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II 

POVZETEK 

 

Voda je ena izmed najpomembnejših elementov, ki obstajajo na Zemlji. Brez nje si življenje 

težko predstavljamo, saj jo potrebujemo za preživetje, in sicer tako ljudje kot tudi druga živa 

bitja. Voda sestavlja dve tretjini našega telesa, kar nam veliko pove o njeni pomembnosti. 

Prav zaradi tega se moramo zavedati njenega pomena in z njo primerno in zavestno ravnati. 

Voda ima tudi posebno funkcijo, ki otroke in tudi odrasle sprosti, hkrati pa jim predstavlja 

vrsto idej za različne dejavnosti. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da ima voda v mojem 

življenju pomembno vlogo in me spremlja že od otroštva.  

 

Voda je čudovita snov, ki vzbudi zanimanje, sprostitev in ideje. Je snov, s katero se otroci 

vsakodnevno srečujejo. Zato me tudi zanima, kakšen vpliv ima voda na otroški razvoj in 

koliko izkušenj imajo otroci z vodo. To sem poskušala izvedeti v skupini otrok. V diplomski 

nalogi sem želela ugotoviti, ali je v današnjem času in načinu življenja voda še dejavnik, ki 

otroke motivira in pritegne k igri. Prav tako sem skušala ugotoviti, koliko otroci o vodi vedo. 

Otrokom sem prepustila, da z lastno aktivnostjo pridejo do različnih spoznanj v povezavi z 

vodo in drugimi tekočinami. Dejavnosti so bile zasnovane primerno njihovi starosti, stopnji 

mišljenja in razvoja, vendar pa so predstavljale tudi izziv za otrokovo razmišljanje ter  

povezovanje že pridobljenih izkušenj. Pri dejavnostih je sodeloval tudi deček s posebnimi 

potrebami in želela sem videti tudi njegov odziv in sodelovanje pri dejavnostih. 

 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega dela, v katerem je predstavljen razvoj otroka 

in njegov spoznavni razvoj ter stopnje mišljenja po Jeanu Piagetu; naravoslovje kot področje 

kurikuluma in pomen naravoslovja v predšolskem obdobju; nekaj pozornosti sem namenila 

tudi razvoju in poznavanju pojmov, saj se v tem obdobju srečujemo tudi z napačnim 

razumevanjem pojmov. V empiričnem delu so predstavljene naravoslovne dejavnosti, 

usmerjene na spoznavanje lastnosti vode; delo v skupini otrok starih od 5 do 6 let in refleksije 

dejavnosti. 

Menim, da bi voda morala biti večkrat vključena v dejavnosti. Predstavlja veliko možnosti za 

raziskovanje, otroci so pri takšnih dejavnostih sproščeni in na nezaveden način, spontano 

prihajajo do novih izkušenj, spoznanj in znanj. 

 

Ključne besede: naravoslovje v vrtcu, voda, dejavnosti z vodo in drugimi tekočinami.





III 

SUMMARY 

 

Water is one of the key elements that exist on the planet Earth. Without water we can' t 

imagine life as it is, becouse we need it for our survivel. Our bodies consist of twothirds of 

water and that explains a lot about its importance. And becouse of that we have to be aware of 

its importance and we have to treath it very carefully. Water also has some special properties 

witch relaxes childrens and adults but at the same point gives a lot of ideas for different 

activities. Also from my point of view i can tell that water has very important role in my life 

from the begining. It is simply element wich calms me down on one hand and on the other 

evokes interest and motivates me for new ideas. 

 

Water is an element that kids are daily in contac with. Now i' m wandering what influens it 

has on a child development and how many experience kids has with it. All that i wanted to 

explore in a group of childrens. I wanted to know if in time we are living, water is still a 

factor that motivates kids for different activities, play and research. I also wanted to find out 

how much knowlage they have about water. I let them to come to new experiences and 

knowlage with their own activity. Activities were proper prepared for their age, stage of 

thinking and development but also they presented a challange for the kids to think and 

connect new facts with old ones. There was also a boy with special needs that participated 

with the group and i wanted to get some informations about how he thinks and reacts in 

different situations at the activities.  

 

My degree consists of two parts. First one is teoretical where is presented child's and his 

cognitive development and their thinking ability and stages of thinking by Jean Piaget. There 

is also included natural science as an area of curriculum and its meaning in preschool 

education. I also gave some attention to growth and understanding of concepts becouse in 

preschool education we encounter misunderstanding of concepts. The second part is practical 

where are presented natural science curricual activities based on water and it's properties that 

we performed with the group. I think that water should have more important role in activities 

on dailybases in preschool education becouse it present a lot of possibilities for exploring and 

learning and kids are more relaxed and they spontaniously get more experiances and 

knowlage. 

 



Key words: science in preschool education, water, activities with water and other fluids. 
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l UVOD 

 

Otroci so v predšolskem obdobju najbolj vedoželjni, raziskovalni in igrivi. Te lastnosti pa je 

treba na primeren način združiti, da se lahko iz vsake situacije največ naučijo. Vse to je v 

veliki meri odvisno od odraslih, ki pri otrokovem razvoju sodelujejo in so aktivno vključeni v 

skupne dejavnosti. 

 

Otroci od rojstva dalje sprejemajo veliko število informacij in izkušenj. Naloga odraslih je, da 

jim te izkušnje in znanje poskušajo približati in osmisliti na najbolj optimalen način. Eden od 

pristopov je preko igre, saj tako otrok nima občutka, da so mu dejavnosti vsiljene.  

 

Otrok pri petih, šestih letih je že fizično, psihično in mentalno zrel, da lahko preko lastne 

aktivnosti pridobiva že bolj kompleksne izkušnje. Prav tako pa je njegovo mišljenje že na 

stopnji, kjer je sposoben povezovanja, preprostega sklepanja in priklica izkušenj. Seveda pa je 

vsak otrok edinstven in tako je tudi v razvoju, kar se kaže v individualnih odstopanjih pri 

enakih dejavnostih. Nekateri so zmožni bolj kompleksnega mišljenja kot drugi, vsemu temu 

pa botrujejo tudi pridobljene izkušnje v domačem okolju in tudi aktivnosti in iznajdljivost 

staršev.  

 

Dejavnosti s področja naravoslovja pomagajo otrokom spoznavati svet okoli sebe, ki ga 

sestavljajo živa bitja, predmeti in snovi. 
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ll TEORETIČNI DEL 

 

1 PRVI NARAVOSLOVNI KORAKI 

 

1.1 Pomen interakcije med odraslimi in otrokom za zgodnje naravoslovje 

 

V današnjem hitrem tempu življenja čas mineva prehitro, dan je zapolnjen s številnimi 

obveznostmi, službo, hišnimi in drugimi opravili in tu so še otroci, ki imajo svoje želje in 

potrebe.  

 

Ker so urniki tako prenatrpani, starši želijo preusmeriti pozornost otrok na dejavnosti, ki bi 

koristile odraslim, zato otroka posedejo pred televizor, da lahko sami postorijo, kar je postoriti 

treba. Otroci pa se radi gibajo in želijo ven, v naravo, na vrt, v sadovnjak in travnik. To so 

tudi prava mesta za prve naravoslovne korake, ki imajo močan vpliv na otrokov odnos, ki ga 

razvijejo do sebe, drugih in do narave (Katalanič, 2010). To jim bo pomagalo skozi življenje, 

saj bodo tako lažje razumeli marsikateri proces ali posledico, ko se bodo spopadali z 

različnimi situacijami v življenju. 

 

Preko naravoslovja lahko odrasli otroku pomagamo ubesediti občutja, ki jih doživlja. Otroci 

na podlagi novih izkušenj in situacij oblikujejo nova spoznanja, pri tem pa razvijajo tudi 

vztrajnost in potrpežljivost (Katalanič, 2010). Otrokom moramo biti odrasli vzor, saj nas 

posnemajo na vsakem koraku, pri vsaki dejavnosti, tudi med prostim časom, za kar moramo 

biti prilagodljivi ter otrokom omogočiti čim več izkušenj. 

 

Katalanič pravi, da zgodnje učenje naravoslovja v predšolskem obdobju temelji na otrokovih 

aktivnostih in radovednosti ob pomoči in vodenju odraslih. V tem obdobju se po njegovem 

mnenju razvije domišljija, emocije in motivacija, v manjši meri pa motorika, pozornost, 

spomin in mišljenje. Vse to naj bi se v večji meri razvilo v osnovni šoli (prav tam, 2010). 
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2 ZGODNJE UČENJE NARAVOSLOVJA 

 

2.1 Zakaj zgodnje naravoslovje? 

 

Ljudje imajo včasih napačno predstavo o naravoslovju, znanosti in znanstvenikih. Napačno 

pojmovanje in neizdelan odnos do narave je vzrok za neprimeren odnos do naravoslovja, ta pa 

se skupaj z znanjem o naravi začne oblikovati že v predšolskem obdobju.  

 

Znanstveno-naravoslovna pismenost naj bi vključevala tudi spoštovanje do znanstvenih 

metod in dosežkov. Za njeno razumevanje je potrebno poznavanje nastanka in sprejemanja 

znanosti kot procesa, to pa se razvija ne le s spoznavanjem dejstev, ampak tudi s tem, kako 

znanje nastaja (Krnel, 1993). 

 

Pogost motiv, ki predstavlja znanstvenike, je podoba fizika Alberta Einsteina, raztresenega 

raziskovalca, ki se je ukvarjal z zelo abstraktnimi in za vsakdanje življenje nepomembnimi 

problemi, kar pa seveda ne prikazuje današnjih znanstvenikov-raziskovalcev in tega, kako 

znanost deluje. 

 

2.2 Pogledi na nastajanje znanja  

 

Ljudje sami gradimo svoje vedenje. Te ideje izraža teorija konstruktivizma. Znanje nastaja 

kot posledica interakcije posameznika s socialnim in fizičnim okoljem. Proces se začne z 

oblikovanjem začetnih pojmov, kot je na primer pojem števila, pojmov predmetov, tekočin, 

snovi, nadaljuje se vse do konstrukcije abstraktnih pojmov, na primer pojma o zgradbi snovi 

(Krnel, 1993). 

 

Konstruktivizem je nadaljevanje kognitivizma. To je smer, ki gradi na pomenu notranjih 

mentalnih procesov učenja in razumevanja. Gre za drugačno razumevanje nastajanja znanja, 

za osebni in individualni razvoj, ki ga vsak ustvarja pri obdelavi svojih izkušenj (Marentič 

Požarnik, 1999). Z načeli asimilacije, akomodacije in uravnoteženja je konstruktivizem 

utemeljil Jean Piaget.  
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3 PIAGEJEVE STOPNJE OTROKOVEGA MIŠLJENJA 

 

Če dodajamo nova znanja, ki so skladna z že pridobljenim znanjem, je to v procesu 

asimilacije. Kot sprememba glede na že ustvarjeno znanje pa so predstavljena znanja v 

procesu akomodacije (Labinowicz, 1989). Tu se že usvojeno znanje spreminja glede na nova 

odkritja in spoznanja. Da pa bi interakcija otroka z okoljem vodila do višjih stopenj v 

njegovem razumevanju, je potrebno ravnotežje ali ekvilibracija, kar pomeni usklajenost novih 

spoznanj z obstoječo strukturo znanja. 

 

Pomembno je, da otrokovo znanje gradimo na že pridobljenih izkušnjah, saj s tem otroci 

znanje lažje izoblikujejo ter ga znajo v določeni situaciji uporabiti. 

 

Iz otrokovih odgovorov je Piaget pri reševanju miselnih nalog opazil vzorce. Podobno stari 

otroci so zelo podobno odgovarjali na vprašanja, ki pa se razlikujejo od odgovorov odraslih 

ali od pričakovanih odgovorov otrok. Mišljenje je Piaget na osnovi vzorcev odgovorov 

razdelil na štiri stopnje (Labinowicz, 1989): 

 

Senzomotorična stopnja (0–2 leti ‒ splošni razvoj) 

 

Otrok se rodi z nekaterimi osnovnimi refleksi (jokanje, sesanje), ki pa se postopoma razvijajo 

v bolj zavestna dejanja, s katerimi si pridobiva izkušnje. Z manipuliranjem s predmeti izraža 

inteligentnost, kar je po mnenju Piageta prvi znak zanjo, saj ima otrok v mislih cilj pred samo 

akcijo. Otrok je aktiven pri raziskovanju okolja in s predmeti eksperimentira, medtem ko 

spoznava na primer dogajanje pri padajočih predmetih. Da bi sam spoznal lastnosti, poskuša 

na primer stvari spustiti na tla z različne višine. Hoja mu omogoča, da spoznava še več 

predmetov, s katerimi manipulira. Otrok preizkuša nova sredstva, da bi dosegel svoj cilj. Pri 

tem jih uporablja na različne načine. Proti koncu te stopnje otrok z odpiranjem ust informira 

okolico, da o problemu razmišlja. Gre za sposobnost predvidevanja, saj lahko brez 

neposrednih izkušenj obdrži miselno predstavo (Labinowicz, 1989). 

 

Konstantnost predmeta 

Če otrok nečesa ali nekoga ne vidi, tega ne bo iskal, saj zanj to ne bo obstajalo. V ospredju je 

njegova aktivnost. Po osmem mesecu bo otrok predmet iskal tudi takrat, če ni viden. Iskal ga 
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bo v pričakovani smeri, še posebej, če je bil sam tisti, ki je predmet vrgel ali izpustil. Gre za 

doseganje stopnje konstantnosti predmeta. S skrivanjem predmetov in vidnim prestavljanjem 

le-teh otrok razvija svoje mišljenje, počasi začne slediti poti predmeta, čeprav se še vedno 

zateka k situaciji, kjer je predmet videl nazadnje. Otrok prav tako spozna konstantnost 

predmeta, ko pod kavč vrže žogo in predvideva, da bo na drugem koncu prišla ven, zato gre 

na drugo stran kavča v upanju, da je žoga tam. Proti koncu te faze se že pojavlja razvoj 

govora in razvijajo se pojmi (Labinowicz, 1989). 

 

Predoperacionalna stopnja (2–7 let) 

 

Razvoj pojmov se v tej fazi nadaljuje, prav tako mišljenje in razvoj simbolov. Dejanja se vse 

bolj internalizirajo, otrok se zaveda obstoja predmeta, čeprav je izven dosega zaznave. V tem 

obdobju pride tudi do razvoja raznih oblik iger. Simbolna igra se razvija, medtem ko otrok 

napreduje na likovnem izražanju, preko česar se razvija domišljija. Ta igra temelji na 

posnemanju. Otrok na primer namesto telefona uporabi čevelj, v igro vključi še punčko ter si 

zamišlja, da se pogovarja po telefonu. Ta igra nima omejitev ali pravil, zato otrok ob njej 

razvija svoje mišljenje in gradi domišljijo (Stopnje razvoja mišljenja po Piagetu na preprost 

način, 2015). Podlaga za igro so le izkušnje. Praktične igre in njihovi rezultati otroku nudijo 

zadovoljstvo, kar pripelje do tega, da se večkrat ponavljajo. Gre za preskakovanje ovir, 

metanje žog, grajenje stolpov iz kock. Otroci se začnejo vključevati v igre z vrstniki, kjer je 

omogočena pot prilagajanja socialnim pravilom. Pravila pri takih igrah veljajo za vse otroke, 

cilji pa se od otroka do otroka razlikujejo. Na tej stopnji je otrok še nezmožen prevzeti 

stališče, perspektivo drugega. Po četrtem letu starosti se otrok v konstrukcijskih igrah 

približuje realnosti. Gre za podobnosti z realnimi objekti (Labinowicz, 1989). 

 

Jezik se v predoperacionalni stopnji hitro razvija, ni pa omejen z razvojem fizičnih dejavnosti. 

Fizična dejavnost je omejena na čas in prostor, jezik pa se razširja preko časovne in 

prostorske omejitve (Labinowicz, 1989). 

 

Stopnja konkretnih operacij (7–11 let) 

 

V odnosu do fizičnih predmetov so otroci sposobni logično razmišljati. Reverzibilnost 

omogoča, da neko dejavnost, ki so jo predhodno izvedli, v mislih obrnejo. Ko se srečajo s 

problemom usklajevanja protislovij, so sposobni v zavesti zadržati dve ali več spremenljivk 



Klančnik Nina, Diplomska naloga                                                              Univerza v Ljubljani – Pedagoška 

fakulteta 

6 

naenkrat. Temelječ na predstavah iz preteklih pridobljenih izkušenj se otroku razvija in veča 

sposobnost razmišljanja o odsotnih predmetih v prostoru, čeprav je mišljenje še vedno 

omejeno na konkretne stvari (Labinowicz, 1989). 

 

Stopnja formalnih operacij (11–15 let) 

 

Gre za mišljenje zunaj konkretne stvarnosti. To je le podvrsta možnosti v mišljenju. Na tej 

stopnji lahko otrok razmišlja o odnosih med odnosi in na primer o razmerjih in pojmih 

drugega reda, se pravi višji abstraktni ravni. Ob zavedanju miselnega procesa je sposoben 

razmišljati o lastnem mišljenju (Labinowicz, 1989).  

 

3.1 Pojem stopnje 

 

Pri razvojnih stopnjah je vrstni red stalen, saj morajo vsi prebroditi operacionalno stopnjo, da 

lahko napredujejo do stopnje formalnih operacij. Hitrost razvoja se individualno razlikuje. 

Piaget starost, ki povezuje določene načine obnašanja, opredeljuje kot starost, pri kateri 

večina otrok izraža podobno obnašanje. Ker gre za individualna odstopanja v razvoju otroka, 

nekateri vseeno prej dosežejo višjo stopnjo kot večina. Nekateri otroci tudi dlje časa obstanejo 

na nižjih stopnjah, saj gre tudi za kulturno različnost, kjer se tudi starost otrok večinoma kaže 

različno. Prav tako obstajajo otroci, ki mentalnih sposobnosti, značilnih za višje stopnje, 

nikoli ne razvijejo. Na podlagi neke raziskave so ugotovili, da polovica ameriške populacije 

odraslih ne doseže stopnje formalnih operacij. Večina jih to stopnjo mišljenja doseže le na 

določenih področjih po pridobljenih izkušnjah. 

 

Stopnje med seboj niso ločene, nespremenljive, ampak se v zaporednem in nadaljevalnem 

stanju razvoja prekrivajo. 

 

Razvoj je proces, ki se odvija postopno. Ob vstopu otroka na stopnjo formalnih operacij se 

njegovo mišljenje na konkretno operacionalnem stadiju še vedno nadaljuje in razvija ter 

združuje v vsestranski sistem. Obstaja tudi možnost nazadovanja, saj ni vedno mogoče 

delovati na določeni stopnji. V primeru stresa se lahko oseba vrne na nižjo raven mišljenja. Tu 

se odrasli, ko se srečujejo z novimi, neznanimi področji učenja, pogosto vračajo na stopnjo 

predoperativnega in konkretnega mišljenja. V pomoč so jim konkretne izkušnje na teh 
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področjih. Med ravnmi naj bi bila pet-letna razlika, ki ravni med seboj ločuje, gre za postopno 

naravo razvojnega procesa (Labinowicz, 1989). 

 

Kot primer teorije, ki ne poudarja individualnih razlik in govori predvsem o tipičnem otroku 

pri določeni starosti, Thomas navaja Gesellovo teorijo, vendar tudi Piagetovo teorijo, značilno 

za poudarjanje povprečnega otroka (Batistič Zorec, 2006).  

 

Batistič Zorčeva po mnenju Bergerjeve pravi, da obstaja vprašanje, ali obstaja en način 

razvoja ali pa več poti razvoja za vsakega posameznika. Razvojna psihologija se je v zgodnjih 

raziskavah ukvarjala z vprašanjem, kaj je povprečno, običajno in iskala norme v razvoju. 

Izhodišče tega je bilo, da so otroci, ki so od norm odstopali, v nekem smislu nenormalni, in da 

gre pri njih za pomanjkljivosti v razvoju. Šele v zadnjem času pa so odkrite in priznane 

različne poti v razvoju (Batistič Zorec, 2006). 

 

Potrebno je upoštevati, da je vsak otrok drugačen, edinstven in da ne moremo vsega 

posploševati na vse otroke iste starosti, pač pa upoštevati individualne razlike pri 

posamezniku, saj lahko le tako dosežemo optimalni razvoj. 

 

4 RAZVOJ POJMOV 

 

Osebna konstrukcija znanja se začne zelo zgodaj. Otroci si morajo svet za svoje uspešno 

delovanje razlagati in si sami oblikovati znanje. Ob pomoči odraslih je njihovo delo lažje, v 

nasprotnem primeru pa ostajajo pri napačnih in intuitivnih pojmih (Gil-Perez, Carrascosa, 

1990; povzeto po: Krnel 1993). Pojme in teorije bodo otroci sami razvijali, ne glede na to ali 

se bodo naravoslovja učili ali ne, vendar pa le na govoricah zasnovane ideje, ki nastanejo na 

podlagi naključnega opazovanja ali brez pošteno opravljenega poskusa, sestavljajo del 

neproduktivnih razlag in verovanj (Krnel, 1993). 

 

Z razvojno stopnjo otrokovega mišljenja je tesno povezan razvoj pojmov. Obstaja samostojno 

oblikovanje pojmov in pridobivanje pojmov preko odraslih (spraševanje, razlage ...) 

(Marentič Požarnik, 1999). 
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Tako Vigotski razlikuje med spontanimi in znanstvenimi pojmi. Spontane pojme naj bi otrok 

oblikoval sam, druge pa pridobil v vrtcu ali s pomočjo odraslih. Pojmi naj bodo po 

zahtevnosti malo nad doseženo otrokovo stopnjo razvoja. Pojem označuje skoraj vsako 

besedo v sporazumevanju (z izjemo lastnih imen). Gre za skupine pojavov ali predmetov, ki 

imajo skupne lastnosti. Pri poučevanju slovnice še vedno učijo, da so samostalniki besede, ki 

poimenujejo predmete in pojme, zato pojem pogosto povezujemo izključno s samostalniki 

(Marentič Požarnik, 1999). 

 

Preden pa otroka sploh želimo naučiti nekaj novega, moramo poznati njihovo že pridobljeno 

razlago za že pridobljene pojme (Novak et al., 2003). 

 

Pojme delimo na konkretne (izhajajo iz čutnih izkušenj ‒ hiša) in abstraktne (ne izhajajo iz 

čutnih izkušenj ‒ demokracija), primarne (dostopni čutilom ‒ zelena) in sekundarne (izpeljani 

iz primarnih – zelena barva), preproste (majhno število znakov ‒ trikotnik) in zapletene (večje 

število značilnosti ‒ zdravje). Poznamo pa tudi konjuktivne (znaki se seštevajo ‒ kvadrat) in 

disjuktivne (nepopolna celota ‒ družina) ter odnosne (izražajo odnos ‒ večji) (Marentič 

Požarnik, 1999). 

 

V neurejen, kaotičen svet s pomočjo pojmov vnašamo organizacijo in red, pomagajo nam 

prepoznati predmete in pojave, ekonomičnost vnašajo v učenje (izničijo potrebo po stalnem 

novem učenju), omogočajo šolsko učenje, saj učitelji na višjih stopnjah predpostavljajo, da 

učenci nehotene pojme že obvladajo, zato ne uporabljajo posebnih razlag (Marentič Požarnik, 

1999). 

 

Procesa pridobivanja pojmov in besednih izrazov potekata vzporedno. Različne stvari 

poimenujemo, zato otrok začne organizirati svoje izkušnje. Najprej so pojmi preširoki ali pa 

preozki. Abstraktne pojme si razlaga na osnovi konkretnih izkušenj (Marentič Požarnik, 

1999). 

Po Gagneju je učenje razlikovanja prvi pogoj za učenje pojmov. Ustrezne, čim bogatejše in 

raznolike čutne izkušnje so pomembne za otroke pri učenju pojmov. To je oblika zaznavno-

perceptivnega učenja, kjer je možno tudi ugotavljanje manjših razlik v dražljajih in za 

prepoznavanje predmetov in pojavov. Pojmi so kot osnova za posploševanje in za zahtevnejše 

miselne procese, enote in orodja mišljenja, ki organizirajo naše izkušnje. Gre za bistvene 
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značilnosti, primerjanje enakosti in različnosti predstavnikov določene skupine (Marentič 

Požarnik, 1999).   

Pomembno vlogo za poučevanje pojmov ima učiteljevo in vzgojiteljevo znanje, predvsem gre 

za znanje z razumevanjem (Pergar Kuščer, & Plut-Pregelj, 2006). 

 

Poznamo več teorij oblikovanja pojmov. Teorija abstrakcije temelji na oblikovanju pojmov, 

kjer izločamo bistvene skupne lastnosti izmed podobnih. Potrebno je znanje razlikovanja med 

bistvenimi in nebistvenimi atributi. Teorija prototipa temelji na prepoznavanju lastnosti in 

primerjanju z lastnostmi prototipa. Pomemben je tudi pomen jezika, s katerim sporočamo tudi 

vsebino in lastnosti pojmov. 

 

4.1 Prispevek Vigotskega 

 

Opozoril je na vlogo intelektualnih orodij (jezik, pisanje, znanstveni koncepti ... ), ki jih nudi 

kultura. Bil je eden izmed prvih, ki je poudaril pomen metakognicije, ki predstavlja zavedanje 

lastnega (vseživljenjskega) učenja oziroma procesa le tega. Gre za učenje učenja. 

 

Poudarja tudi pomen optimalnega obdobja za učenje in meni, da prehitevanje kot 

zaustavljanje učenja škodujeta razvoju (Vigotski, 1977; povzeto po: Batistič Zorec, 2006).  

 

Prav tako Batistič Zorčeva njegovo teorijo razume kot poziv strokovnim delavcem v vzgoji in 

izobraževanju, da upoštevajo otrokove porajajoče kapacitete in s spodbudami vplivajo na 

razvoj otrok (prav tam, 2006: 78).  

 

Crain pa poudarja nevarnost njegove teorije, saj naj bi ob zunanji pomoči otrok postal odvisen 

od mišljenja vzgojitelja in bi postal nesposoben samostojnega mišljenja (Batistič Zorec, 

2006). 

 

4.2 Intuitivni pojmi, napačni pojmi, znanstveni pojmi  

 

Učenje naravoslovja bi lahko opredelili kot dinamičen proces rekonstrukcij in tvorjenja novih 

pojmov. Pri intuitivnih, napačnih in znanstvenih pojmih gre po navadi za kronološko 
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zaporedje, vendar ne v smislu prehoda iz ene strukture v drugo, vendar pa lahko iz intuitivnih 

in napačnih pojmov ob ustreznem učenju nastanejo znanstveni pojmi (Krnel, 1993). 

 

Intuitivni pojmi so konkretni, nastajajo spontano z osebno razlago izkušenj. So trdoživi in 

odporni na spremembe, saj izhajajo iz osebne pojmovne strukture (Krnel, 1993). Ti pojmi se 

ohranijo tudi v odrasli dobi, saj niso izpostavljeni preverjanju v obdobju izobraževanja (Krnel, 

1993). 

 

Intuitivni pojmi imajo večjo širino kot znanstveni pojmi, so pa v veliki meri nediferencirani, 

saj zajemajo več lastnosti nekega objekta ali pojava (Krnel, 1993). 

 

Napačni pojmi so po mnenju Bara in Travisa  definirani kot znanstveni pojmi, ki niso bili 

osvojeni (Krnel, 1993). Krnel napačne pojme po besedah Driverjeve postavlja v obdobje 

šolanja, saj vstop novih informacij ne preoblikuje obstoječih znanj, temveč se z njimi pomeša 

(Krnel, 1993). 

 

Znanstveni pojmi se razvijajo v različnih obdobjih. Gre predvsem za pridobivanje znanja 

preko učenja v interakciji med učiteljem, ki snov podaja, in učencem, ki snov prejemajo 

(Krnel, 1993). 

 

5 AKTIVNO UČENJE IN PARTICIPACIJA OTROK 

 

Pri pojmovanju učenja gre še vedno za mišljenje, da je to kopičenje in zapomnitev spoznanj. 

Gre za transmisijo, ki pomeni prenos gotovega znanja in je ločeno od izkušenj, ki jih 

pridobivajo učenci tudi ob konkretnih življenjskih okoliščinah. Rezultat vsega tega je v 

prekratki trajnosti in uporabi znanja, slabih rezultatih, nizki stopnji motivacije in odporu do 

šolanja. 

 

Aktivno učenje naj bi učenca miselno in čustveno aktiviralo. Tako učenje poteka z lastnim 

raziskovanjem in samostojnim razmišljanjem, z iskanjem in potrditvami hipotez. Otrok bo 

tako pridobil trajnejše znanje, ki ga bo lahko uporabil v novih situacijah. Seveda pa potem tu 

ne gre več za transmisijo, ampak transakcijo, kar predstavlja skupek interakcij med učencem 
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in učiteljem ter med učenci samimi, na koncu pa pride do transformacije, kjer se pojmovanja 

o svetu in sebi spremenijo (Marentič Požarnik, 1999).  

 

Prav tako ne smemo pozabiti na participacijo otrok. Če živimo v demokratični državi, kjer naj 

bi se sprejemalo in upoštevalo predloge posameznikov, naj bi upoštevali tudi mnenje otrok. 

Pomembno je, da damo otrokom besedo, možnost, da skupaj z njimi načrtujemo delo v vrtcu, 

da sami predlagajo dejavnosti, sami pripravijo ustrezen prostor in potreben material. Pri tem 

je priporočljiva tudi aktivnost vzgojitelja, da otrokom prisluhne, morda usmeri v bolj 

primerno situacijo (vendar ne spremeni celotnega koncepta) in otrokom pri organizaciji in 

pripravi tudi pomaga. Otrokom ne smemo že na začetku vtepsti v glavo, da njihova beseda ne 

pomeni nič, da morajo delovati tako, kot jim reče vzgojitelj oziroma odrasel ... Moramo jim 

dati vedeti, da bo njihova beseda slišana, da bodo njihove želje v čim večji meri upoštevane 

na tak ali drugačni način. Seveda pa moramo biti tudi vzgojitelji prilagodljivi, svoje načrte 

uskladiti s predlogi in pa po potrebi postaviti tudi meje, če situacija nanese na to, da bodo 

prestopljene.  

 

Pomembno je, da v procese vzgoje in izobraževanja vključujemo vse otroke! Otrok ne smemo 

vključevati ali izključevati zaradi t. i. drugačnosti. Ne glede na barvo kože, rasno ali versko 

pripadnost, socialni status, ne glede na kakršne koli motnje, bolezni ali invalidnost moramo 

vse otroke obravnavati enako in jih vključevati v dejavnosti. To lahko celo izkoristimo kot 

pozitivno situacijo, na podlagi katere se lahko učimo o medsebojnih odnosih, o medsebojni 

različnosti, vendar še vedno enakosti. Otroci v predšolski dobi še niso kakorkoli negativno 

nastrojeni proti sebi drugačnim. Takšni postanejo pod vplivom odraslih! Zato je pomembna 

naloga vzgojitelja, da ta pojav poskuša preprečiti z ustreznim delovanjem, zgledom, 

dejavnostmi in lastnim sprejemom t. i. drugačnosti. O tem se morajo ozavestiti tudi starši. 

 

Po Biggsu in Mooru Marentič Požarnikova navaja nekaj glavnih značilnosti tako 

imenovanega šolskega in ne šolskega učenja, ki je prav tako prisoten tudi v vrtcih. Gre za 

razliko v vsebini, katera je pri ne šolskem učenju otroku pomembna, od nje bo imel 

dolgotrajno korist, pri šolskem učenju pa gre za vsebino, ki je pomembna drugim, od katere 

otrok ne bo imel dolgotrajne koristi, niti ni zanj pomembna. Spretnosti in znanje, ki so za 

življenje pomembne, predstavljajo željo in potrebo po učenju, pri šolskem učenju pa otrok 

pogosto ne čuti želje, ampak prisilo (Marentič Požarnik, 1999). 
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Šolski sistem bi moral biti posodobljen skladno s smernicami, spremembami, novostmi, saj bi 

tako morda lahko omilili odpor otrok do izobraževanja. Pomembno je, da je otroku učenje 

predstavljeno na pozitiven način, pri katerem ima otrok občutek, da je to zanj dobro, koristno 

in uporabno, ne pa negativno, slabo in neuporabno in pri tem ne vidi drugega kot to, da se 

mora učiti pod prisilo. S tem bo imel več težav kot ne, saj bo vse sprejemal z odporom in 

neodobravanjem. 

6 NEKATERE STRATEGIJE ZGODNJEGA UČENJA 

NARAVOSLOVJA 

 

Raziskovalna metoda je metoda, pri kateri otroci »raziskujejo«, pri tem razvijajo mišljenje in 

govor. Primerna je tudi za zgodnje učenje naravoslovja, čeprav je njena uspešnost odvisna od 

stopnje kognitivnega razvoja otroka (Krnel, 1993). 

 

Pri učenju z raziskovanjem je pogost prvi korak odkrivanje zamisli otrok o snovi, ki jo 

raziskujejo, saj morajo svoje zamisli ponovno pretehtati in poiskati odgovore na vprašanja ter 

vse to izraziti (Krnel, 1993). 

 

V nadaljevanju dejavnosti se pri razvoju pojmov iz naivnih ali napačnih v naravoslovno 

ustreznejše pogosto uporablja kognitivni konflikt. Tu je pomembno, da imajo otroci dovolj 

časa in možnosti, da svoje zamisli izrazijo. S tem jih učitelj lažje usmerja v uspešno rešitev 

konflikta. Pomembno je, da so poskusi opravljeni pošteno, in da so rezultati in ugotovitve 

ustrezno utemeljeni.  

 

Učiteljeva vloga pri kognitivnem konfliktu je, da otroke spodbuja in vodi k pravilnim 

rešitvam. Otroke s pomočjo akcijskih vprašanj vodi, pri tem pa morajo otroci najprej opraviti 

poskus, da na vprašanja lahko odgovorijo. Pomembno je zaupanje in odprtost, saj lahko otrok 

le-tako (tudi ob pomoči učitelja) izrazi svoje mnenje, stališče, se o ugotovitvah pogovarja in 

razpravlja (Krnel, 1993). 

 

6.1 Metode naravoslovja in miselni razvoj 

 

Naravoslovje vključuje razvijanje naravoslovnih postopkov in spoznavanje vsebin. Eden 

temeljnih postopkov je opazovanje. Pri tem gre za ugotavljanje različnosti in enakosti za 
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spremljanje in opredelitev spremenljivke in za delo z več spremenljivkami. Drugi 

naravoslovni postopki se razvijajo pri bolj kompleksnih dejavnostih raziskovanja. Tu gre za 

postavljanje hipoteze, načrtovanje poskusa, napoved predvidenega izida, dejansko opravljanje 

poskusa, razlago rezultatov, iskanje pravil in sporočanje ugotovitev (Krnel, 1993). 

 

Opazovanje je opredeljeno kot najpreprostejša naravoslovna dejavnost. Uporablja in 

priporoča se za vrtce in nižje razrede osnovne šole. Otroci na osnovi svojih zaznav usmerjajo 

opazovanje, si izberejo cilj opazovanja, kar vpliva na razlago in rezultate. Pri opazovanju 

otroci niso pozorni na interakcijo med elementi opazovanega sistema, ampak pozornost 

usmerjajo le na izbrani objekt (Driver, Guesne, & Tiberghien, 1989; povzeto po: Krnel, 

1993). 

 

Zgodnje opazovanje naj bi v naravoslovju temeljilo na razvrščanju snovi ali predmetov, 

najprej po podobnosti, nato po različnosti. Temu sledi urejanje, kamor postopoma 

vključujemo kvantitativne odnose in merjenje. Najprej zasledujemo eno, nato dve 

spremenljivki (Krnel, 1993). 

 

Na razlage opazovanih pojavov vpliva animizem, finalizem in artificializem. Animistična 

razlaga neživim stvarem pripisuje lastnosti živih bitij, pri finalizmu začetni vzrok pripisujejo 

naključnim pojavom, artificializem pa je povezan tako z animizmom kot finalizmom, kjer 

otroci verjamejo, da vse pojave sprožijo ljudje (Krnel, 1993). 

 

Vzročnost pri naravoslovnih pojavih se pri otrocih razvija linearno. Vzroki in posledice si v 

povezanem zaporedju sledijo. Primer je segrevanje vode, kjer toplota od grelca greje posodo, 

posoda pa segreva vodo. Iz naravoslovnega vidika je ta pojav simetričen, saj grelec toploto 

oddaja, se med tem ohlaja, voda pa se hkrati segreva (Driver, Guesne, & Tiberghien, 1989; 

povzeto po: Krnel, 1993). 

 

7 KURIKULUM 

 

Eden izmed ciljev kurikuluma je »pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih 

dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih« (Kurikulum, 2007). Pri tem gre poudariti, da morajo 

biti vsa področja zajeta v različnih dejavnostih skozi vse leto. Čeprav smo ljudje med seboj 
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različni, eni uspešnejši na enem, drugi na drugem področju, pa je pomembno, da se znamo 

prilagoditi, da smo iznajdljivi in da v svoje delo vključujemo tudi dejavnosti, ki jih zajema za 

nas »težje« področje. Materiali, predmeti in vse, kar nas v življenju obdaja, nam omogoča 

številne, različne dejavnosti, zato je od nas odvisno, koliko smo fleksibilni in koliko želimo 

otrokom približati in jim predstaviti različne možnosti za razvoj in učenje. Pri tem kurikulum 

za vrtce izpostavlja: 

 Otrok se razvija po določenih stopnjah, ki si sledijo po vrsti, opredeljene pa so s 

spremembami, tako kvalitativnimi kot kvantitativnimi. 

 V vseh področjih razvoja se razvijajo psihični procesi, kot so govor, čustva, 

socializacija, mišljenje ... 

 Povezanost in vzporednost različnih psihičnih funkcij sta vzrok za med seboj 

prepletena področja razvoja. 

 

7.1 Narava 

 

Na področju narave, ki ga zajema kurikulum, razvijamo sposobnosti za aktivno vključevanje 

v družbeno in fizično okolje ter ustvarjamo zdravo in varno življenjsko okolje in navade. 

Postopno se na tem področju razvijajo oblikovanje pojmov, napovedovanje, sklepanje, 

postavljanje hipotez, zmožnost reševanja problemov, razbiranje bistva in oblikovanje 

zaključkov in interpretacij. Otrok nezavedno spoznava sebe in okolje, ki ga obdaja, spoznava 

lastnosti žive in nežive narave, izoblikuje vsakdanjo skrb za svoje okolje ...  

 

Z zanimanjem opazuje in raziskuje dogodke, spremembe, pojave, ki se dogajajo okoli njega. 

Nauči se rokovati s predmeti, skrbeti za živo in neživo naravo, s tem razvija pozitiven odnos 

do okolja. Prav tako spoznava, da lahko sam pride do raznih odgovorov, ki se mu porajajo, in 

do rešitve problema, ki si ga zastavi podzavestno. Obenem pa tudi spozna, da ljudje nimamo 

odgovorov na čisto vsa vprašanja, in da narava zadržuje v sebi še veliko neraziskanega 

(Bahovec, 2007). 

 

Kurikulum zajema tudi načela, ki so potrebna za uresničevanje različnih ciljev predšolske 

vzgoje v vrtcih. Poudarila bi »načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki« 

ter »načelo multikulturalizma«, kjer je pomembno, da vključujemo v dejavnosti vse otroke, ne 

glede na to, iz katere kulture prihajajo, prav tako pa druge otroke seznanjamo z različnimi 
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kulturami in njihovimi značilnostmi. Pomembno je, da so dejavnosti, ki jih pripravljamo v 

vrtcu, primerne za določeno starost otrok in njihove sposobnosti, saj lahko večja odstopanja 

povzročijo nasproten učinek od želenega. Namesto, da bi otrok užival v dejavnosti, z veseljem 

raziskoval in si širil znanje, lahko dosežemo, da se otrok zapre vase in ne želi sodelovati. Če 

je dejavnost za določeno skupino otrok neprimerna, je dejavnost nesmiselna, saj od nje otroci 

ne bodo dobili ničesar novega (prav tam, 2007). 

8 SPOZNAVANJE SNOVI 

 

Lastnosti, kot so trdota, barva, stanje in druge, so značilnosti snovi. Te lastnosti imajo različni 

predmeti iz iste snovi enake. Na podlagi tega lahko ugotovimo, iz česa je neki predmet. 

Nekatere lastnosti je mogoče spoznavati s čutili (barva, vonj, zven, okus), druge pa ne. 

Drugačne lastnosti kot sestavine pa imajo zmesi. Če dve ali več snovi med seboj mešamo, 

dobimo zmes, ki ima drugačne lastnosti od njenih sestavin (Bajd, Ferbar, Krnel, & Pečar, 

1999). 

 

V predšolskem obdobju otroci radi raziskujejo in se rokujejo z različnimi snovmi, pri tem pa 

se podzavestno učijo oziroma dobivajo nove izkušnje in veliko informacij. Vzgojitelj mora 

otrokom omogočiti dovolj raznovrstnih situacij in dejavnosti, skozi katere otroci spoznavajo 

snovi, ki jih srečujejo v vsakdanjem življenju, prav tako pa lahko raziskujejo tudi snovi, 

katerim niso priča vsak dan. Otroci tako razvijajo svojo domišljijo, rokovanje s predmeti in 

snovmi in svoje mišljenje, saj črpajo nove informacije, ki jih dodajo že pridobljenim 

izkušnjam oziroma znanju. 

 

8.1 Nalivam in prelivam 

 

Tekočine od drugih snovi ločijo že majhni otroci. Zaradi razlivanja jih hranimo v zato 

namenjenih posodah, ki se razlikujejo po namenu uporabe. Imamo posode, namenjene 

shranjevanju, iz katerih izlivamo in posode, namenjene nalivanju, zajemanju in pitju. Prav 

tako pa ima tudi narava svoje posode, kjer se shranjuje voda. To so reke, jezera, morje ... Ena 

od lastnosti, po kateri se kapljevine razlikujejo, je barva, saj so pijače različno obarvane. 

Druge lastnosti, ki jih otroci lahko določijo, so, da se pretakajo počasi ali hitro in so lahko 

motne ali bistre. Razlika je tudi v gostoti, kar lahko opazimo pri nalivanju kapljevin v skupno 
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posodo. Naredijo se plasti, ki so jasno vidne, kapljevine se med seboj ločijo po gostoti (Bajd 

et al., 1999). 

 

8.2 Voda 

 

Vodo opredelimo kot spojino, saj je sestavljena iz dveh elementov, in sicer iz dveh atomov 

vodika in enega atoma kisika. Skupaj ti trije atomi tvorijo molekulo vode, ki jo zapišemo 

H2O. 

 

Slika 1 : Molekula vode  

 

Vir: Hemija, 2015 

 

Atoma vodika sta s kisikovim povezana s kovalentno vezjo. Vodikove vezi so vzrok za 

številne posebnosti vode, čeprav so v primerjavi z vezjo med vodikom in kisikom v 

posamezni molekuli vode šibke. 

 

Voda sodi med snovi, ki se pojavljajo v treh različnih agregatnih stanjih – trdem, tekočem in 

plinastem. Razlog za prehajanje pa je sprejemanje in oddajanje energije. Če vodo segrevamo 

do vrelišča, nastane vodna para, če vodo ohlajamo, nastane led. Prav tako pa je v obratni 

smeri, če led segrevamo, nastane tekoča voda.  

 

Voda ima prav tako tudi moč, da raztaplja različne snovi. Je topilo za vse vrste snovi. Kot 

topilo pa deluje tudi v našem telesu, kjer vse reakcije potekajo v vodnih raztopinah. Tudi pri 

prenosu hranil in kisika do celic ima pomembno vlogo. Topnost je odvisna od temperature in 

vrste snovi. Na primer kuhinjska sol spada med polarne in ionske snovi, ki se v vodi dobro 

topijo, maščobe in olja pa spadajo med nepolarne, ki se v vodi slabo topijo.  
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Prav tako pa je vsaka molekula vode z ene strani obdana z drugimi molekulami in s tem so 

sile, ki delujejo na molekulo vode, z vseh strani enake. Na vodni površini pa se naredi 

posebna elastična opna, ki omogoča, da lahki predmeti na vodi lebdijo, prav tako pa tudi 

nekatere živali na vodni površini zaradi tega razloga ne potonejo (vodni drsalci) (Kemijske 

lastnosti vode, 2012).  
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III EMPIRIČNI DEL 

 

Vzorec predstavlja skupina otrok drugega starostnega obdobja, starih od 5 do 6 let. Dejavnosti 

sem izvajala v vrtcu Bled. V času izvajanja dejavnosti je bilo prisotnih od štiri do triindvajset 

otrok.  

 

Pri dejavnostih so bile zajete metode razlage, ko sem otrokom podala razlago pri posamezni 

dejavnosti; prikazovanja, kjer sem otrokom najprej demonstrirala izvedbo poskusa; pogovora, 

ko smo na podlagi dialoga prišli do novih spoznanj in metoda poskušanja, kjer so otroci sami 

poskušali opraviti poskuse. 

 

Glavni cilj, ki sem si ga zastavila, je ugotoviti, koliko znanja imajo otroci o lastnostih vode in 

drugih tekočinah ter jim preko zanimivih dejavnosti podati nove izkušnje in znanje. 

 

Dejavnosti so primerne za to starost otrok, so motivacijsko naravnane, prav tako pa so dovolj 

zahtevne, da vodijo k razmišljanju, raziskovanju in konstrukciji novih pojmov. 

 

Hipoteze: 

 Otroci poznajo osnovne lastnosti tekočin in vode, kot so barva, vonj, okus, otip, kje se 

nahajajo;  

 Miselno so dovolj razviti, da lahko samostojno opravljalo različne poskuse z vodo in 

drugimi tekočinami; 

 Voda je element, ki otroke motivira za delo.  

 Med skupino otrok iste starosti prihaja do večjih odstopanj v razvoju  

 

V nadaljevanju so predstavljene dejavnosti s cilji, pripomočki, potekom dejavnosti in 

refleksijo. 

 

1 POGOVOR O TEKOČINAH 

 

Cilja:  

 otrok odkriva in opisuje lastnosti vode, 

 otrok spoznava lastnosti drugih tekočin. 
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Pripomočki: voda, olje, mleko, med, sok, škaf, plastični krožniki, plastične žličke 

 

Opis dejavnosti: 

 

Z otroki smo se pogovarjali o tekočinah in ugotavljali njihove lastnosti. Vprašanja, s katerimi 

sem najprej otroke spodbudila k razmišljanju in pogovoru, so bila: 

 Naštejmo tekočine. 

 Kakšne so tekočine? 

 Kje jih najdemo/shranjujemo? 

 Zakaj jih shranjujemo npr. v posodah? 

 

Nato smo vodo opazovali v večji posodi in uporabili čutila za vonj, tip, okus ter se pogovorili 

o svojih opažanjih v povezavi z vodo. Otroci so povedali, da je voda: 

 mokra,  

 se ne vonja,  

 je ne morejo prijeti,  

 brez okusa,  

 modra v morju,  

 nima barve, 

 teče dol in malo kaplja. 

 

Po zbranih opažanjih smo med seboj primerjali vodo, olje, mleko, med in sok (malinov sirup). 

Vse te tekočine sem imela pripravljene v plastičnih krožnikih, otroci so dobili svoje plastične 

žličke, da so lahko posamezno snov tudi okusili. Krožniki so bili postavljeni na mizi, otroci so 

hodili od enega krožnika do drugega in opazovali lastnosti tekočin. Previdno so dvigovali 

krožnike in opazovali, kako se posamezna tekočina pretaka. Pri vseh tekočinah so uporabili 

svoja čutila (za okus, vonj, tip). Nihče ni želel okusiti olja, čeprav so vedeli, da ga doma 

uporabljajo pri kuhi. Ostale snovi so okusili, potipali in vonjali.  

 

Nekateri odgovori, ki sem jih dobila za posamezno tekočino: 

 

Olje:  



Klančnik Nina, Diplomska naloga                                                              Univerza v Ljubljani – Pedagoška 

fakulteta 

20 

 mastno, 

 zlate barve,  

 ga ne moremo prijeti s prstom,  

 smrdi, 

 mami doma v njem dela pomfri.  

 

Med:  

 sladko,  

 kar lepi se, 

 ga izdelujejo čebele,  

 je zlate barve kot olje, 

 zelo diši. 

 

Mleko: 

 belo, 

 zdravo, 

 čudno po okusu, 

 gre skozi prste, tako kot voda, 

 diši po mleku. 

 

Sirup: 

 roza in malo vijoličen, 

 se počasneje naliva kot voda, 

 imam ga rada, če je zelo sladek, 

 doma ga imajo tudi mravlje rade, 

 zelo diši. 

 

Kasneje so otroci našteli še kar nekaj izkušenj z zunanjimi tekočinami (morje, jezero, bazen), 

saj je bilo poletje in se jih je veliko kopalo v bližnjem jezeru ali pa v morju: 

 »Mi gremo velikokrat na morje. Voda je slana in vroče je. 

 »Na morju ribice gledamo z očali, takimi prav za pod vodo.« 

 »Jaz grem na morje.« 

 »Mi gremo pa raje na bazen, morje je predaleč. Tam lahko tudi skačem v vodo.« 
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 »Moj avto se je odpeljal po hribu navzdol v vodo.« (Deček je mislil na bližnji potok, v 

katerega je vrgel svojo igračo.) 

 »Tam blizu našega vrta teče potok.« 

 »Morje nima konca.« 

 »Jaz imam v morju plavalni obroč.« 

 »Voda tam ni pitna.« Ko sem ga vprašala kje, sem prejela odgovor: »Ja, tam, na morju 

kamor mi hodimo.« 

 

Refleksija 

 

Dejavnost je potekala po predvidenem načrtu. Najprej sem otrokom zastavila vprašanja ter jih 

s tem spodbudila k dialogu. Tudi pri opazovanju tekočin so otroci veliko vedeli, saj se 

vsakodnevno srečujejo s temi tekočinami. Njihovi odgovori so bili spontani, neprisiljeni, saj 

smo skozi vse dejavnosti uporabljali dialog oz. pogovor, tako da otroci niso imeli občutka, da 

morajo nekaj povedati.  

 

Všeč jim je bilo, ko so lahko vse ponujene tekočine poskusili in pri tem uporabili katerokoli 

čutilo. Skrbeli so za svoje žličke, saj take dejavnosti še niso izvajali. Zanimivo je bilo, da 

nihče ni želel okusiti olja, vsi so ga le povonjali in otipali. En deček pa je rekel, da mu mama 

doma ne dovoli piti olja, dedek pa lahko. Nato sem razložila, da olje običajno uporabljamo le 

za kuho in peko, redkokdo pa kdaj popije tudi kakšno žlico točno določenega olja v 

zdravstvene namene.  

 

Takoj so se spomnili tudi potoka, ki teče tik ob vrtčevskem vrtu, ki smo ga prav tako s temi 

otroki uredili in na njem zasadili zelišča. 

 

Zastavljeni cilji pri dejavnosti so bili v večji meri doseženi. Otroci so opisovali in spoznali 

lastnosti tekočin, ki so bile predstavljene, spoznali so tudi lastnosti vode, ki jih lahko 

posplošimo na vse tekočine, prav tako pa so ob pripovedovanju svojih izkušenj krepili 

besedni zaklad.  

 

Pri dejavnostih so bili otroci sproščeni. Zaznati je bilo razlike med odgovori otrok, ki so 

mentalno bolj razviti kot ostali. Nekateri so v odgovorih bolj skromni, odgovori se včasih ne 
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skladajo z vprašanjem. Drugi pa so pri odgovorih veliko bolj samozavestni, spontani in 

odgovori temeljijo na njihovih izkušnjah. Odgovore lahko združimo na lastnosti, kot je barva 

(zlate barve ...), vonj (ne diši ...), uporaba (mami dela »pomfri« v njem ...), nastanku (čebele 

ga izdelujejo ...). hitrosti pretakanja (počasneje teče kot voda ...). Izpostavili so tudi 

subjektivne lastnosti (jaz imam rada, če je zelo sladek ...). 

 

Dejavnost ni bila zahtevna in ni potrebovala kakšnih posebnih organizacijskih in drugih 

ukrepov, saj smo imeli na voljo svojo igralnico, materiale sem prinesla od doma, nekatere pa 

sem dobila v vrtčevski kuhinji. 

 

Za nadaljnje delo bom v podobno dejavnost vključila tudi sprehod do bližnjega potoka, reke, 

jezera, če bo to seveda mogoče. S tem bodo otroci kljub že velikokrat slišanemu in tudi 

videnemu ponovno dobili konkretno izkušnjo, morda pa se porodi še kakšna zanimiva ideja za 

nadaljnje delo. 

 

2 PRETAKANJE TEKOČIN V PLASTENKI 

 

Cilji: 

 otrok odkriva in spoznava lastnosti vode in drugih tekočin ter jih med seboj primerja, 

 otrok spoznava, kako se posamezne tekočine pretakajo, 

 otrok razvija opazovanje in opisovanje. 

 

Pripomočki: pollitrske plastenke, voda, mleko, olje, med, steklen kozarec 

 

Opis dejavnosti: 

 

Na mizo sem postavila tekočine v skodelicah oz. kozarcu. Tekočine, ki smo jih uporabili, so 

bile voda, mleko, olje in med (v steklenem kozarcu). Otroke sem najprej vprašala, ali 

prepoznajo vse tekočine. Z opazovanjem in ugotavljanjem niso imeli težav. Tekočine, razen 

medu, ki smo ga pustili kar v steklenem kozarcu, smo prelili v plastenke. Ker so bile 

plastenke prozorne, smo najprej tekočine opisali na podlagi videnega. Nato pa sem jim dala 

navodilo, naj plastenke dobro pretresejo, prav tako pa tudi steklen kozarec z medom. Otroci 

so nalogo vzeli zelo resno in so plastenke močno stresali. Nato sem jim naročila, naj jih 
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odložijo na mizo. Vprašala sem jih, ali opazijo kakšno razliko. Deklica P. je rekla, da se med 

ni skoraj nič premaknil, plastenka z mlekom pa je bila čisto bela. Nato sem jim naročila, naj 

plastenke položijo vodoravno na mizo in opazujejo, kaj se s tekočinami dogaja. Deklica S. je 

dejala, da je voda stekla navzdol. S tem je mislila, da se je voda prav tako postavila v 

vodoravni položaj. Deček A. je rekel: »Čisto po strani je stekel,« medtem ko je olje steklo 

prav tako v vodoravni položaj. Deklica P. pa je dejala: »Med se sploh ne premakne.« Nato 

smo skupaj opazovali premikanje medu. Ugotovili so, da se med pretaka zelo počasi oziroma 

najpočasneje od vseh štirih tekočin. Ko sem jih vprašala, zakaj se tekočine različno pretakajo, 

sem dobila odgovor deklice P., ki je dejala: »Med je bolj lepljiv in se prilepi na kozarec, zato 

pa bolj počasi teče kakor voda.« Razlaga o lepljivosti je bila dobro izhodišče za razlago o 

viskoznosti. Tekočina je lahko bolj ali manj zlepljena tudi sama. Tista, ki je bolj zlepljena 

sama, se tudi počasneje pretaka. 

 

Nato smo jih razvrstili od tiste, ki najhitreje teče, do tiste, ki se najbolj počasi premika. Na 

prvo mesto so postavili vodo, sledilo ji je mleko, nato olje, na koncu pa med. 

 

Refleksija 

 

Pri dejavnosti so otroci aktivno sodelovali. Cilje, ki sem si jih zastavila, smo uresničili. Otroci 

so že poznali nekaj lastnosti. Preko dejavnosti so spoznali, da se različne tekočine različno 

pretakajo, kar je odvisno od lepljivosti tekočine. Otroci so na vprašanja, ki sem jih sproti 

zastavljala, odgovarjali z zanimivimi odgovori. Do izraza so prišle razlike med otroki, saj je 

deklica P. o tekočinah in pretakanju vedela veliko več in je v pogovoru več sodelovala kot na 

primer deček A., ki je navodila poslušal, jih po želji upošteval, na vprašanja pa redko 

odgovoril ali pa želel temo spremeniti.  

 

Otroci so razvijali opazovanje in opisovanje opaženih lastnosti. Novi pojmi, ki so jih spoznali, 

so bili »lepljivo«, »vodoravno« ... Uspešno sem izkoristila otroško zamisel o lepljivosti in z 

njo opisala zahteven pojem viskoznosti. 

 

Pri dejavnosti bi lahko uporabili še kakšno tekočino, čeprav menim, da smo tiste, ki se med 

seboj najbolj razlikujejo, dobro izbrali.  
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Slika 2: Deklica opazuje pretakanje medu 

 

 

Slika 3: Deček, ki opazuje olje 

 

 

Slika 4: Otroci med stresanjem plastenk s tekočinami 
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3 KAJ SE ZGODI S SNOVMI V VODI? 

 

Cilja: 

 otrok spoznava, kaj se z vodo meša, 

 otrok spoznava lastnosti drugih trdnih snovi in predmetov. 

 

Pripomočki: plastenke, voda, detergent, tempera zelena barva, bleščice, sladkor 

 

Opis dejavnosti: 

 

Najprej smo skupaj z otroki poimenovali različne snovi in predmete: detergent, barva, sladkor 

in bleščice. Otroci so najprej po navodilih do polovice napolnili vsak svojo plastenko z vodo. 

Nato je vsak dobil svojo snov oz. predmet, ki ga je dal v plastenko z vodo. Naročila sem jim, 

da najprej tesno zaprejo plastenko, to sem nato še sama preverila. Skupaj smo opisali videz 

vode z dodanimi snovmi in predmeti. Sladkor se je usedel na dno, prav tako tudi barva in 

detergent, ki je vodo rahlo obarval, bleščice pa so plavale na površju. Nato sem jim dejala, naj 

plastenke kar se da dobro pretresejo. To so tudi storili, stresali in obračali so jih, nato pa 

odložili na mizo. Rekla sem jim, naj vsak pove, kaj je drugače kot prej, preden so plastenke 

pretresli. 

 Sladkor (deček A.): »Ni ga več.«  

 Detergent (deklica S.): »Mehurčki so na vrhu, spodaj je pa rumeno obarvana voda.«  

 Barva (deček A., ki je mislil na zeleno obarvano vodo): »Voda je trava.«  

 Bleščice (deklica P.): »Še vedno so na površju.«  

 

Nato sem jih vprašala, kaj mislijo o tem, da so se določene snovi oz. tekočine mešale z vodo, 

bleščice pa ne. Dobila sem odgovor, da so bleščice prevelike in iz posebnega materiala, ki se 

ne raztopi. Potem sem jim pojasnila, da se sladkor v vodi raztopi (zato ga kasneje ne vidimo 

več). Podobno se zgodi z detergentom in barvo, zato se voda obarva, bleščice pa so iz snovi, 

ki se ne raztopi. 

 

Refleksija 
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Cilji pri dejavnosti so bili v večini doseženi. Pri tej dejavnosti so spoznali, da se nekatere 

snovi v vodi raztopijo, na vodi ali z vodo pa se tako premešajo, da jih ne vidimo več, včasih 

se zato spremeni barva vode. Posebne motivacije pri dejavnosti niso potrebovali, saj so že 

preko samega tresenja in nato opazovanja posledic, kaj je v vodi izginilo in kaj ne, bili 

motivirani za sodelovanje pri sami dejavnosti kot tudi pri pogovoru, ki je ob dejavnosti 

potekal.  

 

Vsem se je zdelo zanimivo, kaj se v plastenki dogaja in kaj se je zgodilo po mešanju 

(tresenju), le deklica, ki je imela bleščice, je razočarano dejala, da se niso stopile in da še 

vedno plavajo na površju. Tukaj večjih odstopanj med otroki ni bilo zaznati, saj je bila 

dejavnost speljana tako, da so otroci imeli odgovore že v roki, dogajanje so morali le ubesediti 

in povezati. Dejavnosti so bile na tej stopnji zahtevnosti, da se je vanje vključil tudi deček s 

posebnimi potrebami. Bil je navdušen, kako se je voda obarvala zeleno, potem ko je bila voda 

najprej brez barve, nato se je barva usedla na dno plastenke, na koncu pa je bila voda 

popolnoma zelena. 

 

Slika 5: Opazovanje, kaj se dogaja z barvo in detergentom v vodi pred mešanjem (stresanjem) 

 

 

Slika 6: Obarvana voda po mešanju 
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Slika 7: Plavajoče bleščice na gladini    

   

 

Slika 8: Detergent, premešan z vodo 

 

 

4 KAJ SE ZGODI S KAPLJICO? 

 

Cilji: 

 otrok odkriva in spoznava lastnosti vode, 

 otrok spoznava kapljico vode, 

 otrok spoznava, kaj se zgodi s kapljico, ko pade na določeno snov. 

 

Pripomočki: kapalka, vrč, voda, plastični krožniki, rjav sladkor, sol, ajdova kaša, mivka, 

surovi makaroni, zdrob, balon, frnikola, računalnik 
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Opis dejavnosti: 

 

Na mizo smo postavili plastične krožnike, vanje smo nasuli različne snovi ter jih najprej 

poimenovali. Otroci so pravilno ugotovili, da so na krožniku ajdova kaša, sladkor, sol, mivka, 

surovi makaroni, pri zdrobu pa so bili razdvojeni med drobtinami, zdrobom in polento. Nato 

smo se pogovorili o kapljicah. Otroci so povedali, da so lahko iz katerekoli tekoče snovi, 

vodne pa so prozorne. Nato si je vsak bližje pristavil en krožnik in s pomočjo kapalke po 

mojih navodilih kapnil na snov v krožniku. Vsak krožnik posebej smo opazovali, kaj se s 

kapljami dogaja. Pred kapljanjem pa sem vsakokrat vprašala, kaj mislijo, da se bo s kapljo 

zgodilo. V nadaljevanju so opisane ugotovitve in opisi otrok. 

 

Sladkor: kaplja se vpije v sladkor in sladkor se stopi. Voda se po sladkornih zrnih hitro širi, 

kar je bilo dobro vidno, saj smo uporabili rjavi sladkor. Ko smo praznili krožnike, se je del 

sladkorja prilepil na dno krožnika, zato smo tudi ugotovili, da sladkor postavne lepljiv, če ni 

dovolj vode, da bi se v celoti raztopil. 

 

Sol: kaplja se prav tako vpije v sol in ker ni dovolj vode, da bi se v celoti stopil, postane bolj 

lepljiva. 

 

Mivka: voda se je v zrna mivke prav tako vpila, zato ni bila vidna na površju. 

 

Makaroni: ker so bili surovi (trdi), se voda ni vpila, vidna je bila na površini makaronov in 

vmes na krožniku. 

 

Ajdova kaša: voda se prav tako ni vpila. 

 

Zdrob: voda se je vpila in nastale so majhne zlepljene kroglice. 

 

Ko smo zaključili z opazovanjem, smo se odpravili v zbornico, kjer smo si ogledali še kratek 

posnetek na spletu, ki prikazuje pot vodne kapljice od vira do podlage, v tem primeru do že 

zbrane vode. Videli smo, da se kapljica od vira odtrga, potuje navzdol, ko pa se dotakne 

vodne gladine, se nekaj milimetrov potopi, nato pa manjša kapljica zopet skoči navzgor. To se 

ponovi, dokler se kapljica toliko ne zmanjša, da se združi s preostalo vodo. Do takrat pa lahko 

tudi odskakuje od površja. Otrokom je bil posnetek zelo zanimiv, saj se jim je zdelo zabavno, 



Klančnik Nina, Diplomska naloga                                                              Univerza v Ljubljani – Pedagoška 

fakulteta 

30 

kako kapljica poskakuje. Ko sem jih vprašala, zakaj mislijo, da se kapljica takoj ne izgubi v 

vodi, sem dobila odgovor: »Ker je prevelika.« Nato sem jim razložila, da je vrhnji sloj vode 

kot nekakšna opna, ki se razteza, dokler ne poči in ker je kapljica majhna in lahka, opna ne 

poči, zato kapljica poskakuje. 

 

Kot primer sem jim pokazala balon, ki sem ga na spodnjem delu odrezala in ga napela. Dečka 

sem prosila, da je nanj na rahlo spustil frnikolo. Ta je nekajkrat odskočila od balona, nato pa 

se umirila in ustavila. Če pa bi na ta balon padel zelo težek in oster kamen, bi se balon strgal. 

 

Refleksija 

 

Dejavnost je bila sproščujoča, saj so se lahko rokovali z vodo, ne glede na to, če se je kaj 

polilo ali zmočilo. Otroci so z lastno aktivnostjo prišli do spoznanj in novih odkritij. Razvijali 

so mišljenje in uporabili že pridobljeno znanje o lastnostih vode. Ugotovili so, da različna 

razmerja med topljencem in topilom vodijo do različnih rezultatov. Cilji so bili doseženi. 

Otroci so sicer na podlagi drugih dejavnosti že spoznali, kam izgine snov v vodi, tukaj pa so 

svojemu vedenju dodali še, kam voda izgine v določeni snovi ter kaj se dogaja s kapljo, ko 

pade v vodo. Presenečeni so bili nad potekom kaplje, zato jim je predstavitev z balonom, k 

svojim izkušnjam dodala spoznanje, da ima voda na vrhu gladine opno in s pomočjo balona 

so si to lažje predstavljali.  

 

Individualne razlike so bile tu manj opazne, saj je bila dejavnost primerna za vse stopnje 

razvojnega mišljenja, čeprav so bili odgovori še dokaj netočni, predvsem v smislu, kaj se bo 

zgodilo, če voda pade na določeno snov. Otroci so bili v večji meri prepričani, da se bo voda 

vpila.  

 

Pri dejavnosti bi lahko uporabili še druge snovi, na primer moko, ki bi imela podoben učinek 

kot zdrob in morda tudi druge tekočine in opazovali, kaj se na primer zgodi, če olje kapnemo 

v sladkor ...  
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Slika 9: Snovi, ki smo jih uporabili 

 

 

Slika 10: Kaplje vode v zdrobu 

 

 

Slika 11: Kaplje vode v mivki 
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5 RAZLIČNA RABA POSOD 

 

Cilji:  

 otrok se seznani z uporabo različnih posod,  

 otrok s samostojnim delovanjem pride do rešitev, 

 otrok razvršča po eni spremenljivki. 

 

Pripomočki: različne posode in kozarci za vlaganje, kozarci za pitje, skodelice, vrč, krožnik 

 

Opis dejavnosti:  

 

Dejavnost smo izvajali zunaj, kjer nas ni skrbelo, kaj vse bo mokro. Na mizo sem postavila 

štiri različne posode (džezva, velik lonec, majhen lonec, plastična posoda), kozarce za 

vlaganje različnih velikosti (4), kozarec za pitje, skodelico, ki jo uporabljajo pri malici in 

kosilu, vrč, vazo, krožnik, pollitrsko plastenko. Z otroki smo se najprej pogovorili o rabi 

posod in kozarcev. Imamo posode in kozarce, namenjene shranjevanju oziroma izlivanju 

(džezva, lonec, plastična posoda, pollitrska plastenka, kozarci za vlaganje, vrč, vaza) ter 

posode in kozarce, namenjene pitju, nalivanju oziroma zajemanju (kozarci za pitje, skodelice, 

krožnik). Z otroki smo poskusili iz vseh posod, kozarcev, vrča ... vodo najprej izliti. Otroci so 

dobili vsak eno posodo ali kozarec, v škafu pa so zajeli vodo. Nato smo se postavili v velik 

krog in si izmislili naslov igre: »Potoček ali luža.« Moje navodilo je bilo, naj vsak posebej 

izlije vodo na tla (iz majhne višine, čepe), pri tem pa vsi opazujemo, kako posoda ali kozarec 

izliva. Če je mokro le na mestu, kamor se je voda izlivala namerno, torej nastane luža, ta 

posoda ali kozarec ne poliva, če pa je mokro tudi pri dnu posode ali kozarca oziroma so vidne 

daljše linije vode, pa poliva. Ko je vsak izlil vodo, smo skupaj prišli do ugotovitev, da: 

 pollitrska plastenka ne poliva (luža), 

 krožnik rahlo poliva (manjši potoček), 

 plastična posoda z oblikovanim izlivom – lijčkom (luža), 

 džezva z oblikovanim izlivom ‒ lijčkom ne poliva (luža), 

 velik lonec rahlo poliva (manjši potoček), 

 manjši lonec rahlo poliva (manjši potoček), 

 kozarci za vlaganje rahlo polivajo (manjši potoček), 

 kozarec za pitje ne poliva (luža), 
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 vrč ne poliva (luža), 

 vaza poliva (potoček). 

 

Nato sem podala novo navodilo, naj sedaj vsak svojo posodo ali kozarec, ki ga drži v roki, 

postavi na tisto stran mize, za katero se je odločil, če je predmet namenjen shranjevanju in 

izlivanju ali zajemanju, nalivanju in pitju. Otroci so skodelico, krožnik, kozarec in pollitrsko 

plastenko postavili na stran, ki smo jo dodelili predmetom, ki nalivajo in iz katerih pijemo, ter 

vrč, vazo, kozarce za vlaganje, džezvo, lonca pa na drugo stran, kjer so se zbirali predmeti, ki 

so namenjeni shranjevanju in izlivanju.  

 

Refleksija  

 

Otroci so tudi pri tej dejavnosti delovali spontano, neprisiljeno. Uporabila sem predmete, s 

katerimi so se otroci že srečali ali se vsakodnevno srečujejo. Otroci so pozorno opazovali drug 

drugega, medtem ko smo preverjali, ali kozarec oziroma posoda poliva ali ne in odgovore 

hitro delili z drugimi. Dejavnost je pri otrocih razvijala tudi motoriko, saj so morali posodo ali 

kozarec nagibati počasi in previdno.  

 

Tudi pri delu dejavnosti, kjer so otroci razvrščali posode in kozarce, otrok nisem usmerjala ali 

vodila, vendar so si med seboj pomagali, tako da so razvijali tudi smisel za timsko delo.  

 

Cilji pri dejavnosti so bili doseženi, otroci so spoznali različno uporabo posod in kozarcev, 

sami so prišli do ugotovitev preko igre »potoček in luža«. Dejavnost ni bila prezahtevna, 

lahko so sodelovali vsi otroci, saj ni zahtevala posebnih sposobnosti, tako da so se tudi otroci, 

ki imajo posamezna primanjkljaja na določenem področju, počutili del skupine, celotna 

skupina pa je delovala timsko. Individualne razlike niso prišle do izraza, saj je bila dejavnost 

zasnovana tako, da so morali povezovati in ubesediti dogajanje. Najbolje je šlo dečku N., ki je 

ostalim otrokom z veseljem pomagal pri razvrščanju s pomočjo usmerjanja. Dejavnost bi 

lahko spremenila tako, da bi otroke najprej pustila, da sami razvrstijo posode in kozarce, nato 

bi si ogledali rezultat, potem pa bi ponovili kriterije za razvrščanje in razvrščanje ponovili.  
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6 OPAZOVANJE CURKOV (zaprta plastenka) 

 

Cilji:  

 otrok se seznani s curki, 

 otrok spoznava pomen zraka v plastenki in pritisk oz. težo tekočine za oblikovanje 

curkov, 

 otrok določa spremenljivke, išče odnose med spremenljivkami. 

 

Pripomočki: litrska plastenka z manjšimi luknjami na treh višinskih ravneh, škaf z vodo, 

samolepilni trak 

 

Opis dejavnosti:  

 

Otrokom sem pokazala plastenko z luknjami, čez katere je bil nalepljen samolepilni trak. Vsi 

so si podrobno ogledali, kje se luknje nahajajo. Nato sem plastenko napolnila z vodo, jo 

zaprla in otroke vprašala, kaj se bo zgodilo, če odstranim samolepilni trak. Otroci so dejali, da 

bo voda stekla ven. Samolepilni trak sem odstranila in iz najvišje luknje je priteklo le nekaj 

kapljic, nato so vanjo začeli uhajati mehurčki zraka, iz srednje je tekel malo močnejši curek, 

iz spodnje pa dokaj močan. Ko so se curki ustavili, smo plastenko ponovno napolnili z vodo 

do te mere, da so bile vse luknjice prekrite z vodo. Otroke sem vprašala, kaj je še v plastenki 

poleg vode. Deček N. je dejal, da je notri tudi zrak in da skozi najvišjo luknjo v plastenko v 

mehurčkih teče zrak, ki napolni plastenko, ko voda odteka. Po odkritju srednje luknje je voda 

začela v blagem curku teči ven. Otrokom se je zdelo zanimivo, da curek ni tako močan, kot so 

pričakovali. Za spodnjo luknjo pa so bili vsi prepričani, da bo voda hitro stekla ven. Curek pri 

najnižji luknji je bil res najmočnejši, medtem ko iz zgornje luknje voda ni tekla, iz srednje pa 

samo kratek čas. Ko je vode v plastenki zmanjkalo, smo jo ponovno napolnili, pred tem pa 

luknje pokrili s samolepilnim trakom. Ponovno smo opazovali, kdaj in kako teče voda skozi 

luknje. Ponovno je bil srednji curek bolj blag, spodnji pa močan. Ko smo plastenko ponovno 

napolnili z vodo, lukenj nismo zatesnili, ampak smo različni luknji sočasno pokrivali. Ko smo 

pokrili samo spodnjo luknjo, je voda iz srednje tekla, iz najvišje pa ne. Ko sem otroke 

vprašala, zakaj voda teče ven na takšen način, sem dobila različne odgovore. Nekateri so 

trdili, da zaradi količine vode, drugi, ker je premajhna ali prevelika luknja. Zanimiv odgovor 

pa je podal deček N., ki nam je razložil, da je vse odvisno od pritiska, ki ga ustvari voda. 
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Spodnji curek je močnejši, ker na dno plastenke pritiska večja količina vode, se pravi, da je 

teža vode glede na dno večja kot pri višjih luknjah, zato je srednji curek manjši.  

 

Refleksija  

 

Otroci so preko dejavnosti spoznali, da je povsod okoli nas prostor napolnjen z zrakom, prav 

tako pa je prisoten tudi v plastenki. Cilji so bili po mojem mnenju v večini doseženi. Ker je 

zrak lažji, je voda vedno na dnu, zrak pa na vrhu, v primeru, da plastenka ni do roba 

napolnjena. Prav tako pa zrak potuje, kar je bilo vidno pri mehurčkih, ki so skozi luknjo 

prihajali v plastenko. Otroci so videli, da je skozi luknjo v plastenko dotekal zrak, ki je nato 

toliko polnil plastenko, kot se je ta praznila oz. je voda iztekala. Prav tako pa so se seznanili 

tudi z dejstvom, da na spodnjo luknjo pritiska večja količina vode, zato je curek močnejši kot 

na ostalih dveh luknjah, na katerih je manjši pritisk oz. manjša teža vode, zato se pojavlja 

razlika med curki.  

Razlika med otroki je bila vidna iz odgovorov, ki so jih podajali na vprašanja.  

 

Slika 12: Otroci so preverili, ali so v plastenki res luknje 

 

 

Slika 13: Opazovanje curkov 
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Slika 14: Otroci prekrivajo luknje s prsti 

 

 

7 OPAZOVANJE CURKOV (odprta plastenka) 

 

Cilji: 

 otrok spoznava, zakaj je curek v višji legi drugačen kot pri nižji, 

 otrok se rokuje z ravnilom, 

 otrok spoznava spremenljivke, išče odnose med njimi. 

 

Pripomočki: škaf z vodo, litrska plastenka z luknjami, ravnilo, list, pisalo 

 

Opis dejavnosti: 

 

Tokrat na plastenki nismo uporabili zamaška. Prav tako smo jo napolnili do vrha z vodo in 

najprej nekajkrat opazovali, kakšni so curki, ki pritečejo iz vseh treh lukenj. Nekateri 

odgovori otrok: 

 »Ta je manjši kot ta.« (Deklica je pokazala na najvišji curek in nato najnižjega.) 

 »Tukaj voda teče dlje kot zgoraj.« (Deček je prav tako pokazal spodnji curek.) 

 »Najvišji curek hitreje usahne, saj mu zmanjka vode.« 

 

Nato smo se pogovorili, zakaj so si curki med seboj različni. Otroci so samostojno razmišljali, 

dobila pa sem le dva odgovora: 
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 »Zgoraj je voda previsoko, zato mora teči bolj navpično navzdol.« (deček A.) 

 »Voda je težka in hitreje pade dol, če je višje.« (deklica P.) 

 

Skupaj smo sklenili, da voda s svojo težo pritiska na steno posode. Najnižji curek ima nad 

seboj največ vode, zato je tudi daljši. 

 

Nadaljevali smo z dejavnostjo, tokrat pa so otroci merili dolžine curkov. Plastenko sem 

napolnila z vodo, s prsti pokrila luknje, da voda ni prehitro stekla ven, otrokom pa podala 

navodila, da ravnilo vodoravno držijo pri dnu plastenke. Vsak je imel svojo barvo flomastra, s 

katerim je tam, kjer je curek spremenil svojo smer, naredil piko na ravnilu (voda začela teči 

navzdol). To smo ponovili štirikrat, nato pa smo rezultate zapisali na list papirja. 

 

Refleksija 

 

Dejavnost je bila primerna za to starost, saj so otroci razvijali logično mišljenje. Naučili so se 

rokovanja z ravnilom. Spoznali so, na kateri strani, pri kateri številki se začne meriti in kako 

je treba držati ravnilo, da je meritev kolikor toliko pravilna. Dolžino curkov smo merili v 

zraku, sama sem držala plastenko, otroci pa ravnilo, ki ni bilo prislonjeno na podlago, zato so 

imele meritve posamezna odstopanja. Zabavno jim je bilo meriti curke, saj so želeli, da bi 

vsaka meritev bila daljša od drugih. Seveda pa tu ni šlo za tekmovanje, kdo izmeri daljši 

curek, vendar pa za pravilno rabo ravnila ter seznanjanje s curki. Otroci so na podlagi 

predhodne dejavnosti, kjer smo opazovali curke z zaprto plastenko, že spoznali, da je curek na 

višji ravni bolj blag kot curek na nižjem, saj na nižjega pritiska večja količina vode, ustvari se 

večji pritisk in zato je curek močnejši.  

 

Individualne razlike pri tej dejavnosti niso bile opazne, saj dejavnost ni bila zasnovana tako, 

da bi bile razlike mogoče. Za nadgradnjo dejavnosti bi bilo zanimivo poskus opraviti z 

večjimi luknjami, kjer bi bili curki večji in močnejši in bi primerjali, če ima velikost lukenj 

določeno vlogo pri curkih in kako voda izteka iz posamezne višine. 

 

  



Klančnik Nina, Diplomska naloga                                                              Univerza v Ljubljani – Pedagoška 

fakulteta 

38 

8 VODA IN ZRAK 

 

Cilji:  

 otrok spozna, da je zrak povsod okoli nas, 

 otrok razvija logično mišljenje, 

 otrok spozna, da je voda »težja« od zraka. 

 

Pripomočki: steklenica, steklen kozarec, na papirju narisan in izrezan muc, steklen akvarij z 

vodo, plastična posoda 

 

Opis dejavnosti:  

 

Uporabili smo steklenico, ki smo jo obrnjeno na glavo potopili na dno akvarija, napolnjenega 

z vodo. Otroci so skozi steno akvarija opazovali dogajanje. Ob vprašanju, ali je v steklenico 

pritekla voda, so vsi zatrdili, da je v steklenici voda. Poskus smo ponovili, dvignili steklenico 

iz vode, iz nje izlili morebitno vodo in jo nato prav tako obrnjeno na glavo potopili do dna. 

Otrokom sem zastavila isto vprašanje, ali je v steklenici voda. Še vedno so bili prepričani, da 

je, edino deček N. ni bil povsem prepričan. Zato smo vzeli steklen kozarec, v katerem je bil na 

dno prilepljen papir, na njem pa narisan maček. Otroke sem vprašala, ali mislijo, da se bo 

maček iz papirja zmočil ali bo ostal suh. Večina otrok je dejala, da se bo zmočil, edino deček 

N. je bil prepričan, da bo ostal suh. Kozarec smo potopili in otroke sem vprašala, ali je v 

steklenici voda ali ne. Nekateri so bili prepričani, da je papir moker, več otrok pa je trdilo, da 

je papir ostal suh. Ko smo kozarec dvignili iz vode, so otroci pogledali in potipali papir. 

Ugotovili so, da je suh. Vprašala sem jih, zakaj mislijo, da v kozarec ne priteče voda, čeprav 

ima možnost (odprt, prazen kozarec, potopljen v vodi). Otroci niso bili prepričani, zato nisem 

dobila odgovorov. Skupaj smo ugotovili, da je okoli nas in prav tako v praznem kozarcu zrak, 

ki zaradi porabljenega prostora, ki ga zavzame, vode ne spusti v kozarec.  

 

Po končani dejavnosti so otroci še sami poskušali steklenico na različne načine potopiti v 

vodo in pri tem opazovali, kaj se dogaja z zrakom in vodo. Če so steklenico rahlo nagnili, so 

iz steklenice prišli mehurčki zraka, ki so potovali proti vodni gladini, steklenica pa se je 

polnila z vodo. Tudi kozarec s papirnatim mačkom so nato potopili in občutili, da se je 

zmočil. 
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Refleksija 

 

Cilji pri dejavnosti so bili doseženi, otroci so spoznali, da je zrak povsod okoli nas in da je 

lahko tudi pod vodno gladino. S tem so se že srečali in seznanjali pri prejšnji dejavnosti. Ob 

podajanju odgovorov in razmišljanju ob situaciji in na podlagi vprašanj so krepili spomin ter 

razvijali logično mišljenje, saj je bila dejavnost zasnovana tako, da otroci niso imeli podanih 

odgovorov, vendar so morali razmišljati o dogajanju ter uporabiti tudi že pridobljene izkušnje. 

Na zanimiv in zabaven način so spoznali, zakaj je papirnat maček ostal suh, čeprav ga je 

obdajala voda, suh pa je ostal tudi ne glede na to, da je bil kozarec odprt, ko se je potopil v 

vodo, zaradi česar bi voda lahko vstopila v steklenico.  

 

Otroci so spoznali, da je zrak povsod okoli nas in da ima tudi svojo moč, čeprav ga ne vidimo 

in ga ne moremo dvigniti. 

 

Individualna odstopanja so bila pri tej dejavnosti vidna na podlagi odgovorov otrok, nekateri 

o svojih odgovorih niso bili prepričani ali pa niso vedeli odgovora. Kljub dodatnim 

spodbudam in motivaciji, ki je sicer ni primanjkovalo, sem od njih skušala dobiti kakšen 

odgovor, četudi nepravilen, vendar mi to ni uspelo.  

 

Dejavnosti ne bi popravljala in zdi se mi tudi, da je razlaga, kakršno sem uporabila, dovolj 

razumljiva za otroke te starosti. 

 

Slika 15: Papirnat muc v steklenem kozarcu pod vodo 
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Slika 16: Otroci med dejavnostjo 

 

 

9 KAM TEČE VODA? 

 

Cilji: 

 otrok se seznani s tokom vode, 

 otrok razvija domišljijo, 

 otrok razvija logično razmišljanje, spoznava odnose med spremenljivkami. 

 

Pripomočki: kapalka, škaf z vodo, gumijasta cev, lij 

 

Opis dejavnosti:  

 

Otroke sem v pogovor vpeljala s preprostim vprašanjem, kam teče voda. Večina jih je dejala, 

da teče navzdol. Na podlagi odgovorov in s kapalko, iz katere sem navzgor iztisnila vodo, 

sem jih spodbudila k opazovanju in ponovnem razmišljanju o že zastavljenem vprašanju, kam 

teče voda. Nekateri so se ob tem dejanju zmedli in niso bili več prepričani. Tisti, ki pa so bili 

še vedno prepričani, da teče navzdol, so si vzeli nekaj časa za razmislek. Medtem sem 

kapalko polnila in iz nje iztiskala vodo, da je škropila navzgor. Deček N. je dejal, da je to 

zato, ker sem stisnila gumijasti balonček na drugem koncu kapalke. Vsi so postali radovedni 

in so začeli pozorno opazovati. Gumijast balonček sem v zraku stisnila, ga držala stisnjenega 

ter kapalko potopila v vodo. V vodi sem balonček popustila, da se je postavil v prvotno 

obliko, kapalko dvignila iz vode in otroci so ugotovili, da je v njej zopet voda. Deklica K. je 

dejala, da se je s popustom balončka (prvotna oblika) v vodi v kapalki naredil prostor za vodo, 

saj smo zrak iz kapalke iztisnili ven in voda je lahko vstopila v kapalko. Nato smo kapalko z 

odprtim delom obrnili proti stropu in jo izpraznili. Otroci so ugotovili, da je voda najprej 

stekla navzgor, nato pa padla navzdol v škaf. Tako smo ugotovili, da voda sama po sebi teče 
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navzdol. Ko pa sem jih vprašala, kako mislijo, da voda po ceveh priteče iz nižjega v višje 

nadstropje, so se nekateri zopet zmedli, deček N. pa je dejal, da se ustvari nekakšen pritisk, ki 

vodo, tako kot v kapalki, potisne navzgor. Preprosto smo dorekli, da je v sistemih, ki skrbijo 

za kroženje vode, črpalka, ki skrbi oziroma črpa vodo po ceveh iz nižjih v višja nadstropja. 

 

Nato sem otrokom pokazala sliko vodometa, ki vodo dobiva iz višje ležečega jezera ter jih 

vprašala, kaj mislijo, zakaj voda kar tako brizga navzgor in od kod priteče voda v vodomet. 

Otroci so dejali, da pride po ceveh. Zato sem jih vprašala, kje potekajo te cevi in od kod 

prihajajo. Otroci so rekli, da so pod vodometom. Nato smo tudi sami opazovali, kako deluje 

vodomet. Vzeli smo del gumijaste cevi, na en konec smo vanjo vtaknili lij, drug konec pa smo 

pustili prost. Stran z lijem smo poimenovali jezero, prosto stran pa vodomet. Oba konca sem 

prijela tako, da je bil lij nižje od prostega dela cevi. Vanj smo nalili vodo in otroci so 

ugotovili, da iz cevi nič ne priteče. Svetovali so mi, naj »jezero« malo dvignem, to sem 

storila, vendar vode še vedno ni bilo. Še enkrat so rekli, naj »jezero« dvignem tako, da bo 

»vodomet« nižje. To sem storila in voda je pritekla ven. To smo ponovili, otroci pa so 

pozorno opazovali dogajanje. Nato sem jih vprašala, zakaj mislijo, da voda priteče, šele ko 

»jezero« dvignemo nad »vodomet«. Deček N. in deklica K. sta dejala, da voda na višjem delu 

ustvari večji pritisk, ki vodo potisne ven. Opozorila sem jih na dejavnosti s plastenko in 

vodnimi curki in jih vprašala, kdaj je bil curek najdaljši. Ko je bila voda v plastenki visoko ali 

nizko? Nato smo ugotovitev zaključil s trditvijo, da voda priteče iz višje ležečega jezera po 

ceveh pod zemljo, nato pa z vso močjo brizgne ven skozi vodomet, saj ima veliko moč. 

 

Refleksija 

 

Otroke je ta dejavnost z vodometom še najbolj pritegnila, saj smo si ob tem, ko je voda 

škropila po mizi in tleh, privoščili malo svobode. Otroci so nato še sami nalivali vodo v lij ter 

poskušali in opazovali, kdaj (na kakšni višini) voda na drugi strani priteče ven in kako morajo 

držati cev, da je curek večji ali manjši. 

 

Z lastno aktivnostjo in rokovanjem s predmeti so prišli s poskušanjem do spoznanj, ki sem jih 

želela doseči. Cilji so torej bili doseženi. Otroci so spoznali, da voda teče tudi navzgor, vendar 

le pri določenih pogojih. S pomočjo kapalke so najprej spoznali, da ne glede na to, da lahko 

najprej teče navzgor, še vedno sama po sebi teče navzdol, kar smo spoznali s podrobnim 

opazovanjem vode iz kapalke. Spoznali so tudi, kako voda teče po ceveh v višje nadstropje, 
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kar sta nam tudi razložila deklica K. in deček N. Ob sami dejavnosti so otroci razvijali tudi 

domišljijo in mišljenje, saj so tudi na podlagi svojih izkušenj odgovarjali na vprašanja in prišli 

do ugotovitev. 

 

Kot dopolnitev bi lahko tudi otroci sami izdelali vsak svoj vodomet in nato poskušali, kdaj 

voda priteče ven in kdaj ne. Material za izdelavo bi lahko bil poljuben, po želji otrok in tako 

bi tudi konkretno dobili izkušnjo, v kakšnem primeru voda lahko teče in kdaj ne. Dejavnost je 

bila sicer preprosta, vendar so preko zabavnega izvajanja ugotovili, kako voda teče tudi 

navzgor.  

 

10 LEGA VODNE GLADINE 

 

Cilji:  

 otrok se seznani z lego vodne gladine neodvisno od lege posode, 

 otrok se seznani z dejstvom, da voda vedno zavzame spodnji del posode, 

 otrok razvija logično mišljenje. 

 

Pripomočki: listi, barvice, plastenka z vodo 

 

Opis dejavnosti:  

 

Otrokom sem razdelila liste, na katerih so bile naslikane tri steklenice z zamaškom. Ena je 

bila postavljena »pravilno«, z vratom obrnjenim navzgor, drugi dve pa »narobe«, ena z 

vratom po diagonali, druga pa proti tlom. Otrokom sem pokazala plastenko, do približno 

polovice napolnjeno z vodo in jih vprašala, v kakšni legi je vodna gladina. Z roko so pokazali 

vodoravno lego, vendar jih večina tega še ni znala poimenovati, zato smo besedo razložili z 

razčlenitvijo besede na »voda« in »ravno«. Otroci so si potem lažje zapomnili, da je vodna 

gladina vodoravna. Nato sem plastenko brez vmesne razlage obračala in zadrževala v 

določenem položaju, na koncu pa plastenko »pravilno« obrnjeno postavila pred otroke. Dala 

sem jim navodila, naj sami skušajo razmisliti, kakšna je lega gladine glede na postavitev 

plastenke oziroma steklenice na papirju. Med barvanjem otrok nisem usmerjala ali vodila, 

ampak sem jih prepustila razmišljanju in barvanju. Po končani dejavnosti sem pobrala liste. O 

pobarvanem se še nismo pogovorili, saj sem najprej želela opraviti še dejanski poskus, da bi 
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otroci sami z razmišljanjem in spodbujanjem preko vprašanj ter samostojnim delovanjem 

prišli do rešitve. 

Razlaga risb otrok: Vsi otroci so na sliki, kjer je naslikana steklenica postavljena »pravilno«, 

pobarvali gladino vzporedno z dnom. Le deček A. (s posebnimi potrebami) je pobarval 

celotno sliko. Drugo sliko, na kateri je steklenica postavljena diagonalno, je večina otrok 

pobarvala levo spodnjo stranico steklenice ali pa desno zgornjo stranico, nekateri pa poleg 

stranice še dno steklenice (navpični položaj na steklenico), deček D. je pobarval spodnji levi 

kot (kot pravilno), deček M. pa je pobarval dno steklenice ne glede na njen položaj.  

 

Nato smo se skupaj usedli v krog, na mizo pa sem postavila »pravilno« obrnjeno plastenko. 

Otroke sem vprašala, kakšna je lega vodne gladine. Vsi so se strinjali, da je vodoravna. Nato 

pa sem plastenko obrnila na »glavo«. Tudi tokrat so otroci rekli, da je gladina vodoravna, 

ampak obrnjena »na glavo«. Vprašala sem jih, zakaj je voda na delu plastenke, ki je bližje 

podlagi (mizi), če je bila prej na dnu plastenke. Otroci so odgovorili, da je stekla navzdol, saj 

je težka. Ko pa sem plastenko obrnila vodoravno, so dejali, da je gladina navpična. Prav tako 

so ob diagonalni legi plastenke dejali, da je vodna gladina »po strani«. Nato sem vsakemu 

otroku prikazala različne lege plastenke in vodno gladino v njej. Razložila sem jim, da ima 

tekočina ne glede na lego posode vedno vodoravno gladino, saj zaradi svoje teže vedno 

zavzame obliko posode in spodnji del (tisti, ki je bolj blizu tlom oziroma podlagi). Pomagali 

smo si še s flomastrom, s katerim smo začrtali lego gladine glede na lego plastenke, da je bila 

lega bolj vidna. 

 

Otroci so nato tudi sami s svojimi plastenkami, napolnjenimi z vodo, opazovali lego vodne 

gladine pri različnem položaju plastenke.  

 

Po končani dejavnosti sem otroke želela še enkrat preizkusiti. Ponovno sem jim razdelila 

enake liste (z enako vsebino) kot prej (za lego vodne gladine). Navodila so bila enaka, naj 

pobarvajo lego gladine vode glede na lego steklenice.  

 

Deček A. je zopet pobarval celotno steklenico, deček M. je sliko steklenice pobarval enako 

kot prej (diagonalna postavitev steklenice, pobarvano dno steklenice), deček D. je steklenico 

pobarval kot prvo (kot pravilno), ostali pa so po večini pobarvali zelo podobno kot prvo 

(stranica po diagonali postavljene steklenice, dno steklenice ne glede na lego). 
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Refleksija 

 

Pri tej dejavnosti bi otrokom lahko bolj nazorno predstavila lego gladine glede na lego 

posode, saj so nekateri še vedno »nepravilno« pobarvali. Naslednjič bom uporabila tudi 

steklenico namesto plastenke, saj je imela plastenka neravne stranice (na sredini valovite) in 

to je lahko bil dejavnik, ki je oviral pogled na dejansko gladino. Ob ponovnem risanju bi 

lahko otrokom pred začetkom tudi sama prikazala lego vodne gladine glede na lego steklenice 

na papirju, tako da bi skupaj z otroki pobarvali dno, ki ga voda zavzame, ob morebitnih 

dvomih pa bi si obenem lahko pomagali s konkretnim poskusom s plastenko, da bi otroci 

imeli takojšen pogled na realno situacijo. 

 

Cilji niso bili popolnoma doseženi, kar je dokaz, da je pojem »vodoravnost« zahteven za to 

starost otrok in da se razvija postopoma. Ob vprašanju, kateri del posode zavzame voda, sem 

dobila odgovor, da zavzame spodnji del, vendar jih nisem dovolj jasno opozorila, da je 

spodnji del posode tisti, ki je bližje tlom in ni vedno dno posode. 

 

Individualna odstopanja pri tej dejavnosti so bila zaznana, saj je bila dejavnost zahtevna za 

vse. Dejavnosti bi bilo treba večkrat ponoviti in jim položaj predstaviti na drugačen, bolj jasen 

način. Morda bi bilo bolje, če bi namesto vode uporabili obarvano tekočino, tako bi otroci 

dobili tudi bolj jasen pogled na lego vodne gladine, saj bi bila bolj vidna. 

 

Slika 17: Otroci med risanjem vodne gladine 
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Slika 18: Otroci med opazovanjem vodne gladine 

 

 

Slika 19: Otroci med ponovnim risanjem vodne gladine 

 

 

Slika 20: Deček, ki je pobarval dejansko dno steklenice 

 

 

Slika 21: Pobarvana gladina, kot jo je deklica videla pri poskusu 
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Slika 22: Pobarvan spodnji del steklenice  

 

 

11 KOLIČINA VODE  

 

Cilji:  

 otrok spozna, da je količina vode v kozarcih in posodi odvisna od velikosti in oblike le 

teh, 

 otrok razvija logično mišljenje, 

 otrok z lastno aktivnostjo pride do rešitev. 

 

Pripomočki: kozarci za vlaganje različnih velikosti, plastična nižja posoda, plastični kozarci 

(1dl), voda 

 

Opis dejavnosti:  

 

V različno velike kozarce in posodo sem nalila vodo do enake višine ter jih postavila na mizo. 

Otroke sem prosila, da opišejo kozarce. Dobila sem odgovore, da so nekateri kozarci visoki, 

drugi nižji, nekateri širši, drugi ožji, posoda pa nizka in zelo široka. Po podanih odgovorih 

sem jim dejala, naj si pobliže pogledajo, do kam sega vodna gladina. Opazili so, da v vseh 

kozarcih in posodi sega do približno enake višine. Vendar jih je zmedel najmanjši kozarec, ki 

je bil napolnjen do vrha. Pri tem so dejali, da je v njem največ vode, kar je bilo povezano z 

mojim naslednjim vprašanjem, v katerem kozarcu je največ vode. Nekateri so dejali, da je 

vode največ v najmanjšem kozarcu, ostali pa, da je vode največ v visokem in širokem 

kozarcu. Za ostala kozarca in posodo se ni odločil nihče. Zato smo opravili poskus najprej s 

kozarcema, za katera so se odločili, da je v njih največ vode. Nekaj otrok sem poklicala bližje, 

da so vodo prelili iz steklenih kozarcev v plastične. Ko je bila voda prelita, smo si ogledali in 

s pisalom označili, do kam sega vodna gladina v posameznem plastičnem kozarcu. Otroci so 
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ugotovili, da je bilo več vode v večjem (višjem in širšem) kozarcu, saj je bil plastični kozarec 

napolnjen do roba. V najmanjšem (najnižjem in najožjem) pa je bilo zelo malo vode, saj je bil 

plastični kozarec napolnjen manj kot do polovice. Nato smo prelili vodo še iz drugih dveh 

kozarcev, pri katerih je voda segala le do približno polovice plastičnega kozarca. Na koncu pa 

smo prelili še vodo iz plastične posode. Plastična posoda je bila dokaj nestabilna in se je rahlo 

upogibala, zato sem v izogib poplavi to storila sama, otroci pa so spremljali dogajanje. Ko 

sem vodo prelila, so otroci ugotovili, da je vode tukaj največ, saj je bil plastični kozarec 

napolnjen do roba, še veliko vode pa je ostalo v posodi. Zato smo še preostalo vodo prelili in 

z njo napolnili še dva dodatna plastična kozarca. Ko smo opravili poskus, sem otroke še 

enkrat vprašala, kje je bilo največ vode. Dobila sem enoten odgovor, da je bilo največ vode v 

plastični posodi. Temu pa je sledilo moje drugo vprašanje, zakaj? Večina odgovorov je bila, 

da je posoda širša in zato je v njej več vode. Skupaj smo povzeli, da je bila posoda sicer nizka, 

vendar zelo široka, kar je omogočalo, da je bilo v njej veliko vode.  

 

Refleksija 

 

Dejavnost je bila za otroke primerna, saj so morali pri tem razmišljati in predvidevati. 

Presenetil me je odgovor nekaterih, da je največ vode v najmanjšem kozarcu. Pri tem jih je 

zavedlo to, da je bil napolnjen do roba, ostali pa približno do polovice ali manj. Vendar so z 

lastno aktivnostjo, medtem ko so sami prelivali, ugotovili, kje je bilo največ vode. Nad 

ugotovitvijo so bili rahlo presenečeni, saj so najprej mislili, da je največ vode v kozarcu, ki je 

bil napolnjen do roba, nato v kozarcu, ki je bil višji in širši, nihče pa ni pomislil na posodo, ki 

je bila nižja in široka ter napolnjena skoraj do roba. 

 

Zastavljeni cilji so bili v večini doseženi, saj so otroci z lastno aktivnostjo prišli do 

ugotovitev, pri tem so razmišljali in tudi spoznali, da je količina vode v kozarcu ali posodi 

odvisna od oblike in velikosti le-te. Odstopanja so bila opazna pri podajanju odgovorov na 

podlagi predvidevanja (pred samim prelivanjem vode), kjer so otroci predvidevali, da je 

največ vode v kozarcu, ki je do roba napolnjen z vodo. Pri tem je bila velikost in oblika 

kozarca zanje zanemarljiva. Drugih posebnosti pri tej dejavnosti nisem zasledila, otroci so z 

zanimanjem opazovali in sodelovali tako pri izvajanju poskusa kot tudi pri pogovoru.  
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Slika 23: Kozarci in posoda, do enake višine napolnjeni z vodo 

 

 

Slika 24: Prelivanje vode 

 

 

Slika 25: Deček preliva vodo iz steklenega kozarca 
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Slika 26: Otroci opazujejo in opisujejo kozarce 

 

 

12 PLAVAJOČE SPONKE 

 

Cilja: 

 otrok se seznani z novo lastnostjo vode »vodno opno« ali površinsko napetostjo, 

 otrok se navaja na izvajanje poskusov. 

 

Pripomočki: plastični krožniki, plastične vilice, sponke za papir, voda 

 

Opis dejavnosti: 

 

Otrokom sem dejavnost predstavila kot presenečenje. Vsak je dobil svoj plastični krožnik z 

vodo, plastične vilice ter nekaj sponk. Najprej sem v svoj krožnik vrgla sponko. Otroci so 

povedali, da se je potopila. Ko sem jih vprašala, zakaj, so odgovorili, ker je težka in se potopi. 

Nato sem sponko s pomočjo vilice na rahlo položila na vodno gladino in sponka je plavala. 

Otroci so bili tokrat presenečeni, da se ni potopila. Ko sem jih vprašala, zakaj mislijo, da 

tokrat plava, nisem dobila odgovora. Le deklica P. je pomislila na posnetek kapljice in na 

balon s frnikolo. Nato smo skupaj prišli do ugotovitve, da je na gladini opna, ki sponke ne 

spusti skozi, če jo nežno položimo na gladino. Če pa sponko vržemo, opno s tem prederemo 

in sponka se potopi. 
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Nato sem otroke pustila, da tudi sami poskušajo splaviti sponke. Večina jih je imela nekaj 

težav, saj so bili preveč hitri in »agresivni«, ko pa sem jim svetovala, naj to storijo počasi in 

nato mirno odmaknejo vilice, jim je uspevalo. Nato smo priredili še tekmovanje. Zmagovalec 

je tisti, ki mu najprej uspe, da njegovih šest sponk plava. Otroci so bili za, zato smo začeli s 

tekmovanjem. Nekaj časa je trajalo, vendar smo dobili zmagovalko, drugi pa so ji hitro sledili. 

Seveda sem poudarila, da tukaj ni pravega zmagovalca ali poraženca in da smo vsi zelo 

uspešni. 

 

Refleksija 

 

Že pri dejavnosti s kapljami smo spoznali, da ima voda na gladini opno, ki deluje kot 

nekakšno prekrivalo čez vodo. Pri tej dejavnosti smo to ponovno spoznali in tokrat so otroci 

tudi sami preizkusili vpliv opne na gladini s pomočjo sponk. Cilji, ki smo si jih zastavili, so 

bili doseženi, saj so otroci s pomočjo lastne aktivnosti spoznali, da tanka plast vode predmetu, 

v tem primeru sponki, ne dovoljuje prehoda na dno, če jo nežno položimo nanjo. Prav tako pa 

so spoznali, da je opna zelo rahla, če predmet (sponko) bolj grobo položijo na gladino, se ta 

pretrga in sponka potone na dno. Ob tem so tudi spoznali, da sponka ne glede na svojo težo, 

ki je zanemarljiva, v vodi potone, iz česar smo povzeli, da lahko tudi najlažji predmeti 

potonejo, ne samo težki, med katerimi so seveda izjeme. Iz tega bi lahko izhajala pri 

naslednjih dejavnostih, ko bi lahko obravnavali plovnost, na primer, zakaj ladja ne potone, 

čeprav je zelo težka, prav tako pa v našem primeru sponka, ki je čisto lahka. Uporabili bi tudi 

različne predmete in ugotavljali ali plavajo ali potonejo. 

 

Otroci so ob dejavnosti razvijali opazovanje, rokovanje s snovmi in predmeti, tudi motoriko, 

saj so morali nežno in počasi s pomočjo vilic ali brez njih sponko položiti na vodno gladino, 

da se ni potopila. Individualne razlike so bile neopazne, saj so vsi otroci pri dejavnosti 

vztrajali, se samostojno rokovali s predmeti, pri tem pa so bili vsi uspešni. 

 

Otrokom je bila ta dejavnost zanimiva, saj so po lastni želji dlje časa poskušali splaviti 

sponke. S tako dejavnostjo se še niso srečali, zato se jim je zdela zanimiva. Najprej so imeli 

malce težav, saj so navajeni vse delati hitro, z »ihto«, tu pa so se morali umiriti in sponke 

polagati na gladino počasi in potrpežljivo, vendar so kljub malo večji zahtevnosti samostojno 

vztrajali pri dejavnosti. 
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Slika 27: Otroci med splavljenjem sponk 

 

 

Slika 28: Plavajoča sponka 

 

 

Slika 29: Deček med splavljenjem sponke 

 

 

13 VEČJA MOČ V VODI 

 

Cilja: 

 otrok spoznava, da so predmeti v vodi lažji, 

 razvija opazovanje in eksperimentiranje. 

 

Pripomočki: škaf z vodo, vreča, kamni 
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Opis dejavnosti: 

 

Z otroki smo šli najprej nabrat kamenje za stavbo. Dali smo jih v vrečko, ki smo jo komaj 

nesli. Nato sem jih izzvala, da poskusijo dvigniti vrečo kamnov. Vsi so se strinjali, da je vreča 

težka, vendar da jo lahko s težavo vseeno dvignejo. Nato pa sem jim pokazala trik. Najprej 

sem vrečo postavila v škaf z vodo in jim dejala, da lahko to vrečo dvignem z enim prstom. To 

sem tudi storila. Vrečo sem nekaj centimetrov dvignila brez težav z enim prstom. Nato so tudi 

otroci želeli poskusiti. Moje navodilo je bilo le, da jo lahko dvignejo le nekaj centimetrov. 

Otroci so poskusili in ugotovili, da vreča s kamni ni več težka in da jo lahko tudi sami brez 

težav dvignejo. Nato sem jim vprašala, zakaj mislijo, da je bila vreča v vodi lažja kot na 

suhem. Dobila sem zanimiv odgovor deklice P.: »V vreči je bil zrak, ko pa si dala vrečo v 

vodo, je voda iz vreče iztisnila zrak in zato je bila vreča lažja.« Res smo opazili, da se je na 

začetku vreča skrčila in se »oblikovala« glede na kamne (jih objela), nato pa je voda začela 

počasi vdirati v vrečo, saj je imela nekaj manjših lukenj. Otrokom sem razložila, da je vreča s 

kamni v vodi lažja zato, ker nam voda pomaga in potiska vrečo in kamne proti površju (deluje 

sila vzgona, vendar pa take podrobne razlage nisem uporabila). Na suhem pa je zrak prešibak, 

da bi lahko tako težo potiskal navzgor, zato je vreča s kamni na suhem težja, saj jo moramo 

dvigniti sami z lastno močjo. 

 

Refleksija 

 

Dejavnost je izpolnila zastavljena cilja. Otroci so ugotovili, da so stvari v vodi lažje. Spoznali 

so, da voda pomaga stvari potiskati proti gladini, v obratni smeri, kot deluje teža stvari. Prav 

tako pa so poskušali na različne načine odkrivati, kaj natančno se v vodi dogaja. 

 

Dejavnost od otrok ni izzvala velikih individualnih odstopanj, saj je bila zasnovana tako, da 

so imeli na razpolago dani položaj in na podlagi dogajanja in razmišljanja so lahko prišli do 

raznih ugotovitev. Kdor se je s tem že srečal v drugačnih okoliščinah, je svoje izkušnje delil z 

drugimi. 

 

Dejavnost je otroke popolnoma prevzela. Vsak je večkrat dvignil vrečo na suhem in nato v 

vodi, saj se jim je zdelo zabavno, kako lahko dvignejo tako težko vrečo. Nato je deklica P. 

dejala, da je na morju v vodi svojo sestrico brez težav dvignila, z njo na ramenih skakala v 
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vodi, ko pa je to poskusila na kopnem, pa je imela malce težav, saj je bila sestrica težja. 

Skupaj smo ugotovili, da ji na kopnem voda ni pomagala držati sestrice, zato je bila težja, saj 

je njena teža pritiskala na tla. Na koncu sem jim rekla, da lahko starše na morju, jezeru ali v 

bazenu poskusijo dvigniti najprej na kopnem, nato pa še v vodi. 

 

14 INTERPRETACIJA EMPIRIČNEGA DELA 

 

Zaradi manjšega števila so sodelovali vsi otroci hkrati. Dejavnosti so jih motivirale za aktivno 

sodelovanje. Na koncu dejavnosti so se z vodo škropili in pri tem sem opazila, da so se 

popolnoma sprostili in prepustili igri, ki je omogočala, kar običajno ni dovoljeno. 

 

Preko dejavnosti sem dosegla in uresničila vse tri glavne cilje, ki sem si jih zastavila pred 

samim začetkom ter s tem potrdila hipoteze. Prvo hipotezo potrjujem, saj so otroci v 

povprečju že poznali osnovne lastnosti vode in drugih tekočin, kot so barva, vonj, otip, kje 

vse se tekočine nahajajo in kako moramo z vodo ravnati. Znanje, ki so ga pokazali bi pripisala 

tudi domačemu okolju in aktivnostim, ki jih otroci izvajajo s starši. Potrjujem tudi drugo 

hipotezo, saj so otroci v večini pokazali, da so miselno dovolj razviti, da lahko samostojno 

opravljajo različne poskuse z vodo in drugimi tekočinami. Tako so samostojno prišli do novih 

spoznanj. S trditvijo, da je voda snov, ki otroke motivira za delo, potrjujem tretjo hipotezo, saj 

so otroci takoj pristopili, ko sem v igralnico prinesla vodo. Prisluhnili so mi, ko sem jim 

razložila kaj bomo počeli in potem z zanimanjem sodelovali pri vseh dejavnostih. In kot 

zadnjo, potrjujem tudi četrto hipotezo, saj je bilo zaznano odstopanje med posamezniki. 

Nekateri so imeli že kompleksnejšo predstavo ali pa so bili le bolj sposobni povezovanja 

položajev in že pridobljenih izkušenj, drugi pa so prav tako sodelovali, vendar sem na podlagi 

odgovorov opazila, da imajo z vodo manj izkušenj in posledično tudi manj o njej vedo.  

 

Prav tako sem preko dejavnosti otrokom predstavila tudi novo znanje o vodi, s tem pa so si 

pridobili nove izkušnje in nove predstave. Pri dejavnostih so bili aktivni, zelo motivirani, tako 

da jim nobena dejavnost ni predstavljala večjih težav. Otroci so spoznali lastnosti vode, ki jih 

prej niso poznali, prav tako pa so spoznali tudi nekaj novih pojmov, ki smo jih pri posamezni 

dejavnosti obravnavali (npr.: vodoravnost, viskoznost, površinska napetost, tlak ...). Preko 

dejavnosti mi je uspelo na preprost način predstaviti tudi zahtevnejši pojem viskoznosti, saj so 

me otroci sami s svojimi vprašanji in odgovori popeljali do razlage na bolj razumljiv način. 
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Prav tako sem jih naučila ravnati z ravnilom. Naučili so se osnov, kako je potrebno ravnilo 

držati, kako se meritve odčitavajo ...  

Pri pretakanju tekočin in opazovanju, kaj se dogaja, sem dobila dobro izhodišče za razlago 

zapletenega pojma viskoznosti, vendar sem s pomočjo otrok jasno razložila, zakaj je med 

počasneje tekel kot pa na primer voda ali mleko. Otroci so z zanimanjem opazovali med, ki se 

je pretakal zelo počasi, nasprotno od vode, ki se je hitro povrnila v prvotno obliko. Otroci so 

tudi sami vedeli, da je med veliko bolj lepljiv (in gost) kot ostale tekočine, kar je tudi razlog 

za počasnejše pretakanje. 

 

Pri dejavnosti, kjer smo opazovali curke, kako tečejo iz plastenke iz lukenj na različnih 

višinah, sem opazila, da večina otrok takšne dejavnosti še ni izvajala, edino deklica K. je 

podobno dejavnost že izvajala s starši. Otroci so curke opazovali, vnaprej so napovedovali, 

kako mislijo, da bo voda tekla iz posamezne višine. Niso pa še imeli predhodnega znanja o 

tlaku, kar sem jim potem med izvajanjem poskusa tudi razložila, pomagal pa mi je deček N. 

Otroci so spoznali, da tlak uravnava, kako močan bo curek. Pri nadaljevalni dejavnosti so se 

naučili, kako se ravna z ravnilom. Ker je bilo takrat prisotnih manj otrok, smo to skupaj lažje 

izpeljali, saj je vsak prišel večkrat na vrsto in se tako večkrat konkretno seznanil z ravnilom in 

poskušal odčitavati rezultate. 

 

Kot zelo zanimiva se jim je zdela dejavnost s suhim papirnatim mačkom, ki se v kozarcu pod 

vodo ni zmočil. Otroci so bili pri podajanju odgovorov nekoliko zbegani, veliko jih ni vedelo, 

zakaj maček ostane suh, edino deček N. je pravilno napovedal, da je v kozarcu zrak, iz česar 

sem potem izpeljala tudi razlago, da je zrak povsod okoli nas, torej tudi v kozarcu, zato vode 

ne spusti noter, papirnat maček pa ostane suh. 

 

Med težjimi pa je bila dejavnost, kjer so opazovali vodno gladino in najprej na podlagi 

predhodnih izkušenj in predvidevanja pobarvali, kje se voda nahaja, nato pa še po razlagi in 

poskusu. Večina otrok je pravilno pobarvala pokončno in »na glavo« postavljeno steklenico, 

in sicer tako, da je voda zapolnila spodnji del, sliko diagonalne steklenice pa so pobarvali po 

spominu, ko smo opazovali plastenko z vodo, ki je na mizi ležala (vodoravna lega plastenke). 

Po opravljeni dejavnosti sem tudi opazila, da bi morala liste, ki so jih otroci dobili, bolj jasno 

predstaviti in pod vsako steklenico dodati tudi podlago, tako bi imeli lažjo predstavo o tem, 

kako je steklenica postavljena. V celoti pravilno pa je pobarval le en deček. Tak primer je 

predstavil tudi že Piaget, saj otroci pri tej starosti še niso zmožni takšne predstave.  
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Pri ohranjanju tekočine v različnih kozarcih (kozarci so bili napolnjeni do enake višine) so 

otroci spoznali, da je količina vode odvisna od oblike in velikosti kozarcev, kjer je shranjena. 

Najprej so o količini sklepali na podlagi najbolj napolnjenega kozarca, zato so trdili, da je 

največ vode v najmanjšem kozarcu, nato pa so s poskusom ugotovili, da temu ni tako. Največ 

vode je bilo v najširši posodi, kjer je voda zavzela široko dno, v višino pa je segala enako kot 

v drugih kozarcih. Tukaj so otroci delovali na stopnji konkretnih operacij, saj so že zmožni 

ohranjanja ene ali več spremenljivk v podzavesti, seveda pa se pojavljajo odstopanja pri 

povezovanju trenutnega stanja z že pridobljenimi izkušnjami. 

 

Otroci so spoznali, kaj se dogaja z vodo pri različnih dejavnostih, predvidevali so in 

napovedovali, kaj se bo zgodilo, opazovali in opisovali dogajanje ter prihajali do novih 

zaključkov znanj, do katerih so se prav tako sami dokopali. Pri dejavnostih so razmišljali, 

povezovali svoje izkušnje z novimi položaji ter bili ves čas izvajanja močno motivirani in 

aktivni. S tem potrjujem tudi tretjo hipotezo, saj so bili otroci takoj, ko sem v igralnico 

prinesla vodo, motivirani za delo. 

 

Cilji, ki sem si jih zastavila pri posamezni dejavnosti, so bili v večji meri doseženi. Kar pa je 

po mojem mnenju najpomembnejše, je dejstvo, da so otroci pri vseh dejavnostih uživali, bili 

sproščeni, sodelovali, se zabavali in preko spontanega učenja prišli do novih izkušenj in 

znanj. 

 

Vse dejavnosti so mi ponudile še več idej za naslednje dejavnosti, katere bom, če bo le 

mogoče, opravljala z otroki. Prav tako bi vse te dejavnosti lahko še dodatno razširili. Opaziti 

je bilo, kateri starši doma z otrokom opravljajo različne poskuse na različnih področjih, saj so 

ti otroci bolj prepričani o svojih trditvah in tudi bolj samozavestno izražajo svoje mnenje. Pri 

tem pa ne smemo pozabiti tudi na druge in jih ob dodatni spodbudi in z vprašanji motivirati, 

da pustijo domišljiji prosto pot. Zavedati se moramo, da v predšolski dobi ni napačnih 

odgovorov, le da moramo biti odrasli dovolj prilagodljivi in iznajdljivi, da nevsiljivo otroke 

usmerimo v drugačno razmišljanje, kjer lahko sami z razmišljanjem in z rokovanjem z 

različnimi predmeti pridejo do pravilnih rešitev in imajo pri tem občutek, da so sami prišli do 

ugotovitev, ki jih lahko svobodno delijo z drugimi.  
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Povzamem lahko, da je voda element, ki pri večini otrok vzbudi zanimanje za različne 

dejavnosti. Otroci se vode ne »bojijo« (npr. ko se zmočijo). Ob njej se sprostijo. Voda v njih 

vzbudi zanimanje za različne dejavnosti, povezane s tem elementom, ob tem se jim porajajo 

številna ugibanja in vprašanja ter možnosti za nadaljnje raziskovanje.  

 

Kot primer za privlačnost vode lahko navedem dečka A., s posebnimi potrebami, za katerega 

lahko rečem, da ima voda že sama po sebi motivacijsko in sprostilno vlogo. Deček je z 

velikim zanimanjem sodeloval pri dejavnostih in bil aktiven. Prav tako je tudi odgovarjal na 

vprašanja in sodeloval v pogovoru, kar je pri njem redkost. Vode se ni izogibal, dejavnosti je 

izvajal samostojno in prav tako bi lahko z njim opravila še več dejavnosti, ki bi pripomogle k 

njegovemu razvoju tako na fizičnem kot psihičnem področju. 

 

Voda je po mojem mnenju element, ki daje veliko možnosti tudi za individualen razvoj pri 

otrocih s posebnimi potrebami, saj je zasnovana tako, da sama po sebi izzove problem, ki ga 

lahko tudi otrok z določenimi posebnimi potrebami, morda ob pomoči odrasle osebe, razreši 

na različne načine. Voda bi morala biti v predšolski dobi obravnavana v večji meri, saj se z 

njo srečujemo na vsakem koraku, prav tako pa, kot sem že dejala, sama po sebi ponuja široko 

paleto različnih dejavnosti, na različnih področjih, ki zaradi svojih posebnih lastnosti otroke 

motivira za delo in za iskanje odgovorov. Menim, da bi morali otroci tudi v vrtcu večkrat 

delati z vodo, opravljati različne dejavnosti in pa se tudi le spontano igrati z njo ne glede na 

»posledice«, lahko zunaj na igrišču, saj jim to predstavlja oddih, sprostitev in pa nove 

izkušnje. 

 

Nekateri otroci o tekočinah že veliko vedo, seveda je to odvisno od domačega okolja in koliko 

so starši z otroki dejavni in pa seveda od izkušenj in novega znanja, ki ga pridobijo v vrtcu ter 

kasneje v šoli. Otrokom med dejavnostmi nisem podajala »golih dejstev« oziroma rezultatov 

ali rešitev o določenem položaju oziroma jih »pošolano« izobraževala, temveč sem dejavnosti 

prilagodila njihovim letom in dojemljivosti za različne vsebine. 
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IV ZAKLJUČEK 

 

Preko celotnega procesa izdelave te diplomske naloge sem predvsem odkrila (že dolgo se 

zavedajoče dejstvo), zakaj bi rada delala v vrtcu oziroma bila del otrokovega življenja, saj so 

v tem obdobju kot »spužve«, ki vpijajo čisto vsak položaj in iz njega črpajo neskončne 

informacije. Kot drugo pa sem preko dejavnosti doživela veliko lepih trenutkov, pozitivnih 

presenečenj, pozitivnih mnenj, ki so jih mi ponudili otroci in so neprecenljivi. V teoretičnem 

delu sem obnovila znanje ter dodala nova vedenja k že obstoječim. Izvedela sem še več o 

naravoslovju in o celotnem procesu snovanja dejavnosti v vrtcu, in sicer od začetka do konca. 

To sem želela v čim večji meri izvesti v empiričnem delu, seveda pa ne morem reči, da mi je 

to popolnoma uspelo, saj lahko vedno najdem nekaj tistega, kar bi lahko spremenila ali 

izboljšala. V empiričnem delu sem dobila potrditve oziroma odgovore na osnovna vprašanja, 

ki sem si jih postavila pred začetkom izdelavne diplomske naloge. Otroci so se ob 

dejavnostih, pri katerih so bili sami v večji meri aktivni, naučili veliko novega. Spoznali so 

nove lastnosti snovi, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Ob sodelovanju so bili 

sproščeni, veseli, vedoželjni in radovedni.  

 

Lahko rečem, da je voda element, ki otroke motivira za delo in v njih vzbudi zanimanje, s tem 

pa tudi vprašanja ter izzive in otroke pripravi, da skušajo čimbolj samostojno priti do rešitev 

in s tem raziskovati, krepiti domišljijo, mišljenje ... 

 

Razvoj otroka je pomemben proces, saj je celotno nadaljnje življenje odvisno od tega. Preko 

te naloge sem odkrivala in spoznavala otrokovo mišljenje tako na teoretični kot tudi na 

praktični ravni. Imela sem možnost sodelovati s predšolskimi otroki, ki so mi predstavili svoje 

zamisli ter mi odkrivali, kako delujejo v različnih položajih in kako so sposobni samostojno 

razreševati probleme in iskati rešitve.  

 

Spoznala sem, da otroci pri tej starosti še niso popolnoma zmožni povezovanja med 

zaznavami in mišljenjem, kar je bilo razvidno pri dejavnosti, kjer smo preučevali vodno 

gladino glede na lego plastenke in pri dejavnosti o ugotavljanju količine vode v posodah. 

Razmišljali so podobno, kot je ugotavljal že Piaget. Ugotovila sem, da še niso v celoti zmožni 

svojega mišljenja prilagoditi dejanskemu stanju. Seveda pa se pojavljajo tudi odstopanja med 
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posamezniki, zato ne morem te trditve posplošiti na vse otroke. Kot sem že omenila, je veliko 

odvisno od njihovih izkušenj, ki jih pridobivajo doma in v vrtcu. 

 

Po dokončani diplomski nalogi lahko povzamem, da sem se od otrok veliko naučila, vem pa, 

da me v življenju čaka še veliko novih spoznanj in novih izkušenj. 
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