enote, lahko učitelj uporabi 

tudi grafični prikaz leta, ki ga imenujemo časovni trak. Na traku prikažemo odnos med 

sedanjostjo, preteklostjo in prihodnostjo tako, da  na njem označimo mesece, se pogovarjamo 

o dogodkih v tem času, ter opazujemo, kateri dogodki so se zgodili prvi, kateri sledijo ipd. S 

takšno konkretizacijo leta učenci postopoma pridobijo občutek za to časovno enoto (Bezić, 

1973). Kot smo že omenili, predšolski otroci spoznavajo čas z opazovanjem in beleženjem 

(Poole idr., 2014). To je eden od razlogov, zakaj je koledar med otroki v vrtcu tako 

priljubljen. Tudi opazovanje vremena zagotavlja popolno opazovanje in je spremenljiv 

dogodek, ki se vrsti v zaporednih dneh v tednu. Pet- in šestletniki se lahko spomnijo, da je 
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bilo včeraj npr. sončno vreme, lahko pa celo napovejo jutrišnje vreme. Zato je koledar idealen 

način, preko katerega lahko otroci doživljajo včeraj, danes in jutri. Geiser (2010) pravi, da z 

izdelavo koledarja učencem omogočimo lažje razumevanje tako dnevnih, tedenskih kot 

mesečnih dogodkov, prav tako pa učenci na ta način obenem urijo pisanje od leve proti desni. 

Ko učenci osvojijo pojem leto, lahko s pomočjo časovnega traku osvojijo tudi pojem 

desetletje. Neznan pojem (desetletje) razložimo s pomočjo znanega (leto). Pri pouku 

obravnavamo tisto desetletje, v katerem so se učenci rodili. Seveda se lahko na tak način 

obravnava tudi krajše časovno obdobje (npr. moje prvo leto, mojih pet let, mojih sedem let 

itd.). Na časovnem traku je potrebno označiti letnice, nato pa preko pogovora ugotavljamo, 

kaj se je zgodilo letos, kaj lani, predlani itn. in postopoma od bližnjega k daljnemu izpišemo 

vse pomembne dogodke do rojstva (Bezić, 1973). Norwell (2007) dodaja, da mora učitelj 

uporabljati tudi daljša časovna obdobja za nadgraditev časovnih konceptov. 

 

Preko obravnave vsebine na časovnem traku bodo učenci ugotovili in se prepričali, da se vse 

okrog nas nenehno spreminja in stvari ne ostanejo takšne, kot so bile nekoč. Uvajanje učencev 

v razumevanje pojma desetletja, stoletja in še daljših časovnih obdobij je bolj kompleksen 

proces, saj učenci o njih nimajo neposrednih izkušenj. Zato daljša časovna obdobja vedno 

pojasnjujemo s krajšimi, postopoma prehajamo od sedanjosti vse globlje do preteklosti. 

Takemu postopku rečemo regresivnost, kjer kot učitelji problem pri učencih zastavimo tako, 

da vzbujamo v njih spomine na neposredno preteklost. Pomembno je, da učencem postane 

desetletje mera za merjenje daljših časovnih obdobij, saj jih bodo lažje razumeli. Časovni trak 

je didaktično sredstvo, na katerem lahko učenci npr. preberejo in povedo, koliko časa je 

minilo med enim in drugim pomembnim dogodkom, koliko je mlajši/starejši od brata/sestre, 

koliko je mlajši od mame, očeta, koliko let je babica/dedek starejši od njega ipd. Pri obravnavi 

zgodovinskih tem ima pomembno vlogo stoletje. Učitelj pri obravnavi stoletja izhaja iz že 

znanih časovnih enot, to sta leto in desetletje in s tem upošteva didaktično pravilo od 

poznanega k nepoznanemu. Ker se je tekom stoletja zgodilo veliko dogodkov, ta pojem ni 

težko konkretizirati oz. materializirati. Na časovnem traku prikažemo stoletje s pomočjo 

desetletij. Učenci hitro opazijo, da ima eno stoletje deset desetletij oz. sto let. Na časovnem 

traku je nazorno prikazan pretekli, sedanji in prihodnji čas. Učenci lahko preko traku odčitajo, 

koliko let je preteklo do nekega dogodka, prav tako koliko let še manjka do konca stoletja. 

Seveda je pogoj za razumevanje stoletja tudi razvojna stopnja otrok in s tem tudi stopnja 

miselnih operacij. Nesmiselno bi bilo, da bi učence v prvem razredu učili pojem stoletje, saj 
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števila do sto spoznajo šele ob koncu drugega razreda. Čas pa lahko učencem, poleg 

časovnega traku, približamo tudi s pomočjo slik iz preteklosti, resničnih dogodkov, anekdot in 

tem, vezanih na dogodke v preteklosti (Bezić, 1973). 

 

2.4.3.5 Pomen zgodovinskih slik in zgodb 

Življenja v preteklosti ne moremo doživeti, lahko ga le spoznamo iz različnih virov: ob 

pripovedovanju starejših ljudi, s konkretnimi predmeti, fotografijami, zapisi, filmi, muzeji … 

Če želimo učence navajati na zgodovinsko raziskovanje, se morajo naučiti spraševati in 

pripovedovati o preteklosti ter znati uporabljati različne zgodovinske vire (Bajd idr., 2006). 

Zgodovinske slike oz. slike iz preteklosti omogočajo drugačen način obravnave časovnih 

pojmov. Tovrstne slike predstavljajo vizualni izsek iz preteklosti, na osnovi katerega lahko 

učenci dojamejo karakteristike preteklih dogodkov v nekem časovnem obdobju. Pri izboru 

zgodovinskih slik je potrebno upoštevati dva kriterija, in sicer prostor in čas. Pri obravnavi 

slik iz preteklosti mora biti učitelj pozoren na količino vsebinskih dejstev, kar pomeni, da ne 

sme določene vsebine zanemariti, ampak mora biti število dejstev samo tolikšno, da učenci 

razumejo določen pojav. Posebno pozornost pa mora učitelj posvečati tudi emocionalnemu 

efektu, kar pomeni, da učenci vsebino slike čustveno doživljajo. Dobrodošlo je, če se učitelj 

na razredni stopnji glede izbora slik posvetuje z učitelji zgodovine, ki poučujejo na isti šoli. S 

skupnim delom se lahko izberejo najbolj reprezentančne vsebine, na osnovi katerih bodo 

učenci dobili osnovno sliko o preteklosti. Zgodovinske slike največkrat obravnavamo na 

osnovi umetniških del, saj ta najbolj vplivajo na človekove emocije. V njih se nahajajo 

osnovne vsebine, ki so potrebne za razumevanje pojavov, ne samo današnjih, temveč tudi 

preteklih (Bezić, 1973). Blyth (1988) je ugotovil, da uporaba zgodovinskih slik vpliva na 

učenčevo razumevanje različnih konceptov, med drugim o času in določenem zaporedju 

dogodkov. Njegova raziskava je prispevala k uveljavljanju različnih pristopov pedagogike pri 

poučevanju zgodovine, kjer so bili opredeljeni ključni koncepti in spretnosti ter se je hkrati 

spodbujalo posebne načine poučevanja in učenja. 

 

V zgodnjih letih prejšnjega stoletja pa je bilo uram zgodovine skupno učiteljevo 

pripovedovanje ali branje zgodb, nato so sledila vprašanja in odgovori v razpravi z učenci. 

Napisana vprašanja ob koncu zgodb nakazujejo pomen pridobivanju dejstev, ne pa izrekanje 

učenčevega mnenja. Uporaba zgodb pri pouku se priporoča kot stimulator učenčevih predstav 

o preteklosti. Veliko pozornosti bi morali učitelji nameniti prepoznavanju časovnih predstav 
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in sposobnosti učencev v zvezi z njimi (Arthur in Phillips, 2000). Bage (2000) s svojimi 

sodelavci pravi, da je zgodovina več kot le pripovedovanje iz roda v rod. Potrebno je zgodbe 

doživeti ter otrokom približati razumevanje časa, dogodkov in ljudi v posameznih 

zgodovinskih obdobij. Otrok naj bi prebrane zgodbe tudi interpretiral in jih medsebojno 

primerjal. Cooper (1995, v Bage, 2000) je jasno prikazal, da lahko že dve- in triletniki skozi 

vsakodnevne aktivnosti dojemajo preteklost. The History Working Group (DES, 1990) je v 

svojem poročilu podala prepričljivo in celovito utemeljitev za predmet zgodovine, med katero 

je morda najbolj pomembna, da zgodovina učencem in dijakom omogoča, da bolje razumejo 

sedanjost, če je ta v okviru preteklosti. To pomeni, da je treba učence spodbujati, da 

analizirajo sodobne dogodke v okviru preteklosti. Pri predmetu zgodovina na predmetni 

stopnji osnovne šole naj bi učitelji zagotovili dovolj priložnosti za učence, da razširijo svoje 

izkušnje drugih vrednot in načina življenja skozi zgodbe, ter tudi z domiselno vsebino in 

izpeljavo projektov, osredotočenih na lokalno okolje in družinsko zgodovino. 

 

2.4.4 Medpredmetne povezave tematskega sklopa ČAS 

Medpredmetno povezovanje je didaktični pristop oziroma učna strategija, s katero dosegamo 

določene vzgojno–izobraževalne cilje. Učitelj poskuša določeno vsebino podati čimbolj 

celostno, zato izhaja iz povezovanja učnih vsebin oziroma ciljev več predmetov. Pri tem je 

treba ustrezno izbrati cilje in vsebine poučevanja, lahko pa se uporabijo različne metode in 

oblike dela (Krnel, Hodnik Čadež, Potočnik in Medved-Udovič, 2008). Pomembno je 

natančno učiteljevo načrtovanje ter dobra vsebinska in organizacijska priprava. 

Medpredmetne povezave morajo biti prilagojene razvojni stopnji otrok in njihovemu 

predznanju.  

 

Medpredmetno povezovanje temelji na idejah konstruktivizma Piageta, Deweya, Brunerja in 

drugih, ki so učenje z razumevanjem ali smiselno učenje povezovali z razumevanjem pojmov 

in povezovanjem v celoto, v strukturo znanja, kar izključuje učenje na pamet in ločevanje 

posameznih disciplin. Pri takem učenju se posnemajo življenjske situacije, ki so učencem 

zgled in motiv za učenje. Učenje s povezovanjem je uspešnejše, saj izhaja iz otrokovih 

izkušenj in poteka v znanih in razumljivih okoliščinah. Učni rezultati so boljši, prav tako pa 

so učenci pri delu sposobni povezovati med seboj različna področja, uporabljajo različne 

strategije dela in razvijajo različne učne spretnosti (Krnel idr., 2008). 
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Poleg tega, da učenci razvijajo konceptualno povezovanje (povezovanje sorodnih pojmov pri 

različnih disciplinah), razvijajo tudi generične veščine, ki so neodvisne od vsebine in so 

prenosljive in uporabne v različnih situacijah. Te so npr: kritično mišljenje, reševanje 

problemov, obdelava podatkov, oblikovanje projektnih nalog, aktivno učenje, branje, pisanje, 

poslušanje, govorjenje … Medpredmetno povezovanje naj bi bilo povezano tudi z realnim 

življenjem, to pa učencu predstavlja močan motiv za učenje. Pomembno je tudi zaradi učenja 

procesa povezovanja področij, saj se učenec ob tem uči o procesu povezovanja oziroma 

spoznava, da vsebine lahko povezuje, išče povezave med predmeti, ne nazadnje tudi ustvarja 

trdnejše relacije med pojmi. Seveda bodo smiselne povezave tudi pri ustvarjanju procesa 

povezovanja bolj učinkovite kot manj smiselne (Hodnik Čadež, 2013). 

 

Povezovanje učnih predmetov v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je pogosto povsem 

naravno in spontano. Povezan pouk omogoča celostno obravnavo vsebin, ki tako učencem 

učinkoviteje približa svet. Medpredmetno povezan pouk pomeni dobro pripravo učencev za 

vseživljenjsko učenje. Učni predmet spoznavanje okolja daje za povezovanje potreben 

vsebinski okvir, v katerega se povezujejo zlasti cilji in vsebine slovenščine in matematike, pri 

nekaterih ciljih in vsebinah pa tudi športa ter likovne in glasbene umetnosti. Povezovanje 

spoznavanja okolja s slovenščino je neizogibno, saj se cilji obeh predmetov večkrat prepletajo 

in dopolnjujejo. Pogosto je treba pri pouku spoznavanja okolja le še zavestno povezati cilje 

obeh predmetov in pouk bo učinkovitejši in zanimivejši. Vsa opazovanja in pozneje 

opisovanja, iskanja lastnosti, razpravljanje in utemeljevanje pri spoznavanju okolja vodijo 

tudi k razvoju jezika, opismenjevanja in širjenju besednega zaklada. Za učence to pomeni 

uporabo jezika v življenjskih situacijah, s katerimi se srečujejo. Podobno je tudi povezovanje 

z matematiko. Spoznavni postopki, kot so razvrščanje, urejanje, prirejanje in ravnanje s 

podatki, so skupni obema predmetoma. Tudi tu lahko spoznavanje okolja ponudi tematski 

okvir, ki osmisli tako učenje naravoslovja kot matematike (Učni načrt za spoznavanje okolja, 

2011). 

 

Medpredmetno povezovanje vključuje – poleg povezovanja z drugimi predmetnimi področji – 

tudi teme oziroma vsebine in cilje za trajnostni razvoj, kot so na primer državljanska kultura 

(Čas, Skupnosti), IKT, knjižnično informacijsko znanje (Čas, Skupnosti, Odnosi), okoljska 

vzgoja (Prostor, Snovi, Živa bitja, Skupnosti, Promet, Okoljska vzgoja), vzgoja za zdravje 

(Človek, Jaz, Okoljska vzgoja), poklicna orientacija (Skupnosti), vzgoja potrošnika 

(Skupnosti), prometna vzgoja (Promet, Čas) in druge aktualne vsebine (Kemijska varnost, 
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Vzgoja za strpnost, proti nasilju idr.) (prav tam). V okviru medpredmetnih povezav razvijamo 

kulturno vzgojo, ki je sestavni del vseh predmetov in temelj za posameznikov ustvarjalni 

pristop do kulturnega, estetskega in etičnega, z namenom bogatenja kulturne zavesti in 

izražanja. Prispeva k celovitemu razvoju osebnosti vsakega posameznika ter sooblikuje 

človekovo kulturno zavest in izražanje. Posamezniku omogoča spoznavanje kulture lastnega 

naroda, njeno razumevanje ter zavedanje o pripadnosti tej kulturi. Spodbuja tudi spoštljiv 

odnos do drugih kultur in medkulturni dialog. Poleg učinkovitosti učenja je cilj 

medpredmetnega povezovanja tudi gospodarnejše ravnanje s časom. Tako pridobljen čas je 

lahko izkoriščen za obravnavo ali utrjevanje zahtevnejših vsebin tako pri spoznavanju okolja 

kot pri slovenskem jeziku in matematiki. Za uspešen pouk in doseganje ciljev povezovanja 

priporočamo, da učitelj k povezovanju pristopi načrtno ter povezovanje predmetov in skupne 

cilje vnese že v letne priprave. Povezovanje z drugimi predmetnimi področji je lahko tudi del 

razširjenega osnovnošolskega programa (šola v naravi, interesne dejavnosti idr.) (prav tam). 

 

Glede na navedene prednosti povezovanja vsebin pri spoznavanju okolja navajamo nekaj 

možnih primerov medpredmetnih povezav v empiričnem delu obravnavanega tematskega 

sklopa ČAS:  

• MATEMATIKA: merjenje (ocenjevanje, primerjanje in merjenje časa, zapis z mersko 

enoto in številom (dan, teden, ura, minuta)), ravnanje s časovnimi podatki, časovno 

raziskovanje, opredeljevanje dogodkov v besedilnih nalogah… 

• SLOVENŠČINA: bogatenje besednega zaklada, smiselna uporaba časovnih pojmov 

(včeraj, danes, jutri…), časovno raziskovanje, iskanje rim na temo čas, prvih in 

zadnjih glasov v besedah o času, reševanje ugank v povezavi s časom, opisovanje 

značilnosti letnih časov, urejanje dogodkov v pravilno zaporedje ter ubeseditev teh … 

• GLASBENA UMETNOST: posamezne vsebine so povezane z družbenimi okolji, 

običaji, zgodovino, npr. spoznavanje in učenje plesov, ki so jih plesali v preteklosti, 

spoznavanje ljudskih pesmi in glasbil, prepevanje pesmi o letnih časih, različni ritmi: 

hitro-počasi, dolge dobe-kratke dobe … 

• LIKOVNA UMETNOST: teme o času lahko spodbujajo likovno kreativnost (letni 

časi, preteklo-sedanje življenje (npr. bivališča, prehrana, obleka, delo, prevoz), 

izdelava letnega koledarja, ritmično ponavljanje vzorcev … 

• ŠPORT: teme, povezane s časom, lahko uporabimo tudi pri športu, npr. gibalno 

izražanje športov, ki jih izvajamo določen letni čas, razvijanje ritma, prikaz starih 
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običajev in del, v elementarne igre lahko vnesemo elemente časovnih izrazov (npr. 

včeraj, danes, jutri), gibalna igrica dan-noč, meritve časa pri različnih dejavnostih, kjer 

je v ospredju hitrost (kdo bo na cilj prišel prvi, koliko časa potrebujem za doseg cilja), 

ljudski plesi … 
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3 EMPIRI ČNI DEL 

V prejšnjem poglavju smo že poudarili, da je pri učnem procesu z uporabo interaktivne table 

pomembno strokovno in teoretsko znanje učitelja o tehnologiji, prav tako so pomembne 

njegove zmožnosti in spretnosti pri uporabi interaktivne table. S tem lahko učitelj zviša 

kvaliteto poučevanja, predvsem pa spodbudi učence k aktivnemu vključevanju v učni proces. 

Kot je že omenjeno, večina učencev v prvem razredu osnovne šole še nima dobro razvitih 

časovnih predstav. Za učence te starosti je »čas« pojem, ki ga okoli sebe sicer zaznavajo, a se 

v njem še ne znajo pravilno orientirati. Kot so pokazale številne raziskave, je koncept časa za 

otroke in mlajše učence zelo zapleten in nejasen (Block, 1989; Bromberg, 1938; Fraisse, 

1984; Gruber in Voneche, 1977; Kerslake, 1975; Ornstein, 1969; Piaget, 1946-1969; Pistor, 

1940; Zakay, 1989; v Panagiotakopoulos in Ioannidis, 2001). Učitelj skuša zato z različnimi 

metodami učencem ta pojem čim bolj približati. Pri tem je učitelju lahko v pomoč učna 

tehnologija, t. i. interaktivna tabla. Ta omogoča večpredstavnost, ki lahko olajša učenje, 

učenci pri delu aktivno sodelujejo, motivacija je močneje izražena, posledično so boljši učni 

dosežki učencev.  

Izhodiščna ideja raziskovanja je torej ugotoviti, ali je poučevanje z interaktivno tablo pri 

izbrani tematiki, tj. teme o času in preteklosti pri predmetu spoznavanje okolja v prvem 

razredu, glede na učne dosežke učencev uspešnejše od tradicionalnega pristopa poučevanja: 

ali se bodo pojavile razlike pri usvajanju časovnih pojmov in razvijanju časovnih predstav 

med eksperimentalno skupino (v nadaljevanju ES), ki bo pri delu uporabljala interaktivno 

tablo ter kontrolno skupino (v nadaljevanju KS), kjer bo pouk potekal s tradicionalnim 

pristopom poučevanja. Zanima nas tudi, kakšno uporabno vrednost pri poučevanju imajo že 

pripravljena e-učna gradiva za omenjeni predmet pri obravnavani tematiki. Pri obravnavi 

nove učne snovi preko interaktivne table bomo uporabili računalniški program Prezi, za 

utrjevanje snovi pa že izdelano e-učno gradivo Vedeževo e-okolje ter lastne izdelane naloge v 

računalniškem programu Hot Potatoes. 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Uporaba IKT-tehnologije in e-gradiv pri pouku je smiselna, ko z njeno uporabo dosežemo 

boljše rezultate pri znanju učencev. Gerlič (2005) v svoji raziskavi o stanju in trendih uporabe 

sodobne IKT-tehnologije v šolah v Sloveniji ugotavlja, da pogostost uporabe računalnika pri 
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pouku naravoslovnega-matematičnega ter vzgojnega področja kaže negativen, na področju 

družboslovja pa se kaže pozitivni trend (z občasnimi nihanji). Bučar (2011) v svoji raziskavi 

glede uporabe interaktivne table v razredu ugotavlja, da je ta močno motivacijsko sredstvo, 

motivacijo učencev pa učitelj vzdržuje s kakovostno uporabo ustrezno pripravljenega gradiva 

za poučevanje. Skupina učencev, ki je pri delu uporabljala interaktivno tablo, je dosegla višje 

rezultate in tako bolj napredovala na določenih področjih pri matematiki kot skupina učencev, 

ki pri pouku ni uporabljala interaktivne table. Tudi Wang idr. (2002) so ugotovili, da uporaba 

IKT pri obravnavi koncepta časa poveča motivacijo učencev. 

Na področju poučevanja družboslovja pri nas nismo zasledili nobene tovrstne raziskave, zato 

je raziskovalni problem magistrskega dela ugotoviti, ali in koliko vpliva učni pristop z 

interaktivno tablo na potek pouka spoznavanja okolja pri obravnavi tem, povezanih s časom, v 

prvem razredu osnovne šole. Zanimale so nas učenčeve predstave, pojmi in koncepti o času 

ter predstave o preteklosti kot tudi, ali so preko poučevanja z interaktivno tablo učenci pri 

učenju teh vsebin bolj napredovali pri razumevanju pojmov, pridobili več predstav ter ali so 

uporabljali več časovnih pojmov in besednih zvez, ki opredeljujejo čas kot učenci KS, kjer se 

je spodbujalo vse metode tradicionalnega pristopa poučevanja, razen uporabe interaktivne 

table. 

3.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Cilji raziskave se nanašajo na vsebinske sklope, povezane s časom (ožje na časovne predstave 

in pojme) pri predmetu spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole in so naslednji: 

• ugotoviti in preveriti, kako se učenci prvega razreda osnovne šole, ES in KS, 

orientirajo v času (v odnosu do letnih časov, koledarja, leta, mesecev, tedna, dni v 

tednu, delov dneva, v odnosu do pojmov nekoč in danes, prej – potem,  povezovanje 

običajev in praznovanj z določenim praznikom, orientacija na koledarju glede na 

rojstni dan) pred obravnavo in po obravnavi tematskih sklopov, povezanih z 

orientacijo v času; 

• ugotoviti, katere vrste znanja (predstave o času, urejanje podatkov, uporaba in 

razumevanje časovnih pojmov ter besednih zvez, ki opredeljujejo čas) povzročajo 

učencem ES in KS največ in najmanj težav pred obravnavo in po obravnavi tematskih 

sklopov povezanih z orientacijo v času; 
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• ugotoviti, ali pridobivanje časovnih predstav z interaktivno tablo v prvem razredu 

vpliva na učence tako, da ti razvijejo boljše časovne predstave kot učenci KS; 

• oceniti primernost že pripravljenega e-gradiva Vedeževo e-okolje za pouk 

spoznavanja okolja v prvem razredu z omenjeno tematiko. 

 

Glede na zastavljene cilje smo oblikovali in postavljamo naslednja specifična raziskovalna 

vprašanja: 

• Ali bodo časovne predstave pred obravnavo tematskih sklopov, povezanih z 

orientacijo v času med učenci KS približno enake kot pri učencih ES? 

• Ali bodo časovne predstave po obravnavi tematskih sklopov, povezanih z orientacijo v 

času, boljše pri učencih ES kot pri učencih KS? 

• Pri katerih vrstah znanja (predstave o času, urejanje podatkov, uporaba in razumevanje 

časovnih pojmov ter besednih zvez, ki opredeljujejo čas) bodo učenci najbolj 

napredovali v KS in na katerih v ES? 

• Ali bodo učenci ES pridobili boljše znanje (predstave o času, urejanje podatkov, 

uporaba in razumevanje časovnih pojmov ter besednih zvez, ki opredeljujejo čas) kot 

učenci KS? 

• Ali je že pripravljeno e-gradivo Vedeževo e-okolje za pouk spoznavanja okolja v 

prvem razredu, ki je povezano s časom, primerno za poučevanje? 

 

Opomba: Pri tretjem in četrtem raziskovalnem vprašanju smo pod vrsto znanja »predstave o 

času« zajeli tematske sklope Dan, Teden, Mesec in Leto. V »urejanje podatkov« smo vključili 

tematska sklopa Prej – potem in Daljše – krajše. V »uporabo in razumevanje časovnih pojmov 

ter besednih zvez, ki opredeljujejo čas« smo vključili tematske sklope Čas, Koledar, Rojstni 

dan in Letni časi. Pri tematskima sklopoma Preteklost in prihodnost ter Prazniki statistična 

analiza ni bila mogoča, saj vprašanj nismo točkovali, ker ni bilo pravilnih in napačnih 

odgovorov, pač pa smo le raziskovali in preverjali učenčeve predstave o določenih pojmih v 

posameznem tematskem sklopu. Omenjena tematska sklopa tako nista bila vključena v 

analizo, dobljene podatke v raziskavi pa smo prikazali v poglavju 3.4. 
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Opis pedagoškega eksperimenta 

Učinkovitost poučevanja z interaktivno tablo pri obravnavi tem, povezanih s časom, smo 

preizkušali z enofaktorskim pedagoškim eksperimentom z oddelkoma prvega razreda kot 

primerjalnima skupinama. Eksperimentalni faktor je imel dve modaliteti, in sicer poučevanje 

z uporabo interaktivne table (ES) in pouk, izvajan s tradicionalnim poučevanjem (KS). V ES 

je poučevanje vsebinskih sklopov, povezanih s časom, potekalo z uporabo interaktivne table, 

ob uporabi lastno izdelanih nalog v računalniškem programu Prezi, Hot Potatoes ter že 

izdelanega e-gradiva Vedeževo e-okolje z izbrano tematiko o času. Poučevanje sem izvajala 

sama kot profesorica razrednega pouka, za to vsebino je bilo predvidenih in izpeljanih 35 
šolskih ur, večino v dveh zaporednih šolskih urah. Delo je večinoma potekalo tako, da smo ob 

uvajanju nove snovi uporabljali interaktivno tablo in računalniški program Prezi ter že 

izdelano e-gradivo Vedeževo e-okolje, pri utrjevanju snovi in preverjanju znanja pa naloge, 

izdelane v računalniškem programu Hot Potatoes, in tudi naloge v e-gradivu Vedeževo e-

okolje. Vse naloge so učenci reševali preko interaktivne table. V kontrolni skupini (KS) je 

pouk izvajala profesorica razrednega pouka in sicer tako, da so vsebinske sklope o času 

obravnavali večinoma frontalno, z metodo razlage in pogovora, ob uporabi različnih knjižnih 

in materialnih virov. Ravno tako je bilo za vsebino predvidenih in izpeljanih 35 šolskih ur, 

večino v dveh zaporednih šolskih urah. V obeh skupinah, tako ES kot KS, so bile 

obravnavane iste teme o času v enakem časovnem obsegu. Obema skupinama so bili 

zagotovljeni enaki (razen delo z interaktivno tablo) in optimalni pogoji za delo, prav tako so 

bili za obe skupini postavljeni identični učni cilji.  

Pred uvedbo eksperimentalnega faktorja ni bila opravljena naključna izbira skupin, zato smo 

pred začetkom pedagoškega eksperimenta preverili statistično pomembne razlike med 

primerjalnima skupinama. Pedagoški eksperiment smo pričeli s preverjanjem predstav o času 

oziroma predznanja učencev tako v ES kot KS. Po končani obravnavi tem o času smo 

preverili predstave in znanje učencev o času. Na podlagi pridobljenih podatkov smo 

ugotavljali učinkovitost poučevanja z interaktivno tablo (Slika 20). 
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Slika 20: Potek raziskave 

Pred obravnavo tematskih 
sklopov o času 

2 meseca pred raziskavo: 
pilotska raziskava z 
otrokoma iz vrtca  

(starost 6 let) 

Testiranje 2 tedna pred 
eksperimentom: ugotavljanje 

predznanja učencev 
(predstave o času) v ES in 
KS ter med skupinama – 
začetni preizkus znanja 

KS 

Poučevanje 
vsebin o času s 

pomočjo 
interaktivne 

table 

Poučevanje 
vsebin o času 

s 
tradicionalnim 

pristopom 
poučevanja 

ES 

Ugotavljanje izenačenosti 
med ES in KS: glede na 

predznanje pri posameznih 
tematskih sklopih o času 

Po obravnavi tematskih 
sklopov o času 

Testiranje 2 tedna po 
eksperimentu: ugotavljanje 
znanja učencev (predstave o 
času) po obravnavi tematskih 
sklopov o času v ES in KS 

ter med skupinama – končni 
preizkus znanja 

Eksperiment 

Primerjava rezultatov znotraj 
ES in znotraj KS ter med ES 

in KS – analiza odgovorov pri 
končnem preizkusu znanja 

Ugotavljanje učinkovitosti 
poučevanja vsebin o času z 

interaktivno tablo 
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3.3 Metode in raziskovalni pristop 

Izvedena je bila kvantitativna in kvalitativna raziskava, pri kateri je bila uporabljena 

deskriptivna in kavzalno-eksperimentalna metoda. Raziskava je potekala s pomočjo 

primerjave med skupinama učencev prvega razreda, ki so opravili ustni preizkus znanja pred 

izvedbo tematskega sklopa o času in po njem. Poleg tega smo primerjali razlike med obema 

ustnima preizkusoma znanja pri posameznem učencu. Učenci so bili razdeljeni v KS in ES, 

pri čemer je bila v KS obravnava teme izvedena s tradicionalnim pristopom poučevanja (z 

uporabo plakatov, stenskih slik itd.), v ES pa je poučevanje potekalo s pomočjo interaktivne 

table in računalniškega programa Prezi. Ustni preizkus znanja je sestavljen iz vprašanj 

odprtega in zaprtega tipa. Učenčevo uporabo časovnih pojmov ter besednih zvez, ki 

opredeljujejo čas, smo preverili s pomočjo opisovanja slik ter pripovedovanjem v povedih 

med prvim in končnim ustnim preizkusom znanja. E-gradivo, ki je na razpolago za 

poučevanje tematskega sklopa o času, smo evalvirali glede na uporabno vrednost pri pouku iz 

vsebinsko-didaktičnega vidika. 

3.3.1 Opis vzorca 

Raziskava temelji na priložnostnem vzorcu, ki so ga sestavljali učenci prvega razreda osnovne 

šole na podeželju. V raziskavi je sodelovalo 32 učencev prvega razreda iz dveh oddelkov 

matične šole v Ivančni Gorici v šolskem letu 2012/2013. En oddelek je predstavljal kontrolno 

(KS), drug pa eksperimentalno skupino (ES). V KS je bilo 16 učencev, od tega 9 ženskega in 

7 moškega spola. V ES je tudi 16 učencev, od tega 8 ženskega in 8 moškega spola. 

VRSTA SKUPINE SPOL SPOL SKUPAJ 

Dečki Deklice Skupaj 

Eksperimentalna skupina 
(ES) 

f 8 8 16 

f % spol 53,3% 47,1% 50,0% 

f % (ES + KS) 50,0% 50,0% 100,0% 

Kontrolna skupina 
(KS) 

f 7 9 16 

f % spol 46,7% 52,9% 50,0% 

f % (ES + KS) 43,8% 56,3% 100,0% 

Skupaj 

f 15 17 32 

f % spol 100,0% 100,0% 100,0% 

f % (ES + KS) 46,9% 53,1% 100,0% 

Preglednica 5: Frekvenčni in strukturni prikaz ES in KS 
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Skupaj je v raziskavi sodelovalo 32 učencev prvega razreda, 15 (46,9 %) je bilo dečkov, od 

tega 8 (53,3 %) v ES in 7 (46,7 %) v KS. Deklic je sodelovalo 17 (53,1 %), od tega 8 (47,1 %) 

v ES in 9 (52,9 %) v KS. 

3.3.2 Postopek zbiranja podatkov in merski instrument 

Ker je raziskava invazivne narave, smo najprej pridobili ustrezna soglasja staršev za 

sodelovanje učencev v raziskavi ter vodstva šole, imena učencev pa so spremenjena. 

Predznanje učencev tako ES kot KS smo preverili z ustnim preizkusom znanja pred 

obravnavo teme. Ustne preizkuse znanja smo snemali, nato dokumentirali v obliki 

transkriptov, odgovore pa obdelali kvalitativno (odgovore, ki jih nismo točkovali) in 

kvantitativno (tiste, ki smo jih točkovali). Za ugotavljanje končnega doseganja ciljev smo 

ponovno uporabili ustni preizkus znanja z istimi vprašanji. 

Merski instrument  ̠vprašalnik za ustni preizkus znanja ˗ smo oblikovali sami. Pri sestavljanju 

vprašanj smo izhajali iz učnih ciljev Učnega načrta za predmet Spoznavanje okolja (2011). 

Upoštevali smo tudi raznolikost vprašanj ter pazili na njihovo preglednost (vprašanja, ločena 

po sklopih, dovolj časa za odgovore, dovolj prostora za zapis, jasne in razumljive slike…).  

Vprašalnik smo najprej preizkusili s pilotno raziskavo z dvema otrokoma iz vrtca na 

podeželju, ki sta bila iste starosti kot otroci v 1. razredu osnovne šole in nista bila vključena v 

raziskavo. Z analizo testnih vprašanj, ki smo jih pripravili, smo skušali določiti njihovo 

objektivnost, veljavnost, zanesljivost in občutljivost, z namenom, da v obstoječi verziji 

vprašalnika najdemo tista vprašanja, ki zaradi različnih razlogov niso ustrezna. Če smo pri 

analizi vprašanj ugotovili, da so bila pretežka ali prelahka, smo jih preoblikovali. Pozornost 

smo usmerili na to, kako sta otroka nalogo razumela, predvsem pa, ali so bila vprašanja 

zastavljena dovolj razumljivo in jasno. Neustrezna vprašanja smo izločili ali jih popravili in 

dopolnili ter tako merske instrumente prilagodili za nadaljnjo raziskavo. 

Naloge pri preizkusu znanja smo razdelili glede na stopnje znanja po Bloomu (1956). 

Bloomova taksonomija se uporablja pri vseh predmetih ter omogoča tvorbo različnih nalog (v 

okviru posameznih taksonomskih stopenj), ki spodbujajo učence pri napredovanju skozi 

miselne procese (Kreuh in Bačnik, 2011). Prav tako je v pomoč tistim, ki se ukvarjajo z 

načrtovanjem in izvajanjem pouka ter z razvrščanjem nalog in vprašanj za preverjanje in 
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ocenjevanje znanja. Omenjena taksonomija zajema šest kategorij (znanje oziroma poznavanje, 

razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje), ki so glede na kompleksnost in 

zahtevnost spoznavnih procesov razvrščene hierarhično, od nižjih proti višjim kategorijam, 

pri čemer je obvladovanje nižjih kategorij znanja običajno pogoj za doseganje višjih kategorij 

(Marentič Požarnik, 1995). Anderson in Krathwohl (2001) ugotavljata, da sta poučevanje in 

učenje učinkovitejše, če učni cilji in dejavnosti upoštevajo posodobljeno Bloomovo 

taksonomijo (Slika 21). V naši raziskavi smo zajeli prve tri taksonomske stopnje klasične 

taksonomske lestvice. 

 

Slika 21: Bloomova klasična (Bloom, 1956) in posodobljena taksonomska lestvica (Anderson 

in Krathwohl, 2001) 

Za merski instrument smo analizirali merske karakteristike preizkusa znanja: 

a) Objektivnost testa smo obravnavali z več vidikov, in sicer z vidika izvedbe testiranja in 

vrednotenja odgovorov. Pri obeh preizkusih znanja smo poskušali zagotoviti tako 

objektivnost izvedbe testiranja kot tudi objektivnost vrednotenja odgovorov (pravilni 

odgovori so bili določeni vnaprej). Učenci so začetni preizkus znanja reševali pod 

enakimi pogoji kot končni preizkus. Vrednotenje je potekalo po kriterijih, ki so 

prikazani v Preglednici 16 in so bili enotni za vse testirane učence. Z vidika 

vrednotenja odgovorov smo objektivnost zagotovili z načinom posredovanja vprašanj 

in natančnih in nedvoumnih ustnih navodil učencem in snemanjem odgovorov 

(snemala jih je avtorica magistrskega dela). Prav tako je avtorica sestavila preizkus 

znanja, ustreznost oblikovanih kriterijev sta ovrednotili avtorica in mentorica.  

b) Veljavnost ali validnost testa je najpomembnejša merska značilnost testa (Sagadin, 

1977). Ugotavljali smo, ali je vprašalnik vsebinsko in tematsko primerno sestavljen, 

da bo meril tisto, kar želimo. Vsebinsko veljavnost ustnega preizkusa znanja smo 
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določili tako, da smo ocenili vsebino in obliko instrumenta ter jo racionalno preverili 

tudi s pregledom strokovnjaka s področja družboslovja – mentorice. Preizkus znanja 

vsebuje vprašanja, ki bodo zajela celotno snov tem o času v prvem razredu. ES in KS 

sta kljub temu, da sta delo izvajali po različnih učnih pristopih (ES s pomočjo 

interaktivne table, KS brez interaktivne table) usvajali učno snov od konkretnega k 

abstraktnemu, kar je usklajeno z učnimi pripravami. Poučevanje je tako ciljno in 

vsebinsko skladno, zaradi česar bomo rezultate lahko merili z istim preizkusom 

znanja.  

c) Občutljivost – preizkus znanja je pripravljen s skrbno izbranimi vprašanji, pri čemer 

smo upoštevali minimalne in temeljne standarde znanj in se s tem izognili premajhni 

občutljivosti testa znanja. 

d) Relativno težavnost in diskriminativnost posameznih sklopov vprašanj smo merili z 

indeksom težavnosti - iт (ki je definiran kot odstotek preizkušancev, ki pravilno 

odgovorijo na vprašanje (Sočan, 2011)) in indeksom diskriminativnosti - iᴅ (ki ga 

izračunamo s primerjanjem oseb z visokim testnim rezultatom, ki so pravilno rešile 

nalogo, in oseb z nizkim končnim rezultatom, ki so to nalogo uspele pravilno rešiti. Če 

je delež tistih, ki so nalogo pravilno rešili, v obeh skupinah pomembno različen, če je 

torej pravilno rešilo nalogo več oseb iz boljše skupine, potem je naloga občutljiva za 

merjenje lastnosti, ki jo test meri. Višji, kot je indeks, večja je diskriminativnost 

naloge. Če je indeks blizu 0, naloga ni občutljiva za razlike med učno bolj ali manj 

uspešnimi učenci (Bucik in Sočan, b. d.). Podajamo izračune in vrednotenje vprašanj 

pri posameznem tematskem sklopu (tematska sklopa Preteklost in prihodnost ter 

Prazniki nista vključena zaradi netočkovanja vprašanj, zato statistična analiza ni bila 

mogoča):  

 

Tematski sklop Čas – končni preizkus znanja iт iᴅ 

b)  Kako merimo čas? 50,0% 90,9% 

c)  Ali lahko čas ustavimo? 90,6% 10,9% 

f)  Ali si že kdaj slišal rek »čas hitro teče in nič ne reče«? 87,5% 30,0% 

i)  Ali čas na uri res teče včasih hitro in včasih počasi ali 
teče vedno enako? 

68,8% 22,7% 

Povprečje tematskega sklopa Čas 74,2% 38,6% 

Preglednica 6: Izračun indeksa težavnosti in indeksa diskriminativnosti za tematski sklop Čas 
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V tematskem sklopu Čas je bilo učencem najtežje vprašanje b), na katerega je pravilno 

odgovorilo 50,0 % učencev, najlažje pa vprašanje c), na katerega je pravilno odgovorilo  

90,6 % učencev. V povprečju je na vprašanja v tem tematskem sklopu pravilno odgovorilo 

74,2 % učencev. iт je najvišji pri vprašanju b), torej to vprašanje najbolje razločuje med učno 

bolj ali manj uspešnimi učenci. Najnižji iᴅ pa je pri vprašanju c). Povprečni iᴅ tematskega 

sklopa Čas je 38,6 %.  

Tematski sklop Koledar – končni preizkus znanja iт iᴅ 

c) Ali znaš na koledarju poiskati svoj rojstni dan? 56,3% 71,8% 

Preglednica 7: Izračun indeksa težavnosti in indeksa diskriminativnosti za tematski sklop 

Koledar 

V tematskem sklopu Koledar je pravilno odgovorilo 56,3 % učencev, razlikovanje med učno 

bolj ali manj uspešnimi učenci je bilo dobro (iᴅ = 71,8 %).  

Tematski sklop Rojstni dan – končni preizkus znanja iт iᴅ 

a) Kdaj imaš rojstni dan? 65,6% 60,9% 

b) V katerem letnem času je tvoj rojstni dan? 78,1% 30,9% 

c) Ali bo prej pomlad ali njihov rojstni dan? 78,1% 21,8% 

d) Ali boš šel prej v 2. razred ali bo prej tvoj rojstni dan? 81,3% 30,9% 

e) Koliko si star? 100,0% 0,0% 

f) Koliko si bil star prejšnje leto (lani)? 93,8% 10,0% 

g) Koliko boš star naslednje leto? 96,9% 10,0% 

Povprečje tematskega sklopa Rojstni dan 84,8% 23,5% 

Preglednica 8: Izračun indeksa težavnosti in indeksa diskriminativnosti za tematski sklop 

Rojstni dan 

V tematskem sklopu Rojstni dan je bilo učencem najlažje vprašanje e), na katerega so 

pravilno odgovorili vsi učenci, najtežje pa vprašanje a), na katerega je pravilno odgovorilo 

65,6 % učencev. Največje razlikovanje med učno bolj ali manj uspešnimi učenci pokaže 

vprašanje a) (iᴅ = 60,9 %), najmanjše pa vprašanje e), kjer med učno bolj ali manj uspešnimi 

učenci sploh ni razlik, torej je bilo vprašanje prelahko. Povprečno je pri tematskem sklopu 

Rojstni dan pravilno odgovorilo 84,8 % učencev, povprečni iᴅ pa je 23,5 %.  
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Tematski sklop Mesec – končni preizkus znanja iт iᴅ 

a) Koliko mesecev je v enem letu? 56,3% 100,0% 

b) Znaš našteti mesece? 46,9% 100,0% 

b) Znaš našteti mesece? – vrstni red 46,9% 90,9% 

c) Ali so vsi meseci v letu enako dolgi? 81,3% 50,0% 

d) Veš, kateri je najkrajši mesec v letu? 59,4% 100,0% 

e) Koliko dni ima najkrajši mesec? 43,8% 80,9% 

Povprečje tematskega sklopa Mesec 55,7% 87,0% 

Preglednica 9: Izračun indeksa težavnosti in indeksa diskriminativnosti za tematski sklop 

Mesec 

Učencem je bilo najlažje vprašanje c) (iᴅ = 81,3 %), najtežje pa vprašanje e) (iᴅ = 43,8 %). 

Med učno bolj ali manj uspešnimi učenci najbolj razlikujejo vprašanja a), b) in d), kjer je iᴅ = 

100,0 %, kar pomeni, da so bila vprašanja pretežka. Najmanjše razlikovanje med učno bolj ali 

manj uspešnimi učenci pa je pri vprašanju c) (iᴅ = 50,0 %).  

Tematski sklop Leto – končni preizkus znanja iт iᴅ 

a) Kaj traja dlje: mesec ali leto? 84,4% 30,0% 

c) Kdaj se staro leto konča in se začne novo? 40,6% 72,7% 

Povprečje tematskega sklopa Leto 62,5% 51,4% 

Preglednica 10: Izračun indeksa težavnosti in indeksa diskriminativnosti za tematski sklop 

Leto 

Učencem je bilo pri tematskem sklopu Leto najtežje vprašanje c), najlažje pa vprašanje a). 

Razlikovanje med učno bolj ali manj uspešnimi učenci je bilo največje pri vprašanju c). V 

povprečju je na tematski sklop Leto pravilno odgovorilo 62,5 % učencev, iᴅ pa je 51,4 %. 

Tematski sklop Letni časi – končni preizkus znanja iт iᴅ 

a) Koliko je letnih časov? 81,3% 50,0% 

b) Kako si sledijo po vrsti? 53,1% 90,9% 

d) Ali lahko pride za zimo poletje? 78,1% 70,0% 

e) Kateri letni čas sledi zimi? 65,6% 90,0% 

Povprečje tematskega sklopa Letni časi 69,5% 75,2% 

Preglednica 11: Izračun indeksa težavnosti in indeksa diskriminativnosti za tematski sklop 

Letni časi 
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V tematskem sklopu Letni časi je bilo učencem najtežje vprašanje b), na katerega je pravilno 

odgovorilo 53,1 % učencev, najlažje pa vprašanje a), na katerega je pravilno odgovorilo  

81,3 % učencev. Razlikovanje med učno bolj ali manj uspešnimi učenci je bilo največje pri 

vprašanju b) (iᴅ = 90,9 %), najmanjše pa pri vprašanju a) (iᴅ = 50,0 %). Na tematski sklop 

Letni časi je v povprečju pravilno odgovorilo 69,5 % učencev, povprečni iᴅ je bil 75,2 %.  

Tematski sklop Dan – končni preizkus znanja iт iᴅ 

a) Kateri dan je danes? 62,5% 70,9% 

b) Ali je povsod po svetu danes ta dan? 81,3% 20,0% 

c) Kateri dan je bil včeraj? 65,6% 60,9% 

d) Kateri dan bo jutri? 71,9% 50,9% 

e) Kdaj se danes konča in začne jutri? 46,9% 71,8% 

f) Ali se k dnevu šteje samo dan ali tudi noč? 93,8% 10,0% 

g) Ali so vse noči v letu enako dolge? 87,5% 30,0% 

h) Kdaj so noči daljše? 62,5% 51,8% 

Povprečje tematskega sklopa Dan 71,5% 45,8% 

Preglednica 12: Izračun indeksa težavnosti in indeksa diskriminativnosti za tematski sklop 

Dan 

V tematskem sklopu Dan je bilo učencem najtežje vprašanje e), na katerega je pravilno 

odgovorilo 46,9 % učencev, najlažje pa vprašanje f), na katerega je pravilno odgovorilo  

93,8 % učencev. Razlikovanje med učno bolj ali manj uspešnimi učenci je najvišje pri 

vprašanju e) (iᴅ = 71,8 %), najnižje pa pri vprašanju f), kjer je bil iᴅ = 10,0 %. V povprečju je 

na tematski sklop Dan pravilno odgovorilo 71,5 % učencev, iᴅ pa je bil 45,8 %.  

Tematski sklop Teden – končni preizkus znanja iт iᴅ 

a) Koliko časa si v šoli dežurni učenec? 46,9% 72,7% 

b) Koliko dni traja en teden? 68,8% 80,0% 

c) Znaš našteti dneve v tednu? 81,3% 60,0% 

c) Znaš našteti dneve v tednu? – vrstni red 84,4% 50,0% 

Povprečje tematskega sklopa Teden 70,3% 65,7% 

Preglednica 13: Izračun indeksa težavnosti in indeksa diskriminativnosti za tematski sklop 

Teden 

V tematskem sklopu Teden je bilo učencem najlažje vprašanje c) vrstni red, na katerega je 

pravilno odgovorilo 84,4 % učencev, najtežje pa vprašanje a), na katerega je pravilno 

odgovorilo 46,9 % učencev. Razlikovanje med učno bolj ali manj uspešnimi učenci je bilo 
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največje pri vprašanju b) (iᴅ = 80,0 %), najmanjše pa pri vprašanju c) vrstni red  

(iᴅ = 50,0 %). V povprečju je na tematski sklop Teden pravilno odgovorilo 70,3 % učencev, 

razlikovanje med učno bolj ali manj uspešnimi učenci pa je bilo iᴅ = 65,7 %.  

Tematski sklop Prej – potem  – končni preizkus znanja iт iᴅ 

Razvrstiti zgodbo v petih slikah v pravilno zaporedje. 100,0% 0,0% 

Preglednica 14: Izračun indeksa težavnosti in indeksa diskriminativnosti za tematski sklop 

Prej – potem 

Pri tematskem sklopu Prej – potem so pravilno odgovorili vsi učenci, razlikovanj med učno 

bolj ali manj uspešnimi učenci ni bilo, torej lahko rečemo, da je bila naloga prelahka.  

Tematski sklop Daljše – Krajše  – končni preizkus znanja iт iᴅ 

Risanje dolžine časa. 68,8% 80,0% 

Preglednica 15: Izračun indeksa težavnosti in indeksa diskriminativnosti za tematski sklop 

Daljše – krajše 

Pri tematskem sklopu Daljše – krajše pa je pravilno odgovorilo 68,8 % učencev, razlikovanje 

med učno bolj ali manj uspešnimi učenci je bilo iᴅ = 80,0 %.  

Primerjava vseh tematskih sklopov pokaže, da je bil povprečni indeks težavnosti največji pri 

tematskem sklopu Prej – potem in sicer kar 100,0 %, sledi tematski sklop Rojstni dan, kjer je 

bil povprečni indeks težavnosti 84,8 %. Najmanjši indeks težavnosti je bil pri tematskem 

sklopu Mesec (iт = 55,7 %). Povprečni indeks diskriminativnosti je bil najvišji pri tematskem 

sklopu Mesec (iᴅ = 87,0 %), torej je ta tematski sklop najbolj razločeval med učno bolj ali 

manj uspešnimi učenci. Najnižji iᴅ pa je bil pri tematskem sklopu Prej – potem (0,0 %), sledi 

tematski sklop Rojstni dan (iᴅ = 23,5 %).  

Za vprašalnik za ustni preizkus znanja smo vnaprej pripravili kriterije točkovanja, na podlagi 

katerih smo ovrednotili posamezne naloge. Eksperiment je potekal približno polovico 

šolskega leta, od januarja do junija. Učenčevo uporabo časovnih pojmov ter besednih zvez, ki 

opredeljujejo čas, smo preverili med prvim in končnim ustnim preizkusom znanja ter s 

pomočjo opisovanja slik. Izvedli smo primerjavo uporabe časovnih pojmov in besednih zvez, 

ki opredeljujejo čas pri posameznem učencu glede na prvi in končni opravljeni ustni preizkus 

znanja. Primernost že pripravljenih e-gradiv za pouk spoznavanja okolja v prvem razredu, 
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povezanih s časom, smo v okviru priprav na pouk sproti vrednotili z vsebinsko-didaktičnega 

vidika ter jih preverili tekom reševanja nalog pri pouku na interaktivni tabli.  

Odgovore učencev smo skušali kategorizirati po Bloomovi taksonomiji (Bloom, 1956). 

Kategorizacija odgovorov učencev glede na stopnjo znanja po Bloomu je prikazana pri 

rezultatih posameznih tematskih sklopov. 

3.3.2.1 Opis ustnega preizkusa znanja - intervju 

Pred izvedbo raziskave smo z začetnim preizkusom znanja želeli ugotoviti, ali sta ES in KS 

izenačeni v predznanju, zato da učinke eksperimenta lahko pripišemo eksperimentalnemu 

faktorju in ne vplivu drugih dejavnikov. Učencem smo ustno podali navodila, da jih bomo 

anonimno intervjuvali za namen naše raziskave. Z vsakim izmed učencev sta bila izvedena 

dva ustna preizkusa znanja (intervjuja), začetni (pred obravnavo tematskega sklopa o času) ter 

končni (po obravnavi tematskega sklopa o času). Preizkus znanja, ki je priložen prilogi A, je 

sestavljen iz 55 vprašanj, zadnji dve vprašanji sta se nanašali na slikovno gradivo. 

V nadaljevanju predstavljamo, katere odgovore na vprašanja ustnega preizkusa smo točkovali 

in katere vsebinsko kodirali (združevali kode, ki se nanašajo na podobne pojave oz. združevali 

odgovore glede na podobno vsebino). Če je bil odgovor lahko pravilen ali nepravilen, smo ga 

točkovali, če je odgovor izražal učenčeve predstave o času, pa smo ga vsebinsko kodirali. 

Kjer smo točkovali, smo za vsak pravilen odgovor dodelili eno točko, vsak napačen in 

odgovor »Ne vem« pa smo točkovali z nič točkami.  

Tematski sklop Vprašanje Pravilen 
odgovor 

Vrednotenje Razpon 
točk 

 
 
 
 
 
 
 

ČAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kaj je »ČAS«? 
 

Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje oz. 
združevanje odgovorov 
glede na podobno 
vsebino. 

/ 

2. Kako merimo čas? Z uro, s 
štoparico, s 
koledarjem. 

0 točk: za napačen 
odgovor ali odgovor »Ne 
vem« 
1 točka: za en omenjen 
način merjenja časa 
2 točki: za dva omenjena 
načina 
3 točke: za tri omenjene 
načine 

0/ 1/ 2/ 3 

3. Ali lahko čas ustavimo? Ne. 0: za napačen odgovor ali 
odgovor »Ne vem« 
1: za pravilen odgovor 

0/ 1 
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Tematski sklop Vprašanje Pravilen 
odgovor 

Vrednotenje Razpon 
točk 

 
 
 
 
 

ČAS 

4. Kako bi ga lahko 
ustavili? 

Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje. / 

5. Kaj bi se zgodilo, če bi 
ga ustavili? 

Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje. / 

6. Si že kdaj slišal rek 
»čas hitro teče in nič ne 
reče«? 

Ni pravilnega 
odgovora. 

0: za odgovor »Ne« ali 
»Ne vem« 
1: za odgovor »Da« 

0/ 1 

7. Kdaj tebi čas hitro teče?  Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje. / 

8. In kdaj počasi?  Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje. / 

9. Kaj misliš, se tebi to 
samo zdi ali čas na uri 
res teče včasih hitro in 
včasih počasi? 

Čas teče vedno 
enako. 

0: za napačen odgovor ali 
odgovor »Ne vem« 
1: za pravilen odgovor 

0/ 1 

PRETEKLOST 
in 

PRIHODNOST 

10. Kam v 
preteklost/prihodnost bi 
potoval?  

Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje. / 

11. Kaj bi tam videl? Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje.  

12. Kako si predstavljaš 
življenje v preteklosti:  

Kako so se otroci igrali?  

Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje. / 

13. Kako si predstavljaš 
življenje v preteklosti: 
Kako so bili ljudje 
oblečeni?  

Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje. / 

14. Kako si predstavljaš 
življenje v preteklosti: 
Kaj so ljudje jedli?  

Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje. / 

15. Kako si predstavljaš 
življenje v preteklosti: 
S čim so se ljudje 
prevažali? 

Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje. / 

KOLEDAR 

16. Kaj je koledar?  
 

Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje. / 

17. Kaj je v njem zapisano? 
(pokažem primer treh 
koledarjev)  

Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje. / 

18. Znaš na njem poiskati 
svoj rojstni dan?  

 

Da. 0: če učenec ne zna 
poiskati svojega rojstnega 
dne 
1: če pravilno poišče svoj 
rojstni dan 

0/ 1 

 
 
 
 
 

ROJSTNI 
DAN 

 
 
 
 
 

 
 

19. Kdaj imaš rojstni dan?  
 

Pravilen 
odgovor je 
vezan na 
posameznega 
učenca. 

0: če ne ve, kdaj ima 
rojstni dan ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori  

0/ 1 

20. V katerem letnem času 
je tvoj rojstni dan?  

 

Pravilen 
odgovor je 
vezan na 
posameznega 
učenca. 

0: če ne ve, v katerem 
letnem času ima rojstni 
dan ali poda napačen 
odgovor 
1: pravilno odgovori v 
katerem letnem času ima 
rojstni dan 

0/ 1 

21. Ali bo prej pomlad ali 
tvoj rojstni dan?  

Pravilen 
odgovor je 

0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 

0/ 1 
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Tematski sklop Vprašanje Pravilen 
odgovor 

Vrednotenje Razpon 
točk 

 
 
 

 
 
 

ROJSTNI 
DAN 

 vezan na 
posameznega 
učenca. 

1: pravilno odgovori 

22. Ali boš šel prej v 2. 
razred ali bo prej tvoj 
rojstni dan? 

 

Pravilen 
odgovor je 
vezan na 
posameznega 
učenca. 

0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

23. Koliko si star?  
 

Pravilen 
odgovor je 
vezan na 
posameznega 
učenca. 

0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

24. Koliko si bil star 
prejšnje leto(lani)?  

 

Pravilen 
odgovor je 
vezan na 
posameznega 
učenca. 

0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

25. Koliko boš star 
naslednje leto? 

 

Pravilen 
odgovor je 
vezan na 
posameznega 
učenca. 

0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

MESEC 

26. Koliko mesecev je v 
enem letu?  

12. 0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

27. Znaš našteti mesece? Da. 0: če ne zna našteti ali 
našteje dneve namesto 
mesecev  
1: za vsak naveden mesec  
2: če navede vseh 12 
mesecev v pravilnem 
vrstnem redu. 

0/ 1/ 2 

28. Ali so vsi meseci v letu 
enako dolgi?  

Ne. 0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

29. Veš, kateri je najkrajši 
mesec v letu?  

 

Februar. 0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

30. Koliko ima najkrajši 
mesec dni?  

 

28 ali 29 dni. 0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

LETO 

31. Kaj traja dlje: mesec ali 
leto?  

 

Leto. 0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

32. Kako veš, ali je daljši 
mesec ali leto? 

 

Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje. / 

33. Kdaj se staro leto konča 
in se začne novo? 

 

Ko praznujemo 
novo leto. 

0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

 
 

LETNI ČASI 
 
 
 
 

34. Koliko je letnih časov?  
 

Štiri. 0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

35. Kako si sledijo po vrsti?  
 

Pomlad, poletje, 
jesen, zima 
(poljuben 
začetni letni 

0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: odgovori v pravilnem 
zaporedju 

0/ 1 
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Tematski sklop Vprašanje Pravilen 
odgovor 

Vrednotenje Razpon 
točk 

 
 

 
LETNI ČASI 

čas). 
36. Kaj je zanje značilno?  
 

Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje. / 

37. Ali lahko pride za zimo 
poletje?  

 

Ne. 0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

38. Kateri letni čas sledi 
zimi? 

Pomlad. 0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

PRAZNIK 

39. Kaj je praznik?  
 

Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje. / 

40. Poznaš kak praznik?  Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje. / 

41. Kaj je za ta praznik 
značilno?  

Ni pravilnega 
odgovora. 

Vsebinsko kodiranje. / 

DAN 

 

42. Kateri dan je danes?  
 

Odgovor je 
vezan na dan 
preizkusa. 

0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

43. Ali je povsod po svetu 
danes npr. sreda?  

 

Ne. 0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

44. Kateri dan je bil včeraj?  
 

Odgovor je 
vezan na dan 
preizkusa. 

0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

45. Kateri dan bo jutri?  
 

Odgovor je 
vezan na dan 
preizkusa. 

0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

46. Kdaj se danes konča in 
začne jutri?  

 

Ob polnoči. 0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

47. Ali se k dnevu šteje 
samo dan ali tudi noč?  

Šteje se tudi 
noč. 

0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

48. Ali so vse noči v letu 
enako dolge?  

Ne. 0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

49. Kdaj so noči daljše?  
 

Pozimi. 0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

50. Zakaj so noči takrat 
daljše? 

Ni pravilnega 
odgovora.  

Vsebinsko kodiranje. / 

TEDEN 

51. Koliko časa si v šoli 
dežurni učenec?  

5 dni. 0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

52. Koliko dni traja en 
teden?  

7 dni. 0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno odgovori 

0/ 1 

53. Znaš našteti dneve v 
tednu?  

 

Da. 0: če ne ve ali poda 
napačen odgovor 
1: pravilno našteje dneve 
2: vse dneve v tednu 
našteje v pravilnem 
zaporedju 

0/ 1/ 2 
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Tematski sklop Vprašanje Pravilen 
odgovor 

Vrednotenje Razpon 
točk 

PREJ – 
POTEM 

54. Prej – potem (slikovno 
gradivo): umestitev 
petih dogodkov v 
zgodbi v pravilno 
zaporedje (Skribe-
Dimec, Umek, Vrščaj, 
Gostinčar-Blagotinšek 
in Čonč, 2012) 

 
 

 

0: napačno zaporedje 
dogodkov v zgodbi 
1: pravilno zaporedje 
vseh dogodkov v zgodbi 

0/ 1 

DALJŠE – 
KRAJŠE 

55. Daljše – krajše 
(slikovno gradivo): 
risanje časa (dneva, 
tedna, meseca, leta) s 
črto  

Najkrajša črta: 
dan 
Malo daljša 
črta: teden 
Še daljša črta: 
mesec 
Najdaljša črta: 
leto 

0: če trajanje časa učenec 
označi z napačnimi 
dolžinami črt 
1: če trajanje časa vseh 
štirih elementov učenec 
pravilno označi 

0/ 1 

Preglednica 16: Kriteriji za vrednotenje začetnega in končnega preizkusa znanja 

SPREMENLJIVKE 

Spremenljivke, ki so upoštevane v raziskavi, razdelimo na dve skupini: 

• Odvisne spremenljivke: vprašanja celotnega preizkusa znanja 

• Neodvisne spremenljivke: spol, skupina 

 

3.3.3 Postopki obdelave podatkov 

Podatke, pridobljene na osnovi ustnega preizkusa znanja (začetnega in končnega), smo pri 

posameznem učencu obdelali glede na pravilnost odgovorov in jih točkovali ali jih vsebinsko 

kodirali. Izvedli smo primerjavo odgovorov prvega in končnega preizkusa znanja med 

skupinama učencev. V primeru točkovanj odgovorov smo medčasovno primerjavo opravili s 

pomočjo t-testa, v primeru analize odgovorov pa smo primerjavo izvedli z vsebinskim 

kodiranjem, kjer smo združevali kode, ki se nanašajo na podobne pojave oz. združevali 

odgovore glede na podobno vsebino. E-gradivo Vedeževo e-okolje, ki je med drugimi na 

razpolago za poučevanje tematskega sklopa o času pri pouku spoznavanja okolja, smo 

evalvirali glede na uporabno vrednost pri pouku iz vsebinsko-didaktičnega vidika po 

smernicah Razvojne skupine za vzpostavitev sistema ocenjevanja elektronskih učnih gradiv 

na ZRSŠ (Strokovna skupina ZRSŠ, 2009, v Kreuh idr., 2011), in sicer glede na uporabno 

vrednost pri pouku iz vsebinsko-didaktičnega vidika. Zanimalo nas je predvsem, ali je 

omenjeno e-gradivo strokovno ustrezno, skladno z učnim načrtom, ustrezno glede na ciljno 
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skupino učencev, ali omogoča uporabo različnih sodobnih učnih metod in oblik ter različnih 

stilov učenja, so v e-gradivu upoštevana temeljna pedagoška načela v smislu podpore učnemu 

procesu (npr. jasnost, nazornost, postopnost, individualizacija, diferenciacija), ali vključuje 

smiselne sprotne in končne povratne informacije ter različne težavnostne stopnje reševanja 

nalog. 

Merski instrument naše raziskave smo najprej pregledali in ovrednotili. Nato smo podatke 

vnesli in obdelali s statističnim programom SPSS 21.0. Nekatere podatke smo tudi grafično 

prikazali s pomočjo programa Excel 2007. Pri obdelavi podatkov pedagoškega eksperimenta 

smo uporabili naslednje statistične metode: 

• opisne ali deskriptivne statistike (frekvence, odstotne frekvence, srednje vrednosti, 

aritmetično sredino, standardno napako, mediano, modus, standardni odklon, varianca, 

koeficient asimetrije in sploščenosti, minimum, maksimum),  

• inferenčne statistične metode (t-test za odvisna vzorca, t-test za neodvisna vzorca).  

 

Na kratko bomo opisali uporabljeno inferenčno statistično metodo t-test. T-test uporabljamo 

za numerične spremenljivke (Cencič, 2009). Pri t-testu za neodvisna vzorca preverjamo, ali je 

povprečna vrednost iste spremenljivke v skupini enot različna od povprečne vrednosti v drugi 

skupini enot. T-test za odvisna vzorca uporabimo, ko želimo preveriti, ali je povprečna 

vrednost dveh spremenljivk na istih enotah različna (Kropivnik in sod., 2006). Za uporabo t-

testa morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, in sicer normalna porazdelitev spremenljivk in 

enakost varianc (Cencič, 2009). 

3.4 Rezultati z interpretacijo  

V tem poglavju bomo prikazali dobljene rezultate v dvanajstih podpoglavjih oz. glede na 

posamezne tematske sklope. Pri vseh podpoglavjih bodo prikazani rezultati in njihova 

primerjava začetnega in končnega preizkusa znanja znotraj posamezne skupine ter med 

obema skupinama po posameznih tematskih sklopih.  

3.4.1 Tematski sklop Čas 

Pri tematskem sklopu »Čas« smo želeli preveriti in ugotoviti učenčevo znanje in njihove 

predstave z vprašanji, ki so a) kaj je »čas«, b) kako merimo čas, c) ali lahko čas ustavimo, d) 
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kako bi ga lahko ustavili, e) kaj bi se zgodilo, če bi ga ustavili, f) ali so že kdaj slišali rek »čas 

hitro teče in nič ne reče«, g) kdaj učencu čas hitro mineva, h) kdaj učencu čas mineva počasi 

ter i) ali čas na uri res teče včasih hitro in včasih počasi ali teče vedno enako? Odgovori na 

vprašanja c), f) ter i) so bila točkovana tako, da je učenec za vsak pravilen odgovor dobil 1 

točko, za napačnega ali če odgovora ni podal, pa nič točk. Napačen odgovor na vprašanje b) je 

bil točkovan z nič točkami, za vsak omenjen način merjenja časa je učenec dobil 1 točko, 

skupno je bilo možnih največ 3 točke. Odgovore na vprašanja a), d), e), g) in h) smo 

vsebinsko kodirali (združevali kode, ki se nanašajo na podobne pojave oz. združevali 

odgovore glede na podobno vsebino) in tako ugotavljali učenčeve predstave na temo časa. 

Skupno so torej učenci pri tem tematskem sklopu lahko dosegli največ 6 točk. Pri vprašanju 

b) so učenci pri končnem preizkusu znanja v povprečju dobili 1,53 točke več kot pri 

začetnem. Da bi lažje medsebojno primerjali vse štiri naloge smo povprečne točke pri 

vprašanju b) delili z maksimalnim številom točk te naloge in tako dobili vrednost preračunano 

na 1 – v tem primeru so učenci v povprečju pri vprašanju b) dosegli pri začetnem preizkusu 

znanja 0,13, pri končnem pa 0,64 točke. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci najmanj 

točk dosegli pri nalogi b), največ pa pri nalogi c) (M = 0,59), pri končnem preizkusu pa so 

najmanj točk dosegli pri nalogi b), največ pa ponovno pri nalogi c) (M = 0,91). Skupno so 

učenci pri začetnem preizkusu znanja v povprečju dosegli M = 1,78 točke, pri končnem pa  

M = 4,38 točke. Največji napredek so z obravnavo teme dosegli pri nalogi f), kjer se je 

povprečno število točk povečalo za 0,59 točke, najmanjši napredek pa pri nalogi i), kjer so v 

povprečju pri končnem preizkusu znanja dosegli 0,16 točke več. Pri vprašanju b) pri začetnem 

preizkusu znanja nihče ni dosegel vseh točk, enako velja tudi za skupne točke celotnega 

sklopa, kjer so pri začetnem preizkusu znanja dosegli največ štiri točke od šestih. Pri vseh 

nalogah, tako pri začetnem kot končnem preizkusu znanja, so tudi učenci, ki niso dosegli 

nobene točke. Enako velja tudi za skupni rezultat začetnega preizkusa znanja, medtem ko so 

skupno pri končnem preizkusu znanja dobili minimalno 1 točko. Pri vprašanjih b) in f) pri 

začetnem preizkusu znanja je bilo med učenci največkrat doseženih 0 točk, pri ostalih 

vprašanjih (pri obeh preizkusih znanja) so bile največkrat dosežene vse možne točke. V 

skupnem seštevku sklopa začetnega preizkusa znanja so učenci največkrat dosegli 2 točki, pri 

končnem preizkusu znanja pa vse možne točke.  

V preglednici na naslednji strani so prikazane opisne statistike za posamezne točkovane 

naloge tematskega sklopa Čas pri začetnem in končnem preizkusu znanja (za 32 učencev obeh 

skupin, ki so sodelovali v raziskavi).  
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Tematski sklop: Čas 

vprašanje b) vprašanje c) vprašanje f) vprašanje i) skupaj 
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N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Aritmeti čna sredina 0,38 1,91 0,59 0,91 0,28 0,88 0,53 0,69 1,78 4,38 

Standardna napaka 0,10 0,22 0,09 0,05 0,08 0,06 0,09 0,08 0,21 0,32 

Mediana 0,0 2,5 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 5,0 

Modus 0,0 3,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 6,0 

Standardni odklon 0,55 1,23 0,50 0,30 0,46 0,34 0,51 0,47 1,21 1,79 

Varianca 0,31 1,51 0,25 0,09 0,21 0,11 0,26 0,22 1,47 3,21 

Koef. asimetrije 1,14 -0,48 -0,40 -2,93 1,02 -2,38 -0,13 -0,85 -0,02 -0,64 

Koef. sploščenosti 0,40 -1,47 -1,97 7,00 -1,02 3,91 -2,12 -1,37 -0,96 -1,03 

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Maksimum 2 3 1 1 1 1 1 1 4 6 

Preglednica 17: Opisna statistika posameznih nalog tematskega sklopa Čas (vprašanja so 

zapisana zgoraj) 

Iz Grafa 1 lahko vidimo, da je pri začetnem preizkusu znanja 0 točk doseglo več učencev ES 

(31,3 %) kot KS (6,3 %), učenci ES so dosegli največ 3 točke, medtem ko so učenci KS 

dosegli največ 4 točke. Eno oz. dve točki so v večji meri dosegli učenci KS, pri treh točkah pa 

so deleži v obeh skupinah učencev enaki. Pri končnem preizkusu znanja so v ES vsi učenci 

dosegli 5 oz. 6 točk, medtem ko so v KS dosegli od 1 do največ 5 točk, nihče pa ni dosegel 

vseh možnih točk. Pri začetnem preizkusu znanja so v ES dosegli povprečno M = 1,44 točke, 

v KS pa M = 2,13 točke, vendar razlike med skupinama niso statistično značilne (t = -1,650,  

α = 0,109), torej razlik v predznanju med skupinama ni bilo. Pri končnem preizkusu znanja pa 

so učenci ES zbrali M = 5,88, učenci KS pa M = 2,88 točk, razlike med skupinama so 

statistično značilne (t = 8,863, α = 0,000). Po obravnavi teme oz. končnem preizkusu znanja 

so torej učenci ES dosegali boljše rezultate tega sklopa kot učenci KS.  
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Graf 1: Uspešnost reševanja tematskega sklopa Čas glede na število možnih točk 

a) Analiza odgovorov na vprašanje »Kaj je »ČAS«?« 

Vprašanja nismo točkovali, saj je bilo odprtega tipa, na katero smo z analizo iskanja skupnih 

pojmov ugotavljali učenčeve predstave o času. Učenci ES in KS so pri začetnem in končnem 

preizkusu znanja na vprašanje »Kaj je čas?« podali naslednje odgovore (Opomba: pri f % gre 

za % vseh sodelujočih učencev v posamezni skupini (N = 16)): 

Skupina 
Odgovori učencev – 

začetni preizkus znanja 

Frekvenca 
odgovorov - 

začetni 
preizkus 
znanja 

Odgovori učencev – 
končni preizkus znanja 

Frekvenca 
odgovorov - 

končni 
preizkus 
znanja 

f f % f f % 

 
 
 
 
 

ES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ne vem 4 25,0 je to, kar sedaj teče tukaj z 
nami  

6 37,5 

da veš, kam moraš iti 2 12,5 nekaj, kar ne moreš zavrteti 
nazaj 

4 25,0 

letni čas  2 12,5 nekaj, kar ne moremo 
ustaviti 

3 18,8 

ko nekomu pomagaš  2 12,5 ne vem 2 12,5 

da si vzameš čas in ne rabiš 
hiteti 

2 12,5 nekaj, kar lahko merimo 1 6,3 

da veš, kaj moraš delati 1 6,3 da imaš veliko časa 1 6,3 

ko se igram 1 6,3 da teče samo naprej 1 6,3 

da veš, kdaj imaš rojstni dan 1 6,3 da gremo lahko na izlet 1 6,3 

da ti je dolgčas 1 6,3 da gremo lahko na morje 1 6,3 

ko več berem in delam 1 6,3 ko se igram, mi mineva čas 1 6,3 

ko se ti da nekaj narediti 1 6,3 da obstajajo različni letni 
časi 

1 6,3 
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Skupina 
Odgovori učencev – 

začetni preizkus znanja 

Frekvenca 
odgovorov - 

začetni 
preizkus 
znanja 

Odgovori učencev – 
končni preizkus znanja 

Frekvenca 
odgovorov - 

končni 
preizkus 
znanja 

f f % f f % 
 

 
ES 

da si prost v času 1 6,3  

če te nekdo pokliče, da mu 
lahko narediš uslugo 

1 6,3 

da se ti da domačo nalogo 
pisati 

1 6,3 

da moraš nekam priti v času 1 6,3 

da ne zamudim šole 1 6,3 

KS 

ne vem 3 18,8 ne vem 6 37,5 

prosti čas 3 18,8 tisto, kar merimo 1 6,3 

da kaj delaš 3 18,8 nekaj, kar mineva 1 6,3 

da imaš veliko časa 3 18,8 minute 1 6,3 

ko delam domačo nalogo 2 12,5 ura 1 6,3 

ko imam čas za igranje 2 12,5 ko čas zavrtimo nazaj in je 
vse drugače kot sedaj 

1 6,3 

čas imamo za pouk 1 6,3 da je zdaj čas 1 6,3 

letni čas 1 6,3 prejšnje leto je bil čas 1 6,3 

je nekaj takega kot na uri z 
baterijami: ko kazalec pride do 
tam, moramo biti že v šoli 

1 6,3 ko ura teče, pomeni, da teče 
čas 

1 6,3 

ura usmerja čas 1 6,3 ko gledaš risanke 1 6,3 

ko učiteljica v šoli reče, kdaj 
moramo iti 

1 6,3 ko počivaš 1 6,3 

ko gremo domov ob enem 
času 

1 6,3 ko se igraš 1 6,3 

če si utrujen, da malo počivaš  1 6,3 ko imaš rojstni dan 1 6,3 

da daš mrzlo klimo 1 6,3 ko si v šoli 1 6,3 

da kaj zapraviš za čas 1 6,3 ko imaš odmor 1 6,3 

da lahko kaj tudi kasneje 
narediš 

1 6,3 da lahko nekaj delaš 1 6,3 

ko nekaj čakaš 1 6,3 da je sedaj kamena doba 1 6,3 

da si nekdo vzame čas za 
malico 

1 6,3  

da gremo na sprehod 1 6,3 

da gremo na nogomet 1 6,3 

če bi mi bratec rekel, da je že 
čas, da greva k verouku 

1 6,3 

Preglednica 18: Podane karakteristike odgovorov na vprašanje »Kaj je čas?«  

In kaj je pravzaprav »čas«? Sveti Avguštin je okrog leta 400 je dejal: Če me vprašate: Kaj je 

čas? vam bom znal odgovoriti. Če pa me res vprašate, ne bom več znal povedati nič (Hart-

Davis, 2013). Ko govorimo o času, pomislimo na enote, s katerimi ga merimo (ure, minute, 
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dneve, leta…). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014) najdemo pod geslom čas 

neomejeno trajanje. Glede na naše ugotovitve pri raziskavi lahko trdimo, da si učenci pod 

pojmom »čas« predstavljajo zelo različne stvari. Pri učencih ES je bil pri začetnem preizkusu 

znanja na dano vprašanje najbolj pogost odgovor ne vem (25 %), kar je bilo za pričakovati, 

saj je čas za otroke abstrakten pojem, s čimer se strinja tudi Poole idr. (2014). Po pogostosti 

odgovorov v ES sledijo predvsem konkretne dejavnosti (da veš, kam moraš iti, da nekomu 

pomagaš, da si vzameš čas in ne rabiš hiteti) ter pojem letni čas, na kar jih je verjetno 

spomnila sama beseda čas. Tudi nadalje so učenci navedli predvsem konkretne dejavnosti 

(igra, branje, delo…) kar nakazuje, da časa ne moremo neposredno opazovati, učenci pa ga 

skušajo prikazati s konkretnimi primeri iz svojega vsakdanjega življenja. Pri končnem 

preizkusu znanja so učenci ES med najpogostejšimi odgovori podali že bolj abstraktne 

odgovore, npr. je to, kar sedaj teče tukaj z nami, nekaj, kar ne moreš zavrteti nazaj in je nekaj, 

kar ne moremo ustaviti. Še vedno pa pojem »čas« enačijo s pridevniki, kot so to, nekaj, 

tisto… Dva učenca sta podala odgovor ne vem, nato sledijo zanimive trditve o času (čas je 

nekaj, kar lahko merimo, čas teče samo naprej, čas mineva), kjer lahko trdimo, da so učenci 

pri odgovarjanju na vprašanje že uporabili tudi več besednega zaklada. Pri učencih KS se je 

pri začetnem preizkusu (kot pri učencih ES) najpogosteje pojavil odgovor ne vem (18,8 %), 

sledijo odgovori prosti čas, veliko časa in da kaj delaš ter dve otrokom bližnji, zopet 

konkretni, dejavnosti – igra in domača naloga. Nato so navedli še, da si pod pojmom čas 

predstavljajo letni čas, uro z baterijami in ko nekaj čakaš… Zanimiva sta odgovora, da daš 

mrzlo klimo ter da kaj zapraviš za čas. Slednji odgovor bi se lahko navezoval na besedno 

zvezo »zapravljati čas«, na katero se je mogoče učenec spomnil pri iskanju odgovora. Pri 

končnem preizkusu znanja učencev KS pa nas je presenetil najštevilčnejši odgovor ne vem 

(37,5 %) kar bi lahko kazalo na to, da učenci KS »čas« še vedno težko ubesedijo ali pa jim še 

vedno predstavlja abstraktnost. Tudi Lippitz (1983) je dejal, da je odgovor na vprašanje, kaj je 

čas, težko podati. Med preostalimi odgovori pa se sicer pojavlja veliko takih, ki so v tesni 

povezavi s pojmom čas: da čas merimo, da teče in mineva, da so čas ure in minute, da je čas 

prisoten tisti trenutek in v preteklosti… Zanimiv je odgovor učenca, ki meni, da čas lahko 

zavrtimo nazaj ter odgovor drugega učenca, ki pravi, da je sedaj kamena doba. Učenka pa si je 

pod merjenjem časa predstavljala konkretno dejavnost in podala naslednji odgovor: »Na 

primer, mi bomo šli sedaj na morje in tretji dan preden bomo šli domov, bo moja starejša 

sestra naredila koš in koliko časa potrebuješ, da zadeneš tri take žogice v ta koš. To je 

merjenje časa.«. Učenci so nato navedli še nekaj konkretnih aktivnosti, kot so gledanje risank, 

počitek, igra, delo…, kar zopet potrjuje, da skušajo učenci prikazati »čas« s konkretnimi 
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primeri iz svojega vsakdanjega življenja. Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski 

lestvici Bloomove taksonomije učence obeh skupin (tiste, ki so podali odgovor) pri začetnem 

preizkusu znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, pri končnem preizkusu znanja pa bi 

učence, ki so podali že bolj abstraktne odgovore (npr. čas je to, kar sedaj teče tukaj z nami; 

nekaj, kar ne moreš zavrteti nazaj; nekaj, kar ne moremo ustaviti ipd.) uvrstili na drugo 

stopnjo, stopnjo razumevanja, ostali učenci pa po lestvici niso napredovali. Če primerjamo 

frekvenco odgovorov celotne skupine, so učenci ES pri začetnem preizkusu znanja podali 23 

odgovorov, pri končnem pa 22 odgovorov, kar je številčno praktično enako, vendar so bili pri 

končnem preizkusu znanja podani konkretnejši odgovori. Pri učencih KS se je pri začetnem 

preizkusu znanja pojavilo 31 odgovorov, pri končnem pa 22, kar je številčno precej manjše ter 

tudi z nepričakovano visokim odstotkom odgovora ne vem. Glede na izračunano frekvenco bi 

lahko trdili, da so učenci KS pri začetnem preizkusu znanja bolje ubesedili in imeli boljše 

predstave o pojmu čas kot učenci ES, medtem ko je pri končnem preizkusu znanja frekvenca 

odgovorov med skupinama enaka, z razliko večje kvalitete odgovorov učencev ES ter visokim 

odstotkom odgovora ne vem učencev KS. 

b) Analiza odgovorov na vprašanje »Kako merimo čas?« 

Čas je količina, ki jo merimo z uro in koledarjem (Kragelj, 2009). Ker pa učenci ob uporabi 

štoparice radi sodelujejo (predvsem pri športnih aktivnostih), smo se odločili, da za pravilen 

pripomoček pri merjenju časa štejemo tudi štoparico. Odgovore pri tem vprašanju smo 

točkovali tako, da smo za vsak pravilno naštet pripomoček za merjenje časa (ura, koledar in 

štoparica) dodelili 1 točko. Skupno je bilo torej možnih največ tri točke, za napačen ali 

nepodan odgovor pa smo učencu dodelili nič točk. Iz Grafa 2 je razvidno, da so učenci obeh 

skupin pri začetnem preizkusu znanja v večini prejeli nič točk, vse možne točke pa ni dosegel 

nihče. Učenci KS so bili pri začetnem preizkusu znanja nekoliko uspešnejši, dva pripomočka 

za merjenje časa so našteli oz. dve točki je doseglo 6,3% učencev KS, medtem ko ni v ES 

noben učenec dosegel dveh ali treh točk. Nihče izmed učencev obeh skupin pri začetnem 

preizkusu znanja tudi ni naštel vseh treh pripomočkov. V večini pravilnih odgovorov pri 

začetnem preizkusu znanja so učenci KS naštevali, da čas merimo z uro in štoparico, kot 

napačne pa so v obeh skupinah podajali primere, kot so merjenje časa z računanjem, 

ravnilom, igračami, metrom, višino, s kljuko za vrata, dva učenca pa sta menila, da časa ne 

moremo meriti. Pri končnem preizkusu znanja pa so učenci ES presenetljivo našteli vse tri 

pripomočke za merjenje časa in tako dosegli vse tri možne točke, torej so vsi učenci pravilno 

našteli vse tri pripomočke, ki smo jih zahtevali. V KS pri končnem preizkusu znanja nihče 
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izmed učencev ni naštel vseh treh pripomočkov, 37,5 % učencev celo ni naštelo nobenega, 

največ pa jih je naštelo en pripomoček (43,8 %). Pri napačnih odgovorih končnega preizkusa 

znanja so učenci KS podali primere merjenja časa, kot so ravnilo, mirna igra, meter in 

termometer, trije učenci KS so podali odgovor »ne vem« in en učenec KS da časa ne moremo 

meriti. V KS učenci pri nobenem preizkusu znanja sicer niso dosegli vseh treh možnih točk, a 

so v znanju kljub temu napredovali, saj so za skoraj polovico zmanjšali odstotek pri nič 

točkah, prav tako se je dvignil odstotek pri odgovorih za dve točki. Sklepamo lahko, da so se 

učenci obeh skupin med eksperimentom naučili, na kakšen način merimo čas. Tu je 

izključeno učenje na pamet, saj smo učenje pripomočkov za merjenje časa smiselno 

povezovali z razumevanjem časovnih pojmov in povezovanjem v celoto (Krnel idr., 2008). 

Izhajali smo iz učenčevih življenjskih situacij in izkušenj, ki so jim bile motiv za učenje. Med 

eksperimentom so učenci ES, po delu na interaktivni tabli, kjer so spoznali pripomočke za 

merjenje časa, čas tudi sami merili z uro (trajanje posameznih šolskih dejavnosti), štoparico 

(predvsem pri športu) in s koledarjem, ki so ga učenci tudi sami izdelali. Tudi Aris idr. (1993) 

so v svojem delu predlagali, da bi učenci alternativno lahko tudi izvajali poizkuse, kjer bi 

ugotavljali, kako se meri čas, saj je učenčeva izkušnja po njegovem mnenju pri tem zelo 

pomembna. Napačno pa ne bo, če učence opozorimo tudi na t. i. naravne ure, ki nadzorujejo 

časovno dimenzijo od rastlin in živali do planetov in zvezd (Hart-Davis, 2013). Tovrstni 

merilniki časa so npr. sonce (vsako jutro vzide na vzhodu in vsak večer zaide na zahodu), luna 

(intervali med ščipi, prvim in zadnjim krajcem in mlajem), morje (plima, oseka), letni časi 

ipd. Na petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije bi učence obeh skupin pri obeh 

preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, saj učenec pozna načine merjenja časa. V 

ES so pri začetnem preizkusu znanja v povprečju zbrali M = 0,31 točk, v KS pa M = 0,44 

točke, razlike niso statistično značilne (t = -0,632, α =0,532). Pri končnem preizkusu znanja 

so v ES zbrali M = 3,0 točke, v KS pa M = 0,81 točke, razlike med skupinama se pokažejo kot 

statistično značilne (t = 11,667, α = 0,000), torej so učenci ES po obravnavi teme bolje 

poznali pripomočke za merjenje časa kot učenci KS. 
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Graf 2: Uspešnost reševanja vprašanja »Kako merimo čas?« 

c) Analiza odgovorov na vprašanje »Ali lahko čas ustavimo?« 

Odgovor smo točkovali tako, da je učenec za pravilen odgovor (ne) dobil eno točko, za 

napačno podan ali če odgovora ni podal, pa smo mu dodelili nič točk. Pri začetnem preizkusu 

znanja se je pojavil višji delež učencev v KS (68,8 %), ki je podal pravilen odgovor, učenci v 

ES pa so pravilno odgovorili v 50,0 %. V povprečju so v ES zbrali M = 0,5 točke, v KS pa  

M = 0,7 točke. Na podlagi t-testa lahko trdimo, da razlike pri začetnem preizkusu znanja med 

skupinama niso statistično značilne (t = -1,065, α = 0,295). Pri končnem preizkusu znanja so 

vsi učenci ES dobili 1 točko, iz česar lahko sklepamo, da vedo, da časa v resnici ne moremo 

ustaviti. Tudi pri učencih KS se je odstotek pravilnega odgovora zvišal na 81,3 %, odstotek 

napačnega odgovora se je zato posledično znižal (na 37,5 %). Učenci KS, ki so na zastavljeno 

vprašanje pri končnem preizkusu znanja napačno odgovorili, so verjetno še vedno odgovarjali 

preko konkretnih predstav, npr. čas na uri lahko »ustavimo« s potegom gumbka ipd., kar 

nakazuje, da te učence zanimajo predvsem konkretne značilnosti predmeta ali pojava 

(Žlebnik, 1975). Učenci, ki so na vprašanje pravilno odgovorili, bi se na petstopenjski lestvici 

Bloomove taksonomije uvrstili na stopnjo znanja. V povprečju so torej učenci ES dobili M = 

1,0 točke, učenci KS pa M = 0,8 točke, a razlike med skupinama niso statistično značilne (t = 

1,861, α = 0,083). Na podlagi izračunov lahko zaključimo, da ne pri začetnem ne pri končnem 

preizkusu znanja med ES in KS v znanju ni bilo razlik. 
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Graf 3: Uspešnost reševanja vprašanja »Ali lahko čas ustavimo?« 

d) Analiza odgovorov na vprašanje »Kako bi lahko ustavili čas?« 

Odgovore smo vsebinsko kodirali, napačnih odgovorov ni bilo, saj smo želeli raziskati 

učenčeve predstave, na kakšen način bi oni ustavili čas. Učenci ES in KS so pri začetnem in 

končnem preizkusu znanja na vprašanje »Kako bi lahko ustavili čas?« podali naslednje 

odgovore (Opomba: pri f % gre za % vseh sodelujočih učencev v posamezni skupini  

(N = 16)): 

Skupina 
Odgovori učencev – 

začetni preizkus znanja 

Frekvenca 
odgovorov - 

začetni preizkus 
znanja 

Odgovori učencev – 
končni preizkus znanja 

Frekvenca 
odgovorov - 

končni 
preizkus 
znanja 

f f % f f % 

ES 

ne ve 7 43,8 ne moremo ga ustaviti 13 81,3 

s strojem, če bi ven vzeli 
baterije  

1 6,3 
na uri bi gumbek ven 
povlekli 

2 12,5 

da damo baterije ven iz ure 1 6,3 s štoparico 1 6,3 

recimo, da imaš en gumb in ga 
pritisneš 

1 6,3 
 

s palico 1 6,3 

ugasnili bi čas 1 6,3 

ugasnili bi uro  1 6,3 

da se ne bi nič premikalo 1 6,3 

da bi mami rekla, meni se pa 
ne da tega in čas bi se ustavil 

1 6,3 

mami bi rekla, da moram 
nekaj narediti 

1 6,3 
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Skupina 
Odgovori učencev – 

začetni preizkus znanja 

Frekvenca 
odgovorov - 

začetni preizkus 
znanja 

Odgovori učencev – 
končni preizkus znanja 

Frekvenca 
odgovorov - 

končni 
preizkus 
znanja 

f f % f f % 

KS 

ne vem 10 62,5 ne moremo ga ustaviti 13 81,3 

ugasnili bi štoparico 2 12,5 nehali bi se igrati 1 6,3 

ugasnili bi uro 1 6,3 ugasnili bi uro 1 6,3 

baterije bi dali ven iz ure 1 6,3 uro bi zavrteli nazaj 1 6,3 

uro bi zataknili 1 6,3  

rekli bi stop 1 6,3 

izrekli bi čarobne besede 1 6,3 

Preglednica 19: Podane karakteristike odgovorov na vprašanje »Kako bi lahko ustavili čas?« 

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES v sedmih primerih (43,8 %), kar je skoraj 

polovica, podali odgovor ne vem, preostali pa so povedali, da bi čas ustavili s strojem, z 

odvzemom baterij iz stroja ali ure, s pritiskom gumbka, s palico, ugasnili bi čas in uro, da se 

ne bi nič premikalo, da se nam nekaj ne bi dalo postoriti, da bi mami rekla, da je nekaj 

potrebno narediti… Učenci KS so pri začetnem preizkusu znanja podali odgovor ne vem v 

desetih primerih (62,5 %), kar je več kot polovica. Preostali učenci so podali naslednje 

odgovore: ugasnili bi štoparico, ugasnili bi uro, z odvzemom baterije iz ure, uro bi zataknili, 

izrekli bi čarobne besede, rekli bi stop… Nihče izmed učencev obeh skupin pri začetnem 

preizkusu znanja ni odgovoril, da se časa ne da ustaviti. Pri končnem preizkusu znanja pa so 

učenci v večini primerov povedali, da časa v resnici ne moremo ustaviti, kar se je pokazalo 

kot izjemen napredek v razmišljanju, saj so ti učenci iz konkretnega nivoja prešli na 

abstraktnega. Sklepamo torej, da ti učenci približno že razumejo tek časa. Že Stow in Haydn 

(2000) sta preko raziskav ugotovila, da se otroci trudijo razumeti abstraktne pojme o času, kar 

se je pri naši raziskavi gotovo potrdilo. Drugo pa je, koliko so učenci pri tem uspešni. 

Labinowicz (2010) je dejal, da »od konkretnega k abstraktnemu« ni samo cilj ene učne ure, 

temveč je to predvsem dolgoročen cilj. Glede na podane odgovore učencev bi na 

petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije učence obeh skupin (tiste, ki so podali odgovor) 

pri začetnem preizkusu znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, kjer gre za poznavanje 

posameznih dejstev o času. Pri učencih ES so trije podali napačen odgovor (po dva »na uri bi 

ven povlekli gumbek« in eden »s štoparico«). Učenci KS so prav tako v treh primerih podali 

napačen odgovor, ki je »nehali bi se igrati«, »ugasnili bi uro« in »uro bi zavrteli nazaj«. Delež 

tistih učencev pri končnem preizkusu znanja, ki vedo, da časa ni mogoče ustaviti, je v obeh 

skupinah enak, in sicer 81,3 %. 
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e) Analiza odgovorov na vprašanje »Kaj bi se zgodilo, če bi čas lahko ustavili?« 

Tudi s tem vprašanjem smo želeli raziskati učenčeve predstave, zato smo odgovore vsebinsko 

kodirali. Napačnih odgovorov ni bilo. Učenci ES in KS so pri začetnem in končnem preizkusu 

znanja na vprašanje »Kaj bi se zgodilo, če bi čas lahko ustavili?« podali naslednje odgovore 

(Opomba: pri f % gre za % vseh sodelujočih učencev v posamezni skupini (N = 16)): 

Skupina 
Odgovori učencev – 

začetni preizkus znanja 

Frekvenca 
odgovorov – 

začetni 
preizkus 
znanja 

Odgovori učencev – 
končni preizkus znanja 

Frekvenca 
odgovorov – 

končni 
preizkus 
znanja 

f f % f f % 

ES 

ne vem 4 25,0 ne moremo ga ustaviti 13 81,3 

čas se ustavi  2 12,5 ne vem 3 18,8 

avto se vozi, tudi če se čas 
ustavi 

1 6,3  

svet bi se ustavil 1 6,3 

vse bi se ustavilo 1 6,3 

zmanjkalo bi nam časa za delo v 
zvezkih  

1 6,3 

nič se ne bi premikalo 1 6,3 

čas ne bi več delal 1 6,3 

ne bi imeli več časa za brati in 
delati 

1 6,3 

oči bi bil name hud 1 6,3 

zamudili bi šolo 1 6,3 

naredili bi tisto, kar je mami 
rekla 

1 6,3 

KS 

ne ve  8 50,0 ne moremo ga ustaviti 13 81,3 

čas se ustavi  2 12,5 čas bi se ustavil  2 12,5 

ne bi več merili časa 1 6,3 ne bi se več igrali 1 6,3 

če imaš ti še vedno čas in greš 
kar sam od sebe nalogo delat, 
čeprav si še imel čas za igrati 

1 6,3  

kazalec na uri se ustavi in ne veš 
več, koliko je ura; pri avtu pa je 
malo drugače, ker imaš tudi za 
vrtet in lahko kazalec vrtiš. 

1 6,3 

nekoga bi ta čas poklicali 1 6,3 

čas bi se nehal vrtet 1 6,3 

vse bi šlo od začetka 1 6,3 

Preglednica 20: Podane karakteristike odgovorov na vprašanje »Kaj bi se zgodilo, če bi čas 

lahko ustavili?«  

 



Selko, J. (2015). Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole.  

96 

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES v štirih primerih (25 %), kar znaša četrtino ES, 

podali odgovor ne vem, preostali pa so povedali, kaj bi se po njihovem zgodilo, če bi čas 

ustavili: avtomobili bi se še vedno vozili, čas, svet, vse bi se ustavilo, zmanjkalo bi časa za 

delo v zvezkih, nič se ne bi premikalo, čas ne bi več delal, ne bi imeli več časa za brati in 

delati, oči bi bil hud, zamudili bi šolo, naredili bi tisto, kar je mami rekla… V KS je pri 

začetnem preizkusu znanja še enkrat več učencev kot v ES (50%) odgovorilo, da ne ve, kaj bi 

se zgodilo, če bi čas lahko ustavili. Ostala polovica učencev je podala svoje mnenje, kaj bi se 

po njihovem zgodilo, če bi čas lahko ustavili: časa ne bi več merili, greš kar sam od sebe 

nalogo delati, kazalec na uri bi se ustavil in ne bi več vedeli, koliko je ura, pri avtu pa lahko 

kazalec vrtiš naprej in nazaj, čas bi se ustavil, nekoga bi ta čas poklicali, čas bi se nehal vrtet, 

vse bi šlo od začetka… Pri obeh skupinah je pri končnem preizkusu znanja večina učencev 

odgovorila, da časa ne moremo ustaviti. Pri ES so sicer  trije učenci odgovorili z ne vem, pri 

učencih KS pa takšnega odgovora ni bilo, so pa bili podani trije odgovori, dvakrat da bi se čas 

ustavil in da se ne bi več igrali. Pri tem vprašanju so morali učenci uporabiti svoje znanje, 

izkušnje in tudi domišljijo, da so lahko odgovorili na vprašanje. Lahko rečemo, da je novo 

znanje tistih učencev, ki so dejali, da časa ne moremo ustaviti, trdno, ga upoštevajo in 

uporabijo pri novih vprašanjih. Medtem ko pri začetnem preizkusu znanja nihče izmed 

učencev obeh skupin ni odgovoril, da časa pravzaprav ne moremo resnično ustaviti (kar se 

sovpade z odgovori učencev začetnega preizkusa znanja pri vprašanju d) »Kako bi lahko 

ustavili čas?«), pa pri končnem preizkusu znanja večina učencev ve, da časa ne moremo 

ustaviti (kar zopet potrjuje odgovore učencev končnega preizkusa znanja pri vprašanju d) 

»Kako bi lahko ustavili čas?«). Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski lestvici 

Bloomove taksonomije učence obeh skupin (tiste, ki so podali odgovor) pri začetnem 

preizkusu znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, kjer učenec pozna določena dejstva o času. 

Pri končnem preizkusu znanja pa bi učence že lahko uvrstili na drugo stopnjo – razumevanje, 

kjer učenec usvojeno znanje razloži s svojimi besedami. 

f) Analiza odgovorov na vprašanje »Si že kdaj slišal rek »čas hitro teče in nič ne 

reče«?« 

S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, ali učenci poznajo naveden star rek o času. Če je 

učenec zanj že slišal in podal odgovor »Da«, smo mu dodelili 1 točko, v nasprotnem primeru 

pa nič točk. Primerjava pri tem vprašanju ne temelji na primerjavi znanja, pač pa na 

primerjavi poznavanja omenjenega ljudskega reka. Učenci ES so pri začetnem preizkusu 

znanja v še enkrat manjšem številu (18,8%) kot učenci KS (37,5%) poznali omenjeni rek o 
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času. Pri končnem preizkusu znanja pa so vsi učenci ES slišali za omenjeni rek, a se je tudi pri 

učencih KS ta odstotek povišal za še enkrat toliko (na 75%). Učenci ES so pri začetnem 

preizkusu znanja dobili M = 0,19 točke, učenci KS pa M = 0,38 točke, vendar razlike niso 

statistično značilne (t = -1,168, α = 0,253), torej se učenci v svojem predznanju niso 

medsebojno razlikovali. Pri končnem preizkusu znanja pa so vsi učenci ES dobili 1 točko, 

učenci KS pa M = 0,75 točke, razlike so statistično značilne (t = 2,236, α = 0,041), kar 

pomeni, da so učenci ES za omenjeni rek večkrat slišali kot učenci KS.  

 

Graf 4: Poznavanje ljudskega reka »Si že kdaj slišal rek »čas hitro teče in nič ne reče«?« 

g) Analiza odgovorov na vprašanje »Kdaj ti čas hitro mineva?« 

Pri tem vprašanju so učenci že morali poznati in razumeti pojma »čas« in »minevati«, da so 

lahko smiselno odgovorili na zastavljeno vprašanje. Glede na to, da otroci v starosti šest let 

čas že zaznavajo, ga pa težje razumejo, saj ga ne morejo neposredno opazovati. Učitelj naj 

zato poudari konkretne dejavnosti za ponazoritev posameznega časovnega pojma (Poole idr., 

2014). Povemo lahko, da so nekateri učenci pri tem in naslednjem vprašanju imeli kar nekaj 

težav pri odgovarjanju, saj niso vedeli, kaj bi odgovorili. Zato smo tem učencem pomagali z 

dodatnim vprašanjem, ki se je glasilo: »Ali kdaj počneš kakšno stvar, pa se ti zdi, da jo moraš 

hitro končati oz. ti prehitro mine? Kaj takrat počneš?«. Odgovore na vprašanje smo vsebinsko 

kodirali. Učenci ES in KS so pri začetnem in končnem preizkusu znanja na vprašanje »Kdaj ti 

čas hitro mineva?« podali naslednje odgovore (Opomba: pri f % gre za % vseh sodelujočih 

učencev v posamezni skupini (N = 16)): 
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Skupina 
Odgovori učencev – 

začetni preizkus znanja 

Frekvenca 
odgovorov – 

začetni 
preizkus 
znanja 

Odgovori učencev – 
končni preizkus znanja 

Frekvenca 
odgovorov – 

končni 
preizkus 
znanja 

f f % f f % 

ES 

nikoli 4 25,0 pri igri  3 18,8 

pri igri 3 18,8 med domačo nalogo 3 12,5 

pri domači nalogi 2 12,5 na obisku 2 6,3 

na obisku 2 12,5 med tuširanjem  1 6,3 

med pospravljanjem 1 6,3 ko se mi nekam mudi 1 6,3 

med spanjem 1 6,3 med nabiranjem jagod mamici 1 6,3 

ko mi sestrica kaj pomaga 1 6,3 med kopanjem v bazenu 1 6,3 

ko izdelujemo pingvinčke v 
podaljšanem bivanju 

1 6,3 med košnjo 1 6,3 

ne vem 1 6,3 ko grem v šolo 1 6,3 

 ko mi sestrica pravi, naj 
pohitim 

1 6,3 

ko lovim mucko 1 6,3 

ko sem na vrtiljaku 1 6,3 

ko skačem po pesku 1 6,3 

KS 

pri igri 2 12,5 nikoli 4 25,0 

nikoli 2 12,5 pri igri 3 18,8 

včasih 2 12,5 med odmorom 2 12,5 

ko imamo odmor  1 6,3 ko se zabavam 1 6,3 

ko imamo angleščino 1 6,3 ko moram spati 1 6,3 

ko rešujem naloge 1 6,3 ko je pouk 1 6,3 

ko tečem in telovadim 1 6,3 ko pomagam doma 1 6,3 

ko smo doma 1 6,3 ko se vozim s kolesom 1 6,3 

ko sem žalostna 1 6,3 ko se igram zunaj 1 6,3 

ko se moram zbuditi 1 6,3 ne vem 1 6,3 

ko grem na stranišče 1 6,3  

ko pridejo gosti in moramo 
hitro speči torto 

1 6,3 

ne vem 1 6,3 

Preglednica 21: Podane karakteristike odgovorov na vprašanje »Kdaj ti čas hitro mineva?«  

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES največkrat (25 %) podali odgovor nikoli, sledijo 

odgovori pri igri, pri domači nalogi, na obisku, med pospravljanjem, med spanjem, ko mi 

sestrica kaj pomaga, ko izdelujemo pingvinčke v podaljšanem bivanju in ne vem. Učenci KS 

so pri začetnem preizkusu znanja podali naslednje odgovore: po dva odgovora pri igri, nikoli, 

včasih, sledijo po en odgovor: ko imamo odmor, ko imamo angleščino, ko rešujem naloge, ko 

tečem in telovadim, ko smo doma, ko sem žalostna, ko se moram zbuditi, ko grem na 

stranišče, ko pridejo gosti in moramo hitro speči torto ter ne vem. Pri končnem preizkusu 

znanja so učenci ES največkrat podali odgovor, da jim čas hitro mineva pri igri in med 
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domačo nalogo, sledijo na obisku, med tuširanjem, ko se mi nekam mudi, med nabiranjem 

jagod mamici, med kopanjem v bazenu, med košnjo, ko grem v šolo, ko mi sestrica pravi, naj 

pohitim, ko lovim mucko, sem na vrtiljaku in skačem po pesku. Učenci KS pa so pri končnem 

preizkusu znanja največkrat podali odgovor, da jim čas nikoli hitro ne mineva, sledijo pri igri, 

med odmorom, ko se zabavam, ko moram spati, ko je pouk, ko pomagam doma, ko se vozim 

s kolesom, se igram zunaj in ne vem. Čas, ki učencem obeh skupin hitro mineva, lahko 

poenotimo z naštetimi dejavnostmi, ki so otrokom blizu (npr. igra, telovadba, odmor…). Rot 

(1973) dodaja, da vse, kar zaznavamo, zaznavamo v času in na vsako zaznavo se veže tudi 

doživljaj trajanja. Tem bolj nas to, kar zaznavamo, zanima, toliko bolj podcenjujemo resnično 

trajanje zaznave (zdi se nam, da to, kar zaznavamo, hitreje mine). Če je otroku kakšna 

aktivnost prijetna, se mu dozdeva, da je hitro minila in obratno, če mu aktivnost ni po godu, 

se mu dozdeva, da traja dolgo časa. Tudi odgovor učencev, ki se navezuje na spanje, nakazuje 

na to, da učenci še niso sposobni oceniti časa, ko spijo–zdi se jim le, da hitro mine. Na 

petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije bi učence obeh skupin pri obeh preizkusih 

znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje. Občutka minevanja časa sicer ne moremo klasificirati 

kot znanje, pač pa gre tu za razumevanje zastavljenega vprašanja in podajanje smiselnega 

odgovora. 

h) Analiza odgovorov na vprašanje »Kdaj ti čas počasi mineva?« 

Pri tem vprašanju so učenci prav tako morali poznati in razumeti pojma »čas« in »minevati«, 

da so lahko odgovorili na zastavljeno vprašanje. Glede na to, da otroci v starosti šest let čas že 

zaznavajo, pa ga težje razumejo, saj ga ne morejo neposredno opazovati. Učitelj naj zato 

poskuša učencem prikazati konkretne primere iz vsakdanjega življenja. Povemo lahko, da so 

nekateri učenci pri tem (in prejšnjem) vprašanju imeli kar nekaj težav pri odgovarjanju, saj 

niso vedeli, kaj bi odgovorili. Zato smo tem učencem pomagali z dodatnim vprašanjem, ki se 

je glasilo: »Ali kdaj počneš kakšno stvar, pa bi jo že končal, ampak moraš to še kar početi? 

Kaj takrat počneš?«. Odgovore smo vsebinsko kodirali. Učenci ES in KS so pri začetnem in 

končnem preizkusu znanja na vprašanje »Kdaj ti čas počasi mineva?« podali naslednje 

odgovore (Opomba: pri f % gre za % vseh sodelujočih učencev v posamezni skupini (N = 

16)): 
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Skupina 
Odgovori učencev – 

začetni preizkus znanja 

Frekvenca 
odgovorov – 

začetni preizkus 
znanja 

Odgovori učencev – 
končni preizkus znanja 

Frekvenca 
odgovorov – 

končni 
preizkus 
znanja 

f f % f f % 

ES 

ne vem 2 12,5 med čakanjem 4 25,0 

pri igri 2 12,5 pri igri 2 12,5 

ponoči 1 6,3 ko se ne igram 1 6,3 

pri domači nalogi 1 6,3 ko gremo v toplice 1 6,3 

na rokometu 1 6,3 med poukom 1 6,3 

v šoli 1 6,3 ko me mami ne pusti, da 
sem še zunaj 

1 6,3 

pri maši 1 6,3 ko spim 1 6,3 

v trgovini 1 6,3 med domačo nalogo 1 6,3 

preden gremo na morje 1 6,3 ko se vozim s kolesom 1 6,3 

ko izdelujemo pingvinčke v 
podaljšanem bivanju 

1 6,3 v šoli 1 6,3 

na igrišču 1 6,3 ko pišem 1 6,3 

v času podaljšanega bivanja 1 6,3 ko se dolgočasim 1 6,3 

ko moram vstati 1 6,3  

nikoli 1 6,3 

v vrtcu 1 6,3 

ko se sestrica noče igrati z 
mano 

1 6,3 

ko voda teče, teče počasi 1 6,3 

KS 

pri pouku 4 25,0 ko se dolgočasim 3 18,8 

ko sem v šoli 2 12,5 med poukom 2 12,5 

ne vem 2 12,5 pri igri 2 12,5 

med spanjem  1 6,3 med vožnjo v avtomobilu  1 6,3 

ko sem v hiši 1 6,3 v podaljšanem bivanju 1 6,3 

ko delam domačo nalogo 1 6,3 na obisku 1 6,3 

ko se ne igram 1 6,3 v šoli 1 6,3 

Včasih, ko lulam 1 6,3 med čakanjem 1 6,3 

polž leze počasi 1 6,3 ko se ne igram 1 6,3 

ko pridem iz hleva 1 6,3 ko hranim mucke 1 6,3 

ko hodim 1 6,3 zunaj 1 6,3 

ko rešujem daljše in težje 
nalogice 

1 6,3 ko jem sladoled 1 6,3 

med matematiko 1 6,3 ne vem 1 6,3 

ko kopljem zemljo 1 6,3 nikoli 1 6,3 

Preglednica 22: Podane karakteristike odgovorov na vprašanje »Kdaj ti čas počasi mineva?«  

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES največkrat podali odgovor ne vem in pri igri, 

sledijo ponoči, pri domači nalogi, na rokometu, v šoli, pri maši, v trgovini, preden gremo na 

morje, ko izdelujemo pingvinčke v podaljšanem bivanju, na igrišču, v času podaljšanega 

bivanja, ko moram vstati, nikoli, v vrtcu, ko se sestrica noče igrati z mano ter ko voda teče, 
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teče počasi. Učenci KS so pri začetnem preizkusu znanja podali naslednje odgovore: pri 

pouku, ko sem v šoli in ne vem, med spanjem, ko sem v hiši, ko delam domačo nalogo, ko se 

ne igram, včasih, ko lulam, polž leze počasi, ko pridem iz hleva, ko hodim, ko rešujem daljše 

in težje nalogice, med matematiko in ko kopljem zemljo. Pri končnem preizkusu znanja so 

učenci ES največkrat podali odgovor, da jim čas počasi mineva med čakanjem, sledijo 

odgovori pri igri, ko se ne igram, ko gremo v toplice, med poukom, ko me mami ne pusti, da 

sem še zunaj, ko spim, med domačo nalogo, ko se vozim s kolesom, v šoli, ko pišem, ko se 

dolgočasim. Učenci KS pa so pri končnem preizkusu znanja največkrat podali odgovor, da 

jim čas počasi mineva, ko se dolgočasijo, nato med poukom, pri igri, med vožnjo v 

avtomobilu, v podaljšanem bivanju, na obisku, v šoli, med čakanjem, ko se ne igram, ko 

hranim mucke, zunaj, ko jem sladoled, ne vem in nikoli. Če primerjamo odgovore pri 

vprašanju g) opazimo, da so učenci tu naštevali drugačne primere kot pri prejšnjem vprašanju 

(razen nekaterih odgovorov, npr. ne vem), torej so nekateri že sposobni opredeliti doživljanje 

hitrih in počasnih dogajanj oz. se na njihove zaznave v času že vežejo različno dolgi doživljaji 

trajanja (Rot, 1973). Bajd idr. (2006) menijo, da je pomembno tudi učenčevo zaznavanje 

sprememb, ki se nenehno pojavljajo (dan za dnem, teden za tednom) in sprememb, ki si 

sledijo v določenem zaporedju. Na ta način bodo učenci lažje in pravilneje časovno opredelili 

tudi dolgotrajnejša dogajanja, saj se doživljanje časa z izkušnjami bogati in s tem tudi 

razumevanje časa (Bezić, 1973). 

i) Analiza odgovorov na vprašanje »Ali čas na uri res teče včasih hitro in včasih počasi 

ali teče vedno enako?« 

S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti mnenje učencev, in sicer ali po njihovem mnenju čas 

na uri teče vedno enako hitro ali ne. Če je učenec podal odgovor, da čas na uri teče vedno 

enako hitro, smo mu dodelili eno točko, v nasprotnem primeru pa nič točk. Iz Grafa 5 je 

razvidno, da so učenci KS pri začetnem preizkusu znanja v večjem številu (62,5%) 

odgovarjali pravilno kot učenci ES (43,8%). Učenci ES so pri začetnem preizkusu znanja 

dobili M = 0,44 točke, učenci KS pa M = 0,63 točke, a razlike med skupinama niso statistično 

značilne (t = -1,048, α = 0,303). Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES odstotek 

pravilnih odgovorov povišali na 87,5%, kar je za 43,7 % ali še enkrat več pravilnih odgovorov 

kot pri začetnem preizkusu znanja. Učenci KS pa so pri končnem preizkusu znanja v manjšem 

številu pravilno odgovarjali (za 12,5% manj ali dva učenca manj), kar nas je presenetilo. 

Mogoče učenca nista razumela dobro vprašanja, mogoče sta odgovorila z ugibanjem in brez 

razmišljanja (končni preizkus znanja se je opravljal ob koncu šolskega leta), mogoče pa je 
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kakšen učenec KS že pri začetnem preizkusu znanja le (pravilno) ugibal in je bil zato 

posledično rezultat skupine boljši. Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES prejeli  

M = 0,88 točke, učenci KS pa M = 0,50 točke, razlike med skupinama so statistično značilne 

(t = 2,423, α = 0,023), torej so učenci ES bolj napredovali v znanju. Že Lomas (1993) je dejal, 

da brez učenčevega razumevanja koncepta kronologije ne more biti resničnega razumevanja 

sprememb, razvoja, stalnosti, napredovanja in nazadovanja. Učenci ES so, glede na dobljene 

rezultate, tekom obravnave tem, povezanih s časom, v večji meri dojeli, da čas teče vedno 

enako hitro in le naprej kot učenci KS. Mogoče lahko nekaj zaslug za to pripišemo tudi delu z 

interaktivno tablo, saj so bili učenci med delom zelo motivirani, tako pri uvajanju nove učne 

snovi preko računalniškega programa Prezi, kot tudi med utrjevanjem znanja preko e-gradiva 

Vedeževo okolje in lastnih nalog v računalniškem program Hot Potatoes. Tudi Smith (2005) 

navaja, da  interaktivna tabla motivira učence tako, da je učna ura prijetnejša in zanimivejša, 

pouk je hitrejši, zabavnejši in vznemirljivejši, kar vpliva tudi na boljše dojemanje učencev. 

Raziskava pod okriljem projekta PSWE-Primary Schools Whiteboard Expansion project 

(Becta, 2007) pa je pokazala, da je pomembna tudi dolžina poučevanja z interaktivno tablo, 

saj ta prispeva k doseganju boljših učnih rezultatov pri učencih. Na petstopenjski lestvici 

Bloomove taksonomije bi učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja, ki so pravilno 

odgovorili na zastavljeno vprašanje, uvrstili na stopnjo razumevanja, saj so ti učenci dojeli tok 

časa in njegovo kontinuiteto, kjer čas vedno teče enako hitro ter vedno le naprej.  

 

Graf 5: Uspešnost reševanja vprašanja o hitrosti časa na uri 
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Povzetek tematskega sklopa Čas 

Povzemamo glavne ugotovitve tematskega sklopa Čas glede na zastavljena vprašanja: 

a) kaj je »čas« 

Pri učencih ES je bil pri začetnem preizkusu znanja na dano vprašanje najbolj pogost odgovor 

ne vem, sledijo navajanja predvsem konkretne dejavnosti, pri končnem preizkusu znanja pa so 

učenci ES podali že bolj abstraktne odgovore, še vedno pa pojem »čas« enačijo z različnimi 

pridevniki. Pri učencih KS se je pri začetnem preizkusu (kot pri učencih ES) najpogosteje 

pojavil odgovor ne vem, sledijo odgovori v povezavi s časom ter dve konkretni dejavnosti. Pri 

končnem preizkusu znanja učencev KS pa je bil najštevilčnejši odgovor zopet ne vem, nato je 

sledilo veliko takih, ki so v tesni povezavi s pojmom čas. 

b) kako merimo čas 

Pri začetnem preizkusu znanja so imeli učenci obeh skupin enako predznanje, pri končnem pa 

so v ES dosegli boljši rezultat kot v KS. 

c) ali lahko čas ustavimo 

Med ES in KS ni bilo razlik v znanju ne pri začetnem ne pri končnem preizkusu znanja. Delež 

učencev, ki so pravilno odgovorili, se je pri končnem preizkusu znanja v obeh skupinah 

povišal. 

d) kako bi lahko ustavili čas 

Pri začetnem preizkusu znanja so tako učenci ES kot KS najpogosteje podali odgovor ne vem, 

preostali so naštevali različne ideje. Nihče izmed učencev obeh skupin pri začetnem preizkusu 

znanja ni odgovoril, da se časa ne da ustaviti. Pri končnem preizkusu znanja pa so učenci v 

večini primerov povedali, da časa v resnici ne moremo ustaviti. 

e) kaj bi se zgodilo, če bi čas lahko ustavili 

V KS je pri začetnem preizkusu znanja še enkrat več učencev kot v ES odgovorilo ne vem, 

ostali učenci so podali svoje mnenje, kaj bi se po njihovem zgodilo, če bi čas lahko ustavili. 

Pri začetnem preizkusu znanja nihče izmed učencev tako ES kot KS ni odgovoril, da časa 

pravzaprav ne moremo resnično ustaviti, pri končnem preizkusu znanja pa večina učencev ve, 

da časa v resnici ne moremo ustaviti.  

f) si že kdaj slišal rek »čas hitro teče in nič ne reče« 

Pri začetnem preizkusu znanja med KS in ES ni bilo razlik v predznanju, pri končnem 

preizkusu pa so učenci ES pokazali boljše poznavanje reka kot učenci KS.  

g) kdaj ti čas hitro mineva 

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES največkrat podali odgovor nikoli, učenci KS pa 

pri igri in nikoli, po pogostosti sledijo odgovori o vsakodnevnih dejavnostih učencev. Pri 
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končnem preizkusu znanja so učenci ES največkrat podali odgovor, da jim čas hitro mineva 

pri igri in med domačo nalogo, učencem KS pa, da jim čas nikoli hitro ne mineva, nato zopet 

sledijo odgovori o vsakodnevnih dejavnostih učencev. Odgovori učencev so bolj smiselni pri 

končnem preizkusu znanja, saj so učenci ozavestili občutek hitrega minevanja časa. 

h) kdaj ti čas počasi mineva 

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES največkrat podali odgovor ne vem in pri igri, 

učenci KS pa pri pouku, ko sem v šoli in ne vem. Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES 

največkrat podali odgovor, da jim čas počasi mineva med čakanjem, učenci KS pa, ko se 

dolgočasijo. Odgovori učencev so bolj smiselni pri končnem preizkusu znanja, saj so ti 

ozavestili občutek počasnega minevanja časa. 

i) kaj misliš, se tebi to samo zdi ali čas na uri res teče včasih hitro in včasih počasi 

Med ES in KS ni bilo razlik v predznanju, pri končnem preizkusu znanja pa so učenci ES 

dosegli boljši rezultat.  

Preverili smo še, ali obstajajo razlike v zbranih točkah pri začetnem in končnem preizkusu 

znanja za točkovana vprašanja za posamezno skupino. 

Tematski sklop: Čas skupina 
Začetni 

preizkus znanja 
Končni  

preizkus znanja 
t sig 

vprašanje b) 
ES 0,31 3,00 -22,456 0,000 

KS 0,44 0,81 -3,000 0,009 

vprašanje c) 
ES 0,50 1,00 -3,873 0,002 

KS 0,69 0,81 -0,696 0,497 

vprašanje f) 
ES 0,19 1,00 -8,062 0,000 

KS 0,38 0,75 -3,000 0,009 

vprašanje i) 
ES 0,44 0,88 -2,782 0,014 

KS 0,63 0,50 0,808 0,432 

Skupne točke tematskega sklopa 
ES 1,44 5,88 -13,498 0,000 

KS 2,13 2,88 -2,818 0,013 

Preglednica 23: Primerjava rezultatov posamezne skupine za tematski sklop Čas 

Učenci ES so pri vseh vprašanjih sklopa pri končnem preizkusu znanja izboljšali svoj rezultat, 

učenci KS pa so pri končnem preizkusu znanja pri vprašanju i) svoj rezultat poslabšali, pri 

ostalih nalogah pa izboljšali. Razlike med začetnim in končnim preizkusom znanja so 

statistično značilne pri vseh nalogah za ES, pri KS pa samo za nalogi b) in f). ES je torej 

pridobila dodatna znanja na vseh področjih sklopa Čas, medtem ko je KS pridobila znanja le 

na dveh področjih. Skupno so učenci pri začetnem preizkusu znanja v ES zbrali M = 1,44 

točk, pri končnem preizkusu znanja je M = 5,88 točke, v KS pa pri začetnem preizkusu znanja 
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M = 2,13, pri končnem preizkusu pa je M = 2,88 točke. V obeh skupinah so razlike glede na 

znanje učencev obeh preizkusov statistično značilne. Obe skupini sta torej z obravnavo teme 

napredovali, vendar pa so učenci ES v povprečju dosegli 4,44 točk več, učenci KS pa le 0,75 

točke več.  

3.4.2 Tematski sklop Preteklost in prihodnost 

Pri tem tematskem sklopu smo z vsebinskim kodiranjem ugotavljali učenčeve predstave na 

temo preteklosti in prihodnosti z vprašanji, ki so a) Kam v preteklost/prihodnost bi potoval?, 

b) Kaj bi tam videl?, c) Kako si predstavljaš življenje v preteklosti: Kako so se otroci igrali?, 

d) Kako si predstavljaš življenje v preteklosti: Kako so bili ljudje oblečeni?, e) Kako si 

predstavljaš življenje v preteklosti: Kaj so ljudje jedli? in f) Kako si predstavljaš življenje v 

preteklosti: S čim so se ljudje prevažali? Vprašanja glede preteklosti so se nanašala na 

katerokoli preteklo obdobje, saj smo učencem prikazovali primere iz različno oddaljene 

preteklosti. Pri tem tematskem sklopu ni bilo točkovanih vprašanj. 

a) Analiza odgovorov na vprašanje »Kam v preteklost/prihodnost bi potoval?« 

Učenci ES in KS so pri začetnem in končnem preizkusu znanja na vprašanje »Kam v 

preteklost/prihodnost bi potoval?« glede na število podali odgovore (Opomba: pri f % gre za 

% vseh sodelujočih učencev v posamezni skupini (N = 16)): 

Izbrano 
časovno 
obdobje 

Začetni preizkus 
znanja – ES 

Končni preizkus 
znanja – ES 

Začetni preizkus 
znanja – KS 

Končni preizkus 
znanja – KS 

Frekvenca 
Število 
učencev 

f% 
Število 
učencev 

f% 
Število 
učencev 

f% 
Število 
učencev 

f% 

Preteklost 9 56,3 15 93,8 6  37,5 10 62,4 

Prihodnost 5 31,3 1 6,3 4 25,0 3 18,8 

Ni izbrano 2 12,5 0 0,0 6 37,5 3 18,8 

Preglednica 24: Število učencev obeh skupin glede na izbrano časovno obdobje  

Učenci ES so pri začetnem preizkusu znanja največkrat izbrali potovanje v preteklost  

(56,3 %), 31,3 % učencev bi potovalo v prihodnost, dva učenca pa ne bi potovala ne v 

preteklost ne v prihodnost. Pri končnem preizkusu znanja pa bi velika večina učencev ES 

odpotovalo v preteklost (93,8 %), ena učenka pa bi potovala v prihodnost. Sklepamo lahko, da 

se je učencem po obravnavi teme preteklost dobro vtisnila v spomin, bodisi zaradi zanimivih 

obravnavanih podatkov bodisi zaradi tega, ker prihodnosti še niso doživeli. Odgovora 
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nikamor ali ne vem ni podal nihče. Že Aris idr. (1993) so dejali, da otroci v starosti pet ali šest 

let, zelo radi raziskujejo stvari okoli sebe, ki ponazarjajo življenje v preteklosti, kar se je pri 

naši raziskavi tudi potrdilo. Pri KS bi pri začetnem preizkusu največ učencev potovalo v 

preteklost (37,5 %), 4 učenci izmed 16 (25,0 %) bi potovalo v prihodnost, 6 učencev  

(37,5 %) pa ne bi potovalo nikamor. Pri končnem preizkusu znanja pa bi v KS 10 učencev 

(62,4 %) odpotovalo v preteklost, 3 učenci (18,8 %) v prihodnost, 2 učenca ne bi nikamor 

potovala, 1 učenec pa bi potoval v restavracijo s hitro prehrano (skupaj 18,8 %). Opazimo 

lahko, da so pri končnem preizkusu znanja pri obeh skupinah učenci pogosteje izbirali 

preteklost kot prihodnost, mogoče tudi zato, ker so v primerjavi s prihodnostjo o preteklosti 

veliko več slišali, videli in rokovali s starinskimi predmeti. Tomažin (1997) v svojem delu 

navaja, da otrok najprej dojame sedanjost, nato prihodnost in šele nato preteklost. Če 

upoštevamo rezultate našega eksperimenta, se z omenjeno avtorico ne moremo ravno strinjati 

glede vrstnega reda prihodnosti in preteklosti, saj je preteklost učencem bolj oprijemljiva, z 

več različnega materiala, vključno z ljudskim izročilom, kot pa prihodnost. To so učenci obeh 

skupin pri obeh preizkusih znanja pri omenjeni izbiri časovnega obdobja tudi potrdili, 

dodatno pa je naše rezultate podkrepil še Cooper (1995, v Bage, 2000), ki je jasno prikazal, da 

lahko že dve- in triletniki skozi vsakodnevne aktivnosti dojemajo preteklost. Učenci bi se s 

tem vprašanjem na petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije uvrstili na stopnjo znanja, saj 

gre tu za poznavanje posameznih dejstev in teorij o preteklosti in prihodnosti. 

b) Analiza odgovorov na vprašanje »Kaj bi tam videl?« 

Učenci ES in KS so pri začetnem in končnem preizkusu znanja na vprašanje »Kaj bi tam 

videl?« podali naslednje odgovore:  

Izbrano časovno 
obdobje 

Začetni preizkus 
znanja - ES  

Končni preizkus 
znanja - ES 

Začetni preizkus 
znanja - KS 

Končni preizkus 
znanja - KS 

Preteklost –Kaj bi 
tam videl? 

Živali: 7 učencev 
Avtomobili: 1 

Svet: 2 
Ljudje: 1 
Ne vem: 2 

Živali: 7 učencev 
Svet: 4 

Ljudje: 10 

Živali: 2 učenca 
Svet: 3 

Ljudje: 3 
Ne vem: 1 

Živali: 5 učencev 
Ljudje: 4 

Vode in reke: 1 

Prihodnost–Kaj 
bi tam videl? 

Gradovi: 1 
Svet igrač: 1 
Ne vem: 1 

Ljudje: 1 Vesolje: 1 
Ljudje: 2 
Vojska: 1 

Kaj se bo zgodilo: 1 
Živali: 1 
Roboti: 1 

Ni izbrano 2  0 3 0 

Preglednica 25: Število učencev obeh skupin glede na odgovor na vprašanje »Kaj bi tam 

videl?« 
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Učnci ES so pri začetnem preizkusu znanja pri potovanju v preteklost največkrat povedali, da 

bi tam videli živali. Od teh prevladujejo dinozavri, pri katerih jih zanimajo, kako so zgledale 

njihove kosti in gobec. Od naštetih živali sledijo tigri, levi, sloni, gorile, žirafe, zebre, mačke, 

psi… V preteklost bi potovali v Afriko, kjer jih zanima, kako je bilo tam včasih, kako 

zgledajo črnci in sloni ter kavbojci, ki se borijo med sabo. Potovali bi tudi v Ljubljano, in 

sicer jih zanima, če so v preteklosti tam živele zebre. Nato jih zanima še, kako so včasih 

zgledali stari avtomobili in pa kako so živeli ljudje, dva učenca pa sta podala odgovor ne vem. 

V prihodnost bi potovali na gradove, v svet igrač, en učenec pa ni vedel, kam v prihodnost bi 

potoval. Pri končnem preizkusu znanja je zopet prevladovala preteklost, kjer učence ES 

najbolj zanima življenje ljudi v preteklosti (oblačila, gradnja hiš, stari ljudje, grajski ljudje, 

katere stvari so ljudje uporabljali v starih časih in kaj so imeli namesto traktorja in 

kosilnice…), sledijo živali (kako so zgledali dinozavri – T-Rex, leteči plazilci, življenje 

zmajev, zmajeve jame, krokodili, opice, pande, tigri, levi…), sledi svet (kako je nastal naš 

planet, kakšen je bil včasih svet). V prihodnosti bi učenka ES videla, kaj bo delala, ko bo 

odrasla in ko bo mamica, ter kaj, ko bo umrla in bo stara 100 let. Pri učencih KS pri začetnem 

preizkusu znanja bi v preteklosti najraje videli ljudi (kako so praznovali svoj prvi rojstni dan, 

kakšni so bili kot otroci, kakšno je bilo življenje v preteklosti) in svet (v Afriko, v Slovenijo, v 

domači kraj, če je stala šola na istem mestu). Sledijo živali (prevladujejo dinozavri in 

mamuti), podan je bil en odgovor ne vem. V prihodnosti bi učenci najraje videli ljudi (sebe pri 

petnajstem rojstnem dnevu, ali bodo večji in močnejši, ali bodo zgledali stari…), sledita 

vesolje (kakšne so zvezde) in ali bo obstajala vojska. Pri končnem preizkusu bi učenci KS v 

preteklosti najpogosteje videli živali (zopet prednjačijo dinozavri, njihove kosti, sledijo 

pramiške, mamuti…), sledijo ljudje (rojstvo Jezusa, kakšni so bili včasih ljudje, ali so v 

kameni dobi ljudje imeli copate iz trave...) in kako so včasih zgledale vode in reke na našem 

planetu ter vulkani. V prihodnosti pa bi radi videli, kaj vse se bo zgodilo, če bodo ponovno 

živeli dinozavri, ali bodo obstajali roboti, enega učenca pa zanima, kako bo zgledala 

restavracija s hitro prehrano. Pri začetnem preizkusu znanja v ES dva učenca nista izbrala 

časovnega obdobja, v KS pa trije, zato pa pri končnem preizkusu ni bilo v nobeni izmed 

skupin nobenega učenca, ki ne bi izbral časovnega obdobja. Iz napisanega lahko razberemo, 

da učence zanimajo zelo različne stvari. Naj povemo, da smo med eksperimentom preko 

interaktivne table želeli s slikovnim gradivom enakovredno obravnavati tako preteklost, 

sedanjost kot prihodnost, kljub temu, da za prihodnost ni na voljo veliko slikovnega materiala, 

ki bi bil primeren za učence prvega razreda. Glede prihodnosti tudi nismo želeli, da bi 

slikovno gradivo v večji meri vplivalo na učenčeve predstave o njej, kljub temu, da otroci v 



Selko, J. (2015). Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole.  

108 

starosti med petim in sedmim letom že pričnejo razlikovati med realnostjo in fikcijo (Aris idr., 

1993). Med drugim sta tudi Stow in Haydn (2000) opazila, da vizualni prikazi izpadejo pri 

otroku kot zelo učinkoviti sprožilci glede razumevanja časa. Poleg tega so učenci ob uporabi 

slikovnega gradiva pri raziskavah na temo preteklosti dosegali dobre učne dosežke (Harnett, 

1993; Lynn, 1993; Stow, 1998; West, 1981). Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski 

lestvici Bloomove taksonomije učence obeh skupin (tiste, ki so odgovorili na vprašanje) pri 

obeh preizkusih znanja uvrstili na drugo ali tretjo stopnjo – razumevanje ali uporaba, saj 

učenec pri razumevanju usvojeno znanje že preoblikuje, tisti učenci na stopnji uporabe pa že 

podajo samostojen primer izbranega časovnega obdobja in so zmožni prenesti svoje znanje v 

nove situacije. 

c) Analiza odgovorov na vprašanje »Kako si predstavljaš življenje v preteklosti: Kako 

so se otroci igrali?« 

Učenci ES in KS so pri začetnem in končnem preizkusu znanja na vprašanje »Kako si 

predstavljaš življenje v preteklosti: Kako so se otroci igrali?« podali naslednje odgovore: 

Življenje v 
preteklosti 

Začetni preizkus 
znanja - ES  

Končni preizkus 
znanja - ES 

Začetni preizkus 
znanja - KS 

Končni preizkus 
znanja - KS 

Igra 

ne vem: 6 
malo igrač: 3 
zunaj: 2 
niso imeli igrač: 1 
drugačne igrače: 1 
z lesom: 1 
s palicami: 1 
s skledicami: 1 
sami med sabo:1  
z živalmi: 1 
lovljenje: 1 
skrivalnice: 1 
z rolko: 1 
z medvedkom: 1 

s kamenčki: 6 
lovljenje: 5  
skrivalnice: 4 
ristanc iz kamenčkov 
in vejic: 3 
sami so si izdelali 
igrače: 2 
s palicami: 2 
z vejicami: 2 
zunaj: 1 
z loki: 1 
s tarčo: 1 
z  žogo: 1 
s plastičnimi igračami: 
1 
z lesenimi igračami: 1 
s starim kolesom: 1 

ne vem: 3 
niso imeli igrač: 3 
lesene igrače: 2 
malo igrač: 1 
zunaj: 1 
drugačne igrače: 1 
rjave igrače: 1 
igrače od staršev: 1 
s kamenčki: 1  
skrivalnice: 1 
slepe miši: 1 
valjanje: 1 
različne igre: 1 

lovljenje: 6 
ne vem: 3 
z vrtavkami: 2 
s kamenčki: 1 
skrivalnice:1  
sami so si izdelali igrače: 
1 
s palicami: 1 
s piščalkami: 1 
z živalmi: 1 
mirno: 1 
s starimi igračami: 1 
plezanje: 1 
z lesenimi avtomobili: 1 
plazenje: 1 
brez igrač: 1 
z drugačnimi stvarmi: 1 
zakopali so kosti in jih 
iskali: 1 
z okroglo stvarjo:1  
z jabolkom namesto 
žoge: 1 

Preglednica 26: Število odgovorov učencev obeh skupin na vprašanje »Kako si predstavljaš 

življenje v preteklosti: Kako so se otroci igrali?« 
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Pri začetnem preizkusu znanja so učenci obeh skupin največkrat povedali, da ne vedo, s čim 

so se njihovi starši, ko so bili majhni, igrali. V nadaljevanju so učenci ES povedali, da so 

njihovi starši imeli malo igrač in da so se igrali zunaj. Sledijo odgovori, da igrač niso imeli oz. 

so bile drugačne kot te sedaj ter naštevali različne vrste iger (glej Preglednico 26). Učenci KS 

pa so poleg najpogostejšega odgovora ne vem največkrat povedali, da včasih otroci niso imeli 

igrač, če pa že, so bile lesene. Nato so naštevali še, kakšne igrače so imeli in različne vrste 

iger. Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES največkrat izpostavili igro s kamenčki, 

lovljenje in skrivalnice, nato so naštevali različne vrste igrač in iger. Učenci KS pa so pri 

končnem preizkusu znanja največkrat izpostavili igro lovljenja, sledi odgovor ne vem in zopet 

različne vrste igrač in iger. Pri učencih ES je pri začetnem preizkusu znanja 6 učencev 

odgovorilo ne vem, pri KS pa za polovico manj učencev, pri končnem preizkusu znanja pa v 

ES ni nihče izmed učencev podal odgovor ne vem, v KS pa isto število učencev kot pri 

začetnem preizkusu znanja. Skupno so pri začetnem preizkusu znanja učenci ES podali 22 

odgovorov, učenci KS 18 odgovorov, pri končnem preizkusu znanja pa so učenci ES podali 

31 odgovorov, učenci KS pa 28 odgovorov. Če primerjamo število podanih odgovorov pri 

začetnem in končnem preizkusu znanja je pri obeh skupinah torej zaznati napredek v znanju. 

Tu lahko izpostavimo eno izmed prednosti interaktivne table (Bačnik, 2008), ki smo jo 

izkoristili tudi pri ES, in to je multimedijska oz. multisenzorna predstavitev, kjer smo za vsa 

nadaljnja vprašanja tega sklopa uporabili različne vrste gradiv (slikovno, zvočno, filmsko, 

tudi e-gradivo Vedeževo okolje…) z različnimi možnostmi upravljanja z njimi. Muha in 

Mušić (2006) menita, da je e-gradivo izključno pripomoček pri izobraževanju in da tovrstno 

gradivo ne nadomešča tradicionalnega izobraževanja. Učenci ES so se zato npr. po ogledu 

igre otrok v starih časih preko interaktivne table tudi sami igrali podobno igro ali jo izdelali, 

poslušali so učiteljico, ki je v starih časih učila v šoli, ogledali so si slike o življenju v različno 

oddaljeni preteklosti ipd. Nato so preko interaktivne table reševali različne naloge v programu 

Hot Potatoes, vse na temo življenja v preteklosti. Učenci KS so življenje v preteklosti 

obravnavali večinoma preko slikovnega gradiva. Glede na odgovore učencev bi na 

petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije učence obeh skupin (tiste, ki so odgovorili na 

vprašanje) pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, saj učenec po spominu 

obnovi igre v preteklosti v približno taki obliki, kot jih je usvojil. 
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d) Analiza odgovorov na vprašanje »Kako si predstavljaš življenje v preteklosti: Kako 

so bili ljudje oblečeni?« 

Učenci ES in KS so pri začetnem in končnem preizkusu znanja na vprašanje »Kako si 

predstavljaš življenje v preteklosti: Kako so bili ljudje oblečeni?« podali naslednje odgovore: 

Življenje v 
preteklosti 

Začetni preizkus 
znanja - ES  

Končni preizkus 
znanja - ES 

Začetni preizkus 
znanja - KS 

Končni preizkus 
znanja - KS 

Oblačila 

ne vem: 6 
drugačna oblačila:4 
stara oblačila: 4 
enaka oblačila kot mi:1 
v majčkah: 1 
imeli so malo oblačil: 1 
imeli so eno obleko: 1 
posebne obleke: 1 
rjava oblačila: 1 
 

raztrgana oblačila:11 
umazana oblačila: 6 
stara oblačila: 5  
rjava oblačila: 2 
siva oblačila: 2  
belo-siva-črna 
oblačila:1 
bela oblačila: 1 
oblačila od starejših: 1 
ne vem: 1 

enaka oblačila kot 
mi: 3 
pisana oblačila: 3 
ne vem: 2 
stara oblačila: 2  
revna oblačila: 1 
raztrgana oblačila:1 
oblačila s kratkimi 
rokavi: 1  
 

raztrgana oblačila:7 
stara oblačila: 3 
premajhna oblačila: 
2 
srajce: 2 
umazana oblačila: 1 
prašna oblačila: 1  
revno: 1 
majhna oblačila: 1 
naravna oblačila: 1 
v kožo od živali: 1 
v oblačila z eno 
naramnico: 1  
ne vem: 1 

Preglednica 27: Število odgovorov učencev obeh skupin na vprašanje »Kako si predstavljaš 

življenje v preteklosti: Kako so bili ljudje oblečeni?« 

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES največkrat povedali, da ne vedo, kako so bili 

včasih ljudje oblečeni. V nadaljevanju so učenci ES povedali, da so imeli drugačna in stara 

oblačila ter našteli še nekaj primerov oblačil. Učenci KS so pri začetnem preizkusu znanja 

menili, da so imeli včasih ljudje enaka oblačila kot mi sedaj ter da so bila pisana, sledijo 

odgovori ne vem in stara oblačila ter še nekaj primerov (glej Preglednico 27). Pri končnem 

preizkusu znanja so učenci ES največkrat izpostavili raztrgana, umazana in stara oblačila, 

učenci KS pa raztrgana, stara in premajhna oblačila. Odgovor ne vem se je pri obeh skupinah 

zmanjšal pri končnem preizkusu znanja, bolj očitno pri ES. Pri obeh skupinah so na prvem 

mestu raztrgana oblačila, saj za otroke pojem star pomeni obrabljen (Bajd idr., 2006). Če 

povzamemo, so pri začetnem preizkusu znanja učenci ES podali 20 odgovorov, učenci KS 13 

odgovorov, pri končnem preizkusu pa so učenci ES podali 30 odgovorov, učenci KS pa 22 

odgovorov. Če primerjamo število podanih odgovorov pri začetnem in končnem preizkusu 

znanja opazimo, da so učenci obeh skupin pri končnem preizkusu podali več odgovorov kot 

pri začetnem preizkusu. Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski lestvici Bloomove 

taksonomije učence obeh skupin (tiste, ki so odgovorili na vprašanje) pri obeh preizkusih 
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znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, saj učenec po spominu obnovi vrste oblačil v 

preteklosti v približno taki obliki, kot jih je usvojil. 

e) Analiza odgovorov na vprašanje »Kako si predstavljaš življenje v preteklosti: Kaj so 

ljudje jedli?«  

Učenci ES in KS so pri začetnem in končnem preizkusu znanja na vprašanje »Kako si 

predstavljaš življenje v preteklosti: Kaj so ljudje jedli?« podali naslednje odgovore: 

Življenje v 
preteklosti 

Začetni preizkus 
znanja - ES  

Končni preizkus 
znanja - ES 

Začetni preizkus 
znanja - KS 

Končni preizkus 
znanja - KS 

Hrana 

ne vem: 6 
meso: 2 
jedli so enako hrano 
kot mi: 1 
jedli so drugačno 
hrano kot mi: 1 
kruh: 1 
ribe: 1 
polži: 1 
krompir: 1 
čebula: 1 
solata: 1 
zelenjava: 1 
zdrava hrana: 1 
ena in ista hrana: 1 
špageti: 1 

kruh: 14 
voda: 12 
mleko: 12 
maslo: 5  
čaj: 4 
marmelada: 3 
polenta: 2 
limonada: 1 
žganci: 1 
golaž: 1 
krvavice: 1 
meso: 1 
piškoti: 1 
krompir: 1 

ne vem: 8 
kar so si sami 
posadili: 2 
kruh: 1 
meso: 1 
zelenjava: 1 
domača hrana: 1  
mleko: 1 
polenta: 1 
riž: 1 
kaša: 1 
 

ne vem: 4 
kruh: 3 
meso: 3 
riž: 2 
med: 2 
voda: 1 
maslo: 1 
ribe:1 
krompir: 1 
isto kot mi sedaj: 1 
kar je bilo v gozdu: 1 
kar so ulovili s 
puškami: 1 
žuželke: 1 
črve: 1 
kamne: 1 

Preglednica 28: Število odgovorov učencev obeh skupin na vprašanje »Kako si predstavljaš 

življenje v preteklosti: Kaj so ljudje jedli?« 

Pri začetnem preizkusu znanja je bil pri obeh skupinah najpogostejši odgovor ne vem. V 

nadaljevanju so učenci ES povedali, da so se včasih prehranjevali z mesom, da so jedli enako 

oz. drugače kot mi sedaj ter našteli različne vrste hrane. Učenci KS so pri začetnem preizkusu 

znanja menili, da so ljudje jedli tisto hrano, ki so jo sami pridelali ter nato našteli še nekaj vrst 

hrane (glej Preglednico 28). Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES največkrat izpostavili 

kruh, vodo, mleko in maslo, učenci KS pa največkrat niso vedeli, kaj so včasih jedli, sledijo 

odgovori kruh, meso, riž in med. Odgovor ne vem se je pri obeh skupinah zmanjšal pri 

končnem preizkusu znanja, bolj očitno pri ES, kjer pri končnem preizkusu znanja ni bilo 

nobenega tovrstnega odgovora. Pri KS nas je pri končnem preizkusu znanja presenetil 

odgovor, da so se ljudje včasih prehranjevali s kamni. Verjetno je imel učenec v mislih kamen 

kot snov, iz katere so v daljni preteklosti izdelovali različne izdelke (npr. različna orodja), ki 
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so bili ljudem v pomoč pri lovljenju in pridelovanju hrane. West (1981) pa je bil prepričan, da 

pri razumevanju pojma časa veliko vlogo igrata tudi učenje in izkušnje, s čimer se povsem 

strinjamo. Tudi Bajd idr. (2006) menijo, da naj otroci ob različnih virih spoznavajo življenje v 

preteklosti, ne glede na to, kdaj v preteklosti se je kaj dogajalo in ga primerjajo z današnjim 

ter na ta način razvijajo orientacijo v času. Poole idr. (2014) dodajajo, da otrok v starosti pet 

ali šest let že začne razumeti pristop raziskovanja tako sodobnih kot tudi preteklih stvari. Pri 

začetnem preizkusu znanja so učenci ES podali 20 odgovorov, učenci KS 18 odgovorov, pri 

končnem preizkusu znanja pa so učenci ES podali 59, učenci KS pa 24 odgovorov. Če 

primerjamo število podanih odgovorov pri začetnem in končnem preizkusu znanja je pri obeh 

skupinah torej zaznati napredek v znanju, bolj očitno pri učencih ES. Glede na odgovore 

učencev bi na petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije učence obeh skupin (tiste, ki so 

odgovorili na vprašanje) pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje. 

f) Analiza odgovorov na vprašanje »Kako si predstavljaš življenje v preteklosti: S čim 

so se ljudje prevažali?« 

Učenci ES in KS so pri začetnem in končnem preizkusu znanja na vprašanje »Kako si 

predstavljaš življenje v preteklosti: S čim so se ljudje prevažali?« podali naslednje odgovore: 

Življenje v 
preteklosti 

Začetni preizkus 
znanja - ES  

Končni preizkus 
znanja - ES 

Začetni preizkus 
znanja - KS 

Končni preizkus 
znanja - KS 

Prevoz 

ne vem: 4 
s starimi avti: 3 
z avtobusom: 3 
s kamioni: 2 
z vlakom: 2 
hodili so peš: 2 
z majhnimi avti:1 
z nizkimi avti: 1 
z drugačnimi avti: 1 
s kočijo: 1 
z letalom: 1 
s konji: 1 
s kolesi: 1 

s kočijo: 13 
hodili so peš: 8 
s konji: 6 
s kolesi: 6 
s starimi avti: 2 
z voli: 1 
s tovornjaki: 1 

s starimi avti: 4 
z vozovi: 4 
s kolesi: 3 
s konji: 3 
ne vem: 3 
hodili so peš: 1 
s takimi avti, kot so 
sedaj: 1 
s kočijo: 1 
s traktorji: 1 
 

hodili so peš: 3 
s konji: 3 
s starimi avti: 3 
s vozovi: 2 
ne vem: 2 
s takimi avti, kot so 
sedaj: 1 
s kolesi: 1 
z vozički: 1 
z živalmi: 1 
s kamnom, ki je imel 
luknjo vmes in še en 
kamen, ki je imel luknjo 
vmes potem so se pa z 
nogami poganjali: 1 
težko: 1 

Preglednica 29: Število odgovorov učencev obeh skupin na vprašanje »Kako si predstavljaš 

življenje v preteklosti: S čim so se ljudje prevažali?« 
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Pri začetnem preizkusu znanja je bil pri učencih ES najpogostejši odgovor ne vem, sledijo 

odgovori s starimi avti, avtobusi, kamioni, vlakom, hodili so peš… Učenci KS so pri 

začetnem preizkusu znanja največkrat menili, da so se ljudje prevažali s starimi avti in vozovi, 

sledijo prevozi s kolesi, konji, odgovor ne vem ter še nekaj primerov prevozov (glej 

Preglednico 29). Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES največkrat izpostavili vožnjo s 

kočijo, da so ljudje hodili peš, se vozili s konji in kolesi. Učenci KS pa so pri končnem 

preizkusu največkrat izpostavili, da so ljudje včasih hodili predvsem peš, se vozili s konji in 

starimi avti ter našteli še nekaj primerov. Odgovor ne vem se je pri obeh skupinah zmanjšal 

pri končnem preizkusu znanja, bolj očitno pri ES, kjer pri končnem preizkusu ni bilo 

nobenega tovrstnega odgovora. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES podali 23 

odgovorov, učenci KS 21 odgovorov, pri končnem preizkusu znanja pa so učenci ES podali 

37 odgovorov, učenci KS pa 19 odgovorov. Če primerjamo število podanih odgovorov pri 

začetnem in končnem preizkusu znanja, je pri ES opazen napredek v znanju, pri učencih KS 

pa je število odgovorov približno isto pri obeh preizkusih znanja oz. je za malenkost manjše. 

Bajd idr. (2006) pravijo, da se otroci v starosti šest let že zavedajo nenehnega spreminjanja. 

Ko na cesti vidijo vozila, ki so starejšega tipa, so zanje stara. Starost pogosto določajo po 

videzu, zato imajo pri prepoznavanju, na primer starega vzdrževanega vozila, težave. V takih 

primerih jih usmerimo na druge kriterije za določanje starosti, npr. oblika ali notranjost 

vozila. Otroci tako ob različnih virih spoznavajo življenje v preteklosti in ga primerjajo z 

današnjim ter na ta način razvijajo orientacijo v času. Glede na odgovore učencev bi na 

petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije učence obeh skupin (tiste, ki so odgovorili na 

vprašanje) pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, kjer učenec po 

spominu obnovi različne načine prevozov v preteklosti v približno taki obliki, kot jih je 

usvojil. 

Povzetek tematskega sklopa Preteklost in prihodnost 

Povzemamo glavne ugotovitve tematskega sklopa Preteklost in prihodnost glede na 

zastavljena vprašanja: 

a) kam v preteklost/prihodnost bi potoval 

Učenci ES so pri začetnem preizkusu znanja v dobri polovici primerov izbrali potovanje v 

preteklost, slaba tretjina bi potovala v prihodnost, dva učenca ne bi potovala nikamor. Pri 

končnem preizkusu znanja pa bi velika večina učencev ES odpotovala v preteklost, ena 

učenka pa bi potovala v prihodnost, odgovora nikamor ali ne vem ni podal nihče. Pri KS bi 

pri začetnem preizkusu slaba tretjina učencev potovala v preteklost, sledi potovanje v 
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prihodnost, slaba tretjina učencev ne bi potovala nikamor. Pri končnem preizkusu znanja pa bi 

v KS dobra polovica učencev odpotovala v preteklost, petina v prihodnost, 2 učenca ne bi 

nikamor potovala, en učenec pa bi potoval v restavracijo s hitro prehrano.  

b) kaj bi tam videl 

Učenci ES so pri začetnem preizkusu znanja pri potovanju v preteklost največkrat povedali, 

da bi tam videli živali, sledita Afrika in Slovenija ter stari avtomobili in ljudje. V prihodnosti 

bi ti učenci radi videli gradove ali svet igrač. Pri končnem preizkusu znanja je v ES  

prevladovala preteklost, kjer bi si učenci ogledali življenje ljudi, sledijo živali in svet. V 

prihodnosti pa bi učenka rada videla sebe, ko bo odrasla. Pri učencih KS pri začetnem 

preizkusu znanja bi v preteklosti najraje videli ljudi in svet. V prihodnosti pa bi učenci najraje 

videli ljudi, vesolje in vojsko. Pri končnem preizkusu znanja pa bi učenci KS v preteklosti 

najraje videli živali, sledijo ljudje ter kako so včasih zgledale vode in reke na našem planetu 

ter vulkani. V prihodnosti pa bi radi videli, kaj vse se bo zgodilo, če bodo ponovno živeli 

dinozavri, ali bodo obstajali roboti, enega učenca pa zanima, kako bo zgledala restavracija s 

hitro prehrano. Pri začetnem preizkusu znanja v ES dva učenca nista izbrala časovnega 

obdobja, v KS pa trije, zato pa pri končnem preizkusu ni bilo v nobeni izmed skupin učenca, 

ki ne bi izbral časovnega obdobja.  

c) kako si predstavljaš življenje v preteklosti: kako so se otroci igrali 

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci obeh skupin največkrat povedali, da ne vedo, s čim 

so se njihovi starši, ko so bili majhni, igrali. Sledijo odgovori, da so njihovi starši imeli malo 

igrač in da so se igrali zunaj ter naštevali različne vrste iger. Učenci KS pa so poleg 

najpogostejšega odgovora ne vem največkrat povedali, da včasih otroci niso imeli igrač, če pa 

že, so bile te lesene. Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES največkrat izpostavili igro s 

kamenčki, lovljenje in skrivalnice, nato so naštevali različne vrste igrač in iger. Učenci KS pa 

so pri končnem preizkusu znanja največkrat izpostavili igro lovljenja, sledi odgovor ne vem in 

zopet različne vrste igrač in iger.  

d) kako si predstavljaš življenje v preteklosti: kako so bili ljudje oblečeni 

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES največkrat povedali, da ne vedo, kako so bili 

včasih ljudje oblečeni, sledijo odgovori, da so imeli včasih ljudje drugačna, stara oblačila ipd. 

Učenci KS so pri začetnem preizkusu znanja menili, da so imeli včasih ljudje enaka oblačila 

kot mi sedaj ter da so bila stara, pisana ipd. Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES 

največkrat izpostavili raztrgana, umazana in stara oblačila, učenci KS pa raztrgana, stara in 

premajhna oblačila. 



Selko, J. (2015). Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole.  

115 

e) kako si predstavljaš življenje v preteklosti: kaj so ljudje jedli 

Pri začetnem preizkusu znanja je bil pri obeh skupinah najpogostejši odgovor ne vem, v 

nadaljevanju so učenci ES največkrat povedali, da so se včasih prehranjevali z mesom, da so 

jedli isto oz. drugače kot mi sedaj ter našteli različne vrste hrane. Učenci KS so pri začetnem 

preizkusu znanja menili, da so ljudje jedli tisto hrano, ki so jo sami pridelali ter nato našteli še 

nekaj vrst hrane. Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES glede prehrane v preteklosti 

največkrat izpostavili kruh, vodo, mleko in maslo, učenci KS pa največkrat niso vedeli, kaj so 

včasih jedli, sledijo odgovori kruh, meso, riž in med. Odgovor ne vem se je pri obeh skupinah 

zmanjšal pri obeh preizkusih znanja, bolj očitno pri ES, kjer pri končnem preizkusu znanja ni 

bilo nobenega tovrstnega odgovora.  

f) kako si predstavljaš življenje v preteklosti: s čim so se ljudje prevažali  

Pri začetnem preizkusu znanja je bil pri učencih ES najpogostejši odgovor ne vem, sledijo 

odgovori s starimi avti, avtobusi, kamioni, vlakom, hodili so peš… Učenci KS so pri 

začetnem preizkusu znanja največkrat menili, da so se ljudje prevažali s starimi avti in vozovi, 

sledijo prevozi s kolesi, konji, odgovor ne vem ter še nekaj primerov prevozov. Pri končnem 

preizkusu znanja so učenci ES največkrat izpostavili vožnjo s kočijo, da so ljudje hodili peš, 

se vozili s konji in kolesi. Učenci KS pa so pri končnem preizkusu največkrat izpostavili, da 

so ljudje včasih hodili predvsem peš, se vozili s konji in starimi avti ter našteli še nekaj 

primerov. Odgovor ne vem se je pri obeh skupinah zmanjšal pri končnem preizkusu znanja, 

bolj očitno pri ES, kjer ni bilo nobenega tovrstnega odgovora.  

3.4.3 Tematski sklop Koledar 

Tematski sklop Koledar so sestavljala naslednja tri vprašanja: a) kaj je koledar, b) kaj je v 

njem zapisano in c) ali znaš na koledarju poiskati svoj rojstni dan. Pri prvih dveh vprašanjih 

smo iskali skupne pojme in ugotavljali učenčeve predstave o koledarju. Vprašanje c) pa je 

bilo točkovano, pri katerem je učenec za pravilen odgovor dobil 1 točko, za napačen ali 

nepodan odgovor pa nič točk. V spodnji preglednici so prikazane opisne statistike za 

točkovano nalogo tematskega sklopa Koledar pri začetnem in končnem preizkusu znanja (za 

32 učencev obeh skupin, ki so sodelovali v raziskavi). 

 

 



Selko, J. (2015). Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole.  

116 

Tematski sklop: Koledar 

vprašanje c) Ali znaš na koledarju poiskati svoj rojstni dan? 

Začetni preizkus znanja Končni preizkus znanja 

N 32 32 

Aritmeti čna sredina 0,28 0,56 

Standardna napaka 0,08 0,09 

Mediana 0,0 1,0 

Modus 0,0 1,0 

Standardni odklon 0,46 0,50 

Varianca 0,21 0,25 

Koef. asimetrije 1,02 -0,26 

Koef. sploščenosti -1,02 -2,06 

Minimum 0 0 

Maksimum 1 1 

Preglednica 30: Opisna statistika vprašanja c) Ali znaš na koledarju poiskati svoj rojstni dan?  

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci obeh skupin skupaj v povprečju dobili M = 0,28 

točke, pri končnem preizkusu znanja pa M = 0,56 točke. Pri začetnem preizkusu znanja so 

učenci KS dosegli nekoliko boljši rezultat (31,3 %) kot učenci ES (25 %), medtem ko je pri 

končnem preizkusu znanja pravilno odgovorilo 68,8 % učencev ES in le 43,8 % učencev KS. 

Tako pri začetnem kot pri končnem preizkusu znanja je vsaj en učenec dosegel 0 ter tudi 1 

točko. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci največkrat zbrali 0 točk, pri končnem 

preizkusu pa največkrat 1 točko.  

a) Analiza odgovorov na vprašanje »Kaj je koledar?« 

Učenci ES in KS so pri začetnem in končnem preizkusu znanja na vprašanje »Kaj je 

koledar?« podali naslednje odgovore (Opomba: pri f % gre za % vseh sodelujočih učencev v 

posamezni skupini (N = 16)): 

Vprašanje Začetni preizkus 
znanja - ES  

Končni preizkus 
znanja - ES 

Začetni preizkus 
znanja - KS 

Končni preizkus 
znanja - KS 

 
 
 

Kaj je 
koledar? 

 
 
 
 
 
 
 

kaže nam dneve: 6 
kaže nam rojstni dan: 2 
pravokotne oblike: 2 
kaže nam letne čase: 1 
kaže nam mesece: 1 
kaže nam praznike: 1 
kaže nam, kdaj je kaj: 
1 
po njem pišemo: 1 
kar visi na steni: 1 
na njem so narisane 
slike: 1 

kaže nam rojstni 
dan: 7 
tisto, ki ima notri 
zapisane številke: 4 
tisto, s čimer 
merimo čas: 2 
kaže nam mesece: 2 
notri ima slike: 2 
kaže nam dneve: 1 
kaže nam tedne: 1  
kaže nam letne čase: 
1 

ne vem: 5 
kaže nam mesece: 4 
kaže nam letne čase: 
2 
kaže nam praznike: 2 
kaže nam leto: 2 
zapisane so številke: 
2 
beležka za štetje dni: 
1 
stvar namesto ure: 1 
kot ena revija, samo 

kaže nam mesece: 3 
kaže nam rojstni dan: 
2 
kaže nam leto: 2 
kaže nam dneve: 2   
knjiga: 2 
papir: 1 
kar postavimo na 
steno: 1 
kar sem dobil v vrtcu: 
1 
nekaj lepega: 1 
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Vprašanje Začetni preizkus 
znanja - ES  

Končni preizkus 
znanja - ES 

Začetni preizkus 
znanja - KS 

Končni preizkus 
znanja - KS 

 
 

 
Kaj je 

koledar? 

kaže nam, kako se 
moramo gibati: 1 
gor pogledamo 
številke: 1 
ima kvadratke: 1 
urnik: 1 
papir: 1 
predstavlja nam čas: 1 

knjigica: 1 
trd papir: 1 
z njim merimo 
dneve: 1 
 

da se odpira zgoraj in 
ne na strani: 1 
kaže nam dneve: 1 
kaže nam rojstni dan: 
1 
kar visi na steni: 1 
na njem so narisane 
slike: 1 
kaže nam, katerega 
smo: 1 
 

pravokotne oblike: 1 
kvadratne oblike: 1 
lahko ga listaš: 1 
kaže nam lunine 
mene: 1 
kaže nam šolsko leto: 
1 
kaže nam letne čase: 
1 
notri ima slike: 1 
ne vem: 1 

Preglednica 31: Podane karakteristike odgovorov na vprašanje »Kaj je koledar?« 

Pri začetnem preizkusu znanja so bili pri učencih ES trije najpogostejši odgovori, da nam 

koledar kaže dneve, rojstne dneve in da je pravokotne oblike. Sledijo odgovori, da nam kaže 

tudi letne čase, mesece in praznike ter še nekaj primerov (glej Preglednico 31). Učenci KS so 

pri začetnem preizkusu znanja največkrat odgovorili da ne vedo, kaj je koledar, ostali so 

menili, da nam kaže mesece, letne čase, leto in praznike in še nekaj ostalih primerov. Pri 

končnem preizkusu znanja so učenci ES največkrat izpostavili, da je koledar tista stvar, ki 

nam kaže, kdaj imamo rojstni dan, da so v njem zapisane številke, slike, da z njim merimo čas 

in da nam kaže mesece. Učenci KS pa so pri končnem preizkusu največkrat izpostavili, da je 

koledar tisto, kar nam kaže mesece, rojstne dneve, leta, dneve, zgleda pa kot knjiga ter našteli 

še nekaj drugih primerov. V naši raziskavi smo pri tem vprašanju želeli le ugotoviti, kakšne 

predstave imajo učenci o koledarju. Poleg izdelave razrednega stenskega koledarja v obeh 

skupinah učencev in izdelanega koledarja z rojstnimi dnevi učencev ES v Preziju, so vsi 

učenci pri preizkusu znanja izmed treh ponujenih različnih koledarjev izbrali poljubnega, ga 

prelistali in opisali s svojimi besedami. Pri končnem preizkusu znanja so učenci obeh skupin 

že uporabili bolj konkretne in natančne pojme pri opisovanju koledarja. Marentič Požarnik 

(2000) poudarja, da je učenje aktiven miselni proces, v katerem učeči sam konstruira svoje 

lastno znanje v procesu osmišljanja svojih izkušenj, ob nadgrajevanju obstoječih idej ali 

razlag ali njihovem spreminjanju. Učitelj pa mora ob tem v učencu spodbuditi proces 

aktivnega razmišljanja. Poole idr. (2014) dodajajo, da je koledar idealen način, preko katerega 

lahko otroci doživljajo včeraj, danes in jutri. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES 

podali 23 odgovorov, učenci KS 25 odgovorov, pri končnem preizkusu znanja pa so učenci 

tako ES kot KS podali 23 odgovorov. Če primerjamo število podanih odgovorov pri začetnem 

in končnem preizkusu znanja obeh skupin opazimo, da je število odgovorov približno isto pri 
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obeh preizkusih znanja. Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski lestvici Bloomove 

taksonomije učence obeh skupin (tiste, ki so odgovorili na vprašanje) pri začetnem preizkusu 

znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, kjer učenec pozna posamezna dejstva o koledarju, 

medtem ko bi pri končnem preizkusu znanja učence, ki so na vprašanje odgovorili, uvrstili na 

drugo stopnjo – razumevanje, saj so nekateri učenci opisali, kaj je koledar in kaj nam 

prikazuje. 

 

b) Analiza odgovorov na vprašanje »Kaj je v njem zapisano?« 

Učenci ES in KS so pri začetnem in končnem preizkusu znanja na vprašanje »Kaj je v njem 

zapisano?« podali naslednje odgovore (Opomba: pri f % gre za % vseh sodelujočih učencev v 

posamezni skupini (N = 16)): 

Vprašanje Začetni preizkus 
znanja - ES  

Končni preizkus 
znanja - ES 

Začetni preizkus 
znanja - KS 

Končni preizkus 
znanja - KS 

Kaj je v 
njem 

zapisano? 

številke: 9 
dnevi: 7 
slike: 4 
letni časi: 3 
meseci: 3 
rojstni dan: 2 
črke: 2 
tedni: 1 
leto: 1 
lunine mene: 1 
vreme: 1 
letnice: 1 

rojstni dan: 9 
številke: 6 
slike: 4 
dnevi: 3 
meseci: 2 
črke: 2 
besede: 1 
različne stvari: 1 
tedni: 1 
letni časi: 1 

številke: 8 
slike: 7 
meseci: 4 
letni časi: 3 
prazniki: 3 
dnevi: 3 
leto: 2 
črke: 2 
lunine mene: 1 
rojstni dan: 1 
ura: 1 
napisi: 1 

slike: 5 
leto: 4 
dnevi: 4 
številke: 4 
meseci: 2 
rojstni dan: 2 
črke: 1 
letni časi: 1 
prazniki: 1 
lunine mene: 1 

Preglednica 32: Podane karakteristike odgovorov na vprašanje »Kaj je v njem zapisano?« 

Pri začetnem preizkusu znanja sta bila pri učencih ES dva najpogostejša odgovora, da so v 

koledarju zapisane številke in dnevi, sledijo odgovori slike, letni časi, meseci, rojstni dnevi… 

(glej Preglednico 32). Učenci KS so pri začetnem preizkusu znanja največkrat odgovorili, da 

so v koledarju zapisane številke, slike, meseci, letni časi, prazniki, dnevi itd. Opazimo lahko, 

da so učenci obeh skupin pri začetnem preizkusu znanja dali na prvo mesto številke, kar kaže 

na to, da učenci vidijo v koledarju tisto, kar je konkretno (slike, številke, črke…). Pri 

končnem preizkusu znanja so učenci ES največkrat izpostavili, da so v koledarju zapisani 

rojstni dnevi, sledijo številke, slike, dnevi, meseci... Učenci KS pa so pri končnem preizkusu 

največkrat izpostavili, da so v koledarju narisane slike, zapisani pa leta, dnevi, številke, 

meseci... Zanimivo je, da so učenci KS pri končnem preizkusu znanja rojstni dan omenili le 

dvakrat, učenci ES pa kar devetkrat, čemur tak rezultat pripisujemo izdelavi in dodelavi 
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koledarja v računalniškem programu Prezi, kjer je bil rojstni dan posameznega učenca izrazito 

označen in je vseboval tudi različne elemente (npr. zvočne), delo pa je potekalo preko 

interaktivne table. Menimo, da smo na ta način, ob ustrezni uporabi virov in materialov, 

zadovoljili različne učne stile učencev ES. Tudi v raziskavi Becta (2003) so ugotovili, da 

lahko učitelji s pomočjo interaktivne table poskrbijo za različne učne stile svojih učencev, z 

vizualizacijo tehnik ali navodil pa učenci uporabijo vizualne in kinestetične dražljaje, da 

razvijejo in okrepijo svoje razumevanje. Miller in Glover (2007) ob tem dodajata, da sta z 

uporabo interaktivne table podprta predvsem vizualni in kinestetični stil učenja, Gruden 

(2010) pa meni, da z uporabo interaktivnih učnih ur interaktivna tabla omogoča učitelju 

zadovoljitev različnih učnih stilov učencev, tako kinestetičnega, vizualnega kot tudi slušnega. 

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES podali 35 odgovorov, učenci KS 36 odgovorov, 

pri končnem preizkusu znanja pa so učenci ES podali 30, učenci KS pa 25 odgovorov. 

Zanimivo se pri primerjavi števila podanih odgovorov pri začetnem in končnem preizkusu 

znanja pri obeh skupinah pojavi manjše število odgovorov pri končnem kot pri začetnem 

preizkusu znanja. Temu bi lahko pripisali predvsem utrujenost učencev (končni preizkus 

znanja se je izvajal tik pred zaključkom pouka) in lepo vreme, ko se učenci v času 

podaljšanega bivanja, ko se je končni preizkus znanja izvajal, igrajo ali pa so učenci 

enostavno težje ubesedili, kaj vidijo zapisano v koledarju. Ob upoštevanju odgovorov učencev 

bi na petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije učence obeh skupin (tiste, ki so odgovorili 

na vprašanje) pri začetnem preizkusu znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, kjer učenec 

pozna posamezne pojme, ki so zapisani v koledarju, medtem ko bi pri končnem preizkusu 

znanja učence, ki so na vprašanje odgovorili, uvrstili na drugo stopnjo – razumevanje, saj so 

učenci s svojimi besedami opisali, kaj je v koledarju zapisano. 

 

c) Analiza odgovorov na vprašanje »Znaš na koledarju poiskati svoj rojstni dan?« 

Pri orientaciji v času (preteklem, prihodnjem) se koledar uporablja kot pomožno sredstvo. Če 

čas ne bi tekel po določenih naravnih zakonitostih in ne bi bil stalen pojav, izdelava koledarja 

ne bi bila mogoča, niti se ne bi bilo mogoče v času orientirati (Bezić, 1973). To vprašanje je 

bilo za učence dokaj zahtevno, saj so morali znati delati s koledarjem ter vedeti, kdaj imajo 

rojstni dan. Pri tem ni bil dovolj le dan ali mesec, pač pa so morali vedeti oboje, da smo 

odgovor šteli kot pravilen. Pomoč smo učencem nudili glede branja, saj zapisanih mesecev na 

koledarju še niso znali prebrati. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci KS dosegli nekoliko 

boljši rezultat (31,3 %) kot učenci ES (25 %), medtem ko je pri končnem preizkusu znanja 

pravilno odgovorilo 68,8 % učencev ES in le 43,8 % učencev KS. V povprečju so pri 
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začetnem preizkusu znanja v ES dobili M = 0,25 točk, v KS pa M = 0,31, vendar razlike niso 

statistično značilne (t = -0,382, α = 0,705). Pri končnem preizkusu znanja pa so v ES v 

povprečju zbrali M = 0,69, v KS pa M = 0,44 točke, vendar tudi tu razlike med skupinama 

niso bile statistično značilne (t = 1,426, α = 0,164). Glede na odgovore učencev, ki so bili pri 

iskanju svojega rojstnega dne na koledarju uspešni, bi na petstopenjski lestvici Bloomove 

taksonomije te učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili na drugo stopnjo – 

razumevanje, saj učenec pri razumevanju snov že prevede iz ene simbolne oblike v drugo 

(npr. svoj rojstni dan zna poiskati tudi v zapisu na koledarju). 

 

Graf 6: Uspešnost reševanja vprašanja »Znaš na koledarju poiskati svoj rojstni dan?« 

Povzetek tematskega sklopa Koledar 

Povzemamo glavne ugotovitve tematskega sklopa Koledar glede na tri zastavljena vprašanja: 

a) kaj je koledar 

Pri začetnem preizkusu znanja so bili pri učencih ES trije najpogostejši odgovori, da je 

koledar tisto, kar nam kaže dneve, rojstne dneve in da je pravokotne oblike, pri končnem 

preizkusu znanja pa so največkrat izpostavili, da je koledar tisto, ki nam kaže, kdaj imamo 

rojstni dan, da so v njem zapisane številke, slike, da z njim merimo čas in da nam kaže 

mesece. Učenci KS so pri začetnem preizkusu znanja največkrat odgovorili, da ne vedo, kaj je 

koledar, ostali so menili, da nam koledar kaže mesece, letne čase, leto in praznike, pri 

končnem preizkusu znanja pa so največkrat izpostavili, da je koledar tisto, kar nam kaže 

mesece, rojstne dneve, leta in dneve. Število podanih odgovorov je približno isto pri obeh 

preizkusih znanja pri obeh skupinah, tako da o napredku v znanju ne moremo govoriti. 
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b) kaj je v njem zapisano 

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES izpostavili, da so v koledarju zapisane številke, 

dnevi, slike... pri končnem preizkusu znanja pa so izpostavili, da so v koledarju zapisani 

rojstni dnevi, sledijo številke, slike… Učenci KS so pri začetnem preizkusu znanja največkrat 

odgovorili, da so v koledarju zapisane številke, slike, meseci itd., pri končnem preizkusu 

znanja pa, da so v koledarju narisane slike, zapisani pa leta, dnevi, številke… Učenci obeh 

skupin so pri začetnem preizkusu znanja dali na prvo mesto številke, kar kaže na konkretnost 

zapisanega v koledarju. Pri končnem preizkusu znanja so učenci KS rojstni dan omenili le 

dvakrat, učenci ES pa kar devetkrat. Če primerjamo število podanih odgovorov pri začetnem 

in končnem preizkusu znanja obeh skupin, opazimo, da se je število odgovorov pri končnem 

preizkusu znanja zmanjšalo v obeh skupinah, torej napredka v znanju ni opaziti. 

c) znaš na koledarju poiskati svoj rojstni dan 

Učenci ES so po obravnavi tematskega sklopa Koledar pri vprašanju c) bolje napredovali v 

znanju kot učenci KS. 

 

Primerjali smo še, ali obstajajo statistično značilne razlike v posamezni skupini med začetnim 

in končnim preizkusom znanja pri vprašanju c) Ali znaš na koledarju poiskati svoj rojstni 

dan? 

Tematski 
sklop: Koledar 

skupina 
Začetni preizkus 

znanja 
Končni 

preizkus znanja 
t sig 

vprašanje c) 
ES 0,25 0,69 -3,416 0,004 
KS 0,31 0,44 -1,000 0,333 

Preglednica 33: Primerjava rezultatov posamezne skupine za vprašanje c) Ali znaš na 

koledarju poiskati svoj rojstni dan?  

Izkazalo se je, da so statistično značilne razlike pri ES, kjer so pri začetnem preizkusu znanja 

zbrali povprečno M = 0,25 točke, pri končnem preizkusu znanja pa M = 0,69 točke. Pri KS 

razlike med začetnim in končnim preizkusom niso statistično značilne. 

3.4.4 Tematski sklop Rojstni dan 

Tu nas je zanimalo, ali učenci vedo, a) kdaj imajo rojstni dan, b) v katerem letnem času je 

njihov rojstni dan, c) ali bo prej pomlad ali njihov rojstni dan (glede na datum preizkusa 

znanja), d) ali bo šel  učenec prej v 2. razred ali bo prej njegov rojstni dan (glede na datum 
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preizkusa znanja), e) koliko je učenec star, f) koliko je bil star prejšnje leto (lani) ter g) koliko 

bo star naslednje leto? Vsa vprašanja so bila točkovana, in sicer po sistemu 1 točka za 

pravilen odgovor in 0 točk za napačen oz. brez odgovora.  

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci največ točk zbrali pri vprašanju e) (M = 0,97 točke), 

najmanj pa pri vprašanju a) (M = 0,34 točke). Pri končnem preizkusu znanja so največ točk 

zbrali pri vprašanju e) (M = 1,00), najmanj pa ponovno pri vprašanju a) (M = 0,66). Največji 

napredek so učenci dosegli pri vprašanjih a) in b), kjer so v povprečju napredovali za 0,31 

točke. Pri vprašanju c) so imeli v povprečju pri obeh preizkusih znanja enako število točk. Pri 

vseh vprašanjih, tako pri začetnem preizkusu, kot tudi pri končnem so učenci dosegli tako 0 

kot 1 točko, le pri vprašanju e) pri končnem preizkusu znanja nihče ni ostal brez točk. Skupno 

so v tem sklopu učenci pri začetnem preizkusu znanja dobili v povprečju M = 5,03 točke, pri 

končnem pa M = 5,94 točke, torej so napredovali za 0,91 točke. Pri vprašanjih a) in b) je bila 

pri začetnem preizkusu znanja najpogostejša vrednost 0 točk, pri vseh ostalih vprašanjih (pri 

začetnem in končnem preizkusu znanja) pa je bila najpogostejša vrednost 1 točka. Skupno so 

pri začetnem preizkusu znanja učenci največkrat dosegli 5 točk, pri končnem preizkusu znanja 

pa vse možne točke. V spodnji preglednici so prikazane opisne statistike za posamezne 

točkovane naloge tematskega sklopa Rojstni dan pri začetnem in končnem preizkusu znanja 

(za 32 učencev obeh skupin, ki so sodelovali v raziskavi).  

Tematski sklop:  
Rojstni dan 

vprašanje a) vprašanje b) vprašanje c) vprašanje d) vprašanje e) vprašanje f) vprašanje g) skupaj 
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N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Aritmeti čna sredina 0,34 0,66 0,47 0,78 0,78 0,78 0,72 0,81 0,97 1,00 0,84 0,94 0,91 0,97 5,03 5,94 

Standardna napaka 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,03 0,00 0,07 0,04 0,05 0,03 0,28 0,21 

Mediana 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 6,0 

Modus 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 7,0 

Standardni odklon 0,48 0,48 0,51 0,42 0,42 0,42 0,46 0,40 0,18 0,00 0,37 0,25 0,30 0,18 1,60 1,16 

Varianca 0,23 0,23 0,26 0,18 0,18 0,18 0,21 0,16 0,03 0,00 0,14 0,06 0,09 0,03 2,55 1,35 

Koef. asimetrije 0,69 -0,69 0,13 -1,43 -1,43 -1,43 -1,02 -1,68 -5,66 / -1,99 -3,80 -2,93 -5,66 -1,17 -0,79 

Koef. sploščenosti -1,63 -1,63 -2,12 0,04 0,04 0,04 -1,02 0,88 32,00 / 2,08 13,23 7,00 32,00 2,19 -0,31 

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

Maksimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 

Preglednica 34: Opisna statistika posameznih nalog tematskega sklopa Rojstni dan (vprašanja 

so zapisana zgoraj) 



Selko, J. (2015). Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole.  

123 

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES v največji meri zbrali 5 točk, sledijo tisti, ki so 

zbrali 4 oz. 6 točk. Nihče v ES ni dobil 1 ali 3 točk. V KS so v največji meri zbrali 5 točk, 

sledijo tisti, ki so dobili vse točke (7). V KS so dobili najmanj 2 točki, nihče pa ni dosegel 3 

točk. Pri končnem preizkusu znanja nihče izmed učencev obeh skupin ni dobil 0, 1 ali 2 točk. 

Učenci ES so dobili najmanj 4 točke, več kot polovica jih je zbrala vse možne točke. Učenci 

KS so dobili najmanj 3 točke, vse možne točke je dobilo 31,3 % učencev KS. Pri začetnem 

preizkusu znanja so v ES v povprečju dosegli M = 4,75 točke, v KS pa M = 5,31 točke, 

vendar razlike niso statistično značilne (t = -0,997, α = 0,327). Pri končnem preizkusu znanja 

so v ES dosegli M = 6,25, v KS pa M = 5,63 točke, vendar tudi tokrat razlike niso statistično 

značilne (t = 1,555, α = 0,130). Med ES in KS torej ni razlik ne v predznanju, ne v končnem 

preizkusu znanja. Ta tematski sklop je imel povprečni indeks težavnosti (iт) iт = 84,8 %, kar 

pomeni, da je bila naloga za učence med lažjimi oz. druga najlažja, hkrati pa je izračunani iт 

izven sprejemljivega območja (iт med 30% in 70%). Izračunani indeks diskriminativnosti 

(iᴅ), ki nam pove, ali naloga razločuje med učno bolj ali manj uspešnimi učenci, je bil pri tem 

tematskem sklopu iᴅ = 23,5 %, kar je še sprejemljivo (iᴅ > 20 %). 

 

Graf 7: Uspešnost reševanja tematskega sklopa Rojstni dan glede na število možnih točk  

a) Analiza odgovorov na vprašanje »Kdaj imaš rojstni dan?« 

Učencu smo za pravilen odgovor šteli, če je pravilno povedal svoj rojstni datum, se pravi dan 

in mesec, a brez letnice. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci KS dosegali nekoliko boljši 

rezultat kot učenci ES, vendar pa so pri končnem preizkusu znanja učenci ES v večji meri 

dosegli 1 točko (75,0 %) kot pa v KS (56,3 %). Učenci KS so v povprečju pri začetnem 
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preizkusu znanja zbrali nekoliko več točk (M = 0,38) kot učenci ES (M = 0,31), vendar 

razlike niso statistično značilne (t = -0,361, α = 0,721). Pri končnem preizkusu znanja pa so v 

povprečju več točk zbrali učenci ES (M = 0,75) kot KS (M = 0,56), vendar razlike prav tako 

niso statistično značilne (t = 1,103, α = 0,279). Med ES in KS torej ni razlik ne v začetnem, ne 

v končnem preizkusu znanja. Aris idr. (1993) trdijo, da je pomembna predvsem učenčeva 

izkušnja, zato naj bi v prvih letih šolanja obravnavali čas bližnje preteklosti, med katere sodi 

tudi praznovanje rojstnega dne, pri tem pa uporabljali ustne vire, fotografije, predmete ter se 

osredotočili na območje, kjer se šola nahaja, družino, dom in šolo. Bezić (1973) ob tem 

dodaja, da z učenčevim opisovanjem svoje dejavnosti in dejavnosti drugih oseb v teku dneva, 

v tednu in različnih časovnih intervalih (tudi tu sodi rojstni dan) prepoznavajo čas, spoznavajo 

različne časovne intervale in razmerja med posameznimi časovnimi enotami (torej, koliko dni 

traja posamezni rojstni dan, na koliko časa imamo rojstni dan ipd.). Učenci, ki so na vprašanje 

pri kateremkoli preizkusu znanja pravilno odgovorili, bi se na petstopenjski lestvici Bloomove 

taksonomije uvrstili na stopnjo znanja, saj po spominu obnovijo datum rojstnega dne v 

približno taki obliki, kot so ga usvojili. 

 

Graf 8: Uspešnost reševanja vprašanja »Kdaj imaš rojstni dan?« 

b) Analiza odgovorov na vprašanje »V katerem letnem času je tvoj rojstni dan?« 

Pri tem vprašanju smo se glede pravilnosti odgovora za posameznega učenca orientirali glede 

na datum preizkusa znanja. Tu so učenci že morali poznati pojem letni čas in kdaj imajo 

rojstni dan, kar je marsikomu povzročalo težave. Novak idr. (2003) pravijo, da preden želimo 

otroke naučiti nekaj novega, moramo poznati njihovo razlago za že pridobljene pojme in 

dejstva. Poznati moramo njihovo zamisel o določeni vsebini ali pojavu ter se seznaniti z 
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otrokovimi osebnimi razlagami o določenem pojavu ali procesu. To smo storili z začetnim 

preizkusom znanja. Cencič in Cencič (2002) ugotavljata, da mora učitelj poznati tudi razvojne 

poti, po katerih se pojmi razvijajo v glavah učencev. Pomembno je, da učitelj ve, kdaj in kako 

se učenci pojmov učijo, saj način poučevanja vpliva na to, kako bodo učenci pojme razumeli, 

uporabljali ali vključili v svoje obstoječe izkušnje. Pri začetnem preizkusu znanja so boljši 

rezultat dosegli učenci KS, kjer je točko dobila več kot polovica učencev (56,3 %), s čimer se 

je potrdil rezultat začetnega preizkusa znanja KS pri prejšnjem vprašanju (a)). Pri končnem 

preizkusu znanja pa je bilo ravno obratno, saj so boljši rezultat dosegli učenci ES (81,3 %). 

Pri začetnem preizkusu znanja so več točk zbrali v KS (M = 0,56) kot v ES (M = 0,38), 

razlike niso statistično značilne (t = -1,048, α = 0,303). Pri končnem preizkusu znanja pa so 

več točk zbrali v ES (M = 0,81) kot v KS (M = 0,75), vendar razlike prav tako niso statistično 

značilne (t = 0,415, α = 0,681). Med ES in KS ni razlik ne v začetnem, ne v končnem 

preizkusu znanja. Učenci, ki so na vprašanje pri kateremkoli preizkusu znanja pravilno 

odgovorili, bi se na petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije uvrstili na stopnjo 

razumevanja, saj morajo svoje znanje o rojstnem dnevu že prevesti v drugo obliko (glede na 

letne čase), tisti učenci, ki pa so na vprašanje odgovorili napačno pri kateremkoli preizkusu 

znanja, pa bi uvrstili na stopnjo znanja. 

 

Graf 9: Uspešnost reševanja vprašanja »V katerem letnem času je tvoj rojstni dan?« 

c) Analiza odgovorov na vprašanje »Ali bo prej pomlad ali tvoj rojstni dan?« 

Pri tem vprašanju smo se glede pravilnosti odgovora za posameznega učenca orientirali glede 

na datum preizkusa znanja. Presenetilo nas je, da so bili rezultati pri obeh preizkusih v obeh 

skupinah popolnoma enaki, v obeh primerih je med učenci ES pravilno odgovorilo  
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81,3 %, med učenci KS pa 75,0 %. Pravilno je pri obeh preizkusih znanja presenetljivo veliko 

število učencev. Obstaja verjetnost, da so nekateri učenci pri odgovoru ugibali, saj so imeli  

50 % možnosti za pravilen odgovor. Pogosto se zgodi, da nas lahko besede, ki jih otrok 

uporablja, zavedejo, saj mislimo, da te besede tudi razume. Tako lahko na primer otrok 

uporabi določeno besedo, ni pa nujno, da besedo dejansko tudi razume (Marentič Požarnik, 

2000). Podobno mnenje ima tudi Norwell (2007), ki meni, da  lahko učenec sicer pravilno 

odgovori na zastavljeno vprašanje, a to še ne pomeni, da ima razvito dejansko 

konceptualizacijo, kaj njegov odgovor pomeni. V povprečju so učenci ES dosegli M = 0,81 

točke, v KS pa M = 0,75 točke, vendar razlike niso statistično značilne (t = 0,415, α = 0,681). 

Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije učence obeh 

skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, saj učenec po spominu 

obnovi podatke v približno taki obliki, kot jih je usvojil. 

 

Graf 10: Uspešnost reševanja vprašanja »Ali bo prej pomlad ali tvoj rojstni dan?« 

d) Analiza odgovorov na vprašanje »Ali boš šel prej v 2. razred ali bo prej tvoj rojstni 

dan?« 

Tudi pri tem vprašanju smo se glede pravilnosti odgovora orientirali glede na datum preizkusa 

znanja. Pri začetnem preizkusu znanja so bili nekoliko boljši učenci KS, saj jih je pravilno 

odgovorilo 75,0 %, medtem ko je v ES pravilno odgovorilo 68,8 %. Pri končnem preizkusu 

znanja pa so učenci ES bistveno izboljšali rezultat, pravilno je odgovorilo 93,8 % učencev, 

presenetljivo pa je v KS pravilno (68,8 %) odgovoril manjši delež učencev kot pa pri 

začetnem preizkusu znanja. Pri začetnem preizkusu so v povprečju bolje odgovarjali učenci 

KS (M = 0,75) kot ES (M = 0,69), razlike niso statistično značilne (t = -0,382, α = 0,705). Pri 
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končnem preizkusu znanja pa so ponovno boljši rezultat v povprečju dosegli učenci ES  

(M = 0,94) kot KS (M = 0,69), vendar razlike tudi tu niso statistično značilne (t = 1,852, α = 

0,077). Med ES in KS torej ni razlik v pridobljenih točkah pri obeh preizkusih znanja. Tudi 

pri tem vprašanju obstaja možnost, da so nekateri učenci pri odgovoru ugibali, saj so imeli  

50 % možnosti za pravilen odgovor. To lahko v veliki meri ovržemo vsaj za učence ES pri 

končnem preizkusu znanja, saj je bil rezultat pravilnih odgovorov zelo visok. Pri pouku 

spoznavanja okolja gre v prvih letih šolanja med drugim tudi za oblikovanje osnovnih 

spoznanj o posameznih časovnih enotah, med katere sodijo tudi letni časi. Da bi učenci to 

dosegli, jim je potrebno omogočiti lastno aktivnost ter jim razvijati sposobnost opazovanja in 

intelektualne sposobnosti (Marentič Požarnik, 2000). Je pa orientacija v času, tako Piaget 

(Labinowicz, 1989), odvisna tudi od otrokovega kognitivnega razvoja, Mayer (2003) pa ob 

tem ugotavlja, da lahko učitelj razvija učenčeve kognitivne sposobnosti tudi z uporabo 

multimedijske tehnologije, ki je usmerjena na učenca. Iz pridobljenih podatkov bi na 

petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja 

uvrstili na prvo stopnjo – znanje, saj ta po spominu obnovi podatke v približno taki obliki, kot 

jih je usvojil. 

 

Graf 11: Uspešnost reševanja vprašanja »Ali boš šel prej v 2. razred ali bo prej tvoj rojstni 

dan?« 

e) Analiza odgovorov na vprašanje »Koliko si star?« 

Pri začetnem preizkusu znanja so v KS pravilno odgovorili vsi učenci, v ES pa 93,8 % 

učencev, pri končnem preizkusu znanja pa so v obeh skupinah pravilno odgovorili vsi učenci. 

Pri začetnem preizkusu znanja so v KS v povprečju zbrali M = 1,00, učenci ES pa M = 0,94 
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točke, razlike niso statistično značilne (t = -1,000, α = 0,333). Pri končnem preizkusu znanja 

je ne glede na skupino M = 1,00. Med skupinama torej ni razlik v začetnem in končnem 

številu pridobljenih točk. Na petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije bi učence obeh 

skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, kjer ali po spominu 

obnovijo podatke v približno taki obliki, kot so jih usvojili, ali pa jih že poznajo in jih 

obnovijo po spominu. 

 

Graf 12: Uspešnost reševanja vprašanja »Koliko si star?« 

f) Analiza odgovorov na vprašanje »Koliko si bil star prejšnje leto (lani)?« 

Pri začetnem preizkusu znanja so bili boljši v KS, kjer je pravilno odgovorilo 93,8 % učencev, 

medtem ko jih je v ES pravilno odgovorilo 75,0 %. Pri končnem preizkusu znanja pa je delež 

pravilnih odgovorov v KS ostal enak, v ES pa se je povečal na 93,8 %, torej so učenci obeh 

skupin v enaki meri pravilno odgovorili na vprašanje. Pri začetnem preizkusu znanja so 

učenci ES v povprečju dobili manj točk (M = 0,75) kot učenci KS (M = 0,94), razlike niso 

statistično značilne (t = -1,464, α = 0,156). Pri končnem preizkusu znanja pa so učenci obeh 

skupin dobili enako točk (M = 0,94), razlike niso statistično značilne (t = 0,000, α = 1,000). 

Pri začetnem in končnem preizkusu znanja torej ni razlik med ES in KS. Na petstopenjski 

lestvici Bloomove taksonomije pa bi učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili 

na drugo stopnjo – razumevanje, saj so morali eno leto odšteti in razumeti, da so bili lani 

mlajši. 
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Graf 13: Uspešnost reševanja vprašanja »Koliko si bil star prejšnje leto (lani)?« 

g) Analiza odgovorov na vprašanje »Koliko boš star naslednje leto?« 

Pri začetnem preizkusu znanja so boljši rezultat dosegli v KS, kjer je pravilno odgovorilo  

93,8 % učencev, v ES pa 87,5 %. Pri končnem preizkusu znanja pa so v KS dosegli enak 

rezultat kot pri začetnem preizkusu znanja, medtem ko so v ES napredovali in pravilno 

odgovorili vsi učenci. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES v povprečju dobili manj 

točk (M = 0,88) kot učenci KS (M = 0,94), razlike niso statistično značilne (t = -0,591,  

α = 0,559). Pri končnem preizkusu znanja pa je v ES M = 1,00, v KS pa M = 0,94 točke, 

razlike niso statistično značilne (t = 1,000, α = 0,333). Med skupinama torej ni razlik v 

pridobljenih točkah pri začetnem in končnem preizkusu. Na petstopenjski lestvici Bloomove 

taksonomije pa bi učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili na drugo stopnjo – 

razumevanje, saj so morali eno leto prišteti in razumeti, da bodo naslednje leto starejši. 

 

Graf 14: Uspešnost reševanja vprašanja »Koliko boš star naslednje leto?« 
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Preverili smo še, koliko točk so učenci dobili skupno pri vseh treh vprašanjih o starosti lani – 

letos – naslednje leto. Učenci so lahko dosegli največ 3 točke. Pri začetnem preizkusu znanja 

je v ES 3 točke doseglo 75,0 %, v KS pa 93,8 % učencev. V ES je 6,3 % učencev takih, ki 

niso pravilno odgovorili niti na eno vprašanje, v KS takih učencev ni. Pri končnem preizkusu 

znanja pa je tako v ES kot tudi v KS vse možne točke osvojilo 93,8 % učencev. V nobeni 

skupini ni bilo učenca, ki ne bi pravilno odgovoril niti na eno vprašanje. Pri začetnem 

preizkusu znanja so v povprečju v ES zbrali M = 2,6, v KS pa M = 2,9 točke, razlike niso 

statistično značilne (t = -1,222, α = 0,234). Pri končnem preizkusu znanja pa so v obeh 

skupinah v povprečju zbrali M = 2,9 točke, razlike med skupinama ponovno niso statistično 

značilne (t = 0,447, α = 0,658).  

 

Graf 15: Uspešnost reševanja vprašanj e), f) in g) – zaporedje let 

Povzetek tematskega sklopa Rojstni dan 

Povzemamo glavne ugotovitve tematskega sklopa Rojstni dan glede na zastavljena vprašanja: 

a)  kdaj imaš rojstni dan 

 Med ES in KS ni razlik v povprečnih točkah pri začetnem oz. končnem preizkusu znanja. 

b)  v katerem letnem času je tvoj rojstni dan 

 Med začetnim in končnim preizkusom znanja ni razlik v povprečnih točkah med ES in KS. 

c)  ali bo prej pomlad ali tvoj rojstni dan 

Med začetnim in končnim preizkusom znanja ni razlik v znanju med ES in KS, obe skupini 

učencev sta glede na predznanje in končno znanje pri tem vprašanju enakovredni v znanju. 

d)  ali boš šel prej v 2. razred ali bo prej tvoj rojstni dan 

Med ES in KS ni razlik med začetnim in končnim preizkusom znanja, obe skupini učencev sta 
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glede na predznanje in končno znanje pri tem vprašanju enakovredni. 

e)  koliko si star 

Med ES in KS ni razlik med začetnim in končnim preizkusom znanja, obe skupini učencev 

sta glede na predznanje in končno znanje pri tem vprašanju enakovredni. 

f)  koliko si bil star prejšnje leto (lani) 

Tudi pri tem vprašanju razlike med ES in KS med začetnim in končnim preizkusom znanja 

niso statistično značilne, obe skupini učencev sta glede na predznanje in končno znanje pri 

tem vprašanju enakovredni. 

g)  koliko boš star naslednje leto 

Med začetnim in končnim preizkusom znanja ni razlik med ES in KS, obe skupini učencev 

sta glede na predznanje in končno znanje pri tem vprašanju enakovredni. 

 

Preverili smo še, ali obstajajo statistično značilne razlike v posamezni skupini med začetnim 

in končnim preizkusom znanja.  

Tematski sklop: Rojstni 
dan 

skupina 
Začetni preizkus 

znanja 
Končni preizkus 

znanja 
t sig 

vprašanje a) 
ES 0,31 0,75 -3,416 0,004 

KS 0,38 0,56 -1,861 0,083 

vprašanje b) 
ES 0,38 0,81 -3,416 0,004 

KS 0,56 0,75 -1,379 0,188 

vprašanje c) 
ES 0,81 0,81 0,000 1,000 

KS 0,75 0,75 0,000 1,000 

vprašanje d) 
ES 0,69 0,94 -1,732 0,104 

KS 0,75 0,69 0,436 0,669 

vprašanje e) 
ES 0,94 1,00 -1,000 0,333 

KS 1,00 1,00 * * 

vprašanje f) 
ES 0,75 0,94 -1,861 0,083 

KS 0,94 0,94 * * 

vprašanje g) 
ES 0,88 1,00 -1,464 0,164 

KS 0,94 0,94 * * 

Skupne točke tematskega 
sklopa 

ES 4,75 6,25 -3,586 0,003 

KS 5,31 5,63 -1,046 0,312 

* ni mogoče izračunati, ker je standardna napaka razlike enaka 0 

Preglednica 35: Primerjava rezultatov posamezne skupine za tematski sklop Rojstni dan 

Statistično značilne razlike so se pokazale le pri ES za vprašanja a), b) in skupni rezultat 

sklopa, torej lahko trdimo, da učenci ES pri končnem preizkusu znanja bolje vedo, kdaj in v 

katerem letnem času je njihov rojstni dan kot pri začetnem preizkusu znanja. Pri vprašanju a) 

so učenci v ES napredovali za 0,44 točke, pri vprašanju b) pa prav tako za 0,44 točke. Skupno 
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so v tem sklopu v ES napredovali za 1,50 točke, v KS pa za 0,31 točke, vendar razlike med 

začetnim in končnim preizkusom znanja pri KS niso statistično značilne.  

3.4.5 Tematski sklop Mesec 

V ta sklop je bilo vključenih pet vprašanj: a) koliko mesecev je v enem letu, b) znaš našteti 

mesece, c) ali so vsi meseci v letu enako dolgi, d) veš, kateri je najkrajši mesec v letu in e) 

koliko dni ima najkrajši mesec? Vsa vprašanja so bila točkovana. Vprašanja a), c), d) in e) so 

bila točkovana po sistemu 0 točk za napačen oz. brez odgovora, 1 točka pa za pravilen 

odgovor. Pri vprašanju b) pa je učenec dobil 1 točko za vsak pravilno našteti mesec (1 – 12 

točk) oz. 0 točk, če ni naštel nobenega meseca, dodatno točko pa je učenec dobil, če je naštel 

vseh 12 mesecev v pravilnem vrstnem redu. Pri tem vprašanju je bilo torej možnih največ 13 

točk. V spodnji preglednici so prikazane opisne statistike za posamezne točkovane naloge 

tematskega sklopa Mesec pri začetnem in končnem preizkusu znanja (za 32 učencev obeh 

skupin, ki so sodelovali v raziskavi).  

Tematski sklop:  
Mesec 

vprašanje a) vprašanje b) 
vprašanje b) - 

vrstni red 
vprašanje c) vprašanje d) vprašanje e) skupaj 
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N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Aritmeti čna sredina 0,09 0,56 3,03 7,34 0,00 0,47 0,69 0,81 0,16 0,59 0,13 0,44 4,09 10,22 

Standardna napaka 0,05 0,09 0,55 0,85 0,00 0,09 0,08 0,07 0,07 0,09 0,06 0,09 0,70 1,16 

Mediana 0,0 1,0 2,0 8,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 11,0 

Modus 0,0 1,0 2,0 12,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 17,0 

Standardni odklon 0,30 0,50 3,13 4,79 0,00 0,51 0,47 0,40 0,37 0,50 0,34 0,50 3,95 6,58 

Varianca 0,09 0,25 9,77 22,94 0,00 0,26 0,22 0,16 0,14 0,25 0,11 0,25 15,57 43,27 

Koef. asimetrije 2,93 -0,26 1,31 -0,24 / 0,13 -0,85 -1,68 1,99 -0,40 2,38 0,26 1,58 -0,20 

Koef. sploščenosti 7,00 -2,06 0,84 -1,73 / -2,12 -1,37 0,88 2,08 -1,97 3,91 -2,06 1,93 -1,79 

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Maksimum 1 1 11 12 0 1 1 1 1 1 1 1 15 17 

Preglednica 36: Opisna statistika posameznih nalog tematskega sklopa Mesec (vprašanja so 

zapisana zgoraj) 

Ker vprašanje b) zaradi večjega števila možnih točk ni bilo primerljivo z ostalimi vprašanji, 

smo povprečno vrednost (MZPZ = 3,03, MKPZ = 7,34) delili z največjim številom točk (12) in 

tako dobili enako razmerje kot pri ostalih vprašanjih (MZPZ = 0,25, MKPZ = 0,61). Pri 

začetnem preizkusu znanja so učenci največ točk dosegli pri vprašanju c) (M = 0,69), najmanj 
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pa pri vprašanju b) za pravilen vrstni red mesecev (M = 0,00), sledi vprašanje a) (M = 0,09). 

Pri končnem preizkusu znanja so največ točk dosegli pri vprašanju c) (M = 0,81), najmanj pa 

pri vprašanju e) (M = 0,44). Skupno so učenci pri začetnem preizkusu znanja dosegli  

M = 4,09 točk, pri končnem pa M = 10,22 točk. Učenci so z obravnavo teme najbolj 

napredovali pri vprašanjih a) in b – vrstni red) (za 0,47 točke), najmanj pa pri vprašanju c) (za 

0,13 točke). Skupno so napredovali za 6,13 točke. Pri vseh nalogah (pri obeh preizkusih 

znanja) so učenci dosegli tudi 0 točk, le skupno pri končnem preizkusu znanja so dosegli 

najmanj 1 točko. Pri vprašanju b) pri začetnem preizkusu znanja nihče ni dosegel vseh možnih 

točk, prav tako ni pri začetnem preizkusu znanja nihče dobil dodatne točke za pravilen vrstni 

red vseh mesecev. Skupno so pri začetnem preizkusu znanja v sklopu dosegli največ 15 točk 

od 17 možnih. Največkrat se je 0 točk ponovilo pri vprašanjih a) pri začetnem preizkusu 

znanja, b) vrstni red pri obeh preizkusih znanja, d) pri začetnem preizkusu znanja in e) pri 

obeh preizkusih znanja. Vse možne točke so največkrat dobili pri vprašanju a) pri končnem 

preizkusu znanja, b) pri končnem preizkusu znanja, c) pri obeh preizkusih znanja, d) pri 

končnem preizkusu znanja in skupno pri končnem preizkusu znanja. Pri vprašanju b) pri 

začetnem preizkusu znanja so največkrat dobili 2 točki, skupno pri začetnem preizkusu znanja 

pa prav tako 2 točki. 

 

Graf 16: Uspešnost reševanja tematskega sklopa Mesec glede na število možnih točk  

Pri začetnem preizkusu znanja so v ES v največji meri dobili 2 točki (37,5 %), sledi 1 oz. 7 

točk (12,5 %). V ES so pri začetnem preizkusu znanja dobili od 0 do največ 10 točk. V KS so 

v največji meri dobili 2 točki (31,3 %), sledijo 3 točke (25,0 %). Učenci KS so dobili od 0 do 
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največ 15 točk. Pri končnem preizkusu znanja pa je več kot polovica (56,3 %) učencev ES 

dobila vse možne točke, medtem ko je v KS takih le 6,3 %. Učenci KS so v največji meri pri 

končnem preizkusu znanja zbrali 1 točko (25,0 %). Učenci ES so zbrali od 6 do 17 točk, 

učenci KS pa od 1 do 17 točk. Pri začetnem preizkusu znanja so v ES zbrali povprečno  

M = 3,69 točk, v KS pa M = 4,50 točke, vendar razlike niso statistično značilne (t = -0,576,  

α = 0,569). Pri končnem preizkusu znanja pa so v ES zbrali povprečno M = 14,75, v KS pa  

M = 5,69 točk, razlike so statistično značilne (t = 5,366, α = 0,000). Medtem ko razlik v 

predznanju med ES in KS ni bilo, pa so se razlike med skupinama pojavile pri končnem 

preizkusu znanja, in sicer je boljše rezultate dosegla ES. 

Ta tematski sklop je imel izmed vseh sklopov najmanjši indeks težavnosti (iт) iт = 55,7 %, 

kar pomeni, da so bila vprašanja tega sklopa za učence najtežja, hkrati pa je izračunani iт v 

sprejemljivem območju (iт med 30% in 70%). Izračunani indeks diskriminativnosti (iᴅ), ki 

nam pove, ali naloga razločuje med učno bolj ali manj uspešnimi učenci, je bil pri tem 

tematskem sklopu najvišji, in sicer iᴅ = 87,0 %, torej je ta sklop najbolj razločeval med učno 

bolj ali manj uspešnimi učenci. 

a) Analiza odgovorov na vprašanje »Koliko mesecev je v enem letu?« 

Tu je bil zahtevan odgovor 12 mesecev. Učenci so morali poznati in razumeti dva njim dokaj 

abstraktna pojma, mesec in leto. Iz Grafa 17 lahko vidimo, da pri začetnem preizkusu znanja 

ni nihče v ES pravilno odgovoril na vprašanje, medtem ko je v KS pravilno odgovorilo  

18,8 % učencev. V ES torej nihče ni vedel, da imamo v letu 12 mesecev. Učenci ES so pri 

začetnem preizkusu znanja med napačnimi odgovori povedali, da je v enem letu: en, trije, pet, 

osem, dvajset, enaindvajset, trideset, petdeset, petinpetdeset in več kot sto mesecev ter 

odgovor ne vem; učenci KS pa so našteli, da je v enem letu: pet, sedem, petnajst, enaintrideset 

in sto mesecev ter odgovor ne vem. Pri končnem preizkusu znanja pa je situacija ravno 

obratna, saj je pravilno odgovorilo kar 93,8 % učencev ES, medtem ko je v KS delež učencev, 

ki so pravilno odgovorili na vprašanje ostal enak kot pri začetnem preizkusu znanja. Učenci 

ES so pri končnem preizkusu znanja med napačnima odgovoroma povedali, da je v letu deset 

mesecev in odgovor ne vem, učenci KS pa, da je v enem letu en, dva, trije, sedem, devet, 

deset, dvajset mesecev ter odgovor ne vem. Učenci ES so torej vidno napredovali v znanju o 

številu mesecev v letu, učenci KS pa dodatna znanja niso pridobili. Učenci ES so pri 

začetnem preizkusu znanja v povprečju dosegli M = 0,00 točk, učenci KS pa M = 0,19, 

vendar razlike niso statistično značilne (t = -1,861, α = 0,083). Pri končnem preizkusu znanja 
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pa so v ES dosegli boljši rezultat (M = 0,94) kot učenci KS (M = 0,19), razlike so statistično 

značilne (t = 6,325, α = 0,000). V predznanju ni bilo razlik med skupinama, se pa kažejo 

razlike pri končnem preizkusu znanja, ko boljše rezultate dosega ES. Chinn in Brewer (1993, 

v Glažar in sod., 2005) sta ugotovila, da v procesu oblikovanja novih pojmov učenci reagirajo 

na različne načine, med drugim, da imajo nove podatke za neveljavne in tako ostane osnovni 

pojem nedotaknjen ter da redko zamenjajo obstoječe pojme z novimi, kar se je lahko pri 

končnem preizkusu znanja zgodilo tudi pri učencih KS. Iz zbranih rezultatov bi na 

petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja 

uvrstili na prvo stopnjo – znanje, saj po spominu obnovijo podatke v približno taki obliki, kot 

so jih usvojili. 

 

Graf 17: Uspešnost reševanja vprašanja »Koliko mesecev je v enem letu?« 

b) Analiza odgovorov na vprašanje »Znaš našteti mesece?« 

Pri začetnem preizkusu znanja so v ES v največji meri našteli 2 meseca (31,3 %), sledi 1 

mesec oz. noben (18,8 %). V ES so pri začetnem preizkusu znanja zbrali največ 8 točk. V KS 

so v največji meri našteli 2 meseca (31,3 %), največ pa so našteli 11 mesecev (12,5 %). Pri 

končnem preizkusu znanja je v ES več kot polovica (75,0 %) učencev naštela vseh 12 

mesecev, medtem ko je v KS takih le 18,8 % učencev. V ES so zbrali najmanj 3 točke, v KS 

pa so nekateri učenci dobili tudi 0 točk (18,8 %). Ker smo pri prejšnjem vprašanju za odgovor 

dobili le število mesecev v letu, smo s tem vprašanjem želeli nadgraditi prejšnjega in 

preveriti, ali učenci razumejo pojem oz. vedo, kaj je mesec in koliko jih bodo znali našteti. 

Dobljeni rezultat potrjuje rezultat vprašanja a), kjer so učenci znotraj ES pri začetnem 

preizkusu znanja dosegali nizek rezultat, pri končnem preizkusu pa dokaj visok, učenci KS pa 
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so z rezultatom pri obeh preizkusih znanja približno enako uspešni. Pri tem vprašanju se pri 

KS pojavi razlika pri naštevanju vseh 12 mesecev, kjer pri začetnem preizkusu znanja ni nihče 

naštel vseh 12 mesecev, pri končnem preizkusu znanja pa je to storilo 18,8 % učencev. Pri 

začetnem preizkusu znanja so v ES v povprečju našteli M = 2,81 mesecev, učenci KS pa  

M = 3,25. Razlike niso statistično značilne (t = -0,390, α = 0,699). Pri končnem preizkusu 

znanja pa so učenci ES našteli M = 10,31 mesecev, učenci KS pa M = 4,38 mesecev. Razlike 

med skupinama so statistično značilne (t = 4,440, α = 0,000). V predznanju med skupinama ni 

razlik, pri končnem preizkusu znanja pa imajo boljše znanje učenci ES. Pri učenju novih 

pojmov (v našem primeru mesecev) je potrebno poudariti (Marentič Požarnik, 2003), da se jih 

ne učimo ločeno, ampak jih povežemo v mreže organiziranega znanja, ki je del naših teorij in 

pojmovanj o svetu. V našem primeru ne učimo učencev posameznih imen mesecev oz. jih 

nanje navajamo, pač pa jih povežemo v celoto (npr. združimo mesece po letnih časih, v 

celotno leto…). Večja, kot je mreža povezanih pojmov, širše je znanje, bolj kot so povezave 

prepletene, globlje je znanje, ter bolj kot so pojmi diferencirani, trdnejše je znanje (prav tam). 

Še vedno pa velja, da ni pomembna količina posredovanih informacij, ampak da je v ospredju 

razumevanje pojmov (Marentič Požarnik, 2000). Na petstopenjski lestvici Bloomove 

taksonomije pa bi učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – 

znanje, saj po spominu obnovijo podatke v približno taki obliki, kot so jih usvojili. 

 

Graf 18: Uspešnost reševanja vprašanja »Znaš našteti mesece?« 
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Poleg mesecev, ki so jih učenci našteli, smo dodatno preverili še, koliko izmed njih je naštelo 

vse mesece v letu v pravilnem vrstnem redu. Pri začetnem preizkusu znanja ne v KS, ne v ES 

ni nihče naštel (vseh) mesecev v pravilnem vrstnem redu. Pri končnem preizkusu znanja je 

točko za pravilen vrstni red dobilo 75,0 % učencev ES in 18,8 % učencev iz KS. Tak rezultat 

lahko delno verjetno pripišemo tudi delu z interaktivno tablo, saj smo poleg izdelave 

klasičnega koledarja v obeh skupinah, pri učencih ES izdelali koledar (z otroškimi motivi in 

posebej označenimi rojstnimi dnevi otrok za posamezni mesec) tudi s pomočjo računalniškega 

programa Prezi, zraven pa vključili še pesmice (npr. ljudska Kdor meseca januarja rojen 

je…), da so si učenci mesece v letu čimbolj vtisnili v spomin. Na tak način smo spodbudili 

različne učne stile učencev, saj multimedijskost interaktivne table omogoča »nagovarjanje« 

učencev z različnimi stili zaznavanja (Smith in drugi, 2005). Wall, Higgins in Smith (2005, v 

Ellerani, b. d.) so v svoji raziskavi ugotovili, da poučevanje preko interaktivne table najbolj 

odgovarja vizualnim in verbalnim stilom, Solvi (2004, v Ellerani, b. d.) pa zagotavlja, da 

interaktivna tabla vključuje tudi učence s kinestetičnim stilom. Geiser (2010) še ugotavlja, da 

z izdelavo koledarja učencem omogočimo lažje razumevanje dnevnih, tedenskih in mesečnih 

dogodkov. Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES v povprečju dobili M = 0,75 točke za 

pravilen vrstni red, učenci KS pa M = 0,19 točke, razlike so statistično značilne (t = 3,737,  

α = 0,001).  

 

Graf 19: Uspešnost reševanja vprašanja »Znaš našteti mesece?« – vrstni red 
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c) Analiza odgovorov na vprašanje »Ali so vsi meseci v letu enako dolgi?« 

Pri začetnem preizkusu znanja so v ES in KS dosegli enak rezultat – 68,8 % učencev v 

skupini je pravilno odgovorilo na vprašanje. Pri končnem preizkusu znanja pa so učenci ES 

bistveno izboljšali rezultat, saj so na vprašanje vsi pravilno odgovorili. Preseneča pa rezultat v 

KS, kjer je pri končnem preizkusu znanja pravilno odgovorilo 62,5 % učencev, torej so 

dosegli slabši rezultat kot pri začetnem preizkusu znanja. Mogoče so nekateri učenci KS 

odgovor podali z ugibanjem ali pa si med obravnavo učne snovi te tematike niso dobro 

zapomnili. Če pogledamo tradicionalno teorijo formiranja pojmov, ki izvira že od Aristotela, 

ta temelji na abstrakciji skupnih lastnosti iz omejene množice objektov in posploševanju na 

vse objekte (Krnel, 1998). Če trditev prenesemo na naše vprašanje, so bili lahko učenci KS pri 

končnem preizkusu znanja mnenja, da ima mesec določeno število dni in so mnenje posplošili 

ter tako podali odgovor, da so vsi meseci v letu sestavljeni iz enakega števila dni. Pri 

začetnem preizkusu znanja so učenci obeh skupin v povprečju zbrali enako število točk  

(M = 0,69), razlike niso statistično značilne (t = 0,000, α = 1,000). Pri končnem preizkusu 

znanja so v ES v povprečju dobili M = 1,00, učenci KS pa M = 0,63, razlike so statistično 

značilne (t = 3,000, α = 0,009). V predznanju med skupinama ni razlik, pri končnem 

preizkusu znanja pa učenci ES dosegajo boljši rezultat kot učenci KS. Na petstopenjski 

lestvici Bloomove taksonomije pa bi učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili 

na prvo stopnjo – znanje, saj po spominu obnovijo podatke v približno taki obliki, kot so jih 

usvojili. 

 

Graf 20: Uspešnost reševanja vprašanja »Ali so vsi meseci v letu enako dolgi?« 
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d) Analiza odgovorov na vprašanje »Veš, kateri je najkrajši mesec v letu?« 

Pri začetnem preizkusu znanja so nekoliko boljši rezultat dosegli učenci KS, med katerimi je 

pravilno odgovorilo 18,8 %, med učenci ES pa 12,5 % učencev. Pri končnem preizkusu 

znanja pa so v ES vsi učenci odgovorili pravilno, učenci KS pa dosegajo enak rezultat kot pri 

začetnem preizkusu znanja, torej 18,8 % učencev s pravilnim odgovorom. Smiselno je 

primerjati med seboj vprašanja c) in d). Opazimo lahko, da je pri začetnem preizkusu znanja 

izmed 31, 3 % odstotka učencev obeh skupin, ki so pravilno odgovorili na vprašanje c), pri 

tem vprašanju pravilno odgovorilo 12,5% učencev ES in 18,8% učencev KS. Le ti učenci 

gotovo vedo, da so meseci v letu različno dolgi in tudi kateri izmed njih je najkrajši. Marentič 

Požarnik (2003) pravi, da poteka proces oblikovanja pojmov s postavljanjem in preverjanjem 

hipotez, saj otrok tako preizkuša veljavnost pojma v različnih situacijah. Pri končnem 

preizkusu znanja so izmed učencev, ki so pravilno odgovorili na vprašanje c), tudi na 

vprašanje d) odgovorili isto število oz. vsi učenci ES ter izmed 62,5% pravilnih odgovorov 

učencev KS pri vprašanju c) le 18,8% učencev KS na vprašanje d). Številne raziskave (Driver 

idr., 1985) so pokazale, da so pojmi, ki se oblikujejo spontano v zgodnjem otroštvu, pogosto 

napačni in pomenijo oviro pri razvijanju pravilnejših pojmovanj, kar se je lahko zgodilo v 

primeru KS pri končnem preizkusu znanja. Učenci ES so pri začetnem preizkusu znanja v 

povprečju zbrali manj točk (M = 0,13) kot učenci KS (M = 0,19), razlike niso statistično 

značilne (t = -0,473, α = 0,640). Pri končnem preizkusu znanja je v ES povprečje M = 1,00, v 

KS pa M = 0,19, razlike so statistično značilne (t = 8,062, α = 0,000). V predznanju ni razlik 

med skupinama, pri končnem preizkusu znanja pa učenci ES dosegajo boljši rezultat. Na 

petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije bi učence obeh skupin pri obeh preizkusih 

znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, saj učenci po spominu prepoznajo ali obnovijo 

podatke v približno taki obliki, kot so jih usvojili. 
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Graf 21: Uspešnost reševanja vprašanja »Veš, kateri je najkrajši mesec v letu?« 

e) Analiza odgovorov na vprašanje »Koliko dni ima najkrajši mesec?« 

Tu smo želeli dodatno izvedeti ne samo ime najkrajšega meseca, pač pa tudi koliko ima dni. 

Pri začetnem preizkusu znanja je v KS pravilno odgovorilo 18,8 % učencev, v ES pa 6,3 %. 

Pri končnem preizkusu znanja pa so v ES rezultat izboljšali, in sicer je pravilno odgovorilo 

75,0 % učencev. Presenetljivo pa so v KS rezultat poslabšali, pravilno je odgovorilo 12,5 % 

učencev. Če primerjamo rezultat odgovora d) in e) opazimo, da učenci, ki so pri začetnem 

preizkusu znanja poznali ime najkrajšega meseca (v ES 12,5 %, v KS 18,8%), v ES poznajo 

število dni februarja v 6,3%, medtem ko so v KS vsi učenci, ki so pravilno odgovorili na 

vprašanje d), pravilno odgovorili tudi na to vprašanje. Pri končnem preizkusu znanja so v KS 

izmed 18,8% učencev, ki so pravilno odgovorili na vprašanje d), v 12, 5% pravilno odgovorili 

na to vprašanje, v ES pa je iz celotne skupine pravilno odgovorilo 75% učencev. Pri začetnem 

preizkusu znanja so v ES v povprečju imeli slabši rezultat (M = 0,06) kot učenci KS  

(M = 0,19), razlike niso statistično značilne (t = -1,054, α = 0,302). Pri končnem preizkusu 

znanja pa so v ES v povprečju izboljšali rezultat (M = 0,75) v primerjavi s KS (M = 0,13), 

razlike so statistično značilne (t = 4,443, α = 0,000). Pred začetnim preizkusom znanja torej ni 

bilo razlik v znanju med ES in KS, so se pa razlike pokazale pri končnem preizkusu znanja, 

ko so v ES pokazali več znanja. Razlog, zakaj so učenci KS svoj rezultat pri končnem 

preizkusu znanja poslabšali, lahko iščemo v ugotovitvah Chinn in Brewer (1993, v Glažar in 

sod., 2005), ki sta ugotovila, da v procesu oblikovanja novih pojmov učenci reagirajo na 

različne načine, med drugim, da lahko nenavadne podatke zavrnejo in branijo stari 

pojem/pojmovanje (kako ima lahko februar le 28/29 dni, ko pa imajo vsi drugi meseci nad 30 

dni?). Krnel (1993) pa je ugotovil, da šolarji nove informacije sicer vključijo v svoj pogled na 



Selko, J. (2015). Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole.  

141 

svet, vendar se sam pogled na svet ne spremeni, kar se je lahko pri končnem preizkusu znanja 

zgodilo tudi pri učencih KS. Na petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije bi učence obeh 

skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, kjer prepoznajo ali po 

spominu obnovijo podatke v približno taki obliki, kot so jih usvojili. 

 

Graf 22: Uspešnost reševanja vprašanja »Koliko dni ima najkrajši mesec?« 

Povzetek tematskega sklopa Mesec 

Povzemamo glavne ugotovitve tematskega sklopa Mesec glede na zastavljena vprašanja: 

a)  koliko mesecev je v enem letu 

V predznanju ni bilo razlik med skupinama, pri končnem preizkusu znanja pa boljše 

rezultate dosega ES. 

b)  znaš našteti mesece 

Pred začetnim preizkusom znanja sta bili ES in KS enaki v znanju, pri končnem preizkusu 

znanja pa učenci ES dosegajo boljše rezultate.  

c)  ali so vsi meseci enako dolgi 

Tudi pri tem vprašanju se razlike v predznanju med ES in KS ne kažejo, pri končnem 

preizkusu znanja pa v ES dosegajo boljši rezultat.  

d)  veš, kateri je najkrajši 

Tudi pri tem vprašanju velja enako kot pri prejšnjih – v predznanju ni razlik med 

skupinama, pri končnem preizkusu znanja pa ES dosega boljše rezultate.  

e) koliko dni ima najkrajši mesec 

Tudi za to vprašanje velja, da pred začetnim preizkusom ni bilo razlik v znanju, pri 
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končnem preizkusu znanja pa so v ES pokazali več znanja.  

 

Preverili smo še, ali obstajajo razlike v posamezni skupini med začetnim in končnim 

preizkusom znanja.  

Tematski sklop: Mesec skupina 
Začetni preizkus 

znanja 
Končni 

preizkus znanja 
t sig 

vprašanje a) 
ES 0,00 0,94 -15,000 0,000 

KS 0,19 0,19 * * 

vprašanje b) 
ES 2,81 10,31 -7,763 0,000 

KS 3,25 4,38 -2,697 0,017 

vprašanje b) - vrstni red 
ES 0,00 0,75 -6,708 0,000 

KS 0,00 0,19 -1,861 0,083 

vprašanje c) 
ES 0,69 1,00 -2,611 0,020 

KS 0,69 0,63 0,565 0,580 

vprašanje d) 
ES 0,13 1,00 -10,247 0,000 

KS 0,19 0,19 * * 

vprašanje e) 
ES 0,06 0,75 -5,745 0,000 

KS 0,19 0,13 0,565 0,580 

Skupne točke 
tematskega sklopa 

ES 3,69 14,75 -10,225 0,000 

KS 4,50 5,69 -2,643 0,018 

* ni mogoče izračunati, ker je standardna napaka razlike enaka 0 

Preglednica 37: Primerjava rezultatov posamezne skupine za tematski sklop Mesec 

Pri vprašanjih a) in d) za KS ni bilo mogoče izračunati t-testa, ker razlik med začetnim in 

končnim preizkusom znanja ni bilo. Pri vprašanjih b) vrstni red in c) pri KS ni razlik med 

začetnim in končnim preizkusom znanja, torej učenci za ti dve vprašanji niso pridobili novih 

znanj. Pri vseh ostalih vprašanjih (za ES in KS) se kažejo statistično značilne razlike med 

obema preizkusoma. V skupnem rezultatu sklopa so v ES veliko bolj napredovali v znanju kot 

pa v KS – v ES so izboljšali rezultat za 11,06 točk, v KS pa le za 1,19 točk.  

3.4.6 Tematski sklop Leto 

V tematskem sklopu Leto so bila tri vprašanja: a) kaj traja dlje: mesec ali leto, b) kako veš, ali 

je daljši mesec ali leto ter c) kdaj se staro leto konča in se začne novo. Vprašanje b) ni bilo 

točkovano, saj ni imelo pravilnih in napačnih odgovorov, vprašanji a) in c) pa sta bili 

točkovani po sistemu 0 točk za napačen in 1 točka za pravilen odgovor. Tako pri začetnem kot 

tudi pri končnem preizkusu znanja so učenci največ točk dosegli pri vprašanju a), najmanj pa 

pri vprašanju c). Skupno so pri začetnem preizkusu znanja dobili M = 0,88 točke, pri 
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končnem preizkusu pa so rezultat izboljšali na M = 1,25 točke. Najbolj so napredovali pri 

vprašanju c), in sicer za 0,28 točke. Tako pri začetnem kot tudi končnem preizkusu znanja so 

učenci pri obeh vprašanjih in tudi skupno dosegali tako 0 točk pa tudi vse možne točke. Pri 

vprašanju a) so pri obeh preizkusih znanja največkrat dobili 1 točko, pri vprašanju c) pri obeh 

preizkusih znanja pa 0 točk. Skupno so največkrat dobili 1 točko (pri obeh preizkusih znanja). 

V spodnji preglednici so prikazane opisne statistike za posamezne točkovane naloge 

tematskega sklopa Leto pri začetnem in končnem preizkusu znanja (za 32 učencev obeh 

skupin, ki so sodelovali v raziskavi).  

Tematski sklop: Leto 

vprašanje a) vprašanje c) skupaj 

Začetni 
preizkus 
znanja 

Končni 
preizkus 
znanja 

Začetni 
preizkus 
znanja 

Končni 
preizkus 
znanja 

Začetni 
preizkus 
znanja 

Končni 
preizkus 
znanja 

N 32 32 32 32 32 32 

Aritmeti čna sredina 0,75 0,84 0,13 0,41 0,88 1,25 

Standardna napaka 0,08 0,07 0,06 0,09 0,10 0,11 

Mediana 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

Modus 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

Standardni odklon 0,44 0,37 0,34 0,50 0,55 0,62 

Varianca 0,19 0,14 0,11 0,25 0,31 0,39 

Koef. asimetrije -1,21 -1,99 2,38 0,40 -0,08 -0,21 

Koef. sploščenosti -0,57 2,08 3,91 -1,97 0,40 -0,47 

Minimum 0 0 0 0 0 0 

Maksimum 1 1 1 1 2 2 

Preglednica 38: Opisna statistika posameznih nalog tematskega sklopa Leto (vprašanja so 

zapisana zgoraj) 

Graf 23 nam kaže, da je pri začetnem preizkusu znanja v KS obe možni točki dobilo 18,8 % 

učencev, v ES pa ni nihče dobil obeh točk. Pri končnem preizkusu znanja pa je v ES 62,5 % 

učencev dobilo vse točke, pri KS pa se je rezultat pri končnem preizkusu znanja poslabšal, saj 

je vse točke dobilo le še 6,3 % učencev. Pri začetnem preizkusu znanja so v ES v povprečju 

dosegli M = 0,75 točke, v KS pa M = 1,00 točke, vendar razlike niso statistično značilne  

(t = -1,291, α = 0,207). Pri končnem preizkusu znanja pa so v ES v povprečju dosegli  

M = 1,63, v KS pa M = 0,88 točke, razlike so statistično značilne (t = 4,243, α = 0,000). Pri 

začetnem preizkusu znanja med skupinama ni bilo razlik v znanju, pri končnem preizkusu pa 

so boljši rezultat dosegali učenci ES.  
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Graf 23: Uspešnost reševanja tematskega sklopa Leto glede na število možnih točk 

a) Analiza odgovorov na vprašanje »Kaj traja dlje: mesec ali leto?« 

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci obeh skupin dosegli enak rezultat, v obeh skupinah 

je pravilno odgovorilo 75,0 % učencev. Kot zanimivost bi izpostavili, da je en učenec KS pri 

začetnem preizkusu znanja namesto odgovora mesec ali leto odgovoril poletje, kar pomeni, da 

učenec ni dobro razumel vprašanja, ta odgovor pa smo šteli kot napačnega. Pri končnem 

preizkusu znanja so v KS ohranili enak rezultat, v ES pa so rezultat izboljšali, in sicer je 

pravilno odgovorilo 93,8 % učencev. Ta napredek znotraj ES lahko pripišemo usvajanju nove 

učne snovi (dolžin dneva, tedna, meseca in leta) preko interaktivne table z računalniškim 

programom Prezi. Ta s funkcijo t. i. zoomiranja povečuje/zmanjšuje velikost napisanega 

(Perron in Stearns, 2010). Učenci ES so tako dobili boljša ponazorila in vpogled, koliko 

posamezna obdobja trajajo, saj učencem težko prikažemo, koliko časa traja npr. leto, saj je to 

zelo dolgo obdobje. Učenci si ga morajo, tako Bezić (1973), zato miselno predstavljati tako, 

da čas vzporedno povežejo z dogodki in pojavi, ki se jih spominjajo in so se v tem času 

zgodili. Na tak način se čas kot pojem materializira in postane konkreten. Tudi Hill (2010) 

meni, da se Prezi orodje lahko uspešno uporabi pri pedagoškem delu ter se tako izboljša 

učenje in poučevanje. Učenci obeh skupin so pri začetnem preizkusu znanja zbrali v 

povprečju enako točk (M = 0,75). Pri končnem preizkusu znanja pa so učenci ES zbrali M = 

0,94, učenci KS pa M = 0,75 točk, vendar razlike niso statistično značilne (t = 1,464, α = 

0,156). Pri tem vprašanju torej med skupinama ni razlik v znanju ne pri začetnem, ne pri 

končnem preizkusu znanja. Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski lestvici Bloomove 

taksonomije učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, 

kjer učenec pozna posamezna dejstva o mesecih oz. letu. 
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Graf 24: Uspešnost reševanja vprašanja »Kaj traja dlje: mesec ali leto?« 

b) Analiza odgovorov na vprašanje »Kako veš, ali je daljši mesec ali leto?« 

Učenci ES in KS so pri začetnem in končnem preizkusu znanja na vprašanje »Kako veš, ali je 

daljši mesec ali leto?« podali naslednje odgovore (Opomba: pri f % gre za % vseh sodelujočih 

učencev v posamezni skupini (N = 16)): 

Vprašanje 
b) 

Odgovori učencev ES – 
začetni preizkus znanja 

ES 
Začetni 

preizkus znanja 
Odgovori učencev ES – 
končni preizkus znanja 

Končni preizkus 
znanja 

f f % f f % 

Kako 
veš, ali je 

daljši 
mesec ali 

leto? 

ne vem 
 

4 25,0 ker je v enem letu 12 
mesecev 

5 31,3 

ugibal sem 3 
18,8 

ker ima eno leto več 
mesecev 

2 
12,5 

ker sta mi mami in oči to 
povedala 

2 12,5 ne vem 2 12,5 

vem od majhnega, ker mi 
je mami povedala 

1 6,3 ker ima leto več mesecev 
kot en mesec 

1 6,3 

ker imamo več počitnic 1 6,3 ker je leto najdaljše od 
mesecev in tednov 

1 6,3 

ker že tako dolgo časa 
živim 

1 6,3 ker je leto daljše kot mesec 1 6,3 

ker je več časa 1 6,3 ker je en mesec krajši kot 
eno leto 

1 6,3 

ker mi je teta povedala 1 6,3 ker ima en mesec manj dni 
kot eno leto 

1 6,3 

vem, čeprav mi ni 
nobeden povedal 

1 6,3 ugibala sem 
 

1 6,3 

ker ima več dni 1 6,3 ker vem 1 6,3 
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Vprašanje 
b) 

Odgovori učencev KS – 
začetni preizkus znanja 

KS 
Začetni 

preizkus znanja 
Odgovori učencev KS – 
 končni preizkus znanja 

Končni preizkus 
znanja 

f f % f f % 

Kako 
veš, ali je 

daljši 
mesec ali 

leto? 

ne vem  4 25,0 ugibal sem 5 31,3 

ker ima leto 12 mesecev 2 12,5 ker ima eno leto vseh 12 
mesecev 

2 12,5 

ugibal sem  2 12,5 oči mi je povedal 2 12,5 

ker eno leto traja samo 
eno celo leto, če bi bilo pa 
drugače, bi bilo pa več 

1 6,3 ker je eno leto do drugega 
leta in je bolj dolgo/ker 
traja dlje časa  

2 12,5 

zato, ker smo več časa 
doma med počitnicami 

1 6,3 ne vem 2 12,5 

ker se leto spremeni, ko 
imaš ti rojstni dan 

1 6,3 ker ima leto več mesecev, 
mesec pa nič mesecev 

1 6,3 

pač vem 1 6,3 ker mi je sestrica povedala 1 6,3 

ker mi vsakič mami pove 
mesec, leto pa ima vmes 
še veliko mesecev 

1 6,3 oči mi je tako povedal 1 6,3 

zato ker je eno leto, to so 
vsi meseci 

1 6,3 knjige berem doma in sem 
se naučil 

1 6,3 

oči mi je povedal 1 6,3 z mami sva se tako učila 1 6,3 

nobeden mi ni povedal 1 6,3 sam to vem 1 6,3 

Preglednica 39: Podane karakteristike odgovorov na vprašanje »Kako veš, ali je daljši mesec 

ali leto?« 

V Preglednici 39 opazimo, da so učenci ES pri začetnem preizkusu znanja največkrat 

odgovorili, da ne vedo, ali dlje časa traja mesec ali leto. Ta rezultat lahko povežemo z 

učenčevim doživljanjem časa (meseca, leta), ki ga še ne zna razložiti, prav tako čutijo, da se 

pojavi okoli njih dogajajo v času (mesecu, letu), časa samega pa še ne razumejo. Preko lastnih 

izkušenj pa učenci postopno gradijo in izpopolnjujejo občutek za čas (Bezić, 1973). V 

nadaljevanju sledijo odgovori, da so učenci ugibali, kaj od naštetega dlje časa traja ali da jim 

je nekdo to povedal. Pri končnem preizkusu znanja pa so učenci ES odgovor ne vem 

prepolovili, največkrat pa so smiselno odgovorili, da dlje traja leto, saj ga sestavlja 12 

mesecev. Tudi odgovori nasploh so pri ES pri končnem preizkusu znanja podani bolj 

smiselno kot pri začetnem, npr. en mesec ima manj dni kot eno leto, leto je daljše v primerjavi 

z mesecem in tedni, eno leto ima več mesecev, mesec pa samo enega itd.  Učenci KS so pri 

začetnem preizkusu znanja največkrat odgovorili, da ne vedo, ali dlje časa traja mesec ali leto, 

kar je identičen rezultat ES. Ta rezultat tudi tu lahko povežemo z učenčevim doživljanjem 

časa (meseca, leta), ki ga še ne zna razložiti, prav tako čuti, da se pojavi okoli njega dogajajo 

v času (mesecu, letu), časa samega pa še ne razumejo (prav tam). Sledijo odgovori, da ima 
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leto 12 mesecev, da so ugibali, kaj od naštetega dlje časa traja, da jim je nekdo to povedal… 

Zanimiv je odgovor učenca, ki je spremembo leta navezal na rojstni dan, kar kaže na to, da 

učenec minevanje leta doživlja preko svojega rojstnega dne. Odgovor je vsekakor smiseln, 

pomaga pa nam tudi spoznavati določen pojem na način, ki je blizu učenčevemu 

razumevanju, predstavam in idejam, prispevajo pa lahko tudi k izhodiščnim točkam učnega 

procesa (Vrščaj idr., 2004). Pri končnem preizkusu znanja pa so učenci KS pa tudi ES 

odgovor ne vem prepolovili, največkrat pa so smiselno odgovorili, da dlje traja leto, saj ga 

sestavlja 12 mesecev. Sledijo odgovori, da traja leto bolj dolgo zato, ker traja od enega leta do 

drugega, da jim je nekdo to povedal, da berejo doma knjige in so se naučili itd. Pri začetnem 

preizkusu znanja so učenci ES podali 16 odgovorov, prav tako učenci KS, pri končnem 

preizkusu znanja pa so učenci ES podali isto število odgovorov kot pri začetnem preizkusu 

znanja, v KS pa 19 odgovorov. Če primerjamo število podanih odgovorov pri začetnem in 

končnem preizkusu znanja obeh skupin, opazimo, da je število odgovorov približno isto pri 

obeh preizkusih znanja. Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski lestvici Bloomove 

taksonomije učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja, ki so svoj odgovor utemeljili oz. 

razložili, uvrstili na drugo stopnjo – razumevanje, preostale učence pa na prvo stopnjo – 

znanje. 

c) Analiza odgovorov na vprašanje »Kdaj se staro leto konča in se začne novo?« 

Pri začetnem preizkusu znanja v ES nihče ni dosegel točke, torej nihče ni vedel, kdaj se leto 

konča, medtem ko je v KS to vedela četrtina učencev. Pri končnem preizkusu znanja so v ES 

izboljšali svoj rezultat, pravilno je odgovorilo 68,8 % učencev, presenetljivo pa so v KS svoj 

rezultat poslabšali, pravilno je odgovorilo le še 12,5 % učencev. Pri učencih ES je med 

obravnavo tematskega sklopa Leto velik vpliv gotovo imelo učenje vsebin omenjenega 

sklopa. To je pri svoji raziskavi ugotovil že West (1981), ki je poleg učenja pri razumevanju 

časa veliko vlogo pripisoval tudi izkušnjam učencev. Za pravilen odgovor smo določili Ko 

praznujemo novo leto in ne datuma, so pa učenci navedli tudi svoje primere, ki so se 

navezovali na določen odgovor, in smo jih šteli kot pravilne. Pri začetnem preizkusu znanja v 

ES ni bilo pravilnih odgovorov, v KS pa četrtina učencev, ki so povedali, da se staro leto 

konča, ko je novo leto in 31. decembra. Pri končnem preizkusu znanja pa so v ES podali 

naslednje odgovore, kdaj se staro leto konča: ko imamo ognjemet, pijemo otroški šampanjec, 

ob polnoči za novo leto, ko praznujemo novo leto in ko se staro leto konča in se novo začne. 

V KS pa so povedali: 31. decembra ter 31. decembra ob polnoči, torej so vsi pravilni odgovori 

vsebovali datum. Zanimiv se zdi podatek, da je bil v preteklosti učenčev spomin datumov štet 
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kot predpogoj za razumevanje zgodovine (Stow in Haydn, 2000). Oakden in Sturt (1922) pa 

sta razlikovala tri veje zgodovinskega časa, ena izmed njih je otrokova moč, da oblikuje 

koncept univerzalnega sistema v času ter njegova sposobnost, da uporabi datume, ki 

ponazarjajo tak sistem. Bajd idr. (2006) so poudarili, da pri časovnem razvrščanju niso 

pomembni posamezni datumi, temveč le časovno zaporedje. Če pri končnem preizkusu znanja 

primerjamo odgovore obeh skupin, opazimo, da so učenci ES podali več različnih odgovorov 

kot učenci KS. Učenci ES so podajali predvsem odgovore, ki so si jih preko slikovnega ali 

avdio gradiva na interaktivni tabli zapomnili med obravnavo tematskega sklopa Leto. Torej je 

učenje o letu gotovo imelo vpliv na znanje učencev ES. Panagiotakopoulos in Ioannidis 

(2001) trdita, da bi kot učitelji morali vedno, ko se z uporabo multimedije pri učencih 

pokažejo boljši učni dosežki, tovrstne tehnike izkoristiti v prid znanja učencev. Pri začetnem 

preizkusu znanja so v ES v povprečju dosegli M = 0,00 točk, učenci KS pa M = 0,25 točke, 

razlike so statistično značilne (t = -2,236, α = 0,041). Pri končnem preizkusu znanja pa so bili 

učenci ES (M = 0,69) boljši od učencev KS (M = 0,13), razlike so statistično značilne  

(t = 3,826, α = 0,001). Pri začetnem preizkusu znanja so imeli več znanja učenci KS, pri 

končnem preizkusu pa so imeli več znanja učenci ES. Na petstopenjski lestvici Bloomove 

taksonomije pa bi učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – 

znanje, saj po spominu obnovijo podatke v približno taki obliki, kot so jih usvojili. 

 

Graf 25: Uspešnost reševanja vprašanja »Kdaj se staro leto konča in se začne novo?« 
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Povzetek tematskega sklopa Leto 

Povzemamo glavne ugotovitve tematskega sklopa Leto glede na zastavljena vprašanja: 

a) kaj traja dlje: mesec ali leto 

Pri tem vprašanju med skupinama ni razlik v znanju ne pri začetnem, ne pri končnem 

preizkusu znanja. Znotraj ES se je pokazal napredek v znanju med začetnim in končnim 

preizkusom znanja. 

b) kako veš, ali je daljši mesec ali leto 

Učenci ES so pri začetnem preizkusu znanja največkrat podali odgovor ne vem, sledijo 

odgovori, da so ugibali, kaj od naštetega dlje časa traja ali da jim je nekdo to povedal. Pri 

končnem preizkusu znanja pa so učenci ES največkrat odgovorili, da dlje traja leto, saj ga 

sestavlja 12 mesecev. Tudi odgovori nasploh so bili pri ES pri končnem preizkusu znanja 

podani bolj smiselno kot pri začetnem. Učenci KS so pri začetnem preizkusu znanja 

največkrat podali odgovor ne vem, kar je identičen rezultat ES. Sledijo odgovori, da ima leto 

12 mesecev, da so ugibali, kaj od naštetega dlje časa traja ali da jim je nekdo to povedal. 

Zanimiv je odgovor učenca, ki je spremembo leta navezal na rojstni dan. Pri končnem 

preizkusu znanja pa so učenci KS in tudi učenci ES odgovor ne vem prepolovili, največkrat 

pa so odgovorili, da dlje traja leto, saj ga sestavlja 12 mesecev. Sledijo odgovori, da traja leto 

dlje zato, ker traja od enega leta do drugega, da jim je nekdo to povedal, da berejo doma 

knjige in so se naučili itd.  

c) kdaj se staro leto konča in se začne novo 

Pri začetnem preizkusu znanja so boljši rezultat dosegali učenci KS, pri končnem preizkusu 

znanja pa so bili boljši učenci ES. Znotraj ES so učenci, če primerjamo začetni in končni 

preizkus znanja, svoj rezultat izboljšali, učenci KS pa poslabšali. 

Zanimalo nas je še, ali obstajajo razlike med začetnim in končnim preizkusom znanja v 

posamezni skupini.  

Tematski sklop: 
Leto 

skupina 
Začetni preizkus  

znanja 
Končni preizkus  

znanja 
t sig 

vprašanje a) 
ES 0,75 0,94 -1,379 0,188 

KS 0,75 0,75 0,000 1,000 

vprašanje c) 
ES 0,00 0,69 -5,745 0,000 

KS 0,25 0,13 1,464 0,164 

Skupne točke 
tematskega sklopa 

ES 0,75 1,63 -7,000 0,000 

KS 1,00 0,88 0,808 0,432 

Preglednica 40: Primerjava rezultatov posamezne skupine za tematski sklop Leto 
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Izkazalo se je, da so statistično značilne razlike le pri ES, in sicer za vprašanje c) in skupni 

rezultat sklopa. Pri vprašanju c) (in skupno) so torej učenci ES izboljšali svoj rezultat, 

medtem ko pri vprašanju a) ter KS pri obeh vprašanjih ni pridobila novih znanj. Skupno je ES 

izboljšala svoj povprečni rezultat za 0,88 točke, KS pa poslabšala za 0,13 točke, vendar pri 

KS razlike niso statistično značilne.  

3.4.7 Tematski sklop Letni časi 

Pri tem tematskem sklopu nas je zanimalo, ali učenci vedo, a) koliko je letnih časov, b) kako 

si sledijo po vrsti, c) kaj je značilnost posameznega letnega časa, d) ali lahko pride za zimo 

poletje ter e) kateri letni čas sledi zimi? Za vsak pravilen odgovor je učenec dobil 1 točko, za 

napačen ali nepodan odgovor pa nič točk. Izjema je le vprašanje c) kaj je značilnost 

posameznega letnega časa, kjer si je učenec izbral najljubši letni čas in ga opisal, dobljene 

podatke pa smo analizirali. V Preglednici 41 je prikazana opisna statistika za posamezne 

točkovane naloge sklopa Letni časi (za 32 učencev obeh skupin, ki so sodelovali v raziskavi). 

Pri posamezni nalogi je vsaj en učenec pravilno odgovoril na vprašanje, prav tako pa tudi vsaj 

en učenec ni dosegel nobene točke. Pri začetnem preizkusu znanja je bil najvišji povprečni 

dosežek točk pri vprašanju d) (M = 0,84 točke), najnižji pa pri vprašanju b) (M = 0,41 točke). 

Pri končnem preizkusu znanja so učenci v povprečju največ točk dosegli pri nalogi a)  

(M = 0,81 točke), najmanj pa pri nalogi b) (M = 0,53 točke). Presenetila nas je primerjava 

začetnega in končnega preizkusa znanja pri vprašanju d) ali lahko pride za zimo poletje, kjer 

so vsi učenci skupaj v povprečju dobili več točk pri začetnem kot pri končnem preizkusu 

znanja. Če pogledamo skupaj učence obeh skupin je pri začetnem preizkusu znanja največ 

učencev doseglo 3 točke (modus je 3 točke), pri končnem preizkusu pa je največ učencev 

doseglo vse možne točke (4). 
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Tematski sklop:  
Letni časi 

vprašanje a) vprašanje b) vprašanje d) vprašanje e) skupaj 
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N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Aritmeti čna sredina 0,59 0,81 0,41 0,53 0,84 0,78 0,44 0,66 2,28 2,78 

Standardna napaka 0,09 0,07 0,09 0,09 0,07 0,07 0,09 0,09 0,23 0,27 

Mediana 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,50 4,00 

Modus 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 3,00 4,00 

Standardni odklon 0,50 0,40 0,50 0,51 0,37 0,42 0,50 0,48 1,30 1,54 

Varianca 0,25 0,16 0,25 0,26 0,14 0,18 0,25 0,23 1,69 2,37 

Koef. asimetrije -0,40 -1,68 0,40 -0,13 -1,99 -1,43 0,26 -0,69 -0,37 -0,80 

Koef. sploščenosti -1,97 0,88 -1,97 -2,12 2,08 0,04 -2,06 -1,63 -0,90 -1,03 

Minimum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maksimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 

Preglednica 41: Opisna statistika posameznih nalog tematskega sklopa Letni časi (vprašanja 

so zapisana zgoraj) 

Iz Grafa 26 je razvidno, da je pri začetnem preizkusu znanja število učencev, ki niso dosegli 

nobene točke v omenjenem sklopu, enako v obeh skupinah. Pri dosegu 1 točke so bili pri 

začetnem preizkusu znanja uspešnejši učenci KS, prav tako pri dosegu vseh možnih 4 točk, 

medtem ko so bili pri dosegu 2 in 3 točk uspešnejši učenci ES. Pri končnem preizkusu znanja 

so učenci ES dosegli vsaj 2 točki in več, največji porast je zaslediti pri vseh možnih 4 točkah. 

Presenetil pa nas je rezultat učencev KS, ki so pri končnem preizkusu znanja v višjem številu 

dosegli 0 ali 1 točko, število učencev KS, ki so dosegli vse možne 4 točke, pa je identičen 

številu pri začetnem preizkusu znanja. Učenci ES so tako pri končnem preizkusu znanja 

izboljšali svoj rezultat, učenci KS pa poslabšali. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES v 

povprečju dosegli M = 2,38 točke, učenci KS pa M = 2,19 točk, vendar razlike med 

skupinama niso statistično značilne (t = 0,402, α = 0,690). Pri končnem preizkusu znanja pa 

so v ES dosegli M = 3,75 točk, v KS pa M = 1,81 točk, razlike med skupinama so statistično 

značilne (t = 4,554, α = 0,000).  
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Graf 26: Uspešnost reševanja tematskega sklopa Letni časi glede na število možnih točk  

a) Analiza odgovorov na vprašanje »Koliko je letnih časov?« 

Iz Grafa 27 lahko razberemo, da je v ES pri začetnem preizkusu znanja na zastavljeno 

vprašanje pravilno odgovorilo 62,5 % učencev, v KS pa 56,2 % učencev, napačen odgovor pa 

je v ES podalo 37,5 % učencev, v KS pa 43,8 % učencev. Iz zapisanega lahko razberemo, da 

je bila ES za malenkost uspešnejša (v ES so zbrali M = 0,63 točke, v KS pa M = 0,56 točk), 

vendar razlike niso statistično značilne (t = 0,349, α = 0,729), tako da lahko trdimo, da sta obe 

skupini učencev glede na predznanje o številu letnih časih enakovredni v znanju. Zanimiv je 

podatek, da so vsi učenci ES pri končnem preizkusu znanja na vprašanje odgovorili pravilno, 

a je tudi v KS uspešnost odgovorov na zastavljeno vprašanje za malenkost višja kot pri 

začetnem preizkusu znanja, kljub temu da je še vedno presenetljivo veliko učencev KS  

(37,5 %) odgovorilo napačno oz. nepopolno. Predpostavljamo, da so imeli učenci, predvsem 

pri začetnem preizkusu znanja, težave s samim razumevanjem pojma »letni čas«, saj je 

razlikovanje predpogoj za spoznavanje novih pojmov. Če bi npr. želeli otroka naučiti 

poznavanja različnih vrst sadja, bi jih moral najprej naučiti razlikovati glede na obliko, barvo, 

velikost, okus ipd. To velja za učenje vseh pojmov, pri čemer gre vsakič za drugačna 

razlikovanja (Marentič Požarnik, 2003). V danem primeru bi morali učenci dobro razlikovati 

med posameznimi letnimi časi, kar je ES uspešno dokazala pri končnem preizkusu znanja. Pri 

končnem preizkusu znanja so v ES zbrali M = 1,00 točka, v KS pa M = 0,63 točk, zato lahko 

trdimo, da so razlike med skupinama statistično značilne (t = 3,000, α = 0,009) – učenci ES so 

pri končnem preizkusu znanja na omenjeno vprašanje bolje odgovarjali kot učenci KS. Na 

petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije pa bi učence obeh skupin pri obeh preizkusih 
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znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, saj po spominu obnovijo podatke v približno taki 

obliki, kot so jih usvojili. 

 

Graf 27: Uspešnost reševanja vprašanja »Koliko je letnih časov?« 

b) Analiza odgovorov na vprašanje »Kako si letni časi sledijo po vrsti?« 

S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali učenci poznajo pravilno sosledje letnih časov. Če 

so pravilno navedli zaporedje letnih časov, smo jim dodelili 1 točko, če je bilo zaporedje 

napačno ali nepopolno, pa je učenec dobil 0 točk. Začetni letni čas pri naštevanju je bil po 

izbiri učenca. Pri začetnem preizkusu znanja smo ugotovili, da sta obe skupini učencev glede 

na predznanje zaporedja letnih časov dokaj izenačeni. V ES je pravilno odgovorila slaba 

polovica učencev (43,8 %), v KS pa 37,5 % učencev, napačno pa je v ES odgovorilo 56,3 % 

učencev, v KS pa malenkost več, to je 62,5 % učencev. V ES so povprečno zbrali M = 0,44 

točke, v KS pa M = 0,38 točke. Glede na ugotovitev lahko zapišemo, da so bili na začetnem 

preizkusu znanja za malenkost uspešnejši učenci ES, vendar razlike med skupinama niso 

statistično značilne (t = 0,349, α = 0,729). Pri končnem preizkusu znanja pa nas je presenetil 

odstotek pravilnega odgovora učencev pri KS (25 %), ki je bil za 12,5% nižji kot pri začetnem 

preizkusu znanja, posledično so zato višji odstotki učencev KS pri nepravilnem odgovoru (za 

12,5 %). Nasprotno pa so učenci ES za skoraj 40 % bolje odgovorili na zastavljeno vprašanje. 

Učenci ES so v povprečju dosegli M = 0,81, učenci KS pa M = 0,25 točke, razlike v znanju 

med učenci ES in KS so statistično značilne (t = 3,737, α = 0,001). Razloge, zakaj so 

predvsem učenci KS, kljub obravnavi letnih časov, pri končnem preizkusu znanja podajali 

napačne odgovore, lahko iščemo v napačnih pojmih (Krnel, 1993), ki nastajajo z vstopanjem 
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novih informacij v obstoječo strukturo znanja, ne da bi se ta na novo preoblikovala in 

reorganizirala. Učenci so nove informacije sicer vključili v svoj pogled, a se ta ni spremenil. 

Pri končnem preizkusu znanja pa si nekateri učenci (predvsem ES) že razvijajo logično 

mišljenje, ki je sicer omejeno na okvir izbrane teme. Dodali bi še, da je možen razlog 

napačnih odgovorov učencev KS tudi to, da se je končni preizkus znanja izvajal sredi junija, 

ko se je pouk že zaključeval, učenci so bili posledično utrujeni in mogoče tudi 

nezainteresirani za odgovarjanje na zastavljena vprašanja. Glede na odgovore učencev bi na 

petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja 

uvrstili na prvo stopnjo – znanje, saj učenec po spominu obnovi zaporedje letnih časov v 

približno taki obliki, kot jih je usvojil. 

 

Graf 28: Uspešnost reševanja vprašanja »Kako si letni časi sledijo po vrsti?« 

c) Analiza odgovorov na vprašanje »Kaj je značilno za posamezni letni čas?« 

Pri tem vprašanju si je učenec izbral najljubši letni čas in ga opisal s poljubnim številom 

značilnosti. S tem smo preverili, ali učenec pozna pojem »letni čas« in ali ve, katere so 

značilnosti posameznega letnega časa. V Preglednici 42 podajamo število učencev ES in KS, 

ki so si izbrali posamezni letni čas za svojega najljubšega (Opomba: pri f % gre za % vseh 

sodelujočih učencev v posamezni skupini (N = 16)). 
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Izbrani letni čas  Začetni preizkus 
znanja - ES 

Končni preizkus 
znanja - ES 

Začetni preizkus 
znanja - KS 

Končni preizkus 
znanja - KS 

Frekvenca f f % f f % f f % f f % 
Jesen 2 12,5 3 18,8 2 12,5 4 25,0 

Zima 2 12,5 4 25,0 2 12,5 3 18,8 

Pomlad 0 0,0 4 25,0 2 12,5 2 12,5 

Poletje 5 31,3 2 12,5 2 12,5 3 18,8 

Ne izbere 7 43,8 3 18,8 8 50,0 4 25,0 

Preglednica 42: Podane karakteristike odgovorov glede izbire najljubšega letnega časa 

Pri začetnem preizkusu znanja največ učencev ES ni izbralo najljubšega letnega časa in 

posledično ga niti ni opisalo. Za najljubši letni čas učencev ES se je izkazalo poletje, sledita 

jesen in zima, pomladi pa ni izbral nihče. V KS je pri začetnem preizkusu znanja zopet 

zabeleženo najvišje število učencev, ki niso izbrali letnega časa, medtem ko so vsi ostali štirje 

letni časi enako številčni. Pri končnem preizkusu znanja se je odstotek učencev ES in KS, ki 

niso izbrali nobenega letnega časa, prepolovil, pri učencih ES sta se za najljubši letni čas 

izkazala zima in pomlad, sledita jesen in poletje. Pri učencih KS pa sta številčno enaka jesen 

in število učencev, ki ni izbralo najljubšega letnega časa, sledita enako številčna zima in 

poletje ter na koncu pomlad. Razlog, zakaj skoraj polovica učencev ES in polovica učencev 

KS ni izbrala najljubšega letnega časa je lahko v samem pojmu »letni čas«, ki ga učenci 

mogoče niso razumeli, dodatne razlage, kaj je letni čas pa jim nismo nudili. Tudi po 

obravnavi tematskega sklopa se še vedno pojavlja relativno visok odstotek učencev, ki niso 

izbrali letnega časa. Se učenci tudi pri končnem preizkusu znanja le niso mogli odločiti za 

svoj najljubši letni čas ali dejansko še vedno ne razumejo pojma »letni čas«? Ker je v 

ospredju razumevanje omenjenega pojma, si ga mora učenec sam pri sebi razložiti s svojimi 

besedami oziroma mora pojem prenesti v drugo okolje, da lahko rečemo, da besedo tudi 

razume (Puklek, 1996). V nadaljevanju so prikazani odgovori učencev obeh skupin glede na 

izbrani letni čas (Opomba: pri f % gre za % vseh sodelujočih učencev v posamezni skupini  

(N = 16)). 
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Letni časi 

 
Značilnosti letnih časov – 
začetni preizkus znanja 

ES 
Začetni 
preizkus 
znanja 

Značilnosti letnih časov - 
končni preizkus znanja 

Končni 
preizkus 
znanja 

f f % f f % 

Poletje 

oblečeni smo v kratke 
rokave in hlače  

4 25,0 se kopamo v bazenu  3 18,8 

se kopamo  3 18,8 se kopamo v morju 3 18,8 

gremo na morje  2 12,5 je vroče  2 12,5 

smo veliko zunaj  2 12,5 gremo na morje 1 6,3 

gremo na bazen 1 6,3  

vse je zeleno 1 6,3 

je toplo 1 6,3 

vse je lepo 1 6,3 

Jesen 

z dreves odpada listje  2 12,5 z dreves odpada listje 4 25,0 

listki so rjave barve 1 6,3 listki spremenijo barvo 3 18,8 

v šoli naredimo »tetko 
Jesen« 

1 6,3  

oblečemo tople bunde 1 6,3 

Zima 

se sankamo 1 6,3 mrzlo je 2 12,5 

se smučamo 1 6,3 pada sneg 2 12,5 

oblečemo se v kombinezone 1 6,3 delamo snežake 2 12,5 

listje je odpadlo z dreves 1 6,3 veliko je snega 1 6,3 

ni hrane za ptičke 1 6,3 igramo se na snegu 1 6,3 

 moramo se toplo obleči 1 6,3 

se sankamo 1 6,3 

se smučamo 1 6,3 

mečemo kepe 1 6,3 

Pomlad 

/ oblečeni v lahka oblačila 
(kratke majice in hlače) 

2 12,5 

obujemo lahko superge 1 6,3 

listki začnejo poganjat z 
zeleno barvo 

1 6,3 

sadje začne zoreti 1 6,3 
cveteti začnejo drevesa in 
rože 

1 6,3 

Učenec ni 
izbral 

letnega časa 

7 43,8 3 18,8 
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Letni časi 

 
Značilnosti letnih časov – 
začetni preizkus znanja 

KS 
Začetni 
preizkus 
znanja 

Značilnosti letnih časov - 
končni preizkus znanja 

Končni 
preizkus 
znanja 

f f % f f % 

Poletje 

gremo na morje 1 6,3 veliko je sonca 1 6,3 

oblečeni smo v kratke 
rokave in hlače 

1 6,3 sadimo rože 1 6,3 

 vroče je 1 6,3 

sneg se topi 1 6,3 

zelo toplo je 1 6,3 

obujemo lahko japonke 1 6,3 

Jesen 

listki odpadajo z dreves 2 12,5 listki odpadajo z dreves 4 25,0 

listki spremenijo barvo 1 6,3 listki spremenijo barvo 1 6,3 

 zrela so jabolka 1 6,3 

 

Zima 

sneg je 2 12,5 sneg je 2 12,5 

smo bolj oblečeni kot poleti 1 6,3 delamo snežake 1 6,3 

drevesa so brez listkov 1 6,3 obiščeta nas Božiček in 
dedek Mraz 

1 6,3 

veje na drevesih se zlomijo 
zaradi snega 

1 6,3 kepamo se 1 6,3 

izdelujemo iglu 1 6,3  

delamo snežake 1 6,3 

mrzlo je  1 6,3 

praznujemo veliko rojstnih 
dni 

1 6,3 

praznujemo novo leto 1 6,3 

Pomlad 

rastejo rožice (zvončki, 
trobentice, spominčice, 
vijolice, tulipani) 

2 12,5 rastline postanejo zelene 1 6,3 

sadimo travo 1 6,3 sadimo rožice 1 6,3 
 jagode dozorijo ob koncu 

pomladi 
1  

listje je še na tleh 1 6,3 
mrzlo je 1 6,3 

Učenec ni 
izbral 

letnega časa 

8 50,0 4 25,0 

Preglednica 43: Podane karakteristike odgovorov na vprašanje »Kaj je značilno za posamezni 

letni čas?« 

Če pogledamo preglednico opazimo, da se v večini podanih primerov učencev pojavljajo tri 

kategorije oz. značilnosti letnih časov: značilnosti narave v določenem letnem času, značilna 

oblačila glede na letni čas ter aktivnosti, ki so primerne za določen letni čas, kar so potrdile 

tudi raziskave Clementsa, Swaminathana, Zeitler Hannibala in Sarama (1999), ki so ugotovili, 
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da otroci te starosti uporabljajo besednjak, ki je povezan z opaznimi lastnostmi (tudi barva, 

velikosti, materiali…). Pod značilnosti narave v določenem letnem času je bilo pri začetnem 

preizkusu znanja v ES zabeleženih 7 odgovorov, v KS 11 odgovorov, pri končnem pa v ES 17 

odgovorov in v KS 18 odgovorov. Za značilna oblačila glede na letni čas je bilo v ES pri 

začetnem preizkusu znanja podanih 6 odgovorov, v KS 2 odgovora, pri končnem pa 4 

odgovori v ES in 1 odgovor v KS. Aktivnosti, ki so primerne za določen letni čas, pa je v ES 

opredelilo pri začetnem preizkusu znanja 11 odgovorov, v KS 5 odgovorov, pri končnem 

preizkusu znanja pa 13 odgovorov v ES in 3 odgovori v KS. V ES je bilo pri začetnem 

preizkusu znanja skupaj podanih 24 odgovorov, v KS 18 odgovorov, pri končnem preizkusu 

znanja pa je bilo podanih 34 odgovorov v ES in 22 odgovorov v KS. Opazimo lahko razliko v 

številčnosti odgovorov pri posamezni skupini med obema preizkusoma znanja, kjer so učenci 

ES pri končnem preizkusu znanja podali večje število odgovorov kot učenci KS, iz česar bi 

lahko sklepali, da se znajo tudi bolje besedno izraziti. Učenci ES so pri začetnem preizkusu 

znanja za značilnosti narave podali največ značilnosti za poletje in zimo, sledi jesen, medtem 

ko za pomlad ni podane značilnosti. Iz rezultatov lahko sklepamo, da sta poletje in zima 

učencem bolj blizu, saj so za oba letna časa značilne konkretne lastnosti (poleti je vroče, 

kopanje, lahka oblačila; pozimi se sankamo, smučamo, oblečeni v kombinezone…), medtem 

ko za jesen ali pomlad ni tako oprijemljivih aktivnosti za otroke, saj za pomlad niso našteli 

niti ene. Pri končnem preizkusu znanja pa so učenci ES podali, z razliko od začetnega 

preizkusa znanja, največ značilnosti za zimo (predvsem dejavnosti, sledijo značilnosti narave 

ter oblačila). Zanimivo se nam zdi, da je drugi najljubši letni čas učencev ES pri končnem 

preizkusu znanja pomlad, ki je pri začetnem preizkusu ni izbral nihče. Pri pomladi so največ 

našteli značilnosti narave in oblačila, medtem ko niso našteli nobene značilne aktivnosti za 

pomlad. Nato sledita še poletje in jesen, pri kateri je zanimiv podatek, da ni podanih več 

značilnosti jeseni, kljub temu, da si jo je izbral učenec več kot pri začetnem preizkusu.  

Nasprotno učencem ES pa so učenci KS pri začetnem preizkusu znanja za najljubši letni čas 

izbrali zimo, kjer so našteli največ značilnosti narave ter aktivnosti, primerne temu letnemu 

času. Ostale tri letne čase so učenci izbrali v enakem številu, pri jeseni in pomladi so, 

zanimivo, našteli le značilnosti narave, pri poletju pa zgolj eno aktivnost in značilna oblačila. 

Pri končnem preizkusu znanja pa je za spremembo začetnemu preizkusu znanja prevladalo 

poletje, sledijo pomlad, zima ter jesen. Pri poletju in pomladi je večina opisala značilnosti 

narave, pri jeseni so opisali zgolj značilnosti narave, medtem ko so pri zimi večinoma opisane 

aktivnosti, značilne za omenjeni letni čas. Glede na število učencev KS, ki so izbrali najljubši 
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letni čas je zanimiv podatek tako za zimo (kjer si jo je pri začetnem preizkusu znanja izbralo 

manj učencev kot pri končnem, a so kljub temu pri začetnem preizkusu znanja našteli še 

enkrat več značilnosti kot pri končnem preizkusu znanja, ki si ga je izbralo več učencev) kot 

za poletje in jesen, kjer pa je pričakovano, glede na višje število pri končnem preizkusu 

znanja, posledično navedenih tudi več značilnosti izbranega letnega časa. Iz pridobljenih 

razlag učencev bi lahko sklepali, da učenci zaradi pomanjkanja besednega zaklada veliko 

pojmov v tem obdobju še ne znajo oblikovati. Za razvoj pojmov (Žlebnik, 1975) so namreč 

pomembne predvsem otrokove izkušnje in razvoj govora, saj sta otrokov pojmovni in govorni 

razvoj neločljivo povezana. Pojmi se pri tej starosti kvalitativno izboljšajo, saj znajo učenci 

navesti bistvene lastnosti pojavov (v našem primeru značilnosti izbranega letnega časa). 

Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije učence obeh 

skupin (tiste, ki so izbrali najljubši letni čas) pri obeh preizkusih znanja uvrstili na drugo ali 

tretjo stopnjo – razumevanje ali uporaba, saj učenec pri razumevanju usvojeno znanje razloži 

s svojimi besedami, tisti učenci na stopnji uporabe pa že podajo samostojen primer značilnosti 

letnega časa in so zmožni prenesti svoje znanje v nove situacije. 

d) Analiza odgovorov na vprašanje »Ali lahko pride za zimo poletje?« 

Pri tem vprašanju smo preverili, če učenci dejansko poznajo zaporedje letnih časov ali je 

njihovo znanje zgolj faktografsko. Če je učenec odgovoril pravilno, je dosegel 1 točko, če je 

odgovoril napačno ali ni odgovoril, je bil odgovor ovrednoten z 0 točkami. Glede na rezultate 

smo ugotovili, da je bilo znanje učencev obeh skupin pri začetnem preizkusu znanja dokaj 

enakovredno, v ES je napačen odgovor podalo 12,5 % učencev, v KS pa 18,8 % učencev. 

Učenci ES so v povprečju dosegli M = 0,88 točke, učenci KS pa M = 0,81 točke, razlike med 

skupinama niso statistično značilne (t = 0,473, α = 0,640). Pri končnem preizkusu znanja pa je 

uspešnost reševanja pri ES 100 %, kar pomeni, da resnično poznajo kroženje letnih časov. Pri 

KS pa je odstotek učencev s pravilnim odgovorom nekoliko nižji (za 25 %) kot pri začetnem 

preizkusu znanja. Učenci KS so torej v povprečju dosegli M = 1,00 točke, učenci KS pa  

M = 0,56 točke, razlike med skupinama so statistično značilne (t = 3,416, α = 0,004), kar 

pomeni, da so učenci ES bolje odgovarjali na zastavljeno vprašanje kot učenci KS. V tem 

primeru ne moremo mimo dileme, ali so učenci na zastavljeno vprašanje tudi ugibali, saj sta 

bila možna le dva odgovora, zato je smiselno narediti primerjavo z naslednjim vprašanjem, 

kjer je opaziti, da so učenci ES pri začetnem preizkusu znanja pri vprašanju »Ali lahko pride 

za zimo poletje?« pravilno odgovorili 87,5 %, ko pa je bilo potrebno našteti, kateri letni čas 

sledi zimi pa je pravilno odgovorilo le 43,8 % učencev ES. Pri končnem preizkusu znanja 
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učencev ES se je zgodilo ravno nasprotno, in sicer so pri vprašanju »Ali lahko pride za zimo 

poletje?« pravilno odgovorili vsi učenci ES, ko je bilo treba navesti konkretni letni čas, ki 

sledi zimi, pa je bil uspešnost reševanja 93,8 %. Pri učencih KS je pri začetnem preizkusu 

znanja na vprašanje »Ali lahko pride za zimo poletje?« pravilno odgovorilo 81,3 % učencev, 

pri navedbi pravilnega letnega časa, ki sledi zimi pa le 43,8 %, medtem ko je pri končnem 

preizkusu znanja delež učencev KS, ki je pravilno odgovorilo na vprašanje »Ali lahko pride 

za zimo poletje?« 56,3 %, ustrezen letni čas, ki sledi zimi pa je pravilno navedlo le 37,5 % 

učencev KS. Iz zapisanega razberemo, da so učenci ES napredovali glede poznavanja letnih 

časov, medtem ko je pri skupini učencev KS delež pravilnega odgovora nižji za 25 %. Poraja 

se nam vprašanje, kaj bi lahko bil vzrok nižjemu deležu pravilnega odgovora učencev KS. 

Kot moteč dejavnik bi navedli, da se je končni preizkus znanja izvajal malo pred zaključkom 

šolskega leta, ko so bili učenci že utrujeni, poleg tega se je izvajal po pouku. Mogoče je tudi, 

da pri učencih KS med podajanjem učne snovi niso bile upoštevane individualne posebnosti 

učencev v smislu različnih učnih stilov, ki imajo vlogo pri zbiranju in organiziranju 

informacij (Dunn, b.d., v Marentič Požarnik, 2000). Raziskave na kognitivnem področju 

(Ellerani, b. d.) so namreč prinesle ugotovitev, da uporaba različnih načinov podajanja vsebin 

med poukom lahko poveča tako motivacijo učencev kot samo povezavo različnih učnih stilov 

ter posledično večjo sposobnost učencev pri doseganju  učnih rezultatov. Glede na odgovore 

učencev bi na petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije učence obeh skupin pri obeh 

preizkusih znanja uvrstili na drugo stopnjo – razumevanje, saj je učenec pri razumevanju 

zmožen napovedati, kaj sledi iz določenih podatkov (zimi sledi pomlad). 

 

Graf 29: Uspešnost reševanja vprašanja »Ali lahko pride za zimo poletje?« 
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e) Analiza odgovorov na vprašanje »Kateri letni čas sledi zimi?« 

Pri zadnji nalogi tega sklopa vprašanj nas je zanimalo, če učenci vedo, kateri letni čas sledi 

zimi. Pravilen odgovor se glasi pomlad, za kar smo dodelili 1 točko, za napačni odgovor pa 0 

točk. Pri tem vprašanju je za razliko od prejšnjega učenec moral povedati ime letnega časa, pri 

prejšnjem pa je zadostoval le odgovor »da« ali »ne«. Pri začetnem preizkusu znanja 

omenjenega vprašanja nas je presenetila popolna izenačenost obeh skupin učencev. V 

povprečju so učenci KS in ES dosegli M = 0,44 točke (t = 0,000, α = 1,000). Postavlja se nam 

vprašanje, ali so učenci dejansko imeli isto predznanje ali pa je kdo izmed njih na vprašanje 

odgovoril zgolj naključno in hkrati pravilno. Pri končnem preizkusu znanja namreč vidimo 

veliko odstopanje v znanju med ES in KS. Učenci ES so na zastavljeno vprašanje v veliki 

večini odgovorili pravilno (93,8 %), medtem ko je pri učencih KS odstotek pravilnega 

odgovora še nekoliko nižji (za 6 %) kot pri začetnem preizkusu znanja. Učenci ES so v 

povprečju zbrali M = 0,94 točke, učenci KS pa M = 0,38 točke. Trdimo lahko, da so razlike 

med skupinama statistično značilne (t = 4,025, α = 0,001). Zanimivo je primerjati tudi 

podatek učencev ES, kjer so pri pravilnem naštevanju zaporedja letnih časov pri končnem 

preizkusu dosegli 81,3 % uspešnost, medtem ko so na vprašanje, kateri letni čas sledi zimi, 

pravilno odgovorili skoraj 94 %, iz česar lahko sklepamo, da se težave zaporedja letnih časov 

pojavljajo pri poletju in jeseni. V KS je bila pri končnem preizkusu uspešnost učencev pri 

naštevanju zaporedja letnih časov le 25 %, so pa tudi v tej skupini v primerjavi z začetnim 

preizkusom znanja večkrat pravilno odgovorili na vprašanje, kaj sledi zimi, to je 37,5 %, s 

podatkom, da sta bili skupini glede na predznanje pri tem vprašanju enakovredni. Cockburn 

(1999) je izpostavil primer, kjer morajo učenci določene dogodke razporediti v logično 

zaporedje (v našem primeru letnih časov), vendar mora učitelj v tem primeru najprej reči ali 

zapisati, naj si učenci predstavljajo določene značilnosti, nato pa jim lahko postavi vprašanje 

tipa, kaj je prej na vrsti oz. kaj sledi nečemu. To smo v našem primeru tudi storili, namreč 

učenci so si predstavljali, da je sedaj zima in so nato ugotavljali, kateri letni čas sledi zimi. 

Učenci, ki so na vprašanje pravilno odgovorili, bi se na petstopenjski lestvici Bloomove 

taksonomije uvrstili na stopnjo uporabe, saj so že zmožni prenesti naučeno znanje v novo 

situacijo (ne gre zgolj za linearno naštevanje letnih časov). 
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Graf 30: Uspešnost reševanja vprašanja »Kateri letni čas sledi zimi?« 

Povzetek tematskega sklopa Letni časi 

Povzemamo glavne ugotovitve tematskega sklopa Letni časi glede na zastavljena vprašanja: 

a) koliko je letnih časov 

Učenci ES so pri končnem preizkusu znanja pri tem vprašanju bolje napredovali v znanju kot 

učenci KS, s tem, da sta bili obe skupini glede na predznanje o številu letnih časov 

enakovredni v znanju. 

b) kako si sledijo po vrsti 

Učenci obeh skupin so pri tem vprašanju pri začetnem preizkusu znanja dokaj izenačeni glede 

znanja, medtem ko so se učenci ES pri končnem preizkusu znanja bolje odrezali in zato bolj 

napredovali kot učenci KS. 

c) kaj je značilnost posameznega letnega časa 

Največ učencev tako ES kot KS pri začetnem preizkusu znanja ni izbralo svojega najljubšega 

časa, pri končnem preizkusu znanja pa je bilo takih učencev za polovico manj. Učencem ES je 

pri začetnem preizkusu znanja najljubšega letnega časa najbližje poletje, sledita jesen in zima, 

pomladi pa ni izbral nihče; pri končnem preizkusu znanja pa sta se za najljubši letni čas 

izkazala zima in pomlad, sledita jesen in poletje. Pri učencih KS so pri začetnem preizkusu 

znanja enakovredni vsi štirje letni časi, pri končnem preizkusu znanja pa si od največkrat 

izbranega sledijo jesen, zima, poletje ter pomlad. Učenci so v večini svojih primerov podajali 

tri značilnosti posameznega letnega časa: značilnosti narave v določenem letnem času, 

značilna oblačila ter aktivnosti, ki so primerne za določen letni čas.  
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d) ali lahko pride za zimo poletje 

Zopet se je znanje učencev vprašanja d) obeh skupin pri začetnem preizkusu znanja izkazalo 

za enakovredno, pri končnem preizkusu znanja pa so učenci ES bolje napredovali kot učenci 

KS. 

e) kateri letni čas sledi zimi 

Učenci ES so po obravnavi tematskega sklopa Letni časi bolje napredovali v znanju kateri 

letni čas sledi zimi kot učenci KS, obe skupini učencev pa sta bili glede na začetni preizkus 

enakovredni v znanju. 

 

S t-testom za odvisna vzorca smo preverili še, ali obstajajo statistično značilne razlike med 

zbranimi točkami pri začetnem in končnem preizkusu znanja, ločeno po skupinah. 

Tematski sklop: 
Letni časi 

skupina 
Začetni preizkus 

znanja 
Končni preizkus 

znanja 
t sig 

vprašanje a) 
ES 0,63 1,00 -3,000 0,009 

KS 0,56 0,63 -1,000 0,333 

vprašanje b) 
ES 0,44 0,81 -2,423 0,029 

KS 0,38 0,25 1,000 0,333 

vprašanje d) 
ES 0,88 1,00 -1,464 0,164 

KS 0,81 0,56 1,464 0,164 

vprašanje e) 
ES 0,44 0,94 -3,873 0,002 

KS 0,44 0,38 0,565 0,580 

Skupne točke 
tematskega sklopa 

ES 2,38 3,75 -4,793 0,000 

KS 2,19 1,81 1,307 0,211 

Preglednica 44: Primerjava rezultatov posamezne skupine za tematski sklop Letni časi 

Učenci ES so pri vseh vprašanjih sklopa po obravnavi teme v povprečju izboljšali rezultat, 

medtem ko so učenci KS pri vprašanjih d), e) in skupnem številu točk v povprečju poslabšali 

rezultat. Vendar pa razlike med začetnim in končnim preizkusom znanja pri KS niso 

statistično značilne, medtem ko so pri ES razlike med rezultatom pri začetnem in končnem 

preizkusu znanja statistično značilne pri vprašanjih a), b), e) in skupno. Ugotavljamo torej, da 

KS z obravnavo tematskega sklopa ni pridobila dodatnih znanj s področja letnih časov, 

medtem ko je so učenci ES pri polovici vprašanj izboljšali svoj rezultat (Preglednica 44).  
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3.4.8 Tematski sklop Prazniki 

V tem tematskem sklopu smo pripravili tri vprašanja, s katerimi smo od učencev želeli 

ugotoviti, ali vedo a) kaj je praznik, b) če poznajo kakšen praznik ter c) kaj je za našteti 

praznik značilno. Odgovore smo vsebinsko kodirali, kjer smo nato ugotavljali učenčevo 

poznavanje in predstave na temo praznikov. 

a) Analiza odgovorov na vprašanje »Kaj je praznik?« 

Učenci ES in KS so pri začetnem in končnem preizkusu znanja na vprašanje »Kaj je 

praznik?« podali naslednje odgovore (Opomba: pri f % gre za % vseh sodelujočih učencev v 

posamezni skupini (N = 16)): 

Praznik 
Kaj je praznik? 

– začetni preizkus znanja 

Začetni 
preizkus 
znanja 

 
Kaj je praznik? 

- končni preizkus znanja 

Končni 
preizkus 
znanja 

f f % f  f % 

ES 

ko nekaj praznujemo 6 37,5 ko nekaj praznujemo 7 43,8 

da si lahko doma 5 31,3 da so počitnice 3 18,8 

so počitnice 2 12,5 da smo doma 2 12,5 

da lahko greš kam 1 6,3 da gremo na izlet 1 6,3 

da gremo k maši 1 6,3 da gremo na morje 1 6,3 

novo leto 1 6,3 da smo prosti 1 6,3 

da si prost 1 6,3 da si vzamemo čas 1 6,3 

da lahko dlje spimo 1 6,3 na koledarju je označen z 
rdečo barvo 

1 6,3 

ne vem 1 6,3 

KS 

ko nekaj praznujemo  4 25,0 ko nekaj praznujemo  3 18,8 

da postavimo smrekico  2 12,5 ko je sneg 2 12,5 

ko pride Božiček 1 6,3 da si lahko doma 2 12,5 

ko pridejo Miklavž, Božiček 
in dedek Mraz  

1 6,3 ne vem 2 12,5 

ko nekaj naredimo 1 6,3 ko pride Božiček 2 12,5 

ko ne gremo v šolo 1 6,3 da okrasimo smrečico 1 6,3 

nekaj kot npr. nedelja 1 6,3 ko se nekaj dogaja 1 6,3 

kot ena zabava 1 6,3 državnost 1 6,3 

da smo doma 1 6,3 kakšen god 1 6,3 

da smo prosti 1 6,3 rojstni dan  1 6,3 

zima 1 6,3 

ko je sneg 1 6,3 

ne vem 1 6,3 

Preglednica 45: Podane karakteristike odgovorov na vprašanje »Kaj je praznik?« 
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Praznik je dan, ko se navadno ne dela, posvečen kakemu pomembnemu dogodku ali spominu 

nanj (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014). Preglednica 45 nam kaže, da je 37,5 % 

učencev ES pri začetnem preizkusu znanja praznik enačilo s praznovanjem. 31,3 % učencev 

ES je menilo, da so na dan praznika lahko doma, sledijo odgovori, da so to počitnice, si prost, 

lahko dlje spiš ali kam greš, en učenec pa je podal odgovor ne vem. Pri končnem preizkusu 

znanja so učenci ES na prvo mesto prav tako postavili praznovanje, sledijo počitnice, da so 

lahko na dan praznika doma, lahko kam gredo ter da je praznik na koledarju označen z rdečo 

barvo. Učenci KS so pri začetnem preizkusu znanja, tako kot učenci v ES, praznik enačili s 

praznovanjem, sledijo odgovori v povezavi z božičem ter še nekaj primerov (glej Preglednico 

45). Pri končnem preizkusu znanja učencev KS je na prvem mestu isti odgovor kot pri 

začetnem preizkusu znanja, sledijo odgovori ko je sneg, da si lahko doma, ne vem in še nekaj 

primerov. Odgovor ko je sneg si razlagamo, da so učenci imeli v mislih december, ki je 

najbolj prazničen mesec v letu in se zvrsti kar nekaj praznikov ter ponavadi zapade prvi sneg. 

Odgovor državnost je najverjetneje podan v smislu praznovanja državnega praznika. Zanimiv 

je tudi odgovor god, saj so učenci obeh skupin od osebnih praznikov navedli le praznovanje 

rojstnega dne. Ovsec (2007) meni, da je odnos do praznikov v resnici zelo pomemben, ker 

kaže na naš odnos do višjih vsebin, do samega sebe, do soljudi in družbe nasploh, kot učitelji 

pa ga posredno prenašamo na svoje učence. Bogataj (2011) ugotavlja, da je pomembno 

poznati podobe šeg in navad in jim nameniti ustrezno družbeno skrb in podporo v kulturnih, 

turističnih, promocijskih in še kakšnih okvirih. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES 

podali 19 odgovorov, učenci KS 17 odgovorov, pri končnem preizkusu znanja pa so učenci 

ES podali skupaj 17 odgovorov, učenci KS pa skupaj 16 odgovorov. Če primerjamo število 

podanih odgovorov pri začetnem in končnem preizkusu znanja obeh skupin opazimo, da se je 

število odgovorov pri končnem preizkusu znanja nekoliko zmanjšalo, torej so učenci obeh 

skupin v večini primerov podali en odgovor na zastavljeno vprašanje. Glede na odgovore 

učencev bi na petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije učence obeh skupin (tiste, ki so 

podali odgovor) pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, saj gre ali za 

poznavanje posameznih dejstev o praznikih ali pa učenci po spominu obnovijo podatke o 

praznikih v približno taki obliki, kot so jih usvojili. 

b) Analiza odgovorov na vprašanje »Poznaš kakšen praznik?« 

Učenci ES in KS so pri začetnem in končnem preizkusu znanja na vprašanje »Poznaš kakšen 

praznik?« podali naslednje odgovore (Opomba: pri f % gre za % vseh sodelujočih učencev v 

posamezni skupini (N = 16)): 
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Praznik 
Poznaš kakšen praznik? 
– začetni preizkus znanja 

Začetni 
preizkus 
znanja 

Poznaš kakšen 
praznik?  

- končni preizkus 
znanja 

Končni 
preizkus 
znanja 

f f % f f % 

ES 

ne poznam 5 31,3 novo leto 6 37,5 

pust 4 25,0 božič 5 31,3 

Prešernov dan 2 12,5 pust 5 31,3 

novo leto  2 12,5 Prešernov dan 3 18,8 

materinski dan 1 6,3 materinski dan 3 18,8 

advent 1 6,3 velika noč 3 18,8 

božič 1 6,3 noč čarovnic 3 18,8 

valentinovo 1 6,3 dan spomina na mrtve 3 18,8 

sobota, nedelja 1 6,3 dan žena 2 12,5 

poznam malo praznikov 1 6,3 dan državnosti 1 6,3 

pozabil sem 1 6,3 rojstvo 1 6,3 

dan športne vzgoje  1 6,3 

poletje 1 6,3 

parada 1 6,3 

ne poznam 1 6,3 

KS 

božič  8 50,0 rojstni dan 3 18,8 

novo leto 4 25,0 materinski dan  2 12,5 

velika noč 4 25,0 pust 2 12,5 

rojstni dan 3 18,8 božič 2 12,5 

ne poznam 3 18,8 ne poznam 2 12,5 

Prešernov dan 2 12,5 novo leto  1 6,3 

Miklavž, Božiček in dedek 
Mraz 

2 12,5 dan državnosti 1 6,3 

dan spomina na mrtve 1 6,3 god  1 6,3 

binkošti 1 6,3 dan Zemlje 1 6,3 

svečnica 1 6,3 poletne počitnice 1 6,3 

pomladne počitnice 1 6,3 

zimske počitnice  1 6,3 

Preglednica 46: Podane karakteristike odgovorov na vprašanje »Poznaš kakšen praznik?«  

 
V Preglednici 46 vidimo, da 31,3 % učencev ES pri začetnem preizkusu ne zna našteti 

nobenega praznika. 25,0 % učencev ES je naštelo pust, sledi kulturni praznik Prešernov dan, 

novo leto itd. Učenci so te praznike verjetno naštevali zato, ker se je začetni preizkus znanja 

izvajal ravno med temi prazniki, zato so se jih tudi najprej spomnili. Pri končnem preizkusu 

znanja so učenci ES največkrat navedli novo leto, sledijo božič, pust, kulturni praznik 

Prešernov dan, materinski dan, velika noč, noč čarovnic, dan spomina na mrtve… Opazimo 

lahko, da so našteti prazniki tako državni kot osebni ter da se zvrstijo približno v štirih 

zaporednih mesecih. Pozitivno smo presenečeni, da učenci niso v večjem številu podajali 

primerov praznikov, ki se v naš prostor vnašajo brez potrebne kritičnosti, pač pa so večinoma 
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naštevali primere slovenskih tradicionalnih praznikov. Učenci so omenili tudi državne 

praznike, ki so po prepričanju Bogataja (2011) pri nas najbolj zanemarjeno področje, mi pa bi 

dodali, da se jim posveča premalo primerne pozornosti, saj ta dan večina vidi le kot prost dan, 

premalo pa se zavedamo pripadnosti naši zgodovini in domovini. Odgovor o nepoznavanju 

vrst praznikov se je pri končnem preizkusu znanja močno znižal, če je bilo pri začetnem 

preizkusu znanja v ES takih odgovorov 5, je bil pri končnem preizkusu znanja tak le še eden. 

Učenci KS so pri začetnem preizkusu znanja največkrat oz. v 50 % navedli božič, sledijo 

novo leto, velika noč, rojstni dan itd. (glej Preglednico 46). Pri končnem preizkusu znanja pa 

so učenci KS največkrat izpostavili rojstni dan, materinski dan, pust, božič itd., zanimivo pa 

je, da nihče izmed njih ni omenil kulturnega praznika Prešernov dan. Učenci KS so navedli 

kot praznik tudi različne počitnice, zanimiv pa se nam zdi odgovor dan Zemlje, ki ga ima en 

učenec za praznik. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES podali 20 odgovorov, učenci 

KS 27 odgovorov, pri končnem preizkusu znanja pa so učenci ES podali skupaj 39 

odgovorov, učenci KS pa so podali skupaj 18 odgovorov. Če primerjamo število podanih 

odgovorov pri začetnem in končnem preizkusu znanja ES skupine opazimo, da se je število 

odgovorov pri končnem preizkusu znanja močno povečalo, za skoraj še enkrat toliko, torej so 

pri končnem preizkusu znanja navedli veliko več primerov praznikov kot pri začetnem 

preizkusu znanja. Učenci KS pa so pri končnem preizkusu znanja podali manj odgovorov kot 

pri začetnem. Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije 

učence obeh skupin (tiste, ki so podali odgovor) pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo 

stopnjo – znanje, saj gre ali za poznavanje različnih praznikov ali pa učenci po spominu 

obnovijo podatke o vrstah praznikov v približno taki obliki, kot so jih usvojili. 

c) Analiza odgovorov na vprašanje »Kaj je za ta praznik značilno?« 

Učenci ES in KS so pri začetnem in končnem preizkusu znanja na vprašanje »Kaj je za ta 

praznik značilno?« podali naslednje odgovore (Opomba: pri f % gre za % vseh sodelujočih 

učencev v posamezni skupini (N = 16)): 

Vprašanje 
c) 

Praznik, naštet 
pri začetnem 

preizkusu znanja 

Kaj je za ta praznik 
značilno? 

– začetni preizkus znanja 

Praznik, naštet pri 
končnem preizkusu 

znanja 

Kaj je za ta praznik 
značilno? 

- končni preizkus 
znanja 

 
 

ES 
 

ne poznam ni naštetih značilnosti 
praznika 

novo leto ni naštetih značilnosti 
praznika 

pust 
 

preoblečemo se v maškare, 
veliko je zabave, malo se 

božič 
 

postavimo smrečico in 
jaslice, postavimo 
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Vprašanje 
c) 

Praznik, naštet 
pri začetnem 

preizkusu znanja 

Kaj je za ta praznik 
značilno? 

– začetni preizkus znanja 

Praznik, naštet pri 
končnem preizkusu 

znanja 

Kaj je za ta praznik 
značilno? 

- končni preizkus 
znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES 

 
pust 

greš pokazat, gremo od 
hiše do hiše, rečemo imate 
kaj za pusta hrusta 

 
božič 

vreče za darila, 
praznuje ga Jezus 
Kristus 

Prešernov dan spominjamo se, kdaj je 
umrl 
 

pust ni naštetih značilnosti 
praznika 

novo leto  postavimo smrekico, damo 
nanjo okraske,  
praznujemo ga pozimi 

Prešernov dan praznuje ga gospod 
France Prešeren, 
spomnimo se, kdaj je 
umrl 

materinski dan ni naštetih značilnosti 
praznika 

materinski dan ni naštetih značilnosti 
praznika 

advent ni naštetih značilnosti 
praznika 

velika noč jemo potico 

božič postavimo smrečico in 
jaslice, praznuje ga Jezus 
Kristus 

noč čarovnic ni naštetih značilnosti 
praznika 

valentinovo imamo se radi dan spomina na 
mrtve 

ni naštetih značilnosti 
praznika 

sobota, nedelja ni naštetih značilnosti 
praznika 

dan žena ni naštetih značilnosti 
praznika 

poznam malo 
praznikov 

ni naštetih značilnosti 
praznika 

dan državnosti ni naštetih značilnosti 
praznika 

pozabil sem ni naštetih značilnosti 
praznika 

rojstvo rodijo se dojenčki 

dan športne vzgoje  ni naštetih značilnosti 
praznika 

poletje ni naštetih značilnosti 
praznika 

parada ni naštetih značilnosti 
praznika 

ne poznam ni naštetih značilnosti 
praznika 

 
 
 
 
 
 

KS 
 
 
 
 
 
 
 

božič  pride Božiček, Božiček 
prinese darila, postavimo 
smrečico, okrasimo 
smrečico,  pada sneg, 
takrat so zimske počitnice, 
je krščanski praznik 

rojstni dan ni naštetih značilnosti 
praznika 

novo leto ni naštetih značilnosti 
praznika 

materinski dan  praznujejo ga mamice, 
naredimo rožice za 
mamico 

velika noč kristusovo vstajenje pust oblečemo se v 
maškare, praznujejo ga 
otroci 

rojstni dan dobimo darila, pijemo sok, 
jemo torto, pihamo svečke 

božič 
 

prinesemo darila, 
praznujemo ga vsi, 
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Vprašanje 
c) 

Praznik, naštet 
pri začetnem 

preizkusu znanja 

Kaj je za ta praznik 
značilno? 

– začetni preizkus znanja 

Praznik, naštet pri 
končnem preizkusu 

znanja 

Kaj je za ta praznik 
značilno? 

- končni preizkus 
znanja 

 
 

 
 
 
 
 

KS 

božič okrasimo smrečico 

ne poznam ni naštetih značilnosti 
praznika 

ne poznam ni naštetih značilnosti 
praznika 

Prešernov dan ni naštetih značilnosti 
praznika 

novo leto  praznujemo ga vsi 

Miklavž, 
Božiček in dedek 
Mraz 

ni naštetih značilnosti 
praznika 

dan državnosti obesimo zastave, vsi 
ga praznujemo 

dan spomina na 
mrtve 

ni naštetih značilnosti 
praznika 

god  praznujemo ga vsi 

binkošti ni naštetih značilnosti 
praznika 

dan Zemlje ni naštetih značilnosti 
praznika 

svečnica 
  

ni naštetih značilnosti 
praznika 

poletne počitnice ni naštetih značilnosti 
praznika 

pomladne počitnice ni naštetih značilnosti 
praznika 

zimske počitnice  malo smo doma, 
praznuje jih Božiček 

Preglednica 47: Podane karakteristike odgovorov na vprašanje »Kaj je za ta praznik 

značilno?« 

Učenci ES so pri začetnem preizkusu znanja našteli 7 različnih praznikov, od tega 2 državna 

(novo leto in Prešernov dan), 1 kulturnega (Prešernov dan),  1 verskega (božič), 1 neformalen 

praznik, posvečen materam (materinski dan), ter dva praznika, povezana s šegami (pust in 

valentinovo oz. praznik svetega Valentina). Odgovor advent se ne šteje kot praznik, pač pa 

kot čas pred božičem, ostali odgovori pa niso vsebovali imen praznikov. Od naštetih 7 

praznikov so učenci le za 5 izmed njih našteli posamezne značilnosti (glej Preglednico 47). 

Učenci KS so pri začetnem preizkusu znanja našteli 9 različnih praznikov, od tega 4 verske 

(božič, velika noč, binkošti in svečnica), 3 državne (novo leto, dan spomina na mrtve in 

Prešernov dan), 1 kulturnega (Prešernov dan) ter enega osebnega (rojstni dan). Od naštetih 9 

različnih praznikov so učenci KS pri začetnem preizkusu znanja našteli značilnost zgolj za tri 

praznike, največ za božič. Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES našteli 10 različnih 

praznikov, od tega 4 državne (novo leto, dan spomina na mrtve, dan državnosti in Prešernov 

dan), 2 verska (božič, velika noč), 1 osebnega (rojstvo), 1 neformalen praznik, posvečen 

materam (dan žena) ter dva praznika, povezana s šegami (pust in noč čarovnic). Od naštetih 

10 različnih praznikov so učenci ES pri končnem preizkusu znanja podali značilnosti zgolj za 

4 praznike, kar nas je presenetilo. Učenci praznike torej dokaj uspešno poimenujejo in 
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naštejejo, ne znajo pa ubesediti, kaj je za posamezen praznik značilno, kdo ga praznuje itd. 

Ovsec (2007) pravi, da prazniki niso zgolj sami sebi namen; vsaj do tistih, ki so v 

tradicionalnem pomenu del načina življenja, družbeno sprejetega obredja in podobnega, 

moramo imeti ali naj bi imeli nekakšen odnos, ki pač ne pomeni zgolj prostih dni, relaksacije 

in veseljačenja. Seveda pa so prazniki (prav tam) za nekatere – kar je v današnjem napetem 

svetu razumljivo – predvsem dnevi brez službe in z nekaj skrbmi manj. Bogataj (2011) pa 

dodaja, da zabava, možnost druženja in obilno založene mize med prazniki človeka vsaj za 

čas praznovanja izmaknejo dnevnim rutinam in obveznostim. Hkrati so to značilnosti, ki vse 

bolj prežemajo vse praznike, tudi takšne, katerih izvirna sporočila so včasih prav nasprotna 

(npr. adventni čas). Pri učencih KS končni preizkus znanja pokaže, da so našteli 7 različnih 

praznikov, od tega 2 državna (novo leto in dan državnosti), 1 verski (božič), 2 osebna (rojstni 

dan in god), 1 neformalen praznik, posvečen materam (materinski dan) ter 1 praznik, povezan 

s šegami (pust). Našteli so še en svetovni dan – dan Zemlje (22. april) ter odgovore poletne, 

pomladne in zimske počitnice. Za slednje so podali tudi njihovo značilnost, kar smo se 

odločili prikazati, kljub temu da ne gre za praznik v pravem pomenu. Učenci KS so pri 

končnem preizkusu znanja podali značilnosti za vseh sedem naštetih praznikov (če odštejemo 

odgovor zimske počitnice pa za šest), kar se nam zdi izjemno, sploh če rezultat primerjamo z 

začetnim preizkusom znanja. Število naštetih praznikov se v ES pri končnem preizkusu 

znanja poveča (s 7 na 10 naštetih različnih praznikov), v KS pa se pri končnem preizkusu 

znanja število naštetih praznikov zmanjša za dva (z 9 naštetih različnih praznikov na 7). Če 

omenimo star slovenski pregovor pravi, da če zapustiš praznike, zapustijo prazniki tebe. Kot 

učitelji najmlajših učencev bi morali več pozornosti nameniti ne samo poznavanju imen 

praznikov, pač pa tudi njihove zgodovine, vsebine in njegovega pomena, predvsem pa 

učencem omogočiti doživljanje praznikov. Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski 

lestvici Bloomove taksonomije učence obeh skupin (tiste, ki so podali odgovor) pri obeh 

preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, saj gre ali za poznavanje vsebin različnih 

praznikov ali pa učenci po spominu obnovijo podatke o vsebinah praznikov v približno taki 

obliki, kot so jih usvojili. 

Povzetek tematskega sklopa Prazniki 

Povzemamo glavne ugotovitve tematskega sklopa Prazniki glede na zastavljena vprašanja: 

a) kaj je praznik 

Pri obeh skupinah pri obeh preizkusih znanja so učenci največkrat odgovorili, da je praznik, 

ko nekaj praznujemo. Če primerjamo število podanih odgovorov pri začetnem in končnem 
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preizkusu znanja obeh skupin opazimo, da se je število odgovorov pri končnem preizkusu 

znanja nekoliko zmanjšalo, torej so učenci obeh skupin v večini primerov podali le en 

odgovor na zastavljeno vprašanje. 

b) poznaš kakšen praznik 

Največ učencev ES pri začetnem preizkusu ne zna našteti nobenega praznika, sledi pust, 

Prešernov dan, novo leto itd.  Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES največkrat navedli 

novo leto, sledijo božič, pust, kulturni praznik Prešernov dan… Odgovor o nepoznavanju vrst 

praznikov se je pri končnem preizkusu znanja v ES močno znižal. Učenci KS so pri začetnem 

preizkusu znanja največkrat navedli božič, sledijo novo leto, velika noč, rojstni dan itd. Pri 

končnem preizkusu znanja pa so učenci KS največkrat izpostavili rojstni dan, materinski dan, 

pust, božič itd. Če primerjamo število podanih odgovorov pri začetnem in končnem preizkusu 

znanja ES skupine, opazimo, da se je število odgovorov pri končnem preizkusu znanja za 

skoraj še enkrat toliko povečalo. Učenci KS pa so pri končnem preizkusu znanja podali manj 

odgovorov kot pri začetnem. 

c) kaj je za ta praznik značilno  

Učenci ES so pri začetnem preizkusu znanja našteli 7 različnih praznikov (značilnosti 

praznikov so podali za 5 praznikov), pri končnem pa 11 (značilnosti praznikov so podali zgolj 

za 4 praznike od 11). Učenci KS so pri obeh preizkusih znanja našteli 8 različnih praznikov 

(pri začetnem preizkusu so podali značilnosti za tri praznike, pri končnem pa za sedem).  

Kljub temu, da so učenci KS pri končnem preizkusu znanja našteli isto število praznikov, pa 

so pri istem preizkusu našteli značilnosti za kar sedem praznikov od osmih, kar štejemo kot 

viden uspeh. Učenci ES pa so pri končnem preizkusu znanja sicer našteli več praznikov, a 

zanimivo, manj značilnosti za njih. 
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3.4.9 Tematski sklop Dan 

Tematski sklop Dan je sestavljen iz 9 vprašanj, s katerimi smo želeli preveriti in ugotoviti, če 

učenci vedo: a) kateri dan je danes, b) ali je povsod po svetu danes ta dan, c) kateri dan je bil 

včeraj, d) kateri dan bo jutri, e) kdaj se danes konča in začne jutri, f) ali se k dnevu šteje samo 

dan ali tudi noč, g) ali so vse noči v letu enako dolge, h) kdaj so noči daljše in i) zakaj so noči 

takrat daljše? Odgovori na vprašanja so bila točkovana tako, da je učenec za vsak pravilen 

odgovor dobil 1 točko, za napačnega ali če odgovora ni podal, pa nič točk. Vprašanje i) ni bilo 

točkovano, ker ni bilo pravilnih in napačnih odgovorov, vsa ostala vprašanja pa so bila 

točkovana z nič točkami za napačen odgovor in z 1 točko za pravilen odgovor. V spodnji 

preglednici so prikazane opisne statistike za posamezne točkovane naloge tematskega sklopa 

Dan pri začetnem in končnem preizkusu znanja (za 32 učencev obeh skupin, ki so sodelovali 

v raziskavi).  

Tematski 
sklop: Dan 

vprašanje 
a) 
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b) 
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N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Aritmeti čna 
sredina 0,25 0,63 0,56 0,81 0,50 0,66 0,44 0,72 0,03 0,47 0,75 0,94 0,69 0,88 0,38 0,63 7,84 12,00 

Standardna 
napaka 0,08 0,09 0,09 0,07 0,09 0,09 0,09 0,08 0,03 0,09 0,08 0,04 0,08 0,06 0,09 0,09 0,58 0,71 

Mediana 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 8,0 13,0 

Modus 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0* 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 10,0 15,00* 

Standardni 
odklon 0,44 0,49 0,50 0,40 0,51 0,48 0,50 0,46 0,18 0,51 0,44 0,25 0,47 0,34 0,49 0,49 3,30 3,99 

Varianca 0,19 0,24 0,25 0,16 0,26 0,23 0,25 0,21 0,03 0,26 0,19 0,06 0,22 0,11 0,24 0,24 10,91 15,94 

Koef. 
asimetrije 1,21 -0,54 -0,26 -1,68 0,00 -0,69 0,26 -1,02 5,66 0,13 -1,21 -3,80 -0,85 -2,38 0,54 -0,54 -0,39 -0,36 

Koef. 
sploščenosti -0,57 -1,82 

-
2,06 0,88 -2,14 -1,63 -2,06 -1,02 32,00 -2,12 -0,57 

13,2
3 -1,37 3,91 -1,82 -1,82 -0,36 -1,25 

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Maksimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 17 

* Obstaja več modusov, prikazana je samo najmanjša vrednost. 

Preglednica 48: Opisna statistika posameznih nalog tematskega sklopa Dan (vprašanja so 

zapisana zgoraj) 
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Pri začetnem preizkusu znanja so učenci najmanj točk zbrali pri nalogi e) (M = 0,03), največ 

pa pri vprašanju f) (M = 0,75). Pri končnem preizkusu znanja so učenci najmanj točk dosegli 

pri vprašanju e) (M = 0,47), največ pa pri nalogi f) (M = 0,94). Skupno so pri začetnem 

preizkusu znanja v povprečju dosegli M = 3,59 točk, pri končnem pa 5,72 točk. Največji 

napredek pri končnem preizkusu znanja so učenci dosegli pri vprašanju e), kjer so rezultat 

izboljšali za 0,44 točke. Najmanj pa so napredovali pri vprašanju c) (za 0,16 točke). Skupno 

so napredovali za 2,13 točke. Pri vseh nalogah so učenci dosegli tako 0 kot tudi vse možne 

točke. Skupno so pri začetnem preizkusu znanja dosegli od 0 do 7 točk, pri končnem pa od 2 

do 8 točk, kolikor je bilo tudi največ možno. 

 

Graf 31: Uspešnost reševanja tematskega sklopa Dan glede na število možnih točk  

Učenci KS so pri začetnem preizkusu znanja zbrali med 0 in 7 točk, v največji meri so zbrali 

1, 4 oz. 5 točk (18,8 %). Učenci ES so pri začetnem preizkusu znanja zbrali od 0 do največ 6 

točk, v največji meri so zbrali 3 točke (31,3 %). Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES 

zbrali od 4 do 8 točk, največ jih je dobilo 7 točk (37,5 %), sledijo tisti z vsemi točkami  

(31,3 %). Učenci KS so pri končnem preizkusu znanja zbrali od 2 do 8 točk, največji delež 

učencev je zbralo 3 točke (25,0 %). Pri začetnem preizkusu znanja so v ES zbrali povprečno  

M = 3,31 točk, v KS pa M = 3,88 točk, vendar razlike niso statistično značilne (t = -0,749,  

α = 0,459). Pri končnem preizkusu znanja pa so v ES zbrali M = 6,63 točk, v KS pa M = 4,81 

točk. Razlike med skupinama pri končnem preizkusu znanja so statistično značilne (t = 2,990, 

α = 0,006). Pri prvem preizkusu znanja torej ni bilo razlik v znanju med skupinama, pri 

končnem pa je v znanju bolj napredovala ES. 
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a) Analiza odgovorov na vprašanje »Kateri dan je danes?« 

Pri tem vprašanju smo želeli izvedeti, ali učenci vedo, kateri dan v tednu je bil na dan 

preizkusa znanja. Pri začetnem preizkusu znanja je pravilno odgovoril večji delež učencev v 

KS (31,3 %) kot v ES (18,8 %), pri končnem preizkusu znanja pa je bilo ravno obratno, saj je 

pravilno odgovorilo 81,3 % učencev ES in 43,8 % učencev KS. Pri začetnem preizkusu 

znanja je bilo v ES izmed 13 (81,3 %) napačnih odgovorov kar 12 odgovorov ne vem, pri KS 

pa je bilo takih odgovorov 8 od 11 (68, 8 %) napačnih. Pri končnem preizkusu znanja so v ES 

odgovor ne vem podali dvakrat, ostalih napačnih odgovorov ni bilo, v KS pa osem odgovorov 

ne vem od devetih napačnih odgovorov. Razliko lahko opazimo v ES, kjer so učenci pri 

končnem preizkusu znanja podali bistveno manj odgovorov ne vem kot pri začetnem 

preizkusu znanja, v KS pa se število takih odgovorov med preizkusoma znanja ni spremenilo. 

S tem vprašanjem smo posegli v natančno določanje časa. To je za učence dokaj zahteven 

proces, saj morajo že poznati pojme danes, včeraj, jutri ipd., ki se jih učencem razloži preko 

konkretnih primerov (Bezić, 1973). Pomembno je, da učenci z osvajanjem teh pojmov lahko 

že locirajo nek dogodek v času. Bajd idr. (2006) poudarjajo, da čeprav otroci v tem obdobju 

že poznajo imena dni v tednu, ni poudarek na učenju teh, pač pa otroke na poimenovanje le 

navajamo. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES v povprečju dobili M = 0,19, učenci 

KS pa M = 0,31 točk, razlike niso statistično značilne (t = -0,799, α = 0,431). Pri končnem 

preizkusu znanja pa so učenci ES dosegli M = 0,81, v KS pa M = 0,44, razlike so statistično 

značilne (t = 2,301, α = 0,029). Pri začetnem preizkusu znanja torej med ES in KS ni bilo 

razlik v znanju, pri končnem preizkusu znanja pa so boljši rezultat dosegli v ES. Na 

petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije pa bi učence obeh skupin pri obeh preizkusih 

znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje. 
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Graf 32: Uspešnost reševanja vprašanja »Kateri dan je danes?« 

b) Analiza odgovorov na vprašanje »Ali je povsod po svetu danes npr. sreda?« 

Tu nas je zanimalo mnenje učencev, ali je povsod po svetu isti dan, kot je na dan preizkusa 

znanja pri nas. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci KS dosegali boljši rezultat, pravilno 

je odgovorilo 68,8 %, medtem ko je v ES pravilno odgovorilo 43,8 % učencev. Med odgovori 

so učenci ES pri začetnem preizkusu znanja povedali, da ni isti dan v Afriki, v drugem svetu, 

ni po celi Sloveniji isti dan in odgovor ne vem. V KS pa so povedali, da ni isti dan na drugem 

koncu sveta, v Afriki, Italiji in na Hrvaškem ter odgovor ne vem. Pri končnem preizkusu 

znanja pa so učenci obeh skupin dosegli enak rezultat, pravilno je odgovorilo  

81,3 % učencev. Med odgovori so učenci ES pri končnem preizkusu znanja povedali, da ni 

isti dan v drugih državah (a se učenec ne spomni katerih), v Ameriki, v Afriki, na Hrvaškem, 

na drugi strani sveta in odgovor ne vem. Učenci KS pa so navedli primere, kot so na drugi 

strani sveta, v Ameriki, Afriki, Avstraliji, na Kitajskem, Japonskem, Hrvaškem, Nemčiji, 

Italiji, povsod kjer ni Evropa, v puščavi in odgovor ne vem. Opazimo lahko, da so učenci KS 

pri končnem preizkusu znanja podali več primerov (tudi smiselnih) kot učenci ES. Pri 

začetnem preizkusu znanja so učenci ES v povprečju dobili M = 0,44, v KS pa M = 0,69 točk, 

razlike niso statistično značilne (t = -1,426, α = 0,164). Pri končnem preizkusu znanja so 

učenci obeh skupin dobili enako povprečno število točk (M = 0,81, razlike niso statistično 

značilne (t = 0,000, α = 1,000). Torej pri začetnem in končnem preizkusu znanja ni bilo razlik 

v znanju med ES in KS. Na petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije pa bi učence obeh 

skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, saj po spominu obnovijo 

podatke v približno taki obliki, kot so jih usvojili. 
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Graf 33: Uspešnost reševanja vprašanja »Ali je povsod po svetu danes npr. sreda?« 

c) Analiza odgovorov na vprašanje »Kateri dan je bil včeraj?« 

Pri tem vprašanju smo se pri odgovoru orientirali glede na dan, ko se je opravljal preizkus 

znanja. Pri začetnem preizkusu znanja je pravilno odgovoril večji delež učencev KS (56,3 %) 

kot ES (43,8 %), a se je pa pri končnem preizkusu znanja izid obrnil, saj je pravilno 

odgovorilo 81,3 % učencev ES, medtem ko so v KS rezultat poslabšali, pravilno je odgovorila 

le polovica učencev. Pri tem vprašanju se je pokazalo, če učenci že poznajo zaporedje dni v 

tednu (več o tem v Poglavju 3.4.10, točka c)). Če povzamemo ugotovitev iz omenjenega 

poglavja, je pri začetnem preizkusu znanja vseh sedem dni v tednu naštelo 81,3 % učencev 

ES, v KS pa 37,5 % učencev, pri končnem preizkusu znanja pa vsi učenci v ES in 62,5 % 

učencev KS. Če v nadaljevanju primerjamo te rezultate z rezultati pri tem vprašanju 

ugotovimo, da so pri začetnem preizkusu znanja učenci ES v še enkrat večjem številu pravilno 

našteli dni v tednu, kot pa pravilno povedali ime predhodnega dne. Tu lahko sklepamo na 

zgolj faktografsko znanje imen dni v tednu, ko pa je bilo treba iz tega razbrati le določen 

podatek,  učenci ES niso bili uspešni. Nasprotno se pri začetnem preizkusu pokaže pri učenci 

KS, kjer je 37,5 % učencev pravilno naštelo dni v tednu, še več (56,3 %) pa jih je, zanimivo, 

pravilno povedalo ime predhodnega dne. Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES pri tem 

vprašanju svoj rezultat sicer izboljšali, a če ga primerjamo s Poglavjem 3.4.10, točka c) ne 

moremo mimo ugotovitev, da so vsi učenci ES pri končnem preizkusu znanja pravilno našteli 

vse dni v tednu, ko pa je bilo treba iz tega razbrati le določen podatek, so bili zopet manj 

uspešni. Torej za tiste učence, ki so na to vprašanje odgovorili napačno, na vprašanje v 

Poglavju 3.4.10, točka c) pa pravilno, lahko rečemo, da še vedno ne razumejo zaporedja dni v 
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tednu ali pa pridobljenega znanja še niso sposobni uporabiti. Pri učencih KS se je pri 

končnem preizkusu znanja rezultat pri tem vprašanju nekoliko poslabšal, glede znanja 

zaporedja dni v tednu pa izboljšal. Torej tudi za te učence lahko rečemo, da pridobljenega 

znanja ali še niso sposobni uporabiti ali znajo našteti zaporedja dni v tednu zgolj na pamet, 

brez razumevanja. Bajd idr. (2006) sicer pravijo, da je pomembno predvsem zaznavanje 

sprememb, ki si sledijo v določenem zaporedju (npr. dni v tednu). Poole idr. (2014) pa 

menijo, da pojmi, kot so včeraj, danes in jutri postanejo otroku razumljivi, ko so povezani s 

posebnim dogodkom ali dejavnostjo v povezavi s konceptom časa, ki je konkretna. V tem 

procesu namreč določajo čas preko prepoznavnih dogodkov ali simbolov. Pri začetnem 

preizkusu znanja so učenci ES v povprečju dobili M = 0,44, učenci KS pa M = 0,56 točk, 

razlike niso statistično značilne (t = -0,690, α = 0,495). Pri končnem preizkusu znanja so 

učenci ES dobili M = 0,81, KS pa M = 0,50 točk, razlike niso statistično značilne (t = 1,908,  

α = 0,067). Med ES in KS torej ni razlik v znanju ne pri začetnem ne pri končnem preizkusu 

znanja. Na petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije pa bi učence obeh skupin pri obeh 

preizkusih znanja uvrstili na drugo stopnjo – razumevanje, saj je učenec pri razumevanju 

zmožen napovedati, kaj sledi iz določenih podatkov (če je danes sreda, je bil včeraj torek 

ipd.). 

 

Graf 34: Uspešnost reševanja vprašanja »Kateri dan je bil včeraj?« 

d) Analiza odgovorov na vprašanje »Kateri dan bo jutri?«  

Tudi pri tem vprašanju smo se orientirali glede na dan, ko se je opravljal preizkus znanja. Pri 

začetnem preizkusu znanja so boljši rezultat dosegali učenci KS, kjer je pravilno odgovorilo 
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50,0 %, v ES pa 37,5 % učencev. Pri končnem preizkusu znanja sta sicer obe skupini 

izboljšali rezultat, vendar je tokrat boljše rezultate dosegla ES, kjer je pravilno odgovorilo 

87,5 %, medtem ko v KS 56,3 % učencev. Tudi pri tem vprašanju se je pokazalo, ali učenci že 

poznajo zaporedje dni v tednu (več o tem v Poglavju 3.4.10, točka c)). Če povzamemo 

ugotovitev iz omenjenega poglavja, je pri začetnem preizkusu znanja vseh sedem dni v tednu 

naštelo 81,3 % učencev ES, v KS pa 37,5 % učencev, pri končnem preizkusu znanja pa vsi 

učenci v ES in 62,5 % učencev KS. Če v nadaljevanju primerjamo te rezultate z rezultati pri 

tem vprašanju ugotovimo, da so pri začetnem preizkusu znanja učenci ES v še enkrat večjem 

številu pravilno našteli dni v tednu, kot pa pravilno povedali ime naslednjega dne. Tudi tu 

lahko sklepamo na zgolj faktografsko znanje imen dni v tednu, ko pa je bilo treba iz tega 

razbrati določen podatek, učenci ES niso bili uspešni. Prepoznavanje delov dneva je, po Poole 

idr. (2014), temelj otrokovega zavedanja minevanja časa. Njihovo zaznavanje časa namreč 

narašča z dojemanjem posameznih dogodkov tekom dneva. Norwell (2007) dodaja, da otroci 

ne smejo imeti samo možnost uporabljati izraze, kot so včeraj-danes-jutri, pač pa morajo 

razumeti, kdaj in kako jih uporabljati. Če nadaljujemo, se nasprotno ES pokaže pri začetnem 

preizkusu učencev KS, kjer je 37,5 % učencev pravilno naštelo vse dni v tednu, še več (50,0 

%) pa jih je, zanimivo, pravilno povedalo ime naslednjega dne, kar potrjuje rezultate 

prejšnjega vprašanja c), kjer so bili učenci KS prav tako uspešni. Pri končnem preizkusu 

znanja so učenci ES pri tem vprašanju svoj rezultat sicer izboljšali, a če ga primerjamo s 

Poglavjem 3.4.10, točka c) ne moremo mimo ugotovitev, da so vsi učenci ES pri končnem 

preizkusu znanja pravilno našteli vse dni v tednu, ko pa je bilo treba iz tega ponovno razbrati 

le določen podatek, so bili zopet manj uspešni. Torej za tiste učence ES pri končnem 

preizkusu znanja, ki so na to vprašanje odgovorili napačno, na vprašanje v Poglavju 3.4.10, 

točka c) pa pravilno, predvidevamo, da ali še vedno ne razumejo zaporedja dni v tednu ali pa 

pridobljenega znanja še niso sposobni uporabiti ali ga preoblikovati in uporabiti v novih 

situacijah. Pri učencih KS se je pri končnem preizkusu znanja rezultat pri tem vprašanju 

nekoliko izboljšal, prav tako glede znanja zaporedja dni v tednu, kjer so si odstotki pravilnih 

odgovorov zelo blizu, razlika je le približno v 5 %. Za učence KS lahko rečemo, da so 

pridobljeno znanje pri končnem preizkusu znanja že sposobni uporabiti ter da razumejo 

zaporedje dni v tednu. Učenci ES so pri začetnem preizkusu znanja dobili v povprečju  

M = 0,38, učenci KS pa M = 0,50 točke, razlike niso statistično značilne (t = -0,696,  

α = 0,492). Pri končnem preizkusu znanja pa so učenci ES dobili M = 0,88, v KS pa M = 0,56 

točke, razlike tudi tokrat niso statistično značilne (t = 2,030, α = 0,053). Med ES in KS ni 

razlik v znanju ne pri začetnem ne pri končnem preizkusu znanja. Na petstopenjski lestvici 
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Bloomove taksonomije pa bi učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili na drugo 

stopnjo – razumevanje, saj je učenec pri razumevanju zmožen napovedati, kaj sledi iz 

določenih podatkov (če je danes sreda, bo jutri četrtek ipd.). 

 

Graf 35: Uspešnost reševanja vprašanja »Kateri dan bo jutri?« 

e) Analiza odgovorov na vprašanje »Kdaj se danes konča in začne jutri?« 

Pri začetnem preizkusu znanja je v KS pravilno odgovorilo 6,3 % učencev, medtem ko v ES 

ni nihče odgovoril pravilno. V ES so bili pri začetnem preizkusu znanja podani napačni 

odgovori, kot so: ko bomo šli spat in ko se bomo zbudili bo nov dan, dan se konča čez 19 ur, 

ko bo konec noči, ko bo nov dan, zvečer, čez 100 dni, ko gremo vsi domov iz šole… V KS pa 

so odgovarjali, da se dan konča zvečer, ko gremo spat, ob 16h in 19h, ko me prideta starša 

iskat v šolo, ko bo jutri, zjutraj, ponoči, kmalu… Iz odgovorov učencev obeh skupin opazimo, 

da otroci konec dneva dojemajo zelo različno. Nekateri ga povezujejo z nočjo, torej da se dan 

končna enkrat ponoči oz. zjutraj. Pri končnem preizkusu znanja pa so boljši rezultat dosegli v 

ES, kjer je pravilno odgovorilo 68,8 % učencev, v KS pa samo četrtina. Tu so učenci ES med 

napačnimi oz. premalo natančnimi odgovori navedli primere, kot so zvečer, ko gremo iz šole, 

ponoči in ko gremo spat. V KS pa so bili taki odgovori jutri, ob 18h in 21h, zvečer, ko bomo 

spali, ponoči… Thornes (1995) je pri svojem delu ugotavljal, da lahko učenci potrebujejo 

nekaj več časa in vaje, ko ugotavljajo, kaj se dogaja zdaj ter kaj se je dogajalo prej. Nekateri 

učenci imajo namreč težave že samo z zaporednostjo dnevnih aktivnosti, zato ne preseneča, 

da so pri začetnem preizkusu znanja učenci imeli nemalo idej, kdaj se dan konča. Labinowicz 

(2010) pa je dejal, da so otrokove napake pravzaprav naravni koraki, ki vodijo k višji stopnji 
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razumevanja, kar se je pri tem vprašanju tudi potrdilo. Pri začetnem preizkusu znanja so v ES 

v povprečju dobili M = 0,00 točk, učenci KS pa M = 0,06, razlike niso statistično značilne  

(t = -1,000, α = 0,333). Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES dobili M = 0,69, učenci 

KS pa M = 0,25 točk, razlike so statistično značilne (t = 2,671, α = 0,012). Pri začetnem 

preizkusu znanja torej med skupinama ni bilo razlik v znanju, z obravnavo teme pa so več 

znanja pridobili učenci ES. Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski lestvici Bloomove 

taksonomije učence KS, ki so pravilno odgovorili na vprašanje pri začetnem preizkusu znanja, 

uvrstili na drugo stopnjo – razumevanje, kjer je učenec svoje znanje že sposoben 

preoblikovati in ga prevesti iz ene simbolne oblike v drugo. Pri končnem preizkusu znanja gre 

verjetno v večini odgovorov za prvo stopnjo – znanje, saj učenec po spominu obnovi svoje 

poznavanje dneva in noči v približno taki obliki, kot jih je usvojil. 

 

Graf 36: Uspešnost reševanja vprašanja »Kdaj se danes konča in začne jutri?« 

f) Analiza odgovorov na vprašanje »Ali se k dnevu šteje samo dan ali tudi noč?« 

Pri začetnem preizkusu znanja so boljši rezultat tokrat dosegali učenci ES, kjer je pravilno 

odgovorilo 81,3 % učencev, medtem ko je v KS pravilno odgovorilo 68,8 % učencev. Pri 

končnem preizkusu znanja sta obe skupini izboljšali svoj rezultat, vendar je še vedno boljši 

rezultat dosegla ES, kjer so pravilno odgovorili vsi učenci, medtem ko je v KS pravilno 

odgovorilo 87,5 % učencev. Iz rezultatov sklepamo, da so učenci pri končnem preizkusu 

znanja dojeli, da pojem dan zajema tako svetel del dneva »dan« kot noč. Predvidevamo, da je 

obravnava tematskega sklopa Dan, ki se je izvajala pri pouku v ES, nekoliko pripomogla k 

boljšemu razumevanju pojmov dneva in noči. Tudi Friedman (1982) je pri svojem delu 
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ugotovil, da lahko otroci pri šestih letih poznajo zakonitosti časa in znajo uporabljati 

vsakdanje elemente časa. Lynn (1993) in Harnett (1993) pa sta ugotovila, da so otroci, ki so 

dopolnili šest let in so bili hkrati zelo sposobni, že znali uporabljati splošne časovne pojme. 

Učenci ES so pri začetnem preizkusu znanja dobili povprečno M = 0,81, učenci KS pa M = 

0,69 točk, razlike niso statistično značilne (t = 0,799, α = 0,431). Pri končnem preizkusu 

znanja je v ES M = 1,00, v KS pa M = 0,88, razlike niso statistično značilne (t = 1,464, α = 

0,164). Torej ne pri začetnem ne pri končnem preizkusu znanja ni razlik v znanju med 

skupinama, znotraj posamezne skupine pa so učenci svoj rezultat izboljšali. Glede na 

odgovore učencev bi na petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije učence obeh skupin pri 

obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, saj gre za poznavanje posameznih 

dejstev o dnevu in noči. 

 

Graf 37: Uspešnost reševanja vprašanja »Ali se k dnevu šteje samo dan ali tudi noč?« 

g) Analiza odgovorov na vprašanje »Ali so vse noči v letu enako dolge?« 

Pri začetnem preizkusu znanja sta bili skupini v znanju izenačeni, pravilno je odgovorilo  

68,8 % učencev. Pri končnem preizkusu znanja sta obe skupini izboljšali svoj rezultat, vendar 

so bili boljši učenci ES, kjer je pravilno odgovorilo 93,8 % učencev, v primerjavi s KS, kjer je 

pravilno odgovorilo 81,3 % učencev. Presenetil nas je visok delež pravilnih odgovorov pri 

začetnem preizkusu znanja v obeh skupinah, a če pogledamo naslednje vprašanje h) vidimo, 

da učenci obeh skupin pri začetnem preizkusu znanja v manj kot 40 % vedo, kdaj v letu so 

noči daljše. Glede na to obstaja možnost, da so učenci pri svojem odgovoru ugibali, saj so 

imeli polovico možnosti za pravilen odgovor. Že Bezić (1973) je dejal, da je orientacija v času 
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učna vsebina, ki se je ne da demonstrirati, prav tako ni mogoče fizično zaznavati preteklega in 

prihodnjega časa in tudi vsebine pri tem vprašanju učenci dejansko ne morejo zaznavati 

(prejšnja noč, naslednja noč, vse noči v letu). Pri tem didaktičnem problemu in tej učni 

vsebini je lahko učitelju v pomoč interaktivna tabla, saj lahko učencem bolj nazorno ponazori 

zaporedja in trajanje dneva in noči. Tudi e-gradivo Vedeževo okolje, ki smo ga uporabili pri 

utrjevanju učne snovi, dobro ponazarja menjavo dneva in noči, poleg tega pa je izdelano 

nazorno, nekatere naloge učenca postopno vodijo do cilja, nekatere pa omogočajo 

diferenciacijo, kjer učenec lahko prilagaja nalogo svojim željam in potrebam ter celo izbira 

nivo zahtevnosti. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci obeh skupin dobili v povprečju 

enako točk (M = 0,69), razlike niso statistično značilne (t = 0,000, α = 1,000). Pri končnem 

preizkusu znanja pa so učenci ES dobili M = 0,94, učenci KS pa M = 0,81 točke, razlike niso 

statistično značilne (t = 1,054, α = 0,302). Ne pri začetnem ne pri končnem preizkusu znanja 

se skupini ne razlikujeta v znanju. Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski lestvici 

Bloomove taksonomije učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo 

stopnjo – znanje, saj gre za poznavanje posameznih dejstev o dolžini dneva in noči. 

 

Graf 38: Uspešnost reševanja vprašanja »Ali so vse noči v letu enako dolge?« 

h) Analiza odgovorov na vprašanje »Kdaj so noči daljše?« 

Pri začetnem preizkusu znanja je v obeh skupinah pravilno odgovorilo 37,5 % učencev. Med 

podanimi napačnimi odgovori pri tem preizkusu znanja so učenci ES menili, da so noči daljše 

ponoči, poleti, ko že vsi spimo, za novo leto, vse noči so enako dolge in odgovor ne vem. V 

KS pa so pri začetnem preizkusu znanja povedali, da so noči daljše v Afriki, pozimi so noči 
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krajše ter odgovor ne vem. Pri končnem preizkusu znanja sta obe skupini izboljšali svoj 

rezultat, vendar so bili boljši v ES, kjer je pravilno odgovorilo 68,8 % učencev, medtem ko je 

v KS pravilno odgovorilo 56,3 % učencev. Med podanimi napačnimi odgovori pri končnem 

preizkusu znanja so učenci ES povedali, da so noči daljše, ko je v Afriki sneg, poleti ter 

odgovor ne vem, učenci KS pa so povedali, da so po njihovem mnenju noči daljše ko so dolge 

počitnice, ko gredo v šolo in ko lahko nekdo še počiva ter odgovor ne vem. Kot smo omenili 

že pri prejšnjem vprašanju in kot je dejal Bezić (1973), se orientacije v času ne da 

demonstrirati, prav tako je učencem težko prikazati, kdaj v letu so noči daljše, saj dolžine noči 

skozi celo leto učenci ne morejo zaznavati. Tomažin (1997) še dodaja, da npr. triletni otrok še 

ne zmore oceniti časa, ko spi; zdi se mu le, da hitro mine, kar se  dogaja tudi šestletnikom. Pri 

učni snovi dan in noč in njune vsebine je učitelju zopet lahko v pomoč interaktivna tabla, ki 

nazorneje prikaže dolžino leta, letne čase (dolžine noči so vezane tudi na letne čase), različne 

dolžine svetlega in temnega dela dneva… Dan je namreč vse leto enako dolg, to je 24 ur. 

Spreminja se le trajanje svetlega dela dneva, ki ga imenujemo dan, in temnega dela dneva, ki 

ga imenujemo noč. Dolžino svetlega dela dneva merimo od sončnega vzhoda do sončnega 

zahoda, čez leto pa se dolžini dneva in noči spreminjata. Pozimi je dan kratek, nato se daljša 

in ob koncu šolskega leta je najdaljši (21. 6. – dan traja 15 ur in 16 minut). Nato so dnevi 

zopet vse krajši in konec leta, decembra, je dan najkrajši in noč najdaljša (22. 12. – dan traja 8 

ur in 37 minut) (Spletna stran Spletno mesto interaktivnih učbenikov, 2013). Pri začetnem 

preizkusu znanja so učenci obeh skupin dobili v povprečju enako število točk (M = 0,38), 

razlike niso statistično značilne (t = 0,000, α = 1,000). Pri končnem preizkusu znanja pa so 

učenci ES dobili M = 0,69, učenci KS pa M = 0,56 točk, razlike niso statistično značilne  

(t = 0,713, α = 0,481). Med ES in KS ni razlik v znanju ne pri začetnem ne pri končnem 

preizkusu znanja. Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski lestvici Bloomove 

taksonomije učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, 

saj gre za poznavanje posameznih dejstev o dolžini dneva in noči. 
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Graf 39: Uspešnost reševanja vprašanja »Kdaj so noči daljše?« 

i) Analiza odgovorov na vprašanje »Zakaj so noči takrat daljše?« 

Učenci ES in KS so pri začetnem in končnem preizkusu znanja na vprašanje »Zakaj so noči 

takrat daljše?« podali naslednje odgovore (Opomba: pri f % gre za % vseh sodelujočih 

učencev v posamezni skupini (N = 16)): 

DAN 

 
Zakaj so noči takrat daljše? 
– začetni preizkus znanja 

Začetni 
preizkus 
znanja 

 
Zakaj so noči takrat daljše? 

- končni preizkus znanja 

Končni 
preizkus 
znanja 

f f % f f % 

ES 

ne vem 8 50,0 ker so dnevi krajši 6 37,5 

ker je krajši dan 3 18,8 ne vem 4 25,0 

ker je narava tako naredila 1 6,3 poleti so noči daljše 2 12,5 

poleti je dan daljši kot pozimi 1 6,3 ker je pozimi bolj mrzlo 2 12,5 

ker lahko pada sneg  1 6,3 ker pada sneg 1 6,3 

ker je bolj temno 1 6,3 ker je poleti vroče 1 6,3 

ker že vsi spimo in so nekateri 
takrat utrujeni 

1 6,3 v Afriki so daljše noči takrat, 
ko je sneg  

1 6,3 

ker mi je učiteljica povedala 1 6,3 

 
 
 

KS 
 
 
 
 

ne vem 6 37,5 ne vem 5 31,3 

ker so pač krajše 2 12,5 ker je bolj hladno 3 18,8 

daljše so pri nas, v Afriki pa so 
krajše 

2 12,5 ker je dan krajši 2 12,5 

ker je bolj mrzlo 1 6,3 ker se Zemlja bolj počasi vrti 1 6,3 

ker je krajši dan 1 6,3 ko so takrat dolge počitnice 1 6,3 

ker je krajši dan in imajo ljudje 
več časa 

1 6,3 pozimi so daljše noči, da se 
lahko več igramo 

1 6,3 
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DAN 

 
Zakaj so noči takrat daljše? 
– začetni preizkus znanja 

Začetni 
preizkus 
znanja 

 
Zakaj so noči takrat daljše? 

- končni preizkus znanja 

Končni 
preizkus 
znanja 

f f % f f % 
 
 

 
KS 

ker je mrzla zima in odganja 
noč 

1 6,3 poleti so krajše noči, zato ker 
je tak letni čas 

1 6,3 

spomladi in jeseni so daljše, 
poleti so krajše noči 

1 6,3 sonce  poleti bolj dolgo sveti 
in so zato bolj kratke noči 

1 6,3 

če bi bile poleti daljše noči, bi 
se otroci prehladili in se manj 
časa igrali zunaj  

1 6,3 ker poleti dolgo časa sije 
sonce 

1 6,3 

 ker gremo takrat v šolo, pa 
lahko nekdo še počiva 

1 6,3 

da se bolj spočijemo, ker je 
tudi šola krajša 

1 6,3 

Preglednica 49: Podane karakteristike odgovorov na vprašanje »Zakaj so noči takrat daljše?«  

To vprašanje se je navezovalo na prejšnjega. Na vprašanje, zakaj učenci mislijo, da so noči 

daljše takrat, kot so omenili, so učenci ES pri začetnem preizkusu znanja v polovici primerov 

odgovorili, da ne vedo, zakaj, ostali so menili, da zato, ker je takrat krajši dan, ker je narava 

tako naredila, ker lahko pada sneg in podobno, en odgovor pa se je glasil, da je poleti dan 

daljši kot pozimi. Pri učencih KS je bil, tako kot pri ES, pri začetnem preizkusu znanja 

najpogostejši odgovor ne vem, sledijo odgovori da so noči pač krajše, ker je bolj mrzlo, ker je 

krajši dan ipd (glej Preglednico 49). Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES odgovor na 

vprašanje utemeljili povsem konkretno, in sicer, da so noči daljše, ker so dnevi takrat krajši, 

sledi pa presenetljivo visok delež odgovorov (25%) ne vem ter preostali primeri. Pri učencih 

KS je pri končnem preizkusu znanja, enako kot pri začetnem, zopet presenetil najštevilčnejši 

odgovor ne vem. Sledijo odgovori, ker je bolj hladno, ker so dnevi krajši ipd. (glej 

Preglednico 49). Zakaj se je odgovor ne vem pojavil v tako velikem številu pri obeh skupinah, 

v ES predvsem tudi pri končnem preizkusu znanja, lahko iščemo razlog v abstraktnem in 

dokaj težkem vprašanju, kar je učencem gotovo povzročalo težave pri njihovih odgovorih. Pri 

učnih urah v obeh skupinah smo spodbujali učenje z razumevanjem in razmišljanje učencev o 

omenjeni učni snovi, a kot kaže tudi obravnava omenjene teme preko interaktivne table ni 

pripomogla k boljšemu razumevanju dolžin noči. Od učencev ES smo pri končnem preizkusu 

znanja pričakovali boljše rezultate pri odgovorih na zastavljeno vprašanje. Predvidevamo tudi, 

da so imeli učenci ES težave z aplikacijo znanja, pridobljenega med obravnavo tematskega 

sklopa Dan, na druge situacije. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES in KS podali 16 

odgovorov, torej je vsak učenec podal po en primer. Pri končnem preizkusu znanja pa so tako 

učenci ES kot učenci KS podali skupaj 18 odgovorov. Če primerjamo število podanih 
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odgovorov pri začetnem in končnem preizkusu znanja obeh skupin opazimo, da se je število 

odgovorov pri končnem preizkusu znanja nekoliko povečalo. Zanimiva je tudi raziskava 

Knighta (b.d., v Aris idr., 1993), v kateri je raziskoval, ali lahko z vprašanji »Zakaj?« 

dejansko spodbudimo učenčeve predstave o preteklosti. V ES se je učencem, starimi med 

sedem in devet let, za vsako stvar zastavilo vprašanje »Zakaj?«, v KS pa je delo potekalo 

običajno kot pri pouku, brez vprašanja »Zakaj?«. Ugotovil je, da je ES dosegla višje 

izmerljive dosežke kot KS. Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski lestvici Bloomove 

taksonomije učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili na drugo stopnjo – 

razumevanje, kjer učenec razloži pojav o različnih dolžinah noči v letu. 

Povzetek tematskega sklopa Dan 

Povzemamo glavne ugotovitve tematskega sklopa Dan glede na zastavljena vprašanja: 

a) kateri dan je danes 

Pri začetnem preizkusu znanja med skupinama ni bilo razlik, pri končnem preizkusu znanja 

pa so boljši rezultat dosegli učenci ES.  

b) ali je povsod po svetu danes npr. sreda 

Ne pri začetnem ne pri končnem preizkusu znanja ni bilo razlik v znanju med skupinama.  

c) kateri dan je bil včeraj 

Med ES in KS ni bilo razlik v znanju ne pri začetnem ne pri končnem preizkusu znanja.  

d) kateri dan bo jutri 

Med skupinama ni bilo razlik ne pri začetnem ne pri končnem preizkusu znanja.  

e) kdaj se danes konča in začne jutri 

Pri začetnem preizkusu znanja sta bili skupini enakovredni v znanju, pri končnem preizkusu 

znanja pa je več znanja pokazala ES.  

f) ali se k dnevu šteje samo dan ali tudi noč 

Ne pri začetnem ne pri končnem preizkusu znanja se niso pojavile razlike v znanju med 

skupinama. 

g) ali so vse noči enako dolge 

Med skupinama ni bilo razlik ne pri začetnem ne pri končnem preizkusu znanja.  

h) kdaj so daljše 

Med ES in KS ni bilo razlik ne pri začetnem ne pri končnem preizkusu znanja.  

i) zakaj so noči takrat daljše 

Učenci ES so pri začetnem preizkusu znanja v polovici primerov odgovorili, da ne vedo, 

zakaj so noči daljše, ostali so menili, da zato, ker je takrat krajši dan, ker je narava tako 
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naredila, ker lahko pada sneg in podobno. Pri učencih KS je bil, tako kot pri ES, pri začetnem 

preizkusu znanja najpogostejši odgovor ne vem, sledijo odgovori, da so noči pač krajše, ker je 

bolj mrzlo, ker je krajši dan ipd. Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES odgovor na 

vprašanje utemeljili povsem konkretno, in sicer, da so noči daljše, ker so dnevi takrat krajši, 

sledi pa presenetljivo visok delež odgovorov (25%) ne vem ter preostali primeri. Pri učencih 

KS je pri končnem preizkusu znanja, enako kot pri začetnem, zopet presenetil najštevilčnejši 

odgovor ne vem, sledijo odgovori, ker je bolj hladno, ker so dnevi krajši ipd. Pri začetnem 

preizkusu znanja so učenci ES in KS podali 16 odgovorov, pri končnem preizkusu znanja pa 

so tako učenci ES kot učenci KS podali skupaj 18 odgovorov. 

 

Preverili smo še, ali pri posamezni skupini obstajajo razlike med začetnim in končnim 

preizkusom znanja.  

Tematski sklop: 
Dan 

skupina 
Začetni preizkus 

znanja 
Končni preizkus 

znanja 
t sig 

vprašanje a) 
ES 0,19 0,81 -5,000 0,000 
KS 0,31 0,44 -1,464 0,164 

vprašanje b) 
ES 0,44 0,81 -2,423 0,029 
KS 0,69 0,81 -1,464 0,164 

vprašanje c) 
ES 0,44 0,81 -2,087 0,054 
KS 0,56 0,50 0,436 0,669 

vprašanje d) 
ES 0,38 0,88 -3,162 0,006 
KS 0,50 0,56 -0,436 0,669 

vprašanje e) 
ES 0,00 0,69 -5,745 0,000 
KS 0,06 0,25 -1,379 0,188 

vprašanje f) 
ES 0,81 1,00 -1,861 0,083 
KS 0,69 0,88 -1,145 0,270 

vprašanje g) 
ES 0,69 0,94 -1,732 0,104 
KS 0,69 0,81 -0,808 0,432 

vprašanje h) 
ES 0,38 0,69 -2,076 0,055 
KS 0,38 0,56 -1,861 0,083 

Skupne točke 
tematskega sklopa 

ES 3,31 6,63 -6,771 0,000 
KS 3,88 4,81 -2,390 0,030 

* ni mogoče izračunati, ker je standardna napaka razlike enaka 0 

Preglednica 50: Primerjava rezultatov posamezne skupine za tematski sklop Dan 

Statistično značilne razlike med začetnim in končnim preizkusom znanja obstajajo pri ES za 

vprašanja a), b), d), e) ter za skupne točke tematskega sklopa. Pri teh vprašanjih so učenci ES 

z obravnavo teme napredovali in pridobili znanje. Pri KS razlike niso statistično značilne pri 
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nobenem vprašanju, so pa statistično značilne razlike v skupnem seštevku sklopa – skupno so 

učenci KS napredovali v znanju. Pri vprašanjih c), f), g) in h) razlike niso statistično značilne 

za nobeno skupino, torej nobena skupina ni bistveno pridobila na znanju. Skupno so v ES 

napredovali za 3,31 točke, v KS pa za 0,94 točke. 

3.4.10 Tematski sklop Teden 

Tematski sklop Teden je zajemal naslednja tri vprašanja: a) koliko časa si v šoli dežurni 

učenec, b) koliko dni traja en teden in c) znaš našteti dneve v tednu. Vsa tri vprašanja so bila 

točkovana. Pri vprašanjih a) in b) je učenec dobil 1 točko za pravilen odgovor, pri vprašanju 

c) pa je dobil 1 točko za vsak pravilno naštet dan (torej največ 7 točk), dodatno 1 točko pa še, 

če je vseh sedem dni v tednu naštel v pravilnem vrstnem redu. V celotnem sklopu je bilo 

možno zbrati največ 10 točk. V spodnji preglednici so prikazane opisne statistike za 

posamezne točkovane naloge tematskega sklopa Teden pri začetnem in končnem preizkusu 

znanja (za 32 učencev obeh skupin, ki so sodelovali v raziskavi).  

Tematski sklop: 
Teden 

vprašanje a) vprašanje b) vprašanje c) 
vprašanje c) - 

vrstni red 
skupaj 
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N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Aritmeti čna 
sredina 0,22 0,47 0,22 0,69 5,31 6,38 0,59 0,84 6,34 8,38 

Standardna 
napaka 0,07 0,09 0,07 0,08 0,45 0,24 0,09 0,07 0,55 0,40 

Mediana 0,0 0,0 0,0 1,0 7,0 7,0 1,0 1,0 8,0 9,0 

Modus 0,0 0,0 0,0 1,0 7,0 7,0 1,0 1,0 8,0 10,0 

Standardni 
odklon 0,42 0,51 0,42 0,47 2,55 1,34 0,50 0,37 3,12 2,24 

Varianca 0,18 0,26 0,18 0,22 6,48 1,79 0,25 0,14 9,72 5,02 

Koef. asimetrije 1,43 0,13 1,43 -0,85 -1,14 -1,78 -0,40 -1,99 -0,80 -1,42 

Koef. 
sploščenosti 0,04 -2,12 0,04 -1,37 -0,30 1,46 -1,97 2,08 -0,88 0,84 

Minimum 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

Maksimum 1 1 1 1 7 7 1 1 10 10 

Preglednica 51: Opisna statistika posameznih nalog tematskega sklopa Teden (vprašanja so 

zapisana zgoraj) 
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Da bi lahko vsa vprašanja medsebojno primerjali smo pri vprašanju c) povprečne točke delili 

z največjim možnim številom točk (7) in tako dobili enako razmerje kot pri vseh ostalih 

vprašanjih – pri začetnem preizkusu znanja 0,76, pri končnem preizkusu znanja pa 0,91 točk. 

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci največ točk zbrali pri vprašanju c), najmanj pa pri 

vprašanjih a) in b) (M = 0,22). Pri končnem preizkusu znanja so učenci največ točk zbrali pri 

vprašanju c), najmanj pa pri vprašanju a) (M = 0,47). Skupno so učenci pri začetnem 

preizkusu znanja zbrali M = 6,34 točk, pri končnem preizkusu pa M = 8,38 točk. Največji 

napredek so učenci dosegli pri vprašanju b), kjer so rezultat izboljšali za 0,47 točke, najmanjši 

napredek pa pri vprašanju c), kjer so pri preračunanih točkah dosegli napredek 0,15 točke, oz. 

1,06 originalno izračunanih točk. Pri vprašanju c) ter skupnih točkah so učenci dosegli 

najmanj 3 točke, pri vseh ostalih vprašanjih pa so nekateri učenci dosegli tudi 0 točk. Pri vseh 

vprašanjih, tako pri začetnem kot tudi končnem preizkusu znanja so nekateri učenci dosegli 

tudi maksimalno število točk. Pri vprašanju a) (pri obeh preizkusih znanja) ter b) pri začetnem 

preizkusu znanja so učenci največkrat dobili 0 točk, pri vseh ostalih vprašanjih pa so 

največkrat dosegli vse možne točke. Skupno so pri začetnem preizkusu znanja največkrat 

dosegli 8 točk, pri končnem preizkusu znanja pa vse možne točke.  

 

Graf 40: Uspešnost reševanja tematskega sklopa Teden glede na število možnih točk  

Graf 40 nam pokaže, da so učenci ES pri začetnem preizkusu znanja dosegli od 0 do 10 točk, 

v največji meri so osvojili 8 oz. 9 točk (37,5 %). Učenci KS so pri začetnem preizkusu znanja 

osvojili od 1 do 10 točk, v največji meri pa so dobili 8 točk (25,0 %). Pri končnem preizkusu 

znanja so učenci ES dosegli 9 oz. 10 točk (87,5 %), medtem ko so učenci KS dosegli od 3 do 
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10 točk, v največji meri pa so osvojili 8 točk (37,5 %). Pri začetnem preizkusu znanja so v ES 

povprečno dosegli M = 7,31, v KS pa M = 5,38 točk, vendar razlike niso statistično značilne 

(t = 1,823, α = 0,078). Pri končnem preizkusu znanja pa so v ES dosegli povprečno M = 9,88, 

v KS pa M = 6,88 točke, razlike so statistično značilne (t = 5,086, α = 0,000). V celotnem 

sklopu med učenci v predznanju ni bilo razlik, z obravnavo teme pa so glede na rezultate več 

znanja pridobili učenci ES. 

a) Analiza odgovorov na vprašanje »Koliko časa si v šoli dežurni učenec?« 

Tu smo od učencev pričakovali odgovor 5 dni in ne en teden, torej so morali učenci vedeti, da 

ima teden sedem dni, od tega so učenci v šoli pet dni. Pri začetnem preizkusu znanja so boljši 

rezultat dosegli učenci ES, med katerimi je pravilno odgovorilo 37,5 % učencev, medtem ko 

je v KS pravilno odgovorilo le 6,3 % učencev. Učenci ES, ki so na zastavljeno vprašanje pri 

začetnem preizkusu znanja podali napačen odgovor, so dejali, da so v šoli dežurni 6 dni, 7 

dni, dokler učiteljica ne zamenja dežurna učenca, dokler nismo dvakrat doma, ne vem in da je 

pozabil. V KS pa so pri začetnem preizkusu znanja med napačnimi odgovori povedali, da so v 

šoli dežurni 4 dni, 7 dni, par mesecev, eno leto, dve leti, dokler ne ozdraviš, dokler ne bodo šli 

v 2. razred, dokler ni konec počitnic ter ne vem. Odgovor dokler ne ozdraviš je učenec KS 

najverjetneje enačil z nadomeščanjem dežurnega učenca, ko je ta bolan. Pri končnem 

preizkusu znanja so učenci ES izboljšali rezultat, pravilno je odgovorilo 87,5 % učencev, v 

KS se rezultat ni spremenil. Med napačnimi odgovori pri končnem preizkusu znanja so učenci 

ES povedali, da so dežurni 7 dni, v KS pa 2 dni, 4 dni, 6 dni, 7 dni, ne mesec, tri leta, do 

drugega razreda, en prstek, dokler ni konec počitnic in odgovor ne vem. Glede na to, da se 

rezultat KS pri končnem preizkusu znanja ni izboljšal, lahko sklepamo, da so nekateri učenci 

ohranili napačne predstave in da niso dobro razumeli, koliko dni v tednu so dežurni. Verjetno 

se problem ni pojavil pri nepoznavanju dni v tednu, saj Bajd idr. (2006) pravijo, da otroci v 

tem starostnem obdobju že poznajo imena dni v tednu, pač pa se je problem najverjetneje 

pojavil pri zaznavanju sprememb, ki si sledijo v določenem zaporedju (pet dni sem dežuren 

učenec v šoli, dva dni sem doma). Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES v povprečju 

zbrali M = 0,38, učenci KS pa M = 0,06 točk, razlike so statistično značilne  

(t = 2,236, α = 0,036). Pri končnem preizkusu znanja pa so učenci ES dobili M = 0,88, učenci 

KS pa M = 0,06 točk, razlike so statistično značilne (t = 7,678, α = 0,000). Med skupinama so 

bile razlike v znanju že pri začetnem preizkusu znanja in so ostale tudi pri končnem, v obeh 

primerih so bili boljši učenci ES. Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski lestvici 

Bloomove taksonomije učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo 
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stopnjo – znanje, saj ali učenec pozna pravilne podatke ali pa po spominu obnovi podatke v 

približno taki obliki, kot jih je usvojil. 

 

Graf 41: Uspešnost reševanja vprašanja »Koliko časa si v šoli dežurni učenec?« 

b) Analiza odgovorov na vprašanje »Koliko dni traja en teden?« 

Pri začetnem preizkusu znanja je v ES pravilno odgovorila četrtina učencev, v KS pa 18,8 %. 

Med napačnimi odgovori so pri začetnem preizkusu znanja učenci ES povedali, da po 

njihovem mnenju teden traja 2 dni, 4 dni, 5 dni, 10 dni ali niso vedeli. V KS pa so učenci 

menili, da teden traja 4 dni, 5 dni, 200 dni, en prstek, dokler niso počitnice ter odgovor ne 

vem. Pri končnem preizkusu znanja so v obeh skupinah izboljšali svoj rezultat, vendar so bili 

še vedno boljši v ES, kjer so pravilno odgovorili vsi učenci. Pri končnem preizkusu znanja so 

učenci KS med napačnimi odgovori povedali, da teden traja 2 dni, 5 dni, en prstek, tretjina 

učencev KS pa je še vedno odgovorila ne vem. Preseneča nas podatek, da so vsi učenci ES pri 

končnem preizkusu znanja podali pravilen odgovor. Tudi če pogledamo naslednje vprašanje 

c) so pri končnem preizkusu znanja vsi učenci ES tudi pravilno našteli vse dni v tednu, če 

pogledamo še naprej, celo v pravilnem vrstnem redu. Takega rezultata od učencev ES nismo 

pričakovali. Zasluge gotovo lahko pripišemo poučevanju s pomočjo interaktivne table, kjer 

smo preko računalniškega programa Prezi učence uvajali v novo učno snov ter jo utrjevali in 

preverjali znanje preko e-gradiva Vedeževo okolje in nalog v programu Hot Potatoes. Učenci 

so bili med delom zelo motivirani. Tudi po mnenju Kennewella in Higginsa (2007) 

interaktivna tabla spodbuja sodelovanje učencev pri pouku, raziskava Powera idr. (2007) pa je 

pokazala, da se 96% vprašanih učiteljev strinja s trditvijo, da so učenci z uporabo  interaktivne 
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table pri pouku bolj aktivni, kar je v svoji raziskavi ugotovila tudi Haldane (2007). Stults 

(b.d., v Geiser, 2010) pa meni, da je učenje pesmi z imeni dni v tednu eden izmed načinov, da 

učenci spoznavajo čas. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES zbrali M = 0,25 točk, 

učenci KS pa M = 0,19 točk, razlike niso statistično značilne (t = 0,415, α = 0,681). Pri 

končnem preizkusu znanja je bilo povprečje v ES M = 1,00, med učenci KS pa M = 0,38 točk, 

razlike so statistično značilne (t = 5,000, α = 0,000). Pri začetnem preizkusu znanja med 

skupinama ni razlik v znanju, pri končnem preizkusu znanja pa več znanja kažejo učenci ES. 

Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski lestvici Bloomove taksonomije učence obeh 

skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, saj ali učenec pozna 

pravilne podatke ali pa po spominu obnovi podatke v približno taki obliki, kot jih je usvojil. 

 

Graf 42: Uspešnost reševanja vprašanja »Koliko dni traja en teden?« 

c) Analiza odgovorov na vprašanje »Znaš našteti dneve v tednu?«  

Za vsak našteti dan v tednu smo učencem dodelili po eno točko. Pri začetnem preizkusu 

znanja je vseh sedem dni v tednu v naključnem oz. ne nujno pravilnem vrstnem redu naštelo 

81,3 % učencev ES in 43,8 % učencev KS, v obeh skupinah pa so dobili od 0 do 7 točk oz. 

niso našteli nobenega ali vseh sedem dni v tednu. Učenci ES, ki pri začetnem preizkusu 

znanja niso našteli vseh dni v tednu, so največkrat našteli le sredo, četrtek, petek ter odgovor 

ne vem, v KS pa so največkrat našteli petek, sledijo torek, sreda, sobota, nedelja, ponedeljek 

in četrtek ter odgovor ne vem. Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES izboljšali svoj 

rezultat, vsi učenci ES so dobili vse možne točke, učenci KS pa so dobili od 3 do 7 točk, vse 

možne točke je dobilo 62,5 % učencev. Pri končnem preizkusu znanja so učenci KS našteli 

naslednje dni v tednu (od najpogostejših do najmanj pogostih odgovorov): ponedeljek, sreda, 
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četrtek in petek, sledijo še torek, sobota, nedelja). Tudi tu nas je pri končnem preizkusu znanja 

presenetil uspeh ES, ki je bil 100 %. Otroci pri šestih letih poznajo zakonitosti časa in znajo 

uporabljati vsakdanje elemente časa (Friedman, 1982; Lynn, 1993; Harnett, 1993). Tomažin 

(1997) za leto dni starejše otroke trdi, da ti večinoma že poznajo imena dni v tednu. Vendar 

samo poimenovanje posameznih dni v tednu ni dovolj, pomembno je, kot smo že zapisali, 

zaznavanje sprememb, ki se pojavljajo in si sledijo v določenem zaporedju (Bajd idr., 2006), 

v našem primeru sosledje dni v tednu. Tudi pri tem tematskem sklopu se je v ES delo z 

interaktivno tablo izkazalo za učinkovito, saj smo lahko sestavo tedna preko Prezija prikazali 

veliko bolj nazorno, kot če bi ubrali klasično poučevanje. Prav tako so bile učencem zanimive 

in motivacijske naloge utrjevanja v e-gradivu Vedeževo okolje in v računalniškem programu 

Hot Potatoes. Tudi Higgins (2005) je s sodelavci opravil podobno raziskavo, in sicer je 

spremljal dejavnosti učencev v razredih, v katerih so uporabljali  interaktivno tablo, in v 

razredih, v katerih tovrstne table niso uporabljali, ter primerjal rezultate učencev. Med drugim 

je ugotovil, da je učna ura v razredih z interaktivno tablo imela hitrejši tempo ter boljše 

dosežke učencev v prvem letu uporabe interaktivne table na področju matematike in 

naravoslovja, ne pa tudi pri jeziku. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES v povprečju 

našteli M = 5,88 dni, učenci KS pa M = 4,75 dni, razlike niso statistično značilne (t = 1,262,  

α = 0,217). Pri končnem preizkusu znanja pa so učenci ES dobili M = 7,00 točk, učenci KS pa 

M = 5,75 točk, razlike so statistično značilne (t = 2,953, α = 0,010). Pri začetnem preizkusu 

znanja med skupinama torej ni bilo razlik v znanju, pri končnem preizkusu znanja pa več 

znanja kažejo učenci ES. Glede na odgovore učencev bi na petstopenjski lestvici Bloomove 

taksonomije učence obeh skupin pri obeh preizkusih znanja uvrstili na prvo stopnjo – znanje, 

saj učenec pozna pravilne podatke ali pa po spominu obnovi podatke v približno taki obliki, 

kot jih je usvojil. 
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Graf 43: Uspešnost reševanja vprašanja »Znaš našteti dneve v tednu?« 

Dodatno smo želeli preveriti še, koliko učencev bo naštelo vse dneve v tednu v pravilnem 

zaporedju. Ugotovili smo, da je pri začetnem preizkusu znanja dodatno točko za pravilen 

vrstni red vseh sedmih dni v tednu dobilo 81,3 % učencev ES, v KS pa 37,5 %. Pri končnem 

preizkusu znanja so v obeh skupinah izboljšali svoj rezultat, vendar so v ES še vedno boljši, 

saj so dodatno točko dobili vsi učenci, v KS pa je bilo takih 62,5 % učencev. Pri začetnem 

preizkusu znanja so učenci ES v povprečju dobili M = 0,81 točke za pravilen vrstni red, 

učenci KS pa M = 0,38 točke, razlike so statistično značilne (t = 2,725, α = 0,011). Pri 

končnem preizkusu znanja je v ES M = 1,00, med učenci KS pa M = 0,69 točke, razlike so 

statistično značilne (t = 2,611, α = 0,020). Pri obeh preizkusih znanja več znanja kažejo 

učenci ES.  

 

Graf 44: Uspešnost reševanja vprašanja »Znaš našteti dneve v tednu?« – vrstni red 
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Povzetek tematskega sklopa Teden 

Povzemamo glavne ugotovitve tematskega sklopa Teden glede na zastavljena vprašanja: 

a) koliko časa si v šoli dežurni učenec 

Tako pri začetnem kot končnem preizkusu znanja so se kazale razlike v znanju med 

skupinama, v obeh primerih so bili boljši učenci ES. Znotraj skupine ES so učenci svoj 

rezultat izboljšali, v KS pa je rezultat obeh preizkusov znanja ostal enak. 

b) koliko dni traja en teden 

Pri začetnem preizkusu znanja med skupinama ni bilo razlik v znanju, pri končnem preizkusu 

znanja pa so imeli več znanja učenci ES. Tako ES kot KS pa sta znotraj svoje skupine med 

preizkusoma znanja napredovali v znanju. 

c) znaš našteti dneve v tednu 

Pri začetnem preizkusu znanja ni bilo razlik v znanju med skupinama, pri končnem preizkusu 

znanja pa so bili boljši učenci ES. Znotraj svoje skupine sta tako ES kot KS med preizkusoma 

znanja napredovali v znanju. Pri dodatni točki za pravilen vrstni red vseh dni se kažejo razlike 

med skupinama pri obeh preizkusih znanja, in sicer so boljši rezultat v obeh primerih dosegli 

učenci ES, obe skupini pa sta znotraj svojih okvirjev med preizkusoma znanja izboljšali svoj 

rezultat. 

 

Preverili smo še, ali obstajajo razlike med začetnim in končnim preizkusom znanja pri 

posamezni skupini.  

Tematski sklop: 
Teden 

skupina 
Začetni preizkus 

znanja 
Končni preizkus 

znanja 
t sig 

vprašanje a) 
ES 0,38 0,88 -3,162 0,006 
KS 0,06 0,06 0,000 1,000 

vprašanje b) 
ES 0,25 1,00 -6,708 0,000 
KS 0,19 0,38 -1,861 0,083 

vprašanje c) 
ES 5,88 7,00 -1,800 0,092 
KS 4,75 5,75 -1,380 0,188 

vprašanje c) - vrstni 
red 

ES 0,81 1,00 -1,861 0,083 
KS 0,38 0,69 -2,076 0,055 

Skupne točke 
tematskega sklopa 

ES 7,31 9,88 -3,380 0,004 
KS 5,38 6,88 -1,793 0,093 

Preglednica 52: Primerjava rezultatov posamezne skupine za tematski sklop Teden 

Statistično značilne razlike se pojavijo le pri ES, in sicer za vprašanje a), b) in skupne točke 

tematskega sklopa. V vseh omenjenih primerih so učenci ES z obravnavo teme napredovali v 
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znanju. Skupno so učenci ES napredovali za 2,56 točke, učenci KS pa za 1,50 točke, vendar 

pri KS razlike med začetnim in končnim preizkusom znanja niso statistično značilne.  

3.4.11 Tematski sklop Prej – potem 

Pri tem tematskem sklopu smo želeli preveriti, ali učenci razumejo pojma prej in potem. 

Pripravili smo jih slikovno gradivo-zgodbo v petih slikah, ki so jih morali razvrstiti v 

pravilnem zaporedju. Za pravilen rezultat smo upoštevali pravilno razvrščenih vseh pet delov 

zgodbe in ga točkovali z eno točko, če je bilo zaporedje napačno, pa z nič točkami. V spodnji 

preglednici je prikazana opisna statistika za točkovano nalogo tematskega sklopa Prej – potem 

pri začetnem in končnem preizkusu znanja (za 32 učencev obeh skupin, ki so sodelovali v 

raziskavi).  

Tematski sklop:  

Prej – potem 

Razvrščanje dogodkov v zgodbi 

Začetni preizkus znanja Končni preizkus znanja 

N 32 32 

Aritmeti čna sredina 0,41 1,00 

Standardna napaka 0,09 0,00 

Mediana 0,0 1,0 

Modus 0,0 1,0 

Standardni odklon 0,50 0,00 

Varianca 0,25 0,00 

Koef. asimetrije 0,40 / 

Koef. sploščenosti -1,97 / 

Minimum  0 1 

Maksimum 1 1 

Preglednica 53: Opisna statistika naloge tematskega sklopa Prej – potem 

Pri začetnem preizkusu znanja so učenci pri vprašanju zbrali M = 0,41 točke, pri končnem 

preizkusu znanja pa M = 1,00 točke, torej vse možne. Pri začetnem preizkusu so nekateri 

učenci ostali tudi brez točk, medtem ko so pri končnem preizkusu vsi učenci dobili vse možne 

točke. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci najpogosteje dobili 0, pri končnem preizkusu 

pa 1 točko. Ta tematski sklop je imel povprečni indeks težavnosti (iт) kar iт = 100,0 %, kar 

pomeni, da je bila naloga za učence najlažja, hkrati pa je izračunani iт izven sprejemljivega 

območja (med 30% in 70%).  
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Izračunani indeks diskriminativnosti (iᴅ), ki nam pove, ali naloga razločuje med učno bolj ali 

manj uspešnimi učenci, je bil pri tem tematskem sklopu najnižji (iᴅ = 0,0 %), torej ta naloga 

ni občutljiva za razlike med učno bolj ali manj uspešnimi učenci. 

Pri začetnem preizkusu znanja so dogodke v zgodbi uspešneje umestili učenci KS, kjer je 

pravilno razvrščalo 56,3 % učencev, med učenci ES pa četrtina. Pri končnem preizkusu 

znanja so vsi učenci izboljšali svoj rezultat, v obeh skupinah je zgodbo sestavilo v pravilnem 

zaporedju dogodkov 100,0 % učencev. Harrison (1934) pravi, da so pri predšolskih otrocih 

občutki za točnost, merjenje in posamezne segmente časa še nejasne in kot take ostanejo, vse 

dokler se otrok ne prilagodi soslednim dogodkom v času. Z izrazi, kot so prej in potem 

spodbujamo učence, da razmišljajo o zaporedju dogodkov (Burris, 2005, v Norwell, 2007). 

Učenci tako lažje razumejo potek in trajanje dogodkov, ki so se zgodili. Norwell (2007) še 

meni, da potrebujejo učenci vizualno predstavitev razporeda dejavnosti, kar učencem pomaga 

pri razumevanju pojma prej in potem. Pri začetnem preizkusu znanja so učenci ES dobili v 

povprečju M = 0,25 točke, učenci KS pa M = 0,56 točke, razlike med skupinama niso 

statistično značilne (t = -1,838, α = 0,076). 

 

Graf 45: Uspešnost umestitve petih dogodkov v zgodbi v pravilno zaporedje 

Preverili smo še, ali obstajajo razlike med začetnim in končnim preizkusom znanja za 

posamezno skupino učencev. 
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Tematski sklop:  

Prej – potem 
skupina 

Začetni preizkus 
znanja 

Končni preizkus 
znanja 

t sig 

Razvrstiti zgodbo v petih 
slikah v pravilno zaporedje. 

ES 0,25 1,00 -6,708 0,000 

KS 0,56 1,00 -3,416 0,004 

Preglednica 54: Primerjava rezultatov posamezne skupine za tematski sklop Prej – potem 

Ugotovili smo, da so razlike med začetnim in končnim preizkusom znanja v obeh skupinah 

učencev statistično značilne, torej so vsi učenci z obravnavo teme napredovali v znanju tega 

sklopa.  

 

Povzetek tematskega sklopa Prej – potem 

Tako učenci ES kot KS so med preizkusoma znanja napredovali v znanju tega sklopa in 

uspešneje razvrščali dogodke v  zgodbi v pravilnem zaporedju. 

 

3.4.12 Tematski sklop Daljše – krajše 

Omenjeni tematski sklop je prav tako kot prejšnji osnovan na slikovnem gradivu, in sicer so 

morali učenci označiti dolžino časovnih enot, tj. dneva, tedna, meseca in leta z različnimi 

dolžinami črt. Za pravilen rezultat je učenec dobil eno točko in je zajemal pravilno označene 

vse štiri dolžine časovnih enot, s tem da dnevu pripada najkrajša črta, letu pa najdaljša. Za 

nepravilen rezultat učenec ni prejel točke. Risanje črt je bilo načrtovano od levega roba lista 

proti desnemu, kot posebnost pa bi omenili, da je en učenec KS pri začetnem preizkusu znanja 

risal črte od desne proti levi in ena učenka KS pri končnem preizkusu znanja od zgoraj 

navzdol, kar smo tudi šteli kot pravilen odgovor, če so bile dolžine črt seveda ustrezne. V 

spodnji preglednici je prikazana opisna statistika za točkovano nalogo tematskega sklopa 

Daljše – krajše pri začetnem in končnem preizkusu znanja (za 32 učencev obeh skupin, ki so 

sodelovali v raziskavi).  

Tematski sklop:  

Daljše – krajše 
Risanje dolžine časa 

Začetni preizkus znanja Končni preizkus znanja 

N 32 32 

Aritmeti čna sredina 0,31 0,69 

Standardna napaka 0,08 0,08 

Mediana 0,0 1,0 

Modus 0,0 1,0 
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Tematski sklop:  

Daljše – krajše 
Risanje dolžine časa 

Začetni preizkus znanja Končni preizkus znanja 

Standardni odklon 0,47 0,47 

Varianca 0,22 0,22 

Koef. asimetrije 0,85 -0,85 

Koef. sploščenosti -1,37 -1,37 

Minimum  0 0 

Maksimum 1 1 

Preglednica 55: Opisna statistika naloge tematskega sklopa Daljše – krajše 

Učenci so pri začetnem preizkusu znanja dosegli M = 0,31, pri končnem pa M = 0,69 točke. 

Tako pri začetnem kot pri končnem preizkusu znanja so učenci dosegli od 0 do 1 točke. Pri 

začetnem preizkusu znanja je bila najpogostejša vrednost 0 točk, pri končnem pa 1 točka.  

Iz Grafa 46 lahko vidimo, da so bili učenci KS pri začetnem preizkusa znanja uspešnejši od 

učencev ES; učenci ES so dolžine časa pravilno narisali v 18,8 %, medtem ko so učenci KS to 

storili v 43,8%, kar bi pomenilo, da imajo učenci KS pri začetnem preizkusu znanja bolj 

razvite predstave o trajanju omenjenih časovnih enot. T-test sicer pokaže, da so učenci ES pri 

začetnem preizkusu znanja v povprečju dobili M = 0,19 točke in učenci KS M = 0,44 točke, 

vendar razlike med skupinama niso statistično značilne (t = -1,534, α = 0,136). Pri končnem 

preizkusu znanja pa se pokaže ravno obratno, in sicer so bili uspešnejši učenci ES (pravilno so 

odgovorili v 93,8 %) kot učenci KS. Zanimiv je podatek, da so učenci KS pri končnem 

preizkusu znanja podali pravilne in napačne dolžine časa v istem odstotku kot pri začetnem 

preizkusu znanja, kar bi pomenilo, da v svojem znanju sicer niso napredovali, niso pa niti 

nazadovali. Pri končnem preizkusu znanja so učenci ES pri t-testu dosegli M = 0,94 točke, 

učenci KS pa M = 0,44 točke, iz česar lahko razberemo, da so razlike med skupinama 

statistično značilne (t = 3,508, α = 0,002). Torej lahko trdimo, da učenci ES po obravnavi 

vseh tematskih sklopov bolje razumejo časovne dolžine kot učenci KS. 
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Graf 46: Uspešnost risanja dolžine časa s črto 

Preverili smo še, ali obstajajo razlike med začetnim in končnim preizkusom znanja znotraj 

posamezne skupine. 

Tematski sklop: 

Daljše – krajše 
skupina 

Začetni preizkus 
znanja 

Končni preizkus 
znanja 

t sig 

Risanje dolžine časa 
ES 0,19 0,94 -6,708 0,000 
KS 0,44 0,44 0,000 1,000 

Preglednica 56: Primerjava rezultatov posamezne skupine za tematski sklop Daljše – krajše 

Izkazalo se je, da so razlike med začetnim in končnim preizkusom znanja statistično značilne 

le pri ES, kjer so učenci napredovali za 0,75 točke. V KS z obravnavo teme niso pridobili 

novih znanj.   

 

Povzetek tematskega sklopa Daljše – krajše 

V ES so učenci pri končnem preizkusu znanja uspešneje označili trajanje časovnih enot kot 

pri začetnem preizkusu znanja, medtem ko KS v znanju ni napredovala, ni pa niti nazadovala. 

 

3.5 Evalvacija e-učnega gradiva Vedeževo e-okolje 

Zaradi obilice ponujenih e-učnih gradiv smo kot učitelji pogosto soočeni s problemom, kako 

izbrati tisto pravo, saj vsa gradiva, žal, niso enako kakovostna in primerna za uporabo v 

razredu. Ob dejstvu, da je izdelava številnih e-gradiv vedno bolj tudi v domeni učiteljev, 

mentorjev in učečih, postaja vse bolj pomembna tudi njihova kakovost. Na svetovnem spletu 
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je, tako Dinevski idr. (2006), uporabnikom namreč dostopna nepregledna množica e-gradiv v 

različnih jezikih, temelječa in izdelana z uporabo različnih tehnologij, v katerih se prepletajo 

raznoliki didaktični pristopi. 

E-gradivo, ki je med drugimi elektronskimi viri na razpolago tudi za poučevanje tematskega 

sklopa o času, to je Vedeževo e-okolje, smo evalvirali po smernicah Razvojne skupine za 

vzpostavitev sistema ocenjevanja elektronskih učnih gradiv na ZRSŠ (Strokovna skupina 

ZRSŠ, 2009, v Kreuh idr., 2011), in sicer glede na uporabno vrednost pri pouku iz vsebinsko-

didaktičnega vidika. Zanimalo nas je predvsem: 

1. Ali je e-gradivo strokovno ustrezno? 

2. Ali je e-gradivo skladno z učnim načrtom? 

3. Ali je e-gradivo ustrezno glede na ciljno skupino učencev? 

4. Ali e-gradivo omogoča uporabo različnih sodobnih učnih metod in oblik ter različnih 

stilov učenja? 

5. Ali so v e-gradivu upoštevana temeljna pedagoška načela v smislu podpore učnemu 

procesu (npr. jasnost, nazornost, postopnost, individualizacija, diferenciacija)? 

6. Ali e-gradivo vključuje smiselne sprotne in končne povratne informacije? 

7. Ali e-gradivo vključuje različne težavnostne stopnje reševanja nalog? 

 

Po smernicah Razvojne skupine za vzpostavitev sistema ocenjevanja elektronskih učnih 

gradiv na ZRSŠ (Strokovna skupina, 2009, v Kreuh idr., 2011) smo pod drobnogled torej 

vzeli 7 postavk vsebinsko-didaktičnega vidika. Preko uporabe omenjenega gradiva pri pouku 

spoznavanja okolja smo ugotovili sledeče: 

1. E-gradivo Vedeževo e-okolje je strokovno ustrezno; ustreza metodiki dela, besedila so 

jasna in glede na ciljno populacijo tudi berljiva (primerna velikost črk, smiselna in 

sistematična strukturiranost, členjenost daljšega besedila na krajše enote…). Upošteva 

razvojno stopnjo otrok, prav tako ustreza strokovnosti obravnavanih tematskih sklopov. 
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Slika 22: Tematski sklop »Teden« – naloga z jasnimi in kratkimi navodili, primerna za učence 

1. razreda 

2. E-gradivo Vedeževo e-okolje je usklajeno z učnim načrtom . Po pregledu učnih vsebin in 

učnih ciljev v Učnem načrtu za SPO in primerjanjem izdelanih nalog v omenjenem e-

gradivu smo ugotovili, da v celoti sledijo učnim ciljem, ki jih učni načrt za SPO 

predpisuje. 

 

Slika 23: Primer učne vsebine, ki sledi operativnemu učnemu cilju »Učenec uporabi nekatere 

osnovne izraze za opredeljevanje dogodkov, kot so npr. prej – potem« 

3. E-gradivo Vedeževo e-okolje je ustrezno glede na ciljno skupino učencev. Učne 

vsebine so predstavljene z vidika in na način, ki jih besede ne omogočajo, kar je še 

posebej pomembno za učence 1. razreda. Nadalje, besedilo je preprosto, jasno, kratko, 

vsebuje osnovne informacije in ne preobremenjuje s podatki ter je tako primerno za 

učence 1. triletja. Poseben poudarek bi dodali na zvočni zapis za učence 1. razreda, saj 

učencem ni potrebno brati, kaj naloga od njih zahteva, pač pa navodila preprosto pove 

maskota – Vesoljček Kaj.  
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Slika 24: Vesoljček Kaj se predstavi 

4. E-gradivo Vedeževo e-okolje zagotovo omogoča uporabo različnih sodobnih učnih 

metod in oblik dela. Naloge so zasnovane zelo različno, tako da tudi učitelj z izbiro nalog 

lahko izbira in uporablja različne učne metode in oblike dela. Omenjeno e-gradivo je v 

celoti zasnovano interaktivno, aktivnost učencev pa je spodbujena z različnimi 

interaktivnimi dejavnostmi. Posamezne učne enote vsebujejo tudi kvalitetne fotografije, 

risbe in multimedijske elemente, kot so video, posnetki zvoka iz narave oz. stvarnega 

življenja, ki jih je v naravi težje doživeti. E-gradivo tako tudi podpira različne stile učenja, 

saj bo vsak izmed učencev našel nalogo, ki bo ustrezala njegovemu stilu učenja. 

 

 

Slika 25: Primer naloge z zvočnim in slikovnim zapisom 

5. V e-gradivu Vedeževo e-okolje so upoštevana temeljna pedagoška načela v smislu 

podpore učnemu procesu. Najbolj nazorna je po naših izkušnjah jasnost (Vesoljček Kaj 

jasno pripoveduje o svojih doživetjih, pri zastavljeni nalogi je včasih že brez navodila 

jasno, kaj od učenca želi). Prav tako je e-gradivo nazorno, nekatere naloge učenca 

postopno vodijo do cilja, nekatere pa omogočajo diferenciacijo, kjer učenec lahko 
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prilagaja nalogo svojim željam in potrebam ter celo izbira nivo zahtevnosti. 

 

 

Slika 26: Primer naloge o predmetih nekoč in danes, ki že sama po sebi nakazuje reševanje 

6. E-gradivo Vedeževo e-okolje vklju čuje smiselne sprotne povratne informacije. 

Posamezne faze učenja, didaktične in interaktivne dejavnosti učencu nudijo takojšnjo 

povratno informacijo, kar ima poleg informacijske tudi veliko motivacijsko vrednost za 

nadaljnje delo. 

 

 

Slika 27: Primer naloge »Življenje nekoč« s takojšnjo povratno informacijo 

7. E-gradivo Vedeževo e-okolje vklju čuje različne težavnostne stopnje reševanja nalog. 

Kot smo že omenili, je e-gradivo pripravljeno tako, da si učenec marsikje lahko sam 

izbere težavnost zastavljene naloge. Po naših izkušnjah je to zelo dobrodošlo, saj je 

marsikateri učenec najprej izbral lažjo nalogo, po uspešno opravljeni nalogi pa se je lotil 

tudi težje, kar mu je vlilo samozavest pri reševanju nalog. 
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Slika 28: Primer možne izbire lažje (zelen gumb) in težje naloge (moder gumb) 

    

Slika 29: Primer izbrane lažje (levo) in težje (desno) naloge 

Če povzamemo, je e-gradivo Vedeževo e-okolje pri pouku spoznavanja okolja v 1. triadi zelo 

dobrodošlo in ga priporočamo tudi ostalim učiteljem. Učenci so bili po naših izkušnjah za 

delo z vesoljčkom Kajem in interaktivno tablo zelo motivirani, e-gradivo pa smo uporabljali 

predvsem za utrjevanje obravnavane snovi in preverjanje znanja. Učitelj lahko z uporabo 

omenjenega e-gradiva popestri pouk, vse kar potrebuje je računalnik, povezan z interaktivno 

tablo ter dostop do svetovnega spleta. Namesto interaktivne table bi sicer lahko uporabili tudi 

projektor, vendar učenci ne bi mogli reševati nalog na tabli, pač pa preko miške in tipkovnice, 

kar pa za njih gotovo ne bi bilo tako zanimivo. 

Edina težava, ki se nam je na začetku dela z interaktivno tablo pojavila, je bilo začetno 

rokovanje učencev s pisalom za interaktivno tablo, vendar je po nekaj poskusih in vajah delo 

steklo brez težav. 
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3.6 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Na podlagi statistične obdelave in analize podatkov, pridobljenih na osnovi pripravljenega 

merskega instrumenta (preizkusa znanja), smo ugotovili, da je poučevanje vsebin o času z 

interaktivno tablo v prvem razredu osnovne šole imelo več pozitivnih učinkov v primerjavi s 

tradicionalnim pristopom poučevanja. Tematska sklopa Preteklost in prihodnost ter Prazniki 

sta pri vrednotenju raziskovalnih vprašanj izvzeta, saj vprašanja niso bila točkovana in zato 

statistična analiza ni bila mogoča. V nadaljevanju odgovarjamo na zastavljena raziskovalna 

vprašanja tega magistrskega dela. 

1. raziskovalno vprašanje: Ali bodo časovne predstave pred obravnavo tematskih 

sklopov, povezanih z orientacijo v času, med učenci KS približno enake kot pri 

učencih ES? 

Časovne predstave učencev so pred obravnavo tematskih sklopov (tj. začetni preizkus znanja) 

v KS in ES približno enake. V nobenem izmed točkovanih tematskih sklopov ni statistično 

značilnih razlik med skupinama. Podajamo izračune začetnega preizkusa znanja v posamezni 

skupini za posamezni tematski sklop: Čas (MES = 1,44; MKS = 2,13; t = -1,650, α = 0,109), 

Koledar (MES = 0,25; MKS = 0,31; t = -0,382, α = 0,705), Rojstni dan (MES = 4,75;  

MKS = 5,31; t = -0,997, α = 0,327), Mesec (MES = 3,69; MKS = 4,50; t = -0,576, α = 0,569), 

Leto (MES = 0,75; MKS = 1,00; t = -1,291, α = 0,207), Letni časi (MES = 2,38; MKS = 2,19;  

t = 0,402, α = 0,690), Dan (MES = 3,31; MKS = 3,88; t = -0,749, α = 0,459), Teden  

(MES = 7,31; MKS = 5,38; t = 1,823, α = 0,078), Prej – potem (MES = 0,25; MKS = 0,56;  

t = -1,838, α = 0,076),  Daljše – krajše (MES = 0,19; MKS = 0,44; t = -1,534, α = 0,136). 

 

2. raziskovalno vprašanje: Ali bodo časovne predstave po obravnavi tematskih sklopov, 

povezanih z orientacijo v času, boljše pri učencih ES kot pri učencih KS? 

Pri sedmih od desetih sklopov so pri končnem preizkusu znanja statistično značilne razlike v 

znanju ES in KS. Učenci ES imajo torej po obravnavi tematskih sklopov, povezanih z 

orientacijo v času, boljše časovne predstave pri naslednjih tematskih sklopih: tematski sklop 

Čas, Mesec, Leto, Letni časi, Dan, Teden in Daljše – krajše. Pomembnih razlik med 

skupinama, ki so statistično značilne, ni pri tematskih sklopih Koledar, Rojstni dan ter Prej – 

potem. V tematskem sklopu Čas so po obravnavi (tj. končni preizkus znanja) statistično 

značilne razlike med ES (M = 5,88) in KS (M = 2,88) (t = 8,863, α = 0,000). Pri sklopu 

Koledar razlik med skupinama ni bilo (MES = 0,69; MKS = 0,44; t = 1,426, α = 0,164). Tudi 
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pri sklopu Rojstni dan razlike med skupinama niso statistično značilne (MES = 6,25;  

MKS = 5,63; t = 1,555, α = 0,130). Pri sklopu Mesec se skupini razlikujeta v končnem znanju 

(MES = 14,75; MKS = 5,69; t = 5,366, α = 0,000). Pri sklopu Leto so razlike v končnem znanju 

med ES in KS (MES = 1,63; MKS = 0,88; t = 4,243, α = 0,000). Pri sklopu Letni časi so razlike 

med skupinama (MES = 3,75; MKS = 1,81; t = 4,554, α = 0,000). Pri sklopu Dan so pri 

končnem preizkusu znanja razlike med ES in KS (MES = 6,63; MKS = 4,81; t = 2,990,  

α = 0,006). Pri sklopu Teden so statistično značilne razlike med skupinama (MES = 9,88;  

MKS = 6,88; t = 5,086, α = 0,000). Pri sklopu Prej – potem so v obeh skupinah vsi učenci 

dosegli 1 točko. T-testa pri tem tematskem sklopu ni bilo mogoče izračunati, ker je bil 

standardni odklon pri obeh skupinah 0 – glede na to, da je povprečje v obeh skupinah  

M = 1,00 trdimo, da med skupinama ni razlik. Pri tematskem sklopu Daljše – krajše so razlike 

v znanju med ES in KS (MES = 0,94; MKS = 0,44; t = 3,508, α = 0,002). 

 

3. raziskovalno vprašanje: Pri katerih vrstah znanja (predstave o času, urejanje 

podatkov, uporaba in razumevanje časovnih pojmov ter besednih zvez, ki 

opredeljujejo čas) bodo učenci najbolj napredovali v KS in na katerih v ES? 

Glede na izračunan delež razlike med začetnim in končnim preizkusom znanja ugotavljamo, 

da so učenci ES najbolj napredovali pri urejanju podatkov (delež razlike je 75,0 %), najmanj 

pa pri uporabi in razumevanju časovnih pojmov ter besednih zvez, ki opredeljujejo čas, kjer 

povprečna razlika med preizkusoma predstavlja 43,5 % vseh možnih točk. Enako velja tudi za 

KS, najbolj so napredovali pri urejanju podatkov, kjer povprečna razlika predstavlja 22,0 %, 

najmanj pa pri uporabi in razumevanju časovnih pojmov ter besednih zvez, ki opredeljujejo 

čas, kjer povprečna razlika predstavlja 5,1 % točk.  

 

Predstave o času: Pri tematskem sklopu Dan so učenci ES napredovali za M = 3,32 točke, 

razlike so statistično značilne (t = -6,771, α = 0,000). Učenci KS pa so napredovali za  

M = 0,93 točke, razlike so prav tako statistično značilne (t = -2,390, α = 0,030). Pri tematskem 

sklopu Teden so učenci ES napredovali za M = 2,56 točke, razlike so statistično značilne  

(t = -3,380, α = 0,004), medtem ko so učenci KS napredovali za M = 1,50 točke, vendar 

razlike niso statistično značilne (t = -1,793, α = 0,093). V tematskem sklopu Mesec so učenci 

ES napredovali za M = 11,06 točke, razlike so statistično značilne (t = -10,225, α = 0,000), 

učenci KS pa za M = 1,19 točke, razlike so prav tako statistično značilne (t = -2,643,  

α = 0,018). Pri tematskem sklopu Leto so učenci ES napredovali za M = 0,88 točke, razlike so 

statistično značilne (t = -7,000, α = 0,000), medtem ko so učenci KS svoj rezultat poslabšali 
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za M = -0,13 točke, vendar razlike niso statistično značilne (t = 0,808, α = 0,432). Če na 

podlagi razlike med končnimi in začetnimi doseženimi točkami izračunamo delež, ki ga 

razlika predstavlja glede na vse možne točke tematskega sklopa, ugotovimo, da so v ES pri 

tematskem sklopu Dan rezultat izboljšali za 41,5 %, v tematskem sklopu Teden za 25,6 %, v 

tematskem sklopu Mesec za 85,1 % in v tematskem sklopu Leto za 44,0 %. Povprečno 

razmerje vseh štirih tematskih sklopov za ES je 49,0 %. Za KS je bila razlika statistično 

značilna le za tematska sklopa Dan, kjer je razlika predstavljala 11,6 %, in Mesec, kjer je 

razlika predstavljala 9,2 %, povprečje vseh tematskih sklopov je 7,3 %. 

 

Urejanje podatkov: Pri tematskem sklopu Prej – potem so učenci ES napredovali za M = 0,75 

točke, razlike so statistično značilne (t = -6,708, α = 0,000), v KS pa so napredovali za  

M = 0,44 točke, razlike so prav tako statistično značilne (t = -3,416, α = 0,004). Pri tematskem 

sklopu Daljše – krajše so učenci ES napredovali za M = 0,75 točke, razlike so statistično 

značilne (t = -6,708, α = 0,000). Učenci KS pa pri tem tematskem sklopu niso napredovali, 

razlika v točkah je M = 0,00 (t = 0,000, α = 1,000). Delež glede na najvišje možno število 

točk pri tematskem sklopu Prej – potem je za ES 75,0 %, za tematski sklop Daljše – krajše 

prav tako 75,0 %, povprečje obeh tematskih sklopov je torej 75,0 %. Pri KS so bile statistično 

značilne razlike le pri tematskem sklopu Prej – potem, kjer razlika točk predstavlja 44,0 % 

vseh možnih točk, povprečje obeh tematskih sklopov je 22,0 %.  

 

Uporaba in razumevanje časovnih pojmov ter besednih zvez, ki opredeljujejo čas: Pri 

tematskem sklopu Čas so učenci ES napredovali za M = 4,44 točke (MZPZ = 1,44;  

MKPZ = 5,88). Učenci KS pa so napredovali za M = 0,75 točke (MZPZ = 2,13; MKPZ = 2,88). 

Tako pri ES (t = -13,498, α = 0,000) kot pri KS (t = -2,818, α = 0,013) so razlike med 

začetnim in končnim preizkusom znanja statistično značilne. Pri tematskem sklopu Koledar 

so učenci ES napredovali za M = 0,44 točke (MZPZ = 0,25; MKPZ = 0,69), učenci KS pa za  

M = 0,13 točke (MZPZ = 0,31; MKPZ = 0,44).  Pri ES so razlike med preizkusoma statistično 

značilne (t = -3,416, α = 0,004), pri KS pa ne (t = -1,000, α = 0,333). Pri tematskem sklopu 

Rojstni dan so učenci ES napredovali za M = 1,50 točke, razlike med preizkusoma so 

statistično značilne (t = -3,586, α = 0,003), v KS pa so napredovali za M = 0,31 točke, vendar 

razlike niso statistično značilne (t = -1,046, α = 0,312). Pri tematskem sklopu Letni časi so 

učenci ES napredovali za M = 1,38 točke, razlike so statistično značilne (t = -4,793,  

α = 0,000), medtem ko so v KS pri končnem preizkusu znanja dobili v povprečju manj točk 

kot pri začetnem (M = -0,38), vendar pa razlike niso statistično značilne (t = 1,307,  
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α = 0,211). Razlika točk pri ES za tematski sklop Čas predstavlja 74,0 %, za tematski sklop 

Koledar 44,0 %, za tematski sklop Rojstni dan 21,4 % in za tematski sklop Letni časi 34,5 %, 

povprečje vseh tematskih sklopov je 43,5 %. Za KS so bile razlike statistično značilne le pri 

tematskem sklopu Čas, kjer razlika predstavlja 12,5 % vseh možnih točk, povprečje vseh 

tematskih sklopov je 5,1 %.  

 

4. raziskovalno vprašanje: Ali bodo učenci ES pridobili boljše znanje (predstave o času, 

urejanje podatkov, uporaba in razumevanje časovnih pojmov ter besednih zvez, ki 

opredeljujejo čas) kot učenci KS? 

Pri predstavah o času pri vseh vanj vključenih tematskih sklopih (100,0 %) ES dosega 

statistično značilno boljše rezultate od KS. Pri urejanju podatkov ES dosega boljši rezultat od 

KS pri enem tematskem sklopu, torej v 50,0 % tematskih sklopov. Pri uporabi in 

razumevanju časovnih pojmov ter besednih zvez, ki opredeljujejo čas pa ES dosega boljši 

rezultat od KS pri dveh od štirih sklopov (50,0 %). Zaključimo torej lahko, da ES dosega 

boljši rezultat od KS predvsem pri predstavah o času.  

 

Predstave o času: Pri tematskem sklopu Dan ES dosega boljše rezultate (M = 6,63) kot KS 

(M = 4,81), razlike so statistično značilne (t = 2,990, α = 0,006). Tudi pri tematskem sklopu 

Teden ES dosega boljše rezultate (M = 9,88) kot KS (M = 6,88), razlike so statistično 

značilne (t = 5,086, α = 0,000). Pri tematskem sklopu Mesec ES dosega boljši rezultat  

(M = 14,75) kot KS (M = 5,69), razlike so statistično značilne (t = 5,366, α= 0,000). Tudi pri 

tematskem sklopu Leto ES dosega boljši rezultat (M = 1,63) kot KS (M = 0,88), razlike so 

prav tako statistično značilne (t = 4,243, α = 0,000).  

 

Urejanje podatkov: Pri tematskem sklopu Prej – potem skupini dosegata enak rezultat  

(M = 1,00), t-testa ni bilo mogoče izračunati, ker je standardni odklon enak 0. Pri tematskem 

sklopu Daljše – krajše ES dosega boljši rezultat (M = 0,94) kot KS (M = 0,44), razlike so 

statistično značilne (t = 3,508, α = 0,002).  

 

Uporaba in razumevanje časovnih pojmov ter besednih zvez, ki opredeljujejo čas: Pri 

tematskem sklopu Čas so pri končnem preizkusu znanja razlike med ES in KS statistično 

značilne (t = 8,863, α = 0,000), boljše znanje dosega ES (M = 5,88) kot pa KS (M = 2,88). Pri 

tematskem sklopu Koledar sicer ES dosega nekoliko boljši rezultat (M = 0,69) kot KS  

(M = 0,44), vendar pa razlike niso statistično značilne (t = 1,426, α = 0,164). Tudi pri 
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tematskem sklopu Rojstni dan ES dosega boljše rezultate (M = 6,25) kot KS (M = 5,63), 

vendar razlike niso statistično značilne (t = 1,555, α = 0,130). Pri tematskem sklopu Letni časi 

ES dosega boljši rezultat (M = 3,75) kot KS (M = 1,81), razlike so statistično značilne  

(t = 4,554, α = 0,000).  

 

5. raziskovalno vprašanje: Ali je že pripravljeno e-gradivo Vedeževo e-okolje za pouk 

spoznavanja okolja v prvem razredu, ki je povezano s časom, primerno za 

poučevanje? 

Glede na rezultat, da so pri končnem preizkusu znanja učenci ES dosegali boljše rezultate kot 

učenci KS lahko sklepamo, da so obstoječa e-gradiva primerna za poučevanje. Prav tako je 

naše vrednotenje e-gradiva Vedeževo e-okolje z vsebinsko-didaktičnega vidika pokazalo, da 

je e-gradivo zelo primerno, uporabno in dobrodošlo za poučevanje vsebin o času. 

 

3.7 Povzetek ugotovitev raziskave  

Kot so pokazale že številne raziskave je koncept časa za otroke in mlajše učence zelo zapleten 

in nejasen (Block, 1989; Bromberg, 1938; Fraisse, 1984; Gruber in Voneche, 1977; Kerslake, 

1975; Ornstein, 1969; Piaget, 1946-1969; Pistor, 1940; Zakay, 1989; v Panagiotakopoulos in 

Ioannidis, 2001). Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi v naši raziskavi. Na podlagi analize 

pridobljenih podatkov smo ugotovili, da je poučevanje vsebin o času z interaktivno tablo v 

prvem razredu osnovne šole imelo več pozitivnih učinkov v primerjavi s tradicionalnim 

pristopom poučevanja. Pri sedmih od desetih tematskih sklopov so se pri končnem  preizkusu 

znanja pojavile statistično značilne razlike v znanju ES in KS. Tematska sklopa Preteklost in 

prihodnost ter Prazniki sta iz ugotovitev raziskave izvzeta, ker smo z njima le raziskovali in 

preverjali učenčeve predstave o določenih pojmih v tematskem sklopu. Statistična analiza 

zato ni bila mogoča, saj vprašanj nismo točkovali, ker ni bilo pravilnih in napačnih 

odgovorov. 

Z našo raziskavo smo torej dobili vpogled, na kakšen način učenci prvega razreda osnovne 

šole razmišljajo o pojmu čas, kako se v njem orientirajo ter ali so v času trajanja raziskave 

uspeli razviti svoje predstave o času. Glede na zastavljene cilje in raziskovalna vprašanja 

magistrskega dela smo prišli do naslednjih ugotovitev: 

• Časovne predstave učencev ES in KS so bile pri začetnem preizkusu znanja približno 

enake. Pri vseh točkovanih sklopih pri začetnem preizkusu znanja ni statistično 
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značilnih razlik med ES in KS, torej lahko trdimo, da sta bili skupini glede na 

predznanje približno enaki.  

• Časovne predstave učencev ES se pri končnem preizkusu znanja pri sedmih od desetih 

tematskih sklopov izkažejo za bolj razvite kot pri učencih KS. Statistično značilne 

razlike v znanju med ES in KS se, v prid ES, pokažejo pri naslednjih tematskih 

sklopih: tematski sklop Čas, Mesec, Leto, Letni časi, Dan, Teden in Daljše – krajše. 

Statistično značilnih razlik v znanju med ES in KS pa ni pri tematskih sklopih 

Koledar, Rojstni dan ter Prej – potem. 

• V ES so med obravnavo tematskih sklopov, povezanih z orientacijo v času, najbolj 

napredovali v znanju pri tematskem sklopu Mesec (razlika med preizkusoma znanja 

predstavlja 85,1 % točk) ter pri tematskih sklopih Prej – potem in Daljše – krajše 

(razlika med preizkusoma znanja v obeh primerih predstavlja 75,0 %). Najmanj pa so 

učenci ES med obravnavo tematskih sklopov, povezanih z orientacijo v času, 

napredovali pri tematskem sklopu Rojstni dan (razlika med preizkusoma znanja 

predstavlja 21,4 % točk) ter pri tematskem sklopu Teden (razlika med preizkusoma 

znanja predstavlja 25,6 % točk). 

• Učenci KS so med obravnavo tematskih sklopov, povezanih z orientacijo v času, 

najbolj napredovali v znanju pri tematskem sklopu Prej – potem (razlika med 

preizkusoma znanja predstavlja 44,0 % točk) ter pri tematskem sklopu Teden (razlika 

med preizkusoma znanja predstavlja 15,0 % točk). Najmanj so učenci KS med 

obravnavo tematskih sklopov, povezanih z orientacijo v času, v znanju napredovali pri 

tematskem sklopu Letni časi (-9,5 %), sledi tematski sklop Leto (-6,5 %). Če 

upoštevamo samo tematske sklope, kjer so bile razlike med začetnim in končnim 

preizkusom znanja v KS statistično značilne (Mesec, Prej – potem, Čas), so učenci KS 

najbolj napredovali pri sklopu Prej – potem (44,0 %), najmanj pa pri sklopu Mesec 

(9,2 %).  

• Učenci ES so bili, glede na izračunani povprečni iт – delež učencev, ki so pravilno 

odgovorili na vprašanje, pri končnem preizkusu znanja najuspešnejši pri reševanju 

tematskega sklopa Prej – potem, kjer je pravilno odgovorilo 100,0 % učencev, sledi 

tematski sklop Daljše – krajše (pravilno je odgovorilo 93,8 % učencev), nato pa Teden 

in Čas (pravilno je odgovorilo 87,5 % učencev). Najmanj uspešni so bili pri reševanju 

tematskih sklopov Dan (31,3 %), Rojstni dan (56,3 %) in Mesec (56,3 %). 

• Učenci KS so bili, glede na izračunani povprečni iт – delež učencev, ki so pravilno 
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odgovorili na vprašanje, pri končnem preizkusu znanja najuspešnejši pri reševanju 

tematskega sklopa Prej – potem (100,0 %), sledi Koledar (43,8 %), Daljše – krajše 

(43,8 %) in Rojstni dan (31,3 %). Najmanj uspešni v KS pa so bili pri reševanju 

tematskih sklopov Čas (0,0 %), Mesec (6,3 %), Leto (6,3 %) in Teden (6,3 %).  

• Vrsta znanja (predstave o času, urejanje podatkov, uporaba in razumevanje časovnih 

pojmov ter besednih zvez, ki opredeljujejo čas), pri katerih so učenci ES najbolj vidno 

napredovali, je, glede na izračunan delež razlike med začetnim in končnim preizkusom 

znanja, urejanje podatkov (delež razlike je 75,0 %), najmanj pa so napredovali pri 

uporabi in razumevanju časovnih pojmov ter besednih zvez, ki opredeljujejo čas, kjer 

povprečna razlika med preizkusoma predstavlja 43,5 % vseh možnih točk. 

• Vrsta znanja (predstave o času, urejanje podatkov, uporaba in razumevanje časovnih 

pojmov ter besednih zvez, ki opredeljujejo čas), pri katerih so učenci KS najbolj vidno 

napredovali, je, glede na izračunan delež razlike med začetnim in končnim preizkusom 

znanja, urejanje podatkov, kjer povprečna razlika predstavlja 22,0 %, najmanj pa pri 

uporabi in razumevanju časovnih pojmov ter besednih zvez, ki opredeljujejo čas, kjer 

povprečna razlika predstavlja 5,1 %  vseh možnih točk. Če pri KS upoštevamo samo 

razlike, ki so statistično značilne, so učenci omenjene skupine najbolj napredovali pri 

sklopu Prej – potem (44,0 %; urejanje podatkov), najmanj pa pri sklopu Mesec (9,2 %; 

predstave o času). 

• E-učno gradivo Vedeževo e-okolje je po zapisani evalvaciji glede na uporabno 

vrednost pri pouku iz vsebinsko-didaktičnega vidika povsem primerno za poučevanje 

vsebin o času v prvem razredu osnovne šole. Še več, glede na naše izkušnje pri 

uporabi e-gradiva, ga priporočamo tudi drugim učiteljem. Tudi glede na rezultat, da so 

učenci ES dosegali boljše rezultate kot učenci KS, lahko sklepamo, da je obstoječe e-

gradivo primerno za poučevanje. 

 

Pojem časa in orientacijo v njem smo v raziskavi zajeli v različnih, dvanajstih, tematskih 

sklopih. Rezultati raziskave kažejo, da so bili učenci ES pri odgovorih na vprašanja končnega 

preizkusa znanja najuspešnejši (100,0 %) pri tematskem sklopu Prej – potem, kar bi lahko 

pomenilo, da so učenci dojeli, da se dogodki v zgodbi odvijajo v določenem zaporedju. Sicer 

je bilo možnih več dokaj smiselnih zaporedij dogodkov v zgodbi, a smo kot pravilnega šteli 

samo enega, in sicer najbolj smiselnega. Tudi West (1981) in Norwell (2007) menita, da je 

pravilno zaporedje določenih dogodkov zelo pomembno pri zavedanju časa, učencem pa 

pomaga pri razumevanju pojma prej in potem. Burris (2005, v Norwell, 2007) še dodaja, da z 
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izrazi, kot sta prej in potem, spodbujamo učence, da razmišljajo o zaporedju dogodkov ter 

tako lažje razumejo potek in trajanje dogodkov, ki so se zgodili. Učenci ES so v 93,8 % 

uspešnosti reševali tudi tematski sklop Daljše – krajše (risanje dolžin časa), kar nakazuje, da 

so skoraj vsi učenci ES med obravnavo tem o času dojeli in razumeli trajanje posameznih enot 

časa. Največ težav je učencem ES pri končnem preizkusu znanja povzročal tematski sklop 

Dan (uspešnost reševanja 31,3 %), verjetno zato, ker v prvem razredu čas še vedno doživljajo 

subjektivno. Zato jim je tudi težje razumeti, da se dan končna ob polnoči in ne zvečer, ko se 

stemni ali gredo spat. Prav tako so imeli težave pri vprašanju Kdaj so noči daljše?, saj se njim, 

glede na njihovo subjektivno doživljanje časa, zdijo vse noči enako dolge. Tematska sklopa, 

ki sta učencem ES pri končnem preizkusu znanja tudi še povzročala težave, sta Rojstni dan in 

Mesec (pri obeh je uspešnost reševanja 56,3 %).  

Učenci KS so bili, tako kot učenci ES, pri odgovorih na vprašanja končnega preizkusa znanja 

najuspešnejši pri tematskem sklopu Prej – potem (100,0 %), sledita tematska sklopa Koledar 

in Daljše – krajše (uspešnost reševanja pri obeh je 43,8 %). Učencem KS je največ težav pri 

odgovorih končnega preizkusa znanja povzročal tematski sklop Čas. Tu smo točkovali le štiri 

od devetih vprašanj tega tematskega sklopa, zato bi bilo mogoče smiselno, da bi se v bodoče 

netočkovana vprašanja preoblikovala tako, da bi s točkovanjem lahko merili napredek pri 

omenjenem tematskem sklopu. Upoštevati le štiri od devetih vprašanj pri analizi se nam zdi 

premalo, da bi lahko govorili o dejanski uspešnosti reševanja tega tematskega sklopa. 

Tematski sklopi, ki so učencem KS pri končnem preizkusu znanja še povzročali težave, so 

Mesec, Leto in Teden (uspešnost reševanja pri vseh je 6,3 %). Primerjava določenih časovnih 

intervalov je lahko zavajajoča, kot trdi Forman (2012), kar je lahko učence KS tudi pri 

reševanju omenjenih tematskih sklopov zmedlo in so posledično podali napačne odgovore. Pri 

teh tematskih sklopih se tudi že pojavlja prisotnost objektivizacije časa, a ker učenci v prvem 

razredu osnovne šole čas doživljajo še subjektivno (Bezić, 1973) je bilo za pričakovati, da se 

bodo pojavile težave pri razumevanju in dojemanju omenjenih časovnih enot.  

Primerjava med ES in KS je pokazala, da se pri večini vprašanj pri končnem preizkusu znanja 

pojavijo statistično značilne razlike. Učenci ES po obravnavi tematskih sklopov o času bolje 

poznajo načine merjenja časa, rek da »čas hitro teče in nič ne reče«, da čas na uri teče vedno 

enako hitro, kdaj imajo rojstni dan (dan in mesec) in v katerem letnem času je njihov rojstni 

dan. Razlike so se pojavile tudi pri poznavanju mesecev (števila, imen, dolžine), poznavanju 

dolžine meseca in leta, letnih časov (imena, vrstni red), ločevanju delov dneva in njihove 
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pravilne razvrstitve, poznavanju dni, delov dneva in noči, poznavanju dni v tednu, dojemanju 

hitrosti časa ter časovne dolžine. Statistično pomembnih razlik med ES in KS pri končnem 

preizkusu znanja ni bilo pri vprašanjih, ali lahko čas ustavimo, ali znajo na koledarju poiskati 

svoj rojstni dan, pravilni umestitvi rojstnega dneva v letne čase, poznavanju lastne starosti 

(letos, lani, naslednje leto) ter pravilni razvrstitvi dogodkov v zaporedje.  

ES je, tekom obravnave tem povezanih s časom, pridobila dodatna znanja v vseh desetih 

tematskih sklopih: Čas, Koledar, Rojstni dan, Mesec, Leto, Letni časi, Dan, Teden, Prej –

potem, Daljše – krajše. KS pa je tekom obravnave tem, povezanih s časom, pridobila dodatna 

znanja v tematskih sklopih Čas, Mesec in Prej – potem. Glede na skupni rezultat 

posameznega omenjenega tematskega sklopa oz. doseženo število točk so v ES bolj 

napredovali v znanju kot pa v KS. KS z obravnavo tematskega sklopa ni pridobila dodatnih 

znanj pri tematskem sklopu Koledar, Rojstni dan, Leto (rezultat celo poslabšala za 0,13 točke, 

vendar razlike niso statistično značilne), Dan, Teden, Letni časi in Daljše – krajše. 

Pri statistični analizi podatkov (t-test) raziskave, kot že omenjeno, nismo upoštevali tematska 

sklopa Preteklost in prihodnost ter Prazniki, ker odgovorov na vprašanja ni bilo mogoče 

točkovati. Pri teh dveh tematskih sklopih smo želeli le raziskati in preveriti predstave učencev 

o določenih pojmih v tematskem sklopu. Vprašanje, ki se nam je ob tem pojavilo, je tudi 

veljavnost te naloge, ali so učenci zastavljena vprašanja resnično razumeli in tudi zato podali 

smiseln odgovor ali pa je šlo pri odgovarjanju le za njihove naključne odgovore in niti ne 

toliko znanje oz. poznavanje. Otroci namreč ne smejo imeti samo možnost uporabljati 

določene časovne izraze, pač pa morajo razumeti, kdaj in kako jih uporabljati (Norwell, 

2007), kar se navezuje tudi na prikazane odgovore omenjenih tematskih sklopov. V 

posameznem tematskem sklopu je bilo zajetih tudi različno število točkovanih vprašanj (pri 

tematskem sklopu Koledar npr. eno točkovano vprašanje, pri tematskem sklopu pa sedem), s 

čimer se postavlja vprašanje, ali pri tematskih sklopih z enim ali dvema točkovanima 

vprašanjema lahko govorimo o dejanski uspešnosti reševanja omenjenega tematskega sklopa 

ali pač le posameznega vprašanja. V bodoče bi bilo mogoče smiselno, da se netočkovana 

vprašanja preoblikujejo tako, da jih bo možno točkovati. 

V naši raziskavi smo torej ugotovili, da v ES poučevanje vsebin o času s pomočjo interaktivne 

table prinaša višje učne dosežke kot v KS, kjer je poučevanje potekalo s tradicionalnim 

pristopom. Do podobnih ugotovitev sta v svoji raziskavi prišla tudi Grka Panagiotakopoulos 
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in Ioannidis (2001, v Vogler, 2009). Omenjena avtorja sta pri razumevanju in ocenjevanju 

osnovnih časovnih pojmov uporabila multimedijo. V raziskavo sta vključila dve skupini 

otrok, eno predšolsko (starost 4 do 5 let) in eno šolsko (starost 5 do 6 let) ter ju primerjala 

glede na klasično poučevanje (z uporabo slikovnega gradiva) ter poučevanje z multimedijo. 

Otroci so v skupini, kjer se je poučevalo s pomočjo multimedije, pokazali večjo učinkovitost 

in bolj natančne odgovore kot v skupini s klasičnim poučevanjem. 

Opozorili bi na težavo, ki se nam je pojavila pri končnem preizkusu znanja, namreč učenci 

obeh skupin so bili za sodelovanje pri tem preizkusu znanja nekoliko manj motivirani. Razlog 

iščemo v času opravljanja preizkusa znanja, ki se je opravljal po pouku (v času podaljšanega 

bivanja). Učenci so bili ta čas zunaj na igrišču, kjer so se igrali, in verjetno jim je bilo to 

dejanje ljubše od podajanja odgovorov na zastavljena vprašanja. Drugi razlog iščemo zopet v 

času opravljanja končnega preizkusa znanja, in sicer se je opravljal v tednu pred zaključkom 

šolskega leta, posledično so bili učenci verjetno tudi utrujeni od celotnega šolskega leta. 

Ker je skupna primerjava točkovanih tematskih sklopov pokazala, da pri začetnem preizkusu 

znanja oz. pred obravnavo teme med skupinama ni bilo statistično značilnih razlik v znanju, 

pri končnem pa jih je pri večini tematskih sklopov bilo, lahko zaključimo, da uporaba 

interaktivne table pri učencih pomembno vpliva in pomaga razvijati boljše časovne predstave 

kot tradicionalni pristop poučevanja. 
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4 SPLOŠNA PRIPOROČILA U ČITELJEM RAZREDNE STOPNJE ZA 

UČENJE ČASOVNIH POJMOV 

Človek se rodi v določeno okolje in se v njem razvija, raste ter ga raziskuje. Predmet 

spoznavanje okolja (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011) zajema nadaljevanje in 

usmerjanje spontanega otroškega raziskovanja sveta in odkrivanja prepletenosti ter 

soodvisnosti v pojavih in procesih v naravnem in družbenem okolju. Predznanje, ki nastaja iz 

neposrednih izkušenj v okolju ali preko medijev, se pri pouku oblikuje, razširja in poglablja.  

Učitelj ima zelo pomembno vlogo pri pouku nasploh, pri pouku spoznavanje okolja med 

drugim tudi pri odkrivanju in razvijanju časovnih predstav učencev. V prvi vrsti je 

pomembno, da učitelj odkrije predstave o času, ki jih ima učenec, saj bo na ta način izvedel, 

kateri so pojmi, ki so učencu že dobro poznani in na podlagi katerih bo lahko učitelj (po 

potrebi) spreminjal, nadgrajeval in razvijal učenčeve časovne predstave. Vrščaj idr. (2004) 

menijo podobno, in sicer da je predvsem učiteljevo poznavanje otroških predstav ključnega 

pomena za učinkovito učenje in poučevanje teh. Tudi Aebli (1961, v Marentič Požarnik, 

2000) je dejal, da mora učitelj dobro razumeti potek oblikovanja in učenja pojmov ter 

uravnavanje tega procesa pri otrocih različnih starosti. Pojmi o času, njegovo zaznavanje in 

orientacijo v času zaradi kompleksnosti časa povzroča nemalo težav, zato mora učitelj pojem 

časa pravilno vpeljati in interpretirati, da ne pride pri učencih do napačnega razumevanja.  

Ko torej učitelj ugotovi, kakšne predstave o času imajo njegovi učenci, lahko načrtuje 

nadaljnje delo. Pri tem je najpomembnejše razvijanje učenčevih časovnih predstav oz. sama 

orientacija v času. To se ne more zgoditi v eni šolski uri, pač pa ta proces traja skozi celo 

šolsko leto in še dlje. Učitelj naj učencu čim pogosteje omogoči zaznavanje časa v različnih 

vsakodnevnih situacijah in ob različnih dogodkih in dejavnostih tekom dneva, kar je ugotovil 

že Norwell (2007). Učenci v prvem razredu osnovne šole mogoče zaznavanja časa še ne 

zmorejo (pravilno) razložiti z uporabo ustreznih časovnih pojmov, so pa zato toliko bolj 

pomembne izkušnje, s katerimi si učenec izpopolnjuje občutek za čas. Poole idr. (2014) 

ugotavljajo, da ko otroci doživljajo svet ljudi in stvari okoli sebe, postane njihov koncept časa 

integriran v njihovo vsakdanje življenje, prav tako pa se izboljša smiselna uporaba časovnih 

pojmov. 
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West (1981) meni, da pri razumevanju pojma časa veliko vlogo igrata vpliv učenja in 

izkušnje. Učitelj naj zato z učenci, kolikor je le mogoče, tudi načrtuje delo (Bajd idr., 2006). 

Učenci naj delo načrtujejo, spremljajo in opisujejo v krajših časovnih obdobjih (npr. čez dan). 

Pozneje lahko časovno opredelijo tudi dolgotrajnejša dogajanja, bodisi s časovnimi izrazi 

(prej, potem, včeraj, danes, jutri) ali opisno (po malici, pred športom). Pomembno je učenčevo 

zaznavanje sprememb, ki se nenehno ponavljajo (dan za dnem, teden za tednom) in 

sprememb, ki si sledijo v določenem zaporedju.  

Pri razvijanju časovnih predstav je potrebno upoštevati tudi didaktično načelo postopnosti in 

sistematičnosti ter načelo dostopnosti in nazornosti. Pri didaktičnem načelu postopnosti in 

sistematičnosti je pri učencih nujen postopen prehod od lažjega k težjemu, bližnjega k 

daljnemu, znanega k neznanemu in konkretnega k abstraktnemu. Pri načelu dostopnosti in 

nazornosti pa učitelj učencu prilagodi proces učenja na razumljiv in konkreten način. 

Dobro je tudi vedeti, da otroci in mlajši učenci čas najprej doživljajo subjektivno, kar 

predstavlja temelj uvajanja objektivnih elementov v pojmovanje časa. V subjektivni fazi 

otroci razlikujejo pojave, ki se odvijajo zdaj, prej in se bodo kasneje (Bezić, 1973). Sem 

spadajo pojmi, kot so zdaj, prej, potem, pred tem, zatem, najprej ipd. Učenci v prvem razredu 

osnovne šole že lahko razlikujejo obdobja v preteklosti, ko so bili dojenčki, predšolski otroci 

in šolarji. Razlikovanje lahko temelji na opazovanju (stare predmete lahko razlikujemo od 

novejših po snoveh, iz katerih so izdelani, po načinu izdelave, delovanju…), gledanju 

fotografij, videoposnetkov, predmetov (oblačila, pribor, igrače…) ali zapisov (zdravstvena 

izkaznica, knjige). Te opisujejo, primerjajo, razvrščajo, uvrščajo in urejajo (Bajd idr., 2006). 

Pri opazovanju predmetov se lahko sprašujemo o snoveh (iz česa je, kdo je to naredil, ali je 

pravo-staro ali kopija), o namenu (za kaj se je uporabljalo), o lastništvu (čigavo je, kje so ga 

našli), o starosti (ali je starejše od mojih staršev, mojih starih staršev, mojih prastarih 

staršev)… Na ta način jih uvajamo v načine spoznavanja preteklosti. Seveda morajo otroci 

najprej vedeti, kaj sploh je preteklost in poznati besede, ki označujejo, da se je nekaj že 

zgodilo (Antić, Bajd, Ferbar, Krnel in Pečar, 2006). Pri časovnem razvrščanju niso pomembni 

posamezni datumi, temveč le časovno zaporedje (Bajd idr., 2006). Glede preteklosti, 

sedanjosti in prihodnosti naj učenci tudi medsebojno primerjajo omenjena časovna obdobja. V 

nadaljevanju lahko ugotavljajo, kaj se je dogajalo v preteklosti, na najvišji možni točki pa bi 

se učenci spraševali še »Zakaj (se je nekaj dogajalo)?« in »Kako (se je nekaj dogajalo)?« 

(Aris idr., 1993).  
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Učitelj naj najprej obravnava pojave, ki si sledijo eden za drugim, šele nato pa pojave, ki se 

odvijajo istočasno. Na ta način bodo učenci razvijali orientacijo v času in pridobivali izkušnje 

glede zaporedja in trajanja pojavov. 

Ko učenci čas doživljajo in razumejo subjektivno, lahko učitelj preide na bolj natančno 

opredeljene časovne pojme in odnose, kot so včeraj, danes, jutri, predvčerajšnjim, 

pojutrišnjem… Pomembno je, da učenec pravilno umesti nek dogodek v čas (npr. Jutri imamo 

športni dan). Z opisovanjem svoje dejavnosti in dejavnosti drugih oseb tekom dneva, v tednu 

in različnih časovnih intervalih (meseci, letni časi, leta – npr. mojih 6 let, ko sem bil dojenček, 

prvi koraki, prvi zobje, prvi rojstni dan…) otroci prepoznavajo čas, spoznavajo različne 

časovne intervale in razmerja med posameznimi časovnimi enotami. Z uporabo zgoraj 

navedenih časovnih pojmov se učenec aktivno in natančneje postavlja v čas in v dogodke iz 

resničnosti. Na ta način učenec operira s časom, hkrati pa se učitelju ponuja priložnost, da 

ugotovi, kateri učenci se pri rabi teh časovnih pojmov še motijo. Na osnovi teh opažanj lahko 

učitelj pouk individualizira in pravi čas odpravlja napake. Tak način dela mu zagotavlja, da bo 

ustvaril dobre temelje za nadaljnjo nadgradnjo z novimi časovnimi pojmi (Bezić, 1973). 

Osnovni pripomoček za merjenje časa je ura, ki je hkrati naslednji časovni pojem, ki tudi še 

nekaterim starejšim učencem razredne stopnje povzroča nemalo težav. Če učitelj želi, da 

učenec razume, koliko časa traja ena ura (ali minuta in sekunda), ga mora postaviti v situacijo, 

da učenec ta čas doživi. Ko se ta subjektivni dogodek objektivizira, postane osnovno 

izhodišče za razumevanje ostalih merskih enot za čas. Ko učenec doživi časovno trajanje ene 

minute in sekunde, lahko učitelj preide na matematično obravnavanje ure: 1 ura = 60 minut 

itd. Če je razumevanje osnovne enote za čas (ura) utemeljeno na doživljanju tega časa, učenec 

vse ostale merske enote za merjenje časa lažje osvoji, saj lažje in hitreje razume nov pojem, 

ko ga primerja že z znanim in ugotavlja podobnosti med njima. Če učenec razume časovno 

trajanje ene ure, bo s primerjanjem lažje dojel, koliko časa traja en dan, in če bo razumel 

časovno trajanje dneva, mu ne bo težko razumeti časovnega trajanja tedna (in kasneje meseca) 

in obratno. Ko učenec dobro osvoji osnovne merske enote za čas, to predstavlja temeljno 

izhodišče za osvajanje večjih zgodovinskih obdobij, ki se merijo z večjimi časovnimi 

merskimi enotami, kot so leto, desetletje, tisočletje in vek (prav tam). 

Pripomoček za orientacijo v času in posredno doživljanje časa je tudi koledar. Poole idr. 

(2014) menijo, da pet in šestletniki spoznavajo čas z opazovanjem in beleženjem, zato je 
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koledar pri tem zelo dobrodošel. Učenci lahko koledar sami izdelajo, vanj vrišejo ali vpišejo 

pomembne dogodke in datume (npr. njihove rojstne dni, počitnice ipd.). Učenci tudi lahko 

spremljajo vreme in na ta način zaznavajo čas. 

Ker so časovne predstave prvošolčkov še dokaj na abstraktnem nivoju, jim učitelj te lahko 

pomaga razvijati na različne načine z različnimi dejavnostmi. Mi smo v naši raziskavi 

uporabili učni pripomoček interaktivno tablo, ki se je pri tem izkazala kot primeren učni 

pripomoček, saj so rezultati pokazali, da je ES, ki je pri delu uporabljala tudi interaktivno 

tablo, dosegla višje učne dosežke kot učenci v KS, kjer se je izvajal tradicionalni pristop 

poučevanja. Preko interaktivne table ter e-gradiva Vedeževo e-okolje in računalniškega 

programa Prezi so učenci ES spoznavali časovne pojme, doživljali različne časovne dolžine, 

primerjali medsebojne dogodke, ki so se zgodili v sosledju ali istočasno, s pomočjo učiteljice 

izdelali koledar v računalniškem programu Prezi, svoje znanje pa so utrjevali preko nalog v 

računalniškem programu Hot Potatoes in preko e-gradiva Vedeževo e-okolje. Seveda je bila 

interaktivna tabla le eden izmed učnih pripomočkov, saj so učenci ES prav tako izdelali 

koledar iz papirja, sodelovali pri ogledu in razstavi starih predmetov, hiš, oblek ipd., 

beleženju dnevnih aktivnosti in vremena, izdelavi urnika dejavnosti, opisovanju vsakodnevnih 

aktivnosti z uporabo časovnih pojmov… 

Za kakovostno poučevanje pojmov o času in razvijanje orientacije v njem mora učitelj 

natančno načrtovati učni pristop, preko katerega bo časovne pojme pravilno vpeljal in 

interpretiral, da jih ne bo učenec napačno razumel, pač pa da jih bo sistematično in pravilno 

usvajal. Pri tem mora učitelj upoštevati tudi kognitivni razvoj posameznega učenca in mu učni 

proces prilagoditi. 

4.1 Didakti čna priporočila in dejavnosti pri učenju časovnih pojmov 

V nadaljevanju podajamo didaktična priporočila na osnovi naših spoznanj in zaključkov ter 

nekatere dejavnosti pri pouku, preko katerih se učenci uvajajo in seznanjajo s časovnimi 

pojmi. Zaradi večje preglednosti jih podajamo po predlaganem vrstnem redu obravnave. 

a) Tematski sklop »Čas« 

Učitelj naj pred obravnavo tem, povezanih s časom, preveri učenčeve zamisli in izkušnje v 

zvezi z dojemanjem časa. Te naj bodo izhodišče njegovega načrtovanja učnih ur o časovnih 
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pojmih. Učitelj lahko učence vodi skozi splošen razgovor o času in jih sprašuje: kaj je čas, 

kaj/kdo nam lahko kaže čas, kako ga merimo, ali lahko čas ustavimo, kako hitro teče, ali teče 

tudi nazaj ipd. Učitelj naj učence postavi v različno dolge situacije (npr. ocenjevanje, 

primerjanje in merjenje časa: minevanje ene minute, triminutno umivanje zob, dolžina 

odmora, dolžina šolske ure ipd.), da bodo učenci trajanje časa tudi doživeli. Svoje občutke 

lahko ubesedijo z uporabo časovnih pojmov zdaj, prej, potem, pred tem, zatem, najprej, 

daljše, krajše ipd., lahko pa jih ubesedijo opisno (pred poukom, po kosilu ipd..). Učitelj naj 

učenčeve zamisli o časovnih pojmih preverja večkrat v šolskem letu, saj bo tako sproti 

prepoznal napredek učencev. Ta tematski sklop pravzaprav zajema obravnavo pojma časa na 

splošno, zato se prepleta z vsemi drugimi tematskimi sklopi. 

b) Tematski sklop »Preteklost in prihodnost« 

V prvem razredu so dejavnosti pri pouku spoznavanja okolja večinoma vodene. Učitelj lahko 

vodi pouk s postavljanjem vprašanj, ki se nanašajo na preteklost in na katera bodo lahko 

učenci sami odgovorili s poskusom, raziskavo ali poiskali informacijo v literaturi (npr. 

različna slikovna gradiva). Pomembno je, da se učenec zaveda sedanjosti, da torej zaznava 

pojave, ki se odvijajo zdaj. V nadaljevanju naj bo učitelj pri obravnavi preteklosti pozoren, da 

učencem predstavi predmete ali fotografije iz različno oddaljene preteklosti, na kar naj učence 

tudi opozori. Pri obravnavi tem iz preteklosti so učitelju v pomoč tako slikovna gradiva in 

različne anekdote oz. zgodovinske zgodbe kot tudi praktični predmeti, ki so se v preteklosti 

uporabljali pri vsakdanjem življenju. Slednji so za učence še posebej zanimivi. Učitelj lahko 

predmete iz preteklosti prinese v učilnico, učenci pa naj ugotavljajo, čemu so bili namenjeni 

(če jih ne prepoznajo, sami predlagajo, kako oz. na kakšen način bi jih uporabljali). Z učenci 

se lahko odpravimo na katero izmed bližnjih domačij v okolici šole, kjer spoznavajo in 

primerjajo vidike življenja v preteklosti in sedanjosti. Učitelj naj jih usmerja v opazovanje in 

primerjavo hiš po videzu in namembnosti (velikost, oblika, okna, vrata, prostori v notranjosti 

hiše), mogoče kmečkega orodja, načina dela, vozil, oblačil ipd. Učenci lahko iz odpadne 

embalaže izdelajo stavbo po svoji zamisli in jo predstavijo ali izberejo posamezen predmet 

(npr. likalnik) in ga narišejo, kako je zgledal včasih in kako bo po njihovem mnenju zgledal v 

prihodnosti. Preizkusijo lahko delovanje starih predmetov: mletje s starim mlinčkom za kavo 

ali pisanje z gosjim peresom. V razredu se lahko pripravi razstava, na kateri se zbira predmete 

iz preteklosti. Učenci jih urejajo po različnih kriterijih glede na to, kje so predmete našli ali 

dobili (doma, pri sorodnikih…). Predmete lahko tudi razvrščajo po namenu (pisala, posode, 

oblačila, gospodinjski pripomočki, vozila, igrače, pripomočki za otroke…) in jih primerjajo 
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med seboj. Poskusijo naj določiti najstarejši in najmlajši predmet v skupini zbranih 

predmetov. Učenci lahko z gibi prikazujejo istovrstno dejavnost danes in v preteklosti 

(točenje vode, pranje perila…). Izdela se lahko tudi časovni trak posameznega učenca, kjer bo 

ta spoznaval svojo sedanjost (kakšen sem sedaj, kaj že znam, kaj že zmorem sam), svojo 

preteklost (kaj se mi je zgodilo do sedaj) ter se sprašuje oz. predvideva, kakšna bo njegova 

prihodnost. Učenec tako spozna nekaj dejstev in podatkov iz svoje preteklosti in jih časovno 

razvršča, časovno zaporedje pa ponazarja s časovnim trakom. Tu so zelo dobrodošle 

fotografije različnih življenjskih obdobij posamezne osebe, ki je učencu blizu ali pa 

fotografije učenca od rojstva do šole, na katerih spoznava svoje življenje. Učencem so 

priljubljeni tudi predmeti, ki ponazarjajo njihovo posamezno obdobje (npr. dojenček – 

steklenička, duda, pleničke, copatki, oblačila; mlajši otrok – igrače, oblačila, knjige…). 

Primer, kako so otroci živeli v preteklosti, lahko poda ogled slovenskega filma Kekec, kjer naj 

učitelj pred ogledom filma usmeri učence predvsem v opazovanje načina življenja otrok 

(oblačila, jedilni pribor, posoda, oprema stanovanj, hiše, prevozna sredstva…). Po ogledu 

filma naj učitelj učence spodbudi, da se vživijo v junake iz filma in o tem pripovedujejo, ter 

tudi k razmišljanju, kaj bi se v zgodbi spremenilo, če bi se dogajala danes. Učenci naj tudi 

razmišljajo, zakaj predmete hranimo, dogodke pa fotografiramo in snemamo. Tudi (pra)stari 

starši pa lahko učencem podajo primere, kako so sami živeli v času otroštva ali jim 

predstavijo kakšno pesem, ki so jo prepevali kot otroci. Pomembno je torej, da vedo, da se 

ljudje skozi čas spreminjamo, da spoznajo pomen dediščine in tudi različne materialne, pisne 

in ustne vire informacij, s katerimi pridobivajo in širijo znanje o preteklosti.  

c) Tematski sklop »Dan« 

Preko pogovora naj učitelj od učencev skuša izvedeti, kako dobro že poznajo in razumejo 

pojem dan: kaj vse se mu v enem dnevu zgodi, v kakšnem zaporedju se odvijajo dejavnosti, 

mogoče vedo, kateri dan je danes (včeraj, jutri), katere dneve v tednu poznamo, kdaj se bo 

današnji dan končal, kdaj se bo jutrišnji dan začel, kaj štejemo pod pojem dan – svetel in 

temen del dneva, kako dolge so noči skozi celo leto, kdaj in zakaj imamo daljše noči, kako na 

nebu potuje sonce skozi dan, katere dele dneva poznamo, kaj v dnevu je prej (npr. dopoldne 

ali popoldne) ipd. Nato lahko učence vpelje v obravnavo pojma dan. Urnik pouka dobro 

prikazuje vrstni red dejavnosti v enem dnevu, namesto besed lahko uporabimo sličice, ki 

prikazujejo dejavnosti – tako bodo učenci lažje sledili podatkom v tabeli (npr. ko bo 

zmanjkalo sličic, bomo odšli domov). Učitelj naj učence opozori, da dneva ni konec z 

odhodom iz šole, pač pa šele ob polnoči, ko spijo. Učencem lahko pripravimo tudi predlogo, 
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na katero vrisujejo pot sonca skozi dan. Da bi učenci lažje razumeli, kam se sonce skrije 

ponoči, jim pokažemo globus, ki ga z ene strani osvetlimo (svetilka ponazarja sonce). Učenci 

bodo tako najlažje razumeli zaporedje menjavanja svetlega in temnega dela dneva. Tu lahko 

učitelj vpelje tudi časovne pojme danes, včeraj in jutri. Ko bo učitelj videl, da učenci te 

časovne pojme pravilno uporabljajo v vsakdanu, lahko nadaljuje z vpeljavo časovnih pojmov 

predvčerajšnjim in pojutrišnjem. Učitelj naj najprej obravnava pojave, ki si sledijo eden za 

drugim, šele nato pa pojave, ki se odvijajo istočasno. Poudarek naj bo predvsem na 

učenčevemu osebnemu doživljanju dneva ter zaznavanju sprememb, ki se nenehno ponavljajo 

ali si sledijo v določenem zaporedju. Učitelj naj z upoštevanjem didaktičnega načela 

postopnosti in sistematičnosti učence najprej uvede v doživljanje in razumevanje pojma dan, 

nato naj iz tega izhaja na širši pojem, npr. teden. 

d) Tematski sklop »Teden« 

Dobro izhodišče za razumevanje in zaznavanje dolžine tedna predstavlja teden v šoli. Učenci 

naj vedo, da sedem zaporednih dni tvori en teden. Učitelj naj bo tu pozoren in naj opozori 

učence, da teden ne traja samo pet dni, kolikor so učenci v šoli, pač pa je sestavljen tudi iz 

dveh dni, ko pouka ni. Učenci lahko izdelajo urnik, ki naj vsebuje tudi soboto in nedeljo, 

kamor naj učenci narišejo ali napišejo, kako je sestavljen njihov konec tedna. Tudi tedensko 

dežurstvo učencev pomaga razumeti dolžino trajanja enega tedna (učitelj naj učence opozori, 

da so dežurni le pet dni v tednu, celoten teden pa traja sedem dni). Poznavanje imen dni v 

tednu lahko učencem olajša razumeti ponavljanje tedna za tednom, torej za ponedeljkom sledi 

torek, za torkom sledi sreda itd., za nedeljo zopet sledi ponedeljek, za ponedeljkom sledi torek 

itd. Mogoče bo učencem zabavno naučiti se imena dni v tednu tudi v tujem jeziku. Učencem 

lahko pripravimo listke z imeni dni v tednu, ki naj jih individualno, v dvojicah ali skupini 

razvrščajo v pravilno zaporedje. Da učitelj preveri, ali učenec resnično pozna pravilno 

zaporedje dni v tednu, lahko postavi samo en listek z imenom dneva, učenec pa poišče 

predhoden in naslednji dan. Učenec naj torej spoznava časovni potek določenih dogodkov in 

uporablja nekatere časovne izraze za opredeljevanje teh dogodkov. Učitelj naj z upoštevanjem 

didaktičnega načela postopnosti in sistematičnosti učence najprej uvede v doživljanje in 

razumevanje pojma dan in teden, šele nato naj preide na širši pojem, tj. mesec. 

e) Tematski sklop »Mesec« 

Ko učenec pojem dneva in tedna dobro razume in zaznava dolžine posameznih časovnih 

pojmov, lahko učitelj preide na vpeljavo in obravnavo obsežnejšega pojma, tj. mesec. Učitelj 
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naj preko pogovora skuša ugotoviti, kaj si učenci predstavljajo pod pojmom mesec, mogoče 

vedo, iz koliko dni je sestavljen določen mesec, katere mesece poznamo, koliko mesecev je v 

enem letu, ali so vsi meseci v letu enako dolgi, kateri mesec je najkrajši, koliko dni ima 

najkrajši mesec, kaj traja dlje: dan, teden, mesec, leto, ipd. Nato lahko učitelj načrtuje učne 

ure z učenjem časovnih pojmov, kot so mesec, poimenski meseci v letu, na višji stopnji pa 

učencem lahko pripravimo listke s pojmi dan, teden, mesec in leto, ki naj jih učenci razvrščajo 

po dolžinah trajanja. Lahko jim pripravimo imena mesecev, ki naj jih zopet razvrščajo po 

vrsti, kot si sledijo meseci v letu. Da učitelj preveri razumevanje zaporedja mesecev v letu, 

lahko izpostavi eno ime meseca, učenec pa poišče predhodni in naslednji mesec. Nekateri 

učenci se imena mesecev, npr. preko pesmi, zelo radi učijo v tujem jeziku. Sklop določenih 

mesecev lahko učitelj predstavi tudi preko letnih časov (npr. zima je meseca decembra, 

januarja, februarja in del marca). Vse to se lahko označi s poljubno barvo na koledarju, da 

učenec dobi občutek tudi glede dolžine letnih časov. 

f) Tematski sklop »Leto« 

Ko učenec pojem mesec dobro razume in zaznava dolžine posameznih časovnih pojmov, 

lahko učitelj preide na vpeljavo in obravnavo obsežnejšega pojma, tj. leto. Učitelj naj preko 

pogovora skuša ugotoviti, kaj si učenci predstavljajo pod pojmom leto, kaj ta pojem označuje, 

kako dolgo traja (koliko dni, tednov, mesecev), leto lahko primerjamo z mesecem, kaj traja 

dlje, kako učenci to vedo, zanimivo bo izvedeti, kdaj se po mnenju učencev staro leto konča 

in se prične novo, kaj je značilno za praznovanje novega leta ipd. Zaradi dolžine enega leta je 

učencem ta pojem težko predstavljiv, učitelj naj ga skuša približati preko različnih dejavnosti, 

ki pa naj trajajo čimdlje ali vsaj eno leto, da učenci dojamejo njegovo veličino. Tako lahko 

učenci npr. spremljajo letne čase (narava, opravila, oblačila…), opazujejo dejavnosti v šoli 

tekom celega leta, tu naj učitelj opozori na trajanje enega šolskega leta in enega koledarskega 

leta, skozi celo leto naj se uporablja koledar, učenec pa naj skuša čim pogosteje časovno 

opredeliti dogodke in pojave, ki se dogajajo skozi dan, teden, mesec in leto, k čemer naj jih 

učitelj spodbuja in usmerja, po potrebi pa tudi popravlja napačno ali nedosledno uporabo 

časovnih pojmov. 

g) Tematski sklop »Letni časi« 

Pri tematskem sklopu »Letni časi« naj učitelj sprva preveri učenčeve zamisli, ideje in znanje o 

letnih časih, npr. koliko je letnih časov, kako si sledijo po vrsti, kaj je značilno za posamezni 

letni čas (tu naj učitelj izpostavi več točk, npr. značilnosti narave, zunanja opravila, vreme, 
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oblačila…) ipd. Glede na zbrane podatke bo učitelj lahko nadaljeval z načrtovanjem učnih ur 

o letnih časih. Pri tem časovnem pojmu lahko učitelj smiselno povezuje različne učne cilje 

tako z naravoslovnega, družboslovnega kot spoznavnega področja. Dejavnosti, ki se lahko 

medpredmetno dopolnjujejo, so npr. opazovanje in beleženje vremena ali dejavnosti skozi 

letne čase, opazovanje, primerjanje in beleženje vremenskih stanj v različnih letnih časih, 

opazovanje in beleženje spreminjanja narave skozi letne čase, spoznavanje značilnosti 

posameznih letnih časov, sajenje in opazovanje rasti rastlin v učilnici, opazovalni sprehodi v 

naravi v vseh letnih časih, prepevanje pesmi o letnih časih, likovno ustvarjanje na temo letnih 

časov ipd. Učitelj naj učenca spodbuja, da svoja opažanja čim pogosteje ubesedi, saj si tako 

razvija tudi besedni zaklad. Razumevanje in zaznavanje značilnosti letnih časov pri učencu ne 

moremo razviti v nekaj šolskih urah, pač pa naj bo to proces, ki se odvija skozi celo leto. 

h) Tematski sklop »Koledar«  

Učenci naj najprej spoznajo, kaj je koledar, kako zgleda in kaj je v njem zapisano. Učitelj naj 

učence usmerja v opazovanje in primerjanje različnih podatkov na koledarju (slike, številke, 

napisi…), njihov pomen pa naj učencem tudi sproti pojasni. Učenci, ki že znajo brati, bodo 

skušali že sami razbrati določene podatke, ostalim je v pomoč učitelj. Ko so učenci s sestavo 

koledarja dobro seznanjeni, naj se ga naučijo ustrezno uporabljati (prepoznavanje dni in 

tednov), nato pa ga lahko uporabijo za različna opazovanja in tudi beleženja. Učenci lahko 

koledar tudi sami izdelajo (bodisi razrednega ali lastnega), vanj vrišejo ali vpišejo pomembne 

dogodke in datume (npr. njihove rojstne dni, počitnice ipd.) ter tako merijo čas. Učenci lahko 

daljše obdobje tudi spremljajo vreme, ga vrisujejo v koledar ter na ta način zapisujejo podatke 

na različne načine z uporabo preprostih tabel in grafov. Učenci se lahko preko pesmi »Kdor 

meseca … rojen je« naučijo tako datuma ali vsaj meseca svojega rojstnega dne kot tudi 

mesecev v letu v pravilnem zaporedju. 

i) Tematski sklop »Prazniki« 

Učitelj naj pri učencih preveri, kaj jim predstavlja pojem praznik. Učenci se lahko razdelijo v 

pare in si pripovedujejo, kaj vedo o praznikih, učitelj pa ugotovitve zapiše na tablo v obliki 

slikopisa in miselnega vzorca. Učenci lahko tudi narišejo kakšen praznik, povedo njegove 

značilnosti (kdo, kdaj in kako ga praznujemo). Učenec naj spoznava, da so nekateri dnevi v 

letu posebno pomembni, ker so jim ljudje kot posamezniki ali v določenem okolju (državi) 

pripisali poseben pomen. Pomembno je predvsem, da učenec posamezen praznik osebno 

doživlja. Učitelj naj učencem tudi predstavi različne načine praznovanja praznikov. 
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Dejavnosti, ki spremljajo obravnavo praznikov, so lahko pogovori ob slovenski zastavi, 

likovno ustvarjanje na temo slovenskih državnih simbolov, izdelovanje plakatov na temo 

praznikov (značilnosti posameznih praznikov), razvrščanje sličic praznikov glede na letni čas, 

učenje himne, pogovor o bontonu na državnih prireditvah, opisovanja doživljanja različnih 

praznikov ipd. Učitelj naj pri obravnavi praznikov izkoristi aktualne dogodke in situacije tako 

v razredu kot na splošno ter jih vplete v pouk. Učenci bodo tako lažje povezovali izkušnje, ki 

nastajajo zunaj šole, s poukom. Pri obravnavi nekaterih praznikov pa je pomembna tudi 

socialna občutljivost učitelja.  

j) Tematski sklop »Rojstni dan« 

Učitelj se lahko z učenci pogovarja in ugotavlja, kaj je pravzaprav rojstni dan, kaj pomeni 

posameznemu učencu, zakaj je to osebni praznik, na kakšen način ga praznujemo ipd. 

Ugotavljamo tudi, v katerem letnem času imajo učenci rojstne dneve, mogoče tudi v katerem 

mesecu, nekateri učenci pa že vedo točen datum svojega rojstva. Tako v vrtcu kot v prvem 

razredu je navada praznovanje učenčevega rojstnega dne. V ta namen učencu pripravimo 

poseben prostor (npr. pred tablo). Učenec, ki praznuje rojstni dan, upihne svečke na navidezni 

torti, sošolci zapojejo slavljencu pesmice, mu voščijo in podarijo darilo, slavljenec lahko 

pogosti svoje sošolce, skupaj zaplešejo ob glasbi ipd. Pomembno je, da učenec začuti 

posebnost dneva, ko praznuje osebni praznik, prav tako mu lahko učitelj skozi cel dan posveti 

več pozornosti. Rojstne dneve vseh učencev (npr. po letnih časih) lahko prikažemo tudi s 

preprosto tabelo in stolpci, učenci naj zapis preberejo, hkrati pa že povezujejo dve 

spremenljivki (število učencev in letni čas). Ugotavljamo lahko tudi starost učencev ter jih 

usmerjamo v razumevanje zaporedja let (sedaj sem star šest let, naslednje leto bom star sedem 

ipd.). Rojstni dan učenca naj se zapiše v koledar, s tem učenec lažje zaznava, koliko časa bo 

minilo do naslednjega rojstnega dne. Mogoče je tu primernejši koledar večjega formata na eni 

strani, da ima učenec pregled nad celotnim letom in na ta način lažje primerja posamezne 

podatke. 
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5 ZAKLJU ČEK 

Mnogo učencev ima težave z razumevanjem nekaterih kompleksnih in abstraktnih pojmov. 

Mednje prištevamo pojem čas, ki je zaradi svoje abstraktnosti in nepredstavljivosti težko 

razumljiv tako predšolskim kot mlajšim šolskim otrokom, kljub temu da je čas sestavni del in 

nujen pogoj družbenega življenja – namreč, vse kar se zgodi, vsak dogodek, se mora zgoditi v 

določenem času (Kragelj, 2009). Že triletni otroci so čas zmožni zaznavati, orientacija v njem 

pa povzroča težave tako njim kot mlajšim šolarjem. Uvajanje v čas se začne že v predšolskem 

obdobju in se nadaljuje v šoli. Pomembno je, da učenci zaznavanje časa in orientacijo v njem 

ter na splošno časovni koncept dobro razumejo, saj se pri otrocih in učencih hitro pojavi 

napačno pojmovanje in napačna raba časovnih pojmov (npr. včeraj-danes-jutri), ki se lahko 

vtisnejo v njihove miselne sheme, kar pa je težko odpraviti. 

Razumevanje in ustrezno dojemanje časa ima za življenje posameznika in nasploh delovanje 

družbe bistven pomen. V različnih delovnih zvezkih in učbenikih za spoznavanje okolja  pri 

nas zasledimo pojme v povezavi s časom, a se učitelj mnogokrat znajde v dilemi, kako učence 

naučiti posamezne časovne pojme. V magistrskem delu smo si za cilj postavili razvijanje 

časovnih predstav pri učencih prvega razreda osnovne šole, saj opažamo, da imajo mlajši 

učenci težave pri orientaciji v času, prav tako se težave pojavljajo pri razumevanju časovnih 

pojmov. Pojmi o času, zaznavanje časa in orientacijo v njem zaradi kompleksnosti časa 

povzročajo učencem nemalo težav, zato mora učitelj te pojme pravilno vpeljati in 

interpretirati, da ne pride pri učencih do napačnega razumevanja ali njihove uporabe. 

Najprej smo z učenci izvedli začetni preizkus znanja, kjer smo preverili učenčeve predstave o 

času in njihovo orientacijo v njem ter ugotovili, da se ES in KS med seboj glede na 

predznanje nista statistično pomembno razlikovali. Na podlagi pridobljenih podatkov smo 

načrtovali nadaljnje delo. Nato smo učence v doživljanje in razumevanje časa ter temeljnih 

časovnih pojmov vpeljali postopno, po didaktičnem načelu postopnosti in sistematičnosti ter 

načelu dostopnosti in nazornosti. Novo učno snov smo učencem ES predstavili preko 

interaktivne table in nalog, izdelanih v računalniškem programu Prezi in preko e-gradiva 

Vedeževo e-okolje, pri učencih KS pa se je vseskozi izvajal tradicionalni pristop poučevanja. 

Učenci so svoje znanje utrjevali preko vsakodnevnih dejavnosti z opisi aktivnostmi, 

beleženjem dogodkov, merjenjem časa ipd., učenci ES tudi preko nalog v računalniškem 

programu Hot Potatoes in e-gradiva Vedeževo e-okolje. V tretji fazi smo po dobrega pol leta 
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razvijanja orientacije v času in časovnih predstav ponovno izvedli (končni) preizkus znanja, s 

katerim smo preverjali učni napredek posameznega učenca. Rezultate smo primerjali glede na 

vrsto preizkusa znanja (začetni in končni) in na posamezno skupino ter tudi glede na napredek 

učencev v posamezni skupini. Ugotovili smo pozitiven vpliv interaktivne table pri razvijanju 

časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole. Rezultati raziskave so pokazali, da 

je bila ES, v primerjavi s KS, uspešnejša pri sedmih od desetih tematskih sklopov, povezanih 

s časom: Čas, Mesec, Leto, Letni časi, Dan, Teden in Daljše – krajše. Pomembnih razlik v 

znanju med ES in KS, ki so statistično značilne, pa ni bilo pri tematskih sklopih Koledar, 

Rojstni dan ter Prej – potem. Do podobnih ugotovitev sta v svoji raziskavi prišla tudi 

Panagiotakopoulos in Ioannidis (2001), ki sta ugotovila, da so učenci v skupini, kjer se je pri 

delu uporabljal računalnik z večpredstavnostno programsko opremo, dosegli veliko boljše 

rezultate kot druga skupina, v kateri se je pouk izvajal klasično.  

Preverili smo tudi, na kateri stopnji v razvoju mišljenja po Piagetu (Labinowicz, 2010) se 

nahajajo učenci pri začetnem in končnem preizkusu znanja. Pri začetnem preizkusu znanja je 

večina učencev na pričakovani predoperacionalni stopnji, kar se sovpade tudi s starostjo 

učencev (primeri odgovorov: čas ustavimo tako, da vzamemo baterije iz ure ali noči so pozimi 

daljše, ker je bolj mrzlo…). Nekateri učenci so tudi pri začetnem preizkusu znanja kazali na 

stopnjo konkretnih operacij (npr. odgovor, da se staro leto konča 31. decembra ob polnoči…). 

Tudi pri končnem preizkusu znanja je večina učencev še vedno na predoperacionalni stopnji 

(npr. odgovor, da se dan konča zvečer in ne ponoči ob polnoči), nekaj učencev pa je že 

prestopilo na stopnjo konkretnih operacij (učenci, ki so odgovorili npr., da časa dejansko ne 

moremo ustaviti, da čas teče sedaj med nami, da je učenec dežuren pet dni, teden pa traja 

sedem dni, da se dan konča ob polnoči…). Natančna določitev stopnje v razvoju mišljenja pa 

bi bila možna glede na posameznega učenca. 

V raziskavi ugotovljeni pozitivni učinki uporabe interaktivne table pri razvijanju časovnih 

predstav v prvem razredu osnovne šole lahko predstavljajo spodbudo za tiste učitelje, ki 

tovrstnega pristopa pri poučevanju še ne vključujejo. Tistim učiteljem, ki pri pouku 

interaktivno tablo že uporabljajo, pa dajejo rezultati raziskave pozitivne argumente za njeno 

nadaljnjo uporabo. Na ta način lahko prispevamo h kvalitetnejšemu pouku družboslovja in 

posledično k boljšemu učenčevemu razumevanju temeljnih časovnih pojmov. 
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Rezultati raziskave predstavljajo pomemben prispevek k učenju in poučevanju učnih vsebin o 

času. Z ugotovitvami v naši raziskavi želimo razrednim učiteljem približati uporabo 

interaktivne table pri pouku spoznavanja okolja ter jim prikazati nekaj načinov oz. možnosti 

uporabe interaktivne table pri obravnavi tematskega sklopa o času v prvem razredu osnovne 

šole ter na kaj je pri tem treba paziti ne glede na metodo dela. Z oblikovanimi priporočili si 

lahko učitelj olajša vpeljavo pojma časa, ugotovi, po katerem vrstnem redu naj uvaja časovne 

pojme ter na kaj mora biti pri razvijanju časovnih predstav pozoren pri učencu. 

Ob koncu bi izpostavili dve pomanjkljivosti naše raziskave, ki smo ju zaznali z analizo 

dobljenih rezultatov. To sta premajhno število pedagoških ur, namenjenih tematskemu sklopu 

Čas v učnem načrtu ter nekateri izbrani tematski sklopi so se za učno šibkejše učence izkazali 

kot prezahtevni. Raziskavo bi lahko dodatno izboljšali tako, da bi ugotavljali učinkovitost 

poučevanja vsebin o času z interaktivno tablo po daljšem časovnem obdobju, to je vsaj po  

enem koledarskem letu. Na ta način bi lahko z večjo gotovostjo potrdili učinkovitost 

omenjenega pristopa. Poleg tega pa se orientacija v času razvija skozi celoten učni proces, ne 

samo pri pouku spoznavanja okolja, pač pa jo medpredmetno povezujemo z različnimi 

področji, predmeti in aktivnostmi. 

Magistrsko delo obsega tako teoretične kot didaktične vsebine, ki so lahko razrednemu 

učitelju v pomoč pri poučevanju vsebin o času pri pouku spoznavanja okolja. Ker v 

slovenskem prostoru na področju poučevanja družboslovja nismo zasledili nobene tovrstne 

pedagoške raziskave ali priročnika, ki bi učitelju pomagal pri vpeljavi pojma časa, bo to 

magistrsko delo lahko obogatilo področje didaktike družboslovja in pripomoglo k 

sodobnejšemu poučevanju predmeta spoznavanja okolja pri obravnavi časovnih predstav v 

prvem razredu osnovne šole. 
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7 PRILOGE 

Priloga A: Začetni in končni preizkus znanja - intervju  

Tematski sklop Vprašanje 

ČAS 

1. Kaj je »ČAS«? 

2. Kako merimo čas? 

3. Ali lahko čas ustavimo? 

4. Kako bi ga lahko ustavili? 

5. Kaj bi se zgodilo, če bi ga ustavili? 

6. Si že kdaj slišal rek »čas hitro teče in nič ne reče«? 

7. Kdaj tebi čas hitro teče?  

8. In kdaj počasi?  

9. Kaj misliš, se tebi to samo zdi ali čas na uri res teče včasih hitro in včasih počasi? 

PRETEKLOST 
in 

PRIHODNOST 

10. Kam v preteklost/prihodnost bi potoval?  

11. Kaj bi tam videl? 

12. Kako si predstavljaš življenje v preteklosti: Kako so se otroci igrali?  

13. Kako si predstavljaš življenje v preteklosti: Kako so bili ljudje oblečeni?  

14. Kako si predstavljaš življenje v preteklosti: Kaj so ljudje jedli?  

15. Kako si predstavljaš življenje v preteklosti: S čim so se ljudje prevažali? 

KOLEDAR 

16. Kaj je koledar?  

17. Kaj je v njem zapisano? (pokažem primer treh koledarjev)  

18. Znaš na njem poiskati svoj rojstni dan?  

ROJSTNI 
DAN 

19. Kdaj imaš rojstni dan?  

20. V katerem letnem času je tvoj rojstni dan?  

21. Ali bo prej pomlad ali tvoj rojstni dan?  

22. Ali boš šel prej v 2. razred ali bo prej tvoj rojstni dan? 

23. Koliko si star?  

24. Koliko si bil star prejšnje leto(lani)?  

25. Koliko boš star naslednje leto? 

MESEC 

26. Koliko mesecev je v enem letu?  

27. Znaš našteti mesece? 

28. Ali so vsi meseci v letu enako dolgi?  

29. Veš, kateri je najkrajši mesec v letu?  

30. Koliko ima najkrajši mesec dni?  

LETO 

31. Kaj traja dlje: mesec ali leto?  

32. Kako veš, ali je daljši mesec ali leto? 

33. Kdaj se staro leto konča in se začne novo? 

LETNI ČASI 

34. Koliko je letnih časov?  

35. Kako si sledijo po vrsti?  

36. Kaj je zanje značilno?  

37. Ali lahko pride za zimo poletje?  

38. Kateri letni čas sledi zimi? 

PRAZNIK 

39. Kaj je praznik?  

40. Poznaš kakšen praznik?  

41. Kaj je za ta praznik značilno? 
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Tematski sklop Vprašanje 

DAN 

42. Kateri dan je danes?  

43. Ali je povsod po svetu danes npr. sreda?  

44. Kateri dan je bil včeraj?  

45. Kateri dan bo jutri?  

46. Kdaj se danes konča in začne jutri?  

47. Ali se k dnevu šteje samo dan ali tudi noč?  

48. Ali so vse noči v letu enako dolge?  

49. Kdaj so noči daljše?  

50. Zakaj so noči takrat daljše? 

51. Koliko časa si v šoli dežurni učenec?  

TEDEN 
52. Koliko dni traja en teden?  

53. Znaš našteti dneve v tednu?  

PREJ – POTEM 
54. Prej – potem (slikovno gradivo): umestitev petih dogodkov v zgodbi v pravilno 

zaporedje 

DALJŠE – KRAJŠE 55. Daljše – krajše (slikovno gradivo): risanje časa (dneva, tedna, meseca, leta) s črto  
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Priloga B: Primeri lastno izdelanih nalog v računalniškem programu Prezi (avtorica), 
uporabljene pri obravnavi nove učne snovi o času (po slikah se premikamo s pisalom 
interaktivne table) 

a) Primeri uvodnih ur za tematski sklop Čas ter Preteklost in prihodnost (seznanjanje s pojmi 

čas, merjenje časa, preteklost, sedanjost, prihodnost, nekoč, danes ipd.): 

 

1.  2.  

3.  4. 
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b) Primer ponazoritve pojma letni čas ter kroženje letnih časov (s klikom interaktivnega 

pisala na slike se te povečajo): 

1.  2.  

3.  4.  

 5.  
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c) Primer obravnave različnih praznikov (navajamo le nekaj primerov): 

1.  

2.  

3.  

4.  
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d) Primer spoznavanja (pojmov) mesecev v letu ter datiranje učenčevih rojstnih dni: 
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e) Primerjava dolžine enega leta, meseca, tedna in dneva: 
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f) Obravnava pojma leto, mesec, teden, dan, noč, včeraj, danes, jutri, deli dneva ipd.: 
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Priloga C: Soglasje staršev 

Univerza v Ljubljani  Ljubljana, 1. 12. 2012 
Pedagoška fakulteta 
 

SOGLASJE STARŠEV 
 
Študentka Jasmina Selko opravlja magistrsko delo z naslovom »Uporaba interaktivne table pri 
obravnavi časovnih predstav v prvem razredu osnovne šole« na podiplomskem študiju 
»Poučevanje na razredni stopnji« na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 
 
V okviru tega dela izvajamo raziskavo, v katero želimo vključiti tudi Vašega otroka. Raziskava bo 
predvidoma potekala od januarja do junija 2013 pri pouku spoznavanje okolja in bo tako zajela učence 
1. a in 1. b razreda na matični šoli OŠ Stična. Raziskati želimo, kakšne časovne predstave imajo 
učenci prvega razreda ter koliko jih bodo v času trajanja raziskave razvili. Prva skupina bo pri delu 
uporabljala tudi e- učno tehnologijo (interaktivno tablo). Raziskava med drugim predvideva 
fotografiranje, snemanje z diktafonom pri ustnem intervjuju ob začetku in koncu obravnavanega 
tematskega sklopa o času. Vsi zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za analizo dela in bodo 
sestavni del magistrskega dela. 
 
Prosimo Vas, da Vaš otrok v raziskavi sodeluje, kar potrdite s podpisom, izjavo pa vrnite 
razredničarki. Upoštevani bodo vsi predpisi o varovanju osebnih podatkov. Pri analizi dela 
posamezniki ne bodo izpostavljeni, pač pa se bo izvedla primerjava dosežkov glede časovnih predstav 
med skupinama. 
 
Hvala za razumevanje. 
 
Kandidatka: Jasmina Selko, profesorica razrednega pouka 
Mentorica: Dr. Maja Umek, docentka za področje didaktike družboslovja na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani 
Somentor: Dr. Jože Rugelj, izredni profesor za področje računalništva v izobraževanju na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IZJAVA STARŠEV 
Spodaj podpisana/i _________________________________ dovoljujem, da moj otrok, 
__________________________________________, učenec 1. ____ razreda sodeluje v raziskavi 
»Uporaba interaktivne table pri obravnavi časovnih predstav prvem razredu osnovne šole«., ki 
jo bo izvedla Jasmina Selko.  
 

Podpis staršev: ______________________________ 
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Priloga D: Primer slikovnega gradiva: umestitev dogodkov v pravilno zaporedje (Skribe-
Dimec, Umek, Vrščaj, Gostinčar-Blagotinšek in Čonč, 2012) 

1.  2.  

3.  4.  

5.  
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Priloga E: Primer slikovnega gradiva: risanje časa (dneva, tedna, meseca, leta) s črto 
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