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POVZETEK 

 

V uvodnem delu diplomskega dela sem povzela splošne značilnosti naravoslovja in kaj 

pomeni naravoslovje za otroka. 

 

Prikaz razvoja mišljenja sem povzela po Piagetu in natančneje opisala predoperacionalno 

stopnjo razmišljanja, ki je značilna za predšolske otroke. 

 

V teoretičnem delu sem opisala gibanje, vrste igrač in sile, ki so jih otroci spoznali pri 

dejavnostih v diplomskem delu. 

 

V empiričnem delu sem sestavila anketni vprašalnik, s katerim sem pridobila podatke o 

tem, kaj otroci vedo o gibanju na splošno, gibanju igrač in silah. Na osnovi analize 

podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, sem sestavila dejavnosti, s katerimi so 

otroci lahko spoznavali sile in kako te vplivajo na gibanje igrač. Po končanih dejavnostih 

so otroci ponovno odgovarjali na anketni vprašalnik. Primerjava odgovorov otrok pred in 

po dejavnostih je predstavljena na koncu diplomskega dela.  

 

 

Ključne besede: naravoslovje, gibanje igrač, sile. 





ABSTRACT 

 

Preschool children exploring forces that influence the movement of toys 

 

The introductory part of the thesis summarizes the main characteristics of science and 

explains what it means to the child. 

 

Based on Piaget's theory, the thesis describes the preoperational stage of cognitive 

development that is typical for preschool children. 

 

The theoretical part describes movement, the types of toys and the forces with which the 

children became acquainted during the activities. 

 

As for the empirical part, it contains a survey questionnaire that provided us with 

information about what the children know about movement in general, the movement of 

toys and forces. The analysis of survey data served as the basis for the activities we 

devised so that the children could explore forces and their influence on the movement of 

toys. The children answered the survey questionnaire again after the activities were 

finished. Comparison of the children's answers before and after the activities is presented 

in the end of my thesis. 

 

Key words: science, movement of toys, forces. 
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UVOD 

 

Gibanje je pojav, s katerim naj bi imeli otroci veliko izkušenj, pogosto pa ga lahko tudi 

opazujejo. Gibajo se ljudje in živali, rastline pa tudi neživi predmeti, ki nas obdajajo. Gibanje 

lahko vidimo, čutimo, slišimo, skratka zaznavamo ga z raznimi čutili. Otroke zanima, kako in 

zakaj se igrače gibajo. Pogosto jih opazimo, kako neko igračo potisnejo, zavrtijo, porinejo itd. 

ter opazujejo, kaj se z njo dogaja. Na njihovih obrazih opazimo zadovoljstvo in zanimanje. To 

njihovo zanimanje se z leti ne zmanjšuje, ampak stopnjuje. Otroci postavljajo tudi vprašanja, 

kako in zakaj se neka igrača giblje. Ravno zaradi otroškega zanimanja sem se odločila, da v 

diplomskem delu načrtujem dejavnosti za spoznavanje, kaj vpliva na gibanje igrač. Sil ne 

vidimo, a vemo, da se zaradi njih telo giblje, lahko opazimo posledice njihovega delovanja. V 

diplomskem delu želim načrtovati dejavnosti, s katerimi bi otroci ozavestili, da zunanji vplivi 

teles iz okolice (sile) povzročajo in spreminjajo gibanje. 

 

Dejavnosti so preproste, primerne starosti otrok. Dejavnosti sem sestavila na podlagi njihovih 

odgovorov, njihovega zanimanja in predelane literature. Pri tem sem upoštevala Piagetevo 

teorijo kognitivnega razvoja mišljenja in uporabila metodo opazovanja. 

 



2 

1 TEORETIČNI DEL 

 

»Dojenček se v prvih treh mesecih igra z lastnim telesom. Njegove 'igrače' so prsti, noge in 

roke. Opazuje predmete okoli sebe, obraze najbližjih, posega po stvareh, tlači prste v usta. 

Približno po tretjem mesecu začnejo dojenčka zanimati igrače v pravem pomenu besede. Za 

obdobje do približno 18. meseca starosti je za dojenčka oziroma malčka najbolj tipična 

zaznavno-gibalna igra: igrače opazuje, grize, preizkuša, se jih dotika, ropota z njimi, jih 

premika, trese, spušča, za seboj vleče vrvico ipd. V naslednjem razvojnem obdobju, približno 

od 15. meseca starosti dalje je vse bolj pomembna simbolna (oziroma domišljijska) igra, ki 

pripomore tudi k čustvenemu in socialnemu razvoju.« (Dobra igrača, pridobljeno s 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Dobra%20igra%C4%8Da.pdf) 

 

Igrače so pomemben del v otrokovem življenju. Opazila sem, da otroci radi opazujejo gibanje 

igrač. Zato sem se tudi odločila, da na temo gibanja igrač napišem diplomsko delo. V delu 

bom uporabila igrače, s katerimi bodo otroci najbolj spoznali gibanje in sile. 

 

V diplomskem delu bom načrtovala dejavnosti z uporabo igrač za spoznavanje gibanja in 

spoznavanja različnih sil. Uporabila bom motorične in konstrukcijske igrače, kar bom 

predstavila v nadaljevanju diplomskega dela.  

 

1.1 Vrste igrač 

 

»Igre in igrače so nadomestki za resnične predmete in resnične dejavnosti. Z njimi otroci 

navadno posnemajo kako tematiko iz vsakdanjega življenja. Pravila preslikav resničnosti v 

simboliko iger in igrač navadno niso podana eksplicitno in so do neke mere prepuščena 

otroški domišljiji.« (Fotografije in opisi didaktičnih iger in igrač za predšolsko stopnjo in 

razredni pouk od 1. do 3. razreda, pridobljeno s http://www.pef.uni-

lj.si/gorani/igre_in_igrace.html) 

 

Poznamo več vrst igrač, ki so pomembne za celoten otrokov razvoj. Igrače delimo na 

(Klasifikacija igrač): 

 MOTORIČNE IGRAČE: spodbujajo razvoj motorike in telesnih spretnosti. Razvijale 

naj bi koordinacijo gibov, orientacijo in razvoj fine motorike. Mednje sodijo: žoge, 

http://www.pef.uni-lj.si/gorani/igre_in_igrace.html
http://www.pef.uni-lj.si/gorani/igre_in_igrace.html
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najrazličnejše živali, ki jih otrok vleče za seboj, avtomobili, vlakci, tricikel, kolo, 

vstavljanke, pokrivanke in natikanke. 

 LJUBKOVALNE IGRAČE: te igrače naj bi pripomogle k razvoju zdravega, srečnega 

otroka, saj naj bi bile z njim od prvega dne. Velikokrat so otrokom v uteho. So iz 

mehkih materialov in otroku dajejo občutek mehkobe, topline, nežnosti in varnosti. 

 SENZOMOTORIČNE IGRAČE: igrače, ki razvijajo vsa čutila. Otrok se z njimi uči 

velikosti, prepoznavanja oblik, zvoka, materiala. Mednje sodijo glasbila in taktilne 

igrače. 

 POSNEMOVALNE IGRAČE: so tiste, s katerimi otrok posnema odrasle in njihove 

poklice. Z njimi razvija sposobnost sporazumevanja, mišljenja in govora. Sem sodijo 

kompleti orodja, zdravniški kovčki, frizerski kovčki, telefoni. 

 IZOBRAŽEVALNE IGRAČE: igrače, ki pripomorejo k razvoju umskih sposobnosti. 

Otrok se z njimi uči osnovne pojme, abecedo, poštevanko. Sem sodijo abakus, mala 

stavnica in druge igrače za učenje. Primerne so tudi za otroke z učnimi težavami ali s 

posebnimi potrebami ter za krepitev mišljenja pri starejših. 

 KONSTRUKCIJSKE IGRAČE: so igrače, s katerimi otrok gradi ali sestavlja 

posamezne dele in pridobiva prve tehnične izkušnje. Sem spadajo lego in lesene kocke 

ter različne sestavljanke. 

 DRUŽABNE IGRAČE: igre, ki razvijajo medsebojne odnose med udeleženci igre. 

Otroci se naučijo upoštevanja navodil. Primer: različne družabne igre. 

 TERAPEVTSKE IGRAČE: so igrače s posebnimi čepki ali ročkami in so prilagojene 

igri otrok s posebnimi potrebami. So barvno prijazne, vesele in pomirjujoče. Tudi 

otroci brez motoričnih težav jih imajo zelo radi, posebno najmlajši, ker jih zaradi 

poenostavljenosti z lahkoto obvladajo s pomočjo večjih ali manjših čepkov. Primerne 

so tudi za starejše. 

 PRILOŽNOSTNE IGRAČE: otroci jih naredijo sami ali ob pomoči starejših. Mednje 

sodijo lutke, papirnata letala … Otrok jih gleda na drugačen način, saj je igračo naredil 

sam, pri tem je sodeloval s starejšimi in pridobil novo zaupanje vase. 
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1.2 Kaj je gibanje 

 

»Gibanje opazimo v vsem vesolju, od planetov velikanov, ki drvijo skozi vesolje, do drobnih 

gradnikov snovi. Sprememb hitrosti ni, če ni sile. S silo lahko gibajočem se telesu 

spremenimo hitrost in smer gibanja.« (Ardley, 1994, str. 54)  

 

Gibanje je pojav spremembe razdalje med vsaj dvema telesoma. Lahko je model ali vzrok za 

druge pojave, posledica drugih pojavov (Oxlade, Wertheim in Stockley, 1990). 

 

Gibanje lahko predstavimo z besedami, grafi, risbami. Z grafi lahko ugotovimo čas gibanja, 

pot, spremembe v zvezi s hitrostjo (Pople, 1992). 

 

Vse na tem svetu se giblje. Nekatera gibanja so lahko hitra, druga so počasna (Taylor, 1994). 

 

Obrazložitev gibanja različnih avtorjev v fiziki:  

 »O gibanju telesa govorimo takrat, kadar spreminja lego glede na druga telesa v 

okolici. Gibanje telesa opišemo tako, da povemo, kako se spreminja njihova lega 

glede na okolico.« (Ferbar in Plevnik, 1997, str. 7) 

 »Gibanje vedno obravnavamo z ozirom na neko okolje. Lego masne točke v okolju 

opišemo z merjenjem razdalj od poljubno izbranih masnih točk v okolju. Masna točka 

se giblje glede na okolje, če imajo razdalje od opazovane točke do preostalih točk 

okolja v različnih časih različne vrednosti. Gibanje je torej pojav, ki ga lahko fizikalno 

opišemo z meritvami razdalj in časa.« (Grabec, 2003, str. 11) 

 »O gibanju govorimo, ko telo spreminja lego v prostoru. Gibanje razsežnih teles je 

lahko zelo zapleteno. Kar zamislimo si gibanje lista, ki odpade z drevesa. Ali gibanje 

avtomobila.« (Hribar, 1991, str. 75) 

 

Vsem avtorjem je skupno, da je gibanje sprememba lege telesa, telesu pa se spreminja lega 

glede na okolico, prostor. 
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1.3 Vrste gibanja 

 

Gibanje razvrščamo po različnih kriterijih. Lahko ga razvrščamo po hitrosti: hitro, počasno. 

Lahko po obliki tira: premo in krivo gibanje. Gibanje lahko razvrstimo tudi po načinu: 

preprosto ali sestavljeno gibanje.  

 

Kot sem tudi sama opazila, otroci največkrat opazijo razlike med hitrim in počasnim gibanjem 

ter premim in krivim gibanjem. 

 

1.4 Vpliv sile  

 

»Sila je nevidna, a njene učinke vidimo in občutimo. Sile potiskajo ali vlečejo. Telesa se 

zaradi njih začno gibati ali se ustavijo, spremenijo hitrost ali smer gibanja, se upognejo, 

raztegnejo, zvijejo ali drugače spremenijo obliko. Najbolj vsakdanja sila je zemeljska težnost. 

Vleče nas k tlom in nam daje težnost.« (Ardley, 1994, str. 48) 

 

Na nas ves čas delujejo sile, a se tega sploh ne zavedamo. Sila (F) je fizikalna količina. Ker je 

sila vektor, ji lahko določimo smer in velikost, enota za silo je newton (N). Vektorje običajno 

prikažemo z usmerjeno daljico. S puščico označimo smer, z dolžino daljice pa velikost 

količine (Oxlade idr., 1990). 

 

Sila lahko poleg spremembe hitrosti povzroči spremembo oblike in včasih tudi spremembo 

temperature. Na obliko in gibanje teles vplivajo sile.  

 

Dejavnosti, ki sem jih v okviru diplomskega dela pripravila, temeljijo na spoznavanju: 

 sil na dotik, 

 sil na daljavo: magnetne sile, gravitacijske sile, sile upora, električne sile. 

 

Sila na dotik 

 

Sila na dotik deluje, če se telesa dotaknemo, ga brcnemo, porinemo, vržemo itd. Povzroči 

gibanje telesa (Johnson, 1996). Delovanje sile ob dotiku izražajo glagoli: vleči, riniti, gnesti, 

kriviti itd. (Kladnik). 
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Potiskanje in vlečenje sta sili ob dotiku, ki ju spoznavamo v predšolskem obdobju. Telesa 

lahko tudi vlečemo ali potiskamo z vrvmi, drogovi … Pri tem je na primer vrv napeta z 

dvema silama: na eni strani jo vleče telo, na drugi strani pa mi. Sili sta tako nasprotno enaki, 

če se telo enakomerno giblje ali če telo miruje (Hribar, Kocijančič, Likar, Oblak, Pajk, 

Petruna, Razpet, Roblek, Tomažič, Trampuš). 

 

Sila na daljavo 

 

Primeri sile na daljavo: 

Primer sile na daljavo je magnetna sila. To je sila, ki jo povzroči magnet ali elektromagnet. 

Dva ista pola se med seboj odbijata. Magnetna sila deluje ob dotiku in na daljavo (Ardley, 

1997). 

 

Sila na daljavo je tudi gravitacijska sila. »Zakaj stvari padajo na tla, je bila vedno skrivnost. 

Issaac Newton ni izumil težnosti, ampak je prvi ugotovil, da stvari ne samo padejo, temveč se 

med seboj privlačijo. Ta sila vpliva na vse v vesolju, od planetov do ljudi do jabolk.« 

(Cherfas, Hart-Davis in Palmer, 2009, str. 108) To je sila, zaradi katere se telesa z maso 

privlačijo in padejo na tla.  

 

»Predmeti imajo težo, ker nanje deluje gravitacijska sila Zemlje. Po domače: Zemlja privlači 

predmete. Čim večja je gravitacijska sila, težji je predmet.« (Ferbar in Walpole, 1991, str. 6)  

 

Sila na daljavo je tudi upor. Z aerodinamično obliko želimo doseči čim manjši upor pri 

gibanju skozi zrak, vodo ali druge tekočine. Takšno aerodinamično obliko imajo tudi ptice in 

ribe. Kamion, vlak in terenska vozila pa so bolj škatlaste oblike, saj od njih ne želimo tako 

velikih hitrosti kot od hitrih avtomobilov. Poleg oblike je upor namreč odvisen tudi od hitrosti 

in je pri večjih hitrostih precej večji. 

 

Upor je odvisen tudi od vrste tekočine, v kateri se gibljemo. Vemo, da se težje gibljemo v 

vodi kot po kopnem. O uporu govorimo tudi takrat, kadar se snov giblje, telo pa miruje (tok 

reke, veter) (Fizika 8, Upor).  
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Električna sila je ravno tako sila na daljavo. Kadar imata dve telesi enak naboj, se odbijata. Če 

ima eno telo negativen, drugo pa pozitiven naboj, se telesi privlačita. Čim bližje sta, bolj se 

privlačita (Ardley, 1994).  

 

1.4.1 Newtonovi zakoni 

 

»Sila in gibanje sta pojma, s katerima so se filozofi ubadali že od antike.« (Cherfas, Hart-

Davis in Palmer, 2009, str. 86) 

 

Poznamo tri Newtonove zakone. Fizik Isaac Newton je z njimi opisal gibanje teles. Zakoni so 

postali temelj fizike. Veljajo za velika telesa z majhnimi hitrostmi. Po Newtonu se imenuje 

tudi enota za merjenje sile. 

 

Newtonovi zakoni gibanja (Hammond, 2006): 

1. Telo, na katero ne deluje nobena sila, miruje ali se giblje premo enakomerno. 

2. Sile pospešujejo telesa. Pospešek je tem večji, čim večja je sila in čim manjšo maso 

ima telo. 

3. Kadar eno telo deluje na drugo s silo, deluje drugo telo nazaj na prvo z nasprotno 

enako silo. 

 

1.5 Gibanje, poskusi in otroci 

 

Gibanje je pomemben del otrokovega vsakdana in pomemben del kurikula. Poleg spoznavanja 

lastnega telesa otrok pri gibanju spoznava prostor, relacije, orientacijo itd. Gibanje vpliva na 

njegov čustveni in socialni razvoj. 

 

Otrok začne kot udeleženec pri poskusih nabirati nove izkušnje. S tem oblikuje svoje mnenje 

in nadaljuje proces nadaljnjega učenja. 

 

Otrok se vsake dejavnosti ne more udeležiti, lahko pa jo opazuje. Če nekaj opazuje, nima 

vpliva na potek dogodkov ali spreminjanje okoliščin. Opazovanje omogoča opisovanje tega, 

kar je videl. Izraža se z likovnim in pisnim izražanjem ter seveda z govorom. 
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Otrok kot eksperimentator sam odloča o okoliščinah poskusa in sproži pojav. Pojav opazuje in 

spremlja (Gostinčar Blagotinšek, 2004). 

 

Kot sem že omenila, otroke gibanje igrač zelo zanima. Vidimo jih, ko opazujejo, kako se vrti 

kolo, kaj se zgodi, če igračo vržemo, kako se žoga premika itd. Otroci radi raziskujejo nove 

stvari, pojme, pojave itd., zato smo jim dolžni to ponuditi in jim stvari predstaviti na 

razumljiv način. Izhajati moramo iz njih. Otroci so ponosni, če lahko sodelujejo in odkrijejo 

nekaj novega, do tedaj še neznanega. Z zanimanjem in veseljem vsem razlagajo, kaj so se 

naučili in kako je potekal proces pridobivanja novega znanja.  

 

2 NARAVOSLOVJE 

 

2.1 Naravoslovje in človek 

 

»Naravoslovje temelji na znanstveno potrjenih spoznan o naravi. Človek je del narave, zato je 

proučevanje naravnih pojmov pomembno za prepoznavanje vlog in mesta človeštva na našem 

planetu pa tudi za raziskovanje človeške družbe.« (Krnel, 1993, str. 9) 

 

Krnel v svojem delu Začetno naravoslovje z metodiko opozarja, da so izumi, ki so nastali v 

bližnji preteklosti, na primer izdelava atomske bombe, prinesli več negativnih lastnosti kot 

pozitivnih. Kot vemo, je atomska bomba uničila ogromno življenj in posledice še danes 

ogrožajo ljudi. Avtor opozarja na nevarnosti pri izkoriščanju novih spoznanj. Dandanes raba 

novih spoznanj nikogar ne moti, a strah pred izkoriščanjem novih informacij v škodo 

človeštva je vseeno upravičen.  

 

Raziskovanje naravnih pojavov je eno izmed najzahtevnejših področij človekove dejavnosti in 

ravno tako dragocen vir za samospoznavanje. Nujno pa je tehtanje negativnih in pozitivnih 

strani odkritij. 

 

Krnel priporoča zgodnje znanstveno opismenjevanje otrok. Otroci v demokratičnih družbah 

bodo le tako vplivali na delo znanstvenikov in znali uporabljati znanstvena odkritja. Znali 

bodo sprejemati nove dosežke tehnologije in znanosti. Naučili se jih bodo uporabljati in jih 

spoštovati. Ravno tako se morajo naučiti kritičnega odnosa do znanosti. Zavedati pa se 
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moramo, da sta človek in narava soodvisna celota in ne moreta funkcionirati drug brez 

drugega (Krnel, 1993). 

 

2.2 Posebnosti naravoslovja 

 

Naravoslovje je posebna veda, ki zahteva svoj čas, svoje metode dela. Pri naravoslovju je 

proces dela enako pomemben kot rezultat. Sprva je treba zbrati podatke o nekem pojmu, 

pojavu … Nato se je treba lotiti preverjanja idej, iskanja, razlage. Proizvod pa so zamisli, ki 

jih uporabimo pri na novo pridobljenih izkušnjah. Otroku moramo na enostaven in razumljiv 

način predstaviti nov pojem, pojav. Tudi pri raziskovanju opravljamo poskuse, razlagamo 

rezultate in iščemo zakonitosti. Pri tem se razvijajo tudi druga področja otrokovega oziroma 

človekovega razvoja, na primer likovna in glasbena vzgoja. Kljub temu pa se moramo 

zavedati, da se pri metodah naravoslovja, pri dejavnostih, razvijajo specifične sposobnosti 

posameznika (Krnel, 1993). 

 

2.3 Otroci in naravoslovje 

 

Otroci v vrtcu preživijo veliko časa. Ko se na vrtec navadijo, začnejo raziskovati okolico, v 

kateri bivajo. Začnejo jih zanimati razne stvari, med njimi tudi različni pojavi. Raziskovanje 

je za otroke nekaj posebnega, je zabavno, novo in otroka privede do novih problemov. 

 

Otrok začne biti pozoren na spremembe v naravi glede na letne čase. Opazuje pojave okoli 

sebe, spoznava živa bitja, nežive predmete, razvija čut za naravo, spoznava lastnosti teles in 

snovi (Bahovec idr., 1999). 

 

Za otroke naj bi bilo začetno naravoslovje preverjanje zamisli. Za zbiranje podatkov se je 

uveljavilo poimenovanje naravoslovnih postopkov: opazovanje, primerjanje, razvrščanje, 

urejanje, prirejanje, štetje, merjenje, postavljanje hipotez, načrtovanje in izvajanje poštenih 

poskusov, poročanje in povzemanje rezultatov, posploševanje itd. Postopke je treba prilagajati 

otrokovi starosti in otrokovemu razvoju mišljenja. Otroci skupaj z vzgojiteljico raziskujejo 

pojme, dajejo zamisli. S pravilno vodenimi in izvedenimi dejavnostmi bodo kmalu osvojili 

nove pojme, pojave. Še enkrat pa moramo poudariti, da morajo biti dejavnosti prilagojene 
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intelektualnim sposobnostim otrok ter da ne smemo prehitevati in moramo vztrajno čakati, da 

otrok sam pride do novih spoznanj (Denac idr., 2001). 

 

2.4 Metode dela v naravoslovju 

 

Metode dela, ki jih zahteva naravoslovje, delimo v dve skupini (Krnel, 1993): 

1. Zbiranje podatkov:  

OPAZOVANJE 

– ugotavljanje enakosti, 

– ugotavljanje različnosti, 

– opredelitev spremenljivke, 

– spremljanje spremenljivke, 

– delo z več spremenljivkami. 

 

2. Obdelava podatkov:  

RAZVIJANJE IN TESTIRANJE ZAMISLI 

– postavljanje hipoteze, 

– načrtovanje poskusa, 

– napoved izida poskusa, 

– opravljanje poskusa, 

– razlaga rezultatov, 

– posploševanje, iskanje zakonitosti, 

– sporočanje. 

 

2.4.1 Opazovanje 

 

Kot opisuje Krnel (1993), naj bi opazovanje zahtevalo malo miselne aktivnosti in ravno zato 

se opazovanje priporoča v vrtcih ter nižjih razredih osnovne šole. Otrokovo mišljenje je 

odvisno od njegovih zaznav.  

 

V nadaljevanju diplomskega dela bom predstavila današnje razumevanje kognitivnega razvoja 

otrok. 
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3 OTROKOV RAZVOJ MIŠLJENJA PO PIAGETU 

 

3.1 Jean Piaget 

 

Jean Piaget je bil švicarski psiholog, ki je raziskoval otrokove procese mišljenja. Naredil je 

ogromen korak pri razumevanju in opazovanju otrok. Spoznal je, da se otrokov način 

razmišljanja in dojemanja sveta razlikuje od načina odraslih.  

 

Piaget je leta 1920 diplomiral iz biologije in psihologije. Kmalu po končanem študiju so ga 

povabili v Pariz, da bi izvajal test sklepanja pri otrocih. Pri testiranju otrok se je osredotočil na 

to, kaj oni v resnici mislijo, govorijo. Tako se je začel ukvarjati z miselnimi vzorci človeka. 

Celo življenje je preučeval otrokov način pojmovanja in mišljenja o svetu. Napisal je 35 knjig 

in številne članke (Labinowicz, 2010). 

 

3.2 Jean Piaget: teorija kognitivnega razvoja 

 

Piaget je trdil, da na razvoj mišljenja vplivajo štirje dejavniki: mutacija, aktivnost, socialne 

izkušnje in organizacija. Po njegovem mnenju se procesi mišljenja spreminjajo celo življenje, 

saj stalno poskušamo osmisliti svet okoli nas. Na mišljenje vplivajo štirje dejavniki 

(Woolfolk, 2002): 

 Dednost: so biološke spremembe. Genetsko so zapisane v vsakem posamezniku že od 

spočetja. Starši, vzgojitelji in učitelji nimajo skoraj nobenega vpliva na ta vidik 

kognitivnega razvoja otroka. 

 Aktivnost: z zorenjem posameznika je sposobnost delovanja na okolje in učenja iz 

njega vedno večja. Ko otrok osvoji koordinacijo, začne odkrivati ravnotežje. Medtem 

ko ga odkriva, spreminja proces mišljenja.  

 Socialne izkušnje: ko stopamo v stik z drugimi ljudmi, se tudi kognitivno razvijamo, 

saj se učimo od drugih. Osvajamo našo kulturo, pridobivamo nova znanja. Količina, 

ki se jo ljudje lahko naučimo s socialno transmisijo, se spreminja glede na fazo 

kognitivnega razvoja.  

 Organizacija: Piaget pravi, da se rodimo s težnjo organizirati svoje mišljenje v 

psihološke strukture, ki jih je poimenoval sheme. Po Piagetu so sheme osnovni 

element mišljenja. 
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Piaget si organizacijo razlaga s pomočjo asimilacije in akomodacije. Asimilacija po njegovem 

mnenju vključuje poskus razumeti nekaj povsem novega in prilagajanje tega temu, kar že 

vemo. Akomodacija se pojavi, ko naj bi novo informacijo razložili s pomočjo obstoječe 

sheme. Mišljenje prilagodi novim informacijam (Woolfolk, 2002). 

 

Stopnje kognitivnega razvoja 

 

Po Piagetu poznamo štiri stopnje človekovega razvoja. Te so:  

 Senzomotorična stopnja. Otroci stari od 0 let do 2 leti. 

Pri otrocih se začne uporaba spomina, imitacije, mišljenja. Otrok začne prepoznavati, 

da objekti ne prenehajo obstajati, če jih ne vidi. Preide z refleksov na ciljno 

usmerjanje aktivnosti. 

 Predoperacionalna stopnja. Otroci stari od 2 do 7 let. 

Po Piagetu začne otrok v predoperacionalni stopnji uporabljati jezik in razvije 

sposobnost mišljenja v simbolni obliki. Sposoben je logično premisliti operacije v eno 

smer. Ima težave pri upoštevanju zornega kota druge osebe. Otroci v 

predoperacionalni fazi so zelo egocentrični; na svet in izkušnje gledajo s svojega 

zornega kota. 

 Stopnja konkretne operacije. Otroci stari od 7 do 11 let. 

Otrok je v stopnji konkretne operacije že sposoben reševati probleme na logičen 

način. Razume zakone konzervacije ter je sposoben klasifikacije in seriacije. Razume 

reverzibilnost. 

 Stopnja formalne operacije. Otroci od 11 let do odraslosti. 

Otrok oziroma odrasli je že sposoben reševati abstraktne probleme na logičen način. 

Pri mišljenju postane bolj znanstven. Razvije skrb za socialne teme, identiteto 

(Woolfolk, 2002). 

 

Po Piagetu je zaporedje stopenj stalno. Nobene stopnje ne preskočimo in na naslednjo stopnjo 

preidemo postopoma. Hitrost pri prehajanju z ene stopnje na drugo se pri otrocih razlikuje. 

Starost, ki jo Piaget povezuje z določenim vedenjem, je tista, pri kateri večina otrok (75%) 

tudi v resnici izkaže pričakovano vedenje. Otroci na višjo stopnjo prehajajo tako, da hkrati 

odgovarjajo na načine, ki so značilni za več stopenj (Labinowicz, 2010). 
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3.3 Predoperacionalna stopnja v predšolskem obdobju 

 

Za predšolske otroke je značilna predoperacionalna stopnja razvoja mišljenja. To je stopnja, 

ki traja od 2. do 7. leta. 

 

Na tej stopnji se začnejo pojavljati posnemanje, simbolna igra, govor in domišljija. Otroci 

začnejo ponazarjati različne predmete in dogodke. Začnejo dojemati sedanjost, preteklost, 

prihodnost. V mislih si lahko predstavljajo izkušnje, ki so jih doživeli, in sposobni so jih 

predstaviti tudi drugim.  

 

Pomembno je otrokom nuditi možnost, da sami pridejo do spoznanj. Ponuditi jim moramo 

material, organizirati okolje in jih spodbujati k raziskovanju, preizkušanju, preverjanju idej. 

Odrasli moramo sprejemati odgovore otrok, tudi če so napačni (Labinowicz, 2010). 

 

V diplomskem delu bom dejavnosti zasnovala tako, da bodo otroci sami prišli do spoznanj. 

Ponudila jim bom material (igrače), ki ga bodo lahko opazovali in s katerim bodo preizkušali 

svoje ideje. Dejavnosti bodo med seboj povezane in otroci bodo lahko svoje izkušnje 

uporabljali pri novih dejavnostih ter nadgrajevali svoj način mišljenja. 

 

Piaget in metode opazovanja 

 

Piaget je sprejemal otroke takšne, kot v resnici so, čeprav otroci velikokrat niso izpolnili 

pričakovanj odraslih. Zaradi tega je razvil svojo metodo preučevanja. Po njegovi metodi 

spraševalec otroke opazuje in jih hkrati posluša. Spraševalec otroku ne postavlja samo 

vprašanj, ki se tičejo predmeta, pojava …, ki ga otrok opazuje, temveč ga sprašuje na tak 

način, da mu pomaga odkrivati miselne procese. Otrokove odgovore upošteva ne glede na to, 

ali so pravilni ali nepravilni, in mu pri tem ne vsiljuje pravilnih odgovorov. Spraševalec 

otroka sprašuje v nezapletenem jeziku, vprašanja oblikuje na različne načine. Otrokovi 

odgovori so spodbuda za nova vprašanja. Piaget pravi, da naj bi bil vsak spraševalec prožen. 

Odgovori otrok iste starosti so si podobni, a hkrati različni (Labinowicz, 2010). 

 

»Bolj kot vsebina otrokovega znanja Piageta zanima pot, po kateri otrok usvaja to znanje.« 

(Labinowicz, 2010, str. 27) 
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4 EMPIRIČNI DEL 

 

4.1 Opredelitev problema  

 

V empiričnem delu sem s pomočjo anketnega vprašalnika pridobila podatke, kaj otroci vedo o 

gibanju igrač in silah. Zanimalo me je, kaj na splošno vedo o gibanju, nadaljevala sem z 

gibanjem igrač in nato s silami. Zanimalo me je, če z dejavnostmi lahko spremenim njihov 

pogled na gibanje igrač in če prepoznajo različne sile. 

 

4.2 Cilji diplomskega dela 

 

 Ugotoviti, kaj otroci vedo o gibanju igrač: 

 kolikšen delež otrok ve, da na gibanje igrač vplivajo sile, 

 ugotoviti, ali vedo, da poznamo različne sile, 

 ugotoviti, ali vedo, da se igrače gibajo različno zaradi različnih sil. 

 Sestaviti sklop dejavnosti, s katerimi bodo otroci spoznavali različne sile, ki vplivajo 

na gibanje igrač. 

 Preveriti vpliv dejavnosti na otrokovo predstavo o silah in gibanju igrač. 

 

4.3 Raziskovalna vprašanja 

 

1. Koliko sil, ki vplivajo na gibanje igrač, otroci poznajo? 

2. Kolikšen delež otrok pozna sile, ki delujejo ob dotiku in vplivajo na gibanje igrač? 

3. Kolikšen delež otrok ve za silo teže in kako vpliva na gibanje igrač? 

4. Kolikšen delež otrok pozna magnetno silo in kako vpliva na gibanje igrač? 

5. Kolikšen delež otrok pozna silo upora in kako vpliva na gibanje igrač? 

6. Kolikšen delež otrok pozna električno silo in kako vpliva na gibanje igrač? 

 



15 

4.4 Metoda dela 

 

Sestavila sem vprašalnik in vsak otrok je na vprašanja odgovarjal individualno. Njihove 

odgovore sem uporabila za sestavljanje dejavnosti. Anketni vprašalnik sem otrokom postavila 

pred dejavnostmi in po njih. 

 

4.5 Opis vzorca 

 

Raziskavo in dejavnosti sem izvedla v skupini, v kateri so otroci stari od 5 do 6 let. V skupini 

je 24 otrok, od tega 13 dečkov in 11 deklic. 

 

4.6 Vprašalnik za otroke 

 

Sestavila sem kratek anketni vprašalnik za otroke, da sem izvedela, kaj vedo o gibanju in 

silah. Otrokom sem vprašanja postavila individualno pred dejavnostmi in po njih. Rezultate 

vprašalnika bom predstavila v nadaljevanju diplomskega dela. 

 

V skupini ne delam ves čas, zato tudi otrok in skupine ne poznam dobro. Ravno zaradi tega 

sem otrokom sprva zastavila osnovna vprašanja o gibanju ter nato nadaljevala z vprašanji o 

gibanju igrač in silah. 

 

Anketni vprašalnik: 

1. Kakšne vrste gibanja poznamo? 

2. Ali se ljudje, živali gibajo? 

3. Kaj pa rastline? Se gibajo? 

4. Ali se igrače gibajo? 

5. Kako se igrače gibajo? 

6. Kaj potrebujemo za gibanje? 

7. Kaj potrebujejo igrače za gibanje? 

8. Kaj je sila? 
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4.7 Dejavnosti za spoznavanje sil, ki vplivajo na gibanje igrač 

 

Po anketiranju sem vsakemu otroku posebej dala nalogo, naj opazuje gibanje dveh 

avtomobilčkov, ki sem jih spustila po igralnici. Ko sta se avtomobilčka ustavila, so narisali, 

kako sta se gibala. 

 

Opazovali so hitrost in način gibanja. Narisali so podrobnosti avtomobilčkov in kako je 

potekalo gibanje. Z vsake risbe sta bili razvidni velikost avtomobilčka in hitrost gibanja. 

Otroke je zanimalo, zakaj sta se avtomobilčka gibala. Pokazali so zanimanje za sile, ki 

vplivajo na gibanje. Zaradi tega sem sestavila različne dejavnosti za spoznavanje sil. 

 

 

Slika 1: Risba gibanja dveh avtomobilčkov 

 

 

Slika 2: Risba gibanja dveh avtomobilčkov 
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Dejavnosti:  

 

Opazovanje gibanja igrače na palici, ki jo otrok potiska po prostoru 

 

Opis dejavnosti: 

Otrokom sem za dejavnost pripravila igračo na palici s kolesi. Navodilo je bilo, naj igračo 

potiskajo po prostoru in opazujejo, kako in zakaj se giblje. Zanimalo me je, ali bodo otroci 

vedeli, da na gibanje vpliva sila roke. 

 

Cilji: 

 otroci spoznavajo gibanje igrač, 

 otroci spoznavajo silo roke, 

 otroci se učijo opazovati. 

 

Uporabljene metode: 

 opazovanje, 

 praktično delo, 

 eksperiment. 

 

Oblika dela: 

 individualna. 

 

Sredstva: 

 igrača na palici s kolesi. 

 

Analiza dejavnosti: 

Pri poskusu je sodelovalo 20 otrok. Z vsakim izmed njih sem poskus izvedla individualno. 

Vsak otrok je po igralnici potisnil avtomobilček. Pri tem so opazovali, kaj se z igračo dogaja.  

 

Komentarji otrok:  

 premika se, ker jo vlečem za palco, 

 tuki je tud sila kriva, 

 roka dela silo, ker igračo vlečem, 
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 premika se, če hodim naprej in če hodim nazaj, 

 tuki je sila roke, da se premika igrača, 

 premika se tok hitro kokr sm jst močn pa jo vlečem, 

 ja, moja roka je kriva, da gre naprej igrača, pol je to sila roke, a veš, 

 ta igrača ma kolesa, sam vseen se giba zaradi sile, 

 Mateja, a veš, vse igrače se gibajo zaradi sil, pol je ta sila moja roka. 

 

Opazovanje otrok je vodilo do spoznanja, da je sila tista, zaradi katere se igrača giblje. 

Ugotovili so tudi, da je kriva sila roke, da se igrača premika. Giblje se ne glede na to, ali 

hodijo naprej ali vzvratno. Sila roke je tista, zaradi katere se igrača giblje.  

 

Dejavnost jim je bila všeč. Vsi otroci so se zabavali in sodelovali. 

 

 

Slika 3: Potiskanje igrače po prostoru 

 

 

 



19 

Spuščanje igrač po toboganu 

 

Opis dejavnosti: 

Otroci so spuščali igrače po toboganu. Pred spustom sem jih vprašala, kaj se bo zgodilo z 

igračami. Položili so jih na vrh tobogana in opazovali njihovo gibanje. Pri dejavnosti me je 

zanimalo, ali bodo ugotovili, da na gibanje vpliva sila teže in da sila teže deluje tudi, če se 

sami spustijo po toboganu ali če se gugajo. 

 

Cilji: 

 otroci spoznavajo nove načine gibanja igrač, 

 otroci spoznavajo silo teže, 

 spodbujanje otrok, da pridejo do lastnih spoznanj. 

 

Uporabljene metode: 

 eksperiment, 

 opazovanje. 

 

Oblika dela: 

 skupinska. 

 

Sredstva:  

 igrače: žoga, modelček za v mivko, avtomobilček, lopatka, 

 tobogan. 

 

Analiza dejavnosti: 

Pred spustom igrač po toboganu so vsi otroci rekli, da se bodo igrače hitro kotalile po 

toboganu. Vse igrače so se hitro zakotalile po klančini. 

 

Otroke sem vprašala, zakaj mislijo, da se je to zgodilo. 

 

Vsi otroci so odgovorili, da zaradi tobogana in sile. Otroci so me vprašali, katera sila vpliva 

na gibanje po klancu. Povedala sem, da je to sila teže in da zaradi nje vse, kar vidimo, stoji na 

tleh. 
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Ugotovili so, da sila teže vpliva tudi na njih. Sami so prišli do spoznanj, da sila teže deluje 

nanje, če se spustijo po toboganu, če se gugajo, če vržejo igračo v zrak in igrača nato pade. 

 

 

Slika 4: Spuščanje modelčka za mivko po toboganu 

 

 

Slika 5: Spuščanje žoge po toboganu 
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Gibanje igrač s pomočjo magnetov 

 

Opis dejavnosti: 

Otroci so opazovali in delali poskuse z gibanjem igrač s pomočjo magneta. Za dejavnost sem 

uporabila magnet, železen avto, plastičen avto, polžka z magnetom, leseno žival in lego 

kocko. Pred dejavnostjo sem jih vprašala, kaj mislijo, katera izmed igrač se bo gibala in zakaj. 

Zanimalo me je, ali bodo ugotovili, katere izmed ponujenih igrač se bodo gibale s pomočjo 

magneta, in če bodo pozorni na magnetno silo, zaradi katere se bodo igrače gibale. 

 

Cilji: 

 spoznavanje gibanja s pomočjo magnetov, 

 spoznavanje različnih materialov, 

 spodbujanje otrok, da pridejo do lastnih spoznanj. 

 

Uporabljene metode: 

 opazovanje, 

 eksperiment. 

 

Oblika dela: 

 skupinska. 

 

Sredstva: 

 magnet, 

 plastičen avtomobilček, 

 železen avtomobilček, 

 igrača z magnetom, 

 lego kocka, 

 lesena žival. 

 

Analiza dejavnosti: 

Sodelovalo je 24 otrok. Razdelila sem jih v 5 skupin po 4. Pred dejavnostjo sem jih vprašala, 

kaj mislijo, katera izmed igrač se bo gibala s pomočjo magneta. 
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Tabela 1: Odgovori otrok na vprašanje katera izmed igrač se bo gibala s pomočjo 

magneta. 

Igrača Železen 

avtomobilček 

Plastičen 

avtomobilček 

Polžek z 

magnetom 

Lego kocka Lesena žival 

Število otrok 20 14 19 5 7 

 

Po dejavnostih so ugotovili, da se s pomočjo magneta gibljeta le železni avtomobilček in 

polžek z magnetom. 

 

Komentarji otrok: 

 gibajo se zaradi magneta, 

 potem ima magnet silo, 

 ta sila je sila magneta, 

 zaradi magnetka se gibajo igrače, ki so železni pa imajo magnetke, 

 zelo hitro se gibajo, 

 igrače so se res hitro gibale, 

 plastične igrače pa tudi lesene se ne bodo gibale. 

 

Otroci so ugotovili, da se zaradi magneta gibljejo igrače, ki so železne ali vsebujejo magnet. 

Gibanje igrač je zelo hitro, nanje pa vpliva magnetna sila. 

 

 

Slika 6: Hitro gibanje magneta in igrače z magnetom 
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Slika 7: Gibanje igrač z magnetom 

 

Gibanje igrač v igralnici in nato v posodi z vodo 

 

Potek dejavnosti: 

Ker smo eko vrtec, imamo v igralnicah veliko igrač iz odpadnega materiala. Ena izmed njih je 

tudi naša hobotnica Plovka. Narejena je iz plastenke, lesenih palčk in elastike, ki jo je treba 

zavrteti, da hobotnica pleše. Poleg hobotnice sem uporabila še vrtavke. 

 

Otroci so prvič videli, kako igrača pleše v vodi. Pripravila sem posodo z vodo in vanjo so 

položili igračo. Opazovali so, kaj se dogaja, kako hobotnica pleše v vodi in kaj vpliva na 

njeno gibanje ter če se gibanje na suhi površini razlikuje od gibanja v vodi. Enako so naredili 

z vrtavko. 

 

Dejavnost je bila namenjena temu, da so otroci opazovali gibanje na suhem in v vodi ter so 

bili pozorni na silo, ki povzroča gibanja. Zanimalo me je, ali bodo ugotovili, da sila vode 

zavira gibanje in da je gibanje na suhem drugačno kot gibanje igrač v vodi.  
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Slika 8: Hobotnica Plovka 

 

Cilji: 

 primerjava različnih gibanj, 

 otroci spoznavajo silo upora, 

 spoznavanje, kako voda vpliva na gibanje igrač. 

 

Uporabljene metode: 

Za dejavnost sem uporabila metode eksperimenta, opazovanja in primerjave. 

 

Vsak otrok je poskus opravil individualno. Opazoval je, kaj se s hobotnico dogaja. Otroci so 

morali biti pozorni na gibanje igrače na ravni ploskvi in gibanje igrače v vodi. Le tako so 

lahko primerjali dve različni vrsti gibanja igrače. 

 

Oblika dela:  

 skupinska. 
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Sredstva: 

 igrača iz plastenke, 

 posoda z vodo. 

 

Analiza dejavnosti: 

Otroci so na suhi in ravni podlagi sprva zavrteli hobotnico Plovko, nato so jo zavrteli še v 

posodi z vodo. Opazovali so, kaj se dogaja.  

 

Komentarji otrok: 

 na suhem je hitrejša, 

 voda šprica, k se vrti igrača, 

 nanjo tudi deluje sila naše roke, ko jo zavrtimo, da pleše, 

 po vodi pleše po celi posodi. 

 

Otroke je zanimalo, kakšna sila deluje v vodi. Povedala sem jim, da v vodi na Plovko deluje 

sila upora. Ugotovili so, da se igrača vrti počasneje in da jo upočasnjuje voda. Kljub vodi pa 

še vedno pleše in škropi vodo vse naokoli. 

 

Dejavnost smo ponovili z vrtavko. 

 

Komentarji otrok: 

 ta tudi šprica v vodi, 

 sam je hitrejša v igralnici, 

 Plovka je bila tudi bolj počasna v vodi, 

 ko jo zavrtimo, nanjo deluje sila naše roke, 

 voda jima nagaja, pol sta pa bl počasnje, 

 se pravi, da v vodi nanjo deluje tudi sila upora. 

 

Otroci so ugotovili, da v vodi na igrače deluje dodatna sila. Povedala sem jim, da je to sila 

upora. V vodi se igrači gibljeta počasneje, saj ju sila upora vode upočasnjuje. Vrtavka se je 

kljub vodi vrtela po celi posodi. Ugotovili so, da je v vodi počasnejša, saj jo voda 

upočasnjuje. 
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Slika 9: Gibanje vrtavke v igralnici 

 

 

Slika 10: Gibanje hobotnice Plovke v vodi 
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Slika 11: Gibanje vrtavke v vodi 

 

Spoznavanje električne sile s pomočjo balona 

 

Potek dejavnosti:  

Otroci so dejavnost izvedli v paru. Balon so drgnili ob oblačila in ga postavili v bližino las 

svojega partnerja. Dejavnost so ponovili na lutki z volno. Opazovali so, kaj se dogaja z 

balonom, lasmi in volno. Pri tej dejavnosti me je zanimalo, če bodo vedeli, da je balon 

naelektren, ker so ga drgnili ob svoja oblačila, in da na gibanje las ter volne vpliva električna 

sila. 

 

Cilji: 

 otroci spoznavajo električno silo, 

 spodbujanje otrok k opazovanju. 

 

Za dejavnost sem uporabila metode eksperimenta, opazovanja in samostojnega dela ter dela v 

paru. 

 

Otroci so dejavnost izvedli v parih. Pri dejavnosti so uporabljali balon in lutko z volno. 
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Analiza dejavnosti: 

V vrtcu je bilo 15 otrok, zato sem bila z enim izmed njih jaz v paru. Balon so drgnili ob svoja 

oblačila in ga postavili k lasem. Lasje so se dvignili. Isto navodilo so imeli pri lutki z volno. 

Balon je počasneje dvignil volno kot njihove lase. 

 

Izjave otrok: 

 lej, k je balon električen, tko k mami prav, da je doma glavnik, 

 tuki je pa igrača kriva, da se stvari premikajo, 

 ja, ker smo balon drgnili ob oblačila, je nastala elektrika, potem pa je dvigla naše laske 

pa volno, 

 to je tko k glavnik k dvigne moje lase, 

 električen je zdej balon, pol je sila električna, zato pa so šli lasi gor, 

 lasje grejo hitr gor, 

 volna traja mal del, da skoč gor do balona, 

 balon, k je naelektren, je tist, ki povzroča, da se lasi pa volna gibajo. 

 

Otroci so ugotovili, da naelektren balon povzroča, da se volna in lasje gibajo. Ugotovili so 

tudi, da električna sila povzroča gibanje. Večina otrok je dejavnost asociirala z glavnikom. Če 

je glavnik naelektren, se nam lasje dvignejo. Ugotovili so tudi, da pri tem poskusu igrača 

povzroča gibanje, a le zato, ker je naelektrena. Balon, ki sta ga naelektrila, sta dva otroka 

postavila k avtomobilčku, a se ni premaknil. Pri lutki so se dvignili lasje (volna), igrača pa se 

ni premaknila.  

 

 

Slika 12: Gibanje las s pomočjo naelektrenega balona 
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Slika 13: Gibanje volne na lutki s pomočjo naelektrenega balona 

 

4.8 Analiza in primerjava odgovorov pred dejavnostmi in po njih 

 

Pred dejavnostmi otroci niso vedeli veliko o tem, kaj vpliva na gibanje igrač in kaj je sila. Že 

med dejavnostmi so me presenetili z odgovori, opažanji in komentarji. Vedeli so, da sila 

vpliva na gibanje, in skupaj smo ugotovili, ali pa so do spoznanja prišli celo sami, katera sila 

povzroča gibanje določene igrače in na kakšen način.  

 

Otroci so pokazali veliko zanimanja in vsi so sodelovali pri dejavnostih. Tekmovali so, kdo 

lahko napravi poskus prvi, in tako sem vedela, da jih dejavnosti zanimajo in želijo raziskovati 

še naprej. Razumeli so, kaj je sila in kako vpliva na gibanje. 

 

Z vsako dejavnostjo so bolj osvajali pojem sila. Tudi po končanih dejavnostih so vedeli, kaj in 

kako vpliva na gibanje igrač, kaj je sila, da sila omogoča gibanje, da se zaradi sile gibamo mi 

sami, živali, rastline in seveda tudi igrače. Njihove odgovore pred dejavnostmi in po njih bom 

predstavila v nadaljevanju. 
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4.9 Analiza in interpretacija rezultatov pred dejavnostmi in po njih 

 

Prikaz rezultatov in primerjava: 

 

 

Graf 1: Kakšne vrste gibanja poznamo? 

 

Graf 1: Pred dejavnostjo je 42 % otrok odgovorilo, da je vrsta gibanja hoja, 50 %, da je vrsta 

gibanja tek, in 8 %, da je gibanje tudi plavanje. 

 

Po dejavnostih se je stanje spremenilo. Da je vrsta gibanja hoja, je odgovorilo 92 % otrok, 

100 % je odgovorilo, da je vrsta gibanja tudi tek, in 83 %, da je gibanje tudi plavanje.  

 

Vsi otroci so pred dejavnostmi in po njih naštevali le omenjene tri vrste gibanja. 

 

 

Graf 2: Ali se ljudje, živali gibajo? 
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Graf 2: Na vprašanje, ali se ljudje in živali gibajo, je 87,5 % otrok odgovorilo z da, 12,5 % 

otrok pa z ne. 

 

Po končanih dejavnostih so vsi otroci odgovorili z da in s tem dosegli 100 %. 

 

Graf 2 prikazuje, da vsi otroci po dejavnostih vedo, da se ljudje in živali gibajo. 

 

 

Graf 3: Ali se rastline gibajo? 

 

Graf 3: Na vprašanje, ali se rastline gibajo, je 42 % otrok odgovorilo z da in 58 % z ne.  

 

Po dejavnostih je 92 % otrok odgovorilo z da, 8 % otrok pa je na vprašanje, ali se rastline 

gibajo, odgovorilo z ne. 

 

Graf 3 prikazuje, da skoraj vsi otroci po dejavnostih vedo, da se tudi rastline gibajo. 
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Graf 4: Ali se igrače gibajo? 

 

Graf 4: Na vprašanje, ali se igrače gibajo, je 42 % otrok odgovorilo z da, 58 % pa jih je 

odgovorilo z ne.  

 

Po končanih dejavnostih je 92 % otrok odgovorilo z da, 8 % otrok pa je na vprašanje še vedno 

odgovorilo z ne.  

 

Graf 4 prikazuje, da večina otrok po dejavnostih ve, da se igrače gibajo. Pred dejavnostmi je 

večina otrok na vprašanje, ali se igrače gibajo, odgovorila z ne. 

 

 

Graf 5: Kako se igrače gibajo? 
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Graf 5: Na vprašanje, kako se igrače gibajo, je pred dejavnostmi 43 % otrok odgovorilo, da se 

igrače gibajo, če se kotalijo. Da se igrače gibajo, če jih potisnemo, je odgovorilo 33 %, 16 % 

otrok je odgovorilo, da se igrače gibajo, če jih vržemo, in 8 % otrok je odgovorilo, da se 

igrače ne gibajo. 

 

Po dejavnostih je na vprašanje, kako se igrače gibajo, 100 % otrok odgovorilo, da se igrače 

gibajo, če jih potisnemo, če jih vržemo in če nanje deluje sila. Naštevali so več različnih 

odgovorov. Povedali so, da se igrače gibajo, če se kotalijo, če jih potiskamo in če jih vržemo 

po tleh, v zrak itd. ter če nanje deluje sila. 

 

 

Graf 6: Kaj potrebujemo za gibanje? 

 

Graf 6: Na vprašanje, kaj potrebujemo za gibanje, je pred dejavnostmi 62,5 % otrok 

odgovorilo, da za gibanje potrebujemo hrano, 21 % je odgovorilo vodo in 16,5 % otrok je 

odgovorilo, da za gibanje potrebujemo moč. 

 

Po dejavnostih je 100 % otrok odgovorilo, da za gibanje potrebujemo silo. 

 

Graf 6 prikazuje, da so bile dejavnosti uspešne in da so vsi otroci osvojili pojem sila. 
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Graf 7: Kaj igrače potrebujejo za gibanje? 

 

Graf 7: Na vprašanje, kaj potrebujejo igrače za gibanje, je pred dejavnostmi 67 % otrok 

odgovorilo, da potrebujejo hitrost, 4 % jih je odgovorilo, da za gibanje potrebujejo klanec, 

12 % jih je odgovorilo kolesa in 17 % otrok je odgovorilo, da za gibanje igrače potrebujejo 

elektriko in baterije. 

 

Po dejavnostih je na vprašanje, kaj potrebujejo igrače za gibanje, 17 % otrok odgovorilo 

hitrost, 8 % elektriko in baterije, 75 % otrok pa je odgovorilo, da igrače za gibanje potrebujejo 

silo. 

 

 

Graf 8: Kaj je sila? 
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Graf 8: Pred dejavnostmi je na vprašanje, kaj je sila, 8 % otrok odgovorilo, da je sila nekaj, 

kar nas naredi težke, 42 % jih je odgovorilo, da je sila, če se v nekaj siliš, 50 % pa jih je 

odgovorilo, da je sila, če je nekdo agresiven. 

 

Po končanih dejavnostih je na vprašanje, kaj je sila, 8 % otrok odgovorilo, da je sila, če se v 

nekaj siliš, 92 % pa jih je odgovorilo, da sila omogoča oziroma vpliva na gibanje. 

 

Graf 8 prikazuje, da večina otrok ve, kaj je sila in da sila vpliva na gibanje. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu sem raziskovala vedenje otrok o gibanju in vzrokih zanj. Sprva niso 

vedeli, kaj vpliva na gibanje in kaj zanj potrebujemo. Niso vedeli, kaj je sila. Tudi pri 

prepoznavanju gibanja, vprašanju, ali se ljudje, živali, rastline in igrače gibajo, so imeli 

težave. Na vprašanje, kako se igrače gibajo, so v večini odgovorili, da se gibajo, če jih 

vržemo, kotalimo, potisnemo, ali pa, da se sploh ne gibajo. Tudi na ostala vprašanja o gibanju 

na splošno in gibanju igrač, nihče izmed otrok ni vedel, da za gibanje potrebujemo silo. Na 

podlagi njihovih odgovorov sem sestavila dejavnosti za spoznavanje različnih sil. Otroci so 

med dejavnostmi ozavestili, da sile vplivajo na gibanje igrač. Spoznali so, da poznamo 

različne sile, ki različno vplivajo na gibanje igrač. Spoznali so silo roke, silo teže, magnetno 

silo, silo upora in električno silo. Otroci so vse pojme osvojili. 

 

Pri poskusih so tekmovali, kdo bo prvi. Bili so motivirani, kazali so zanimanje. Po vsakem 

poskusu so bili bolj vedoželjni. Dejavnosti so jih zabavale, saj sem izhajala iz njihovega 

zanimanja. Po končanih dejavnostih so na anketna vprašanja odgovarjali ponovno in njihovi 

odgovori so bili v večini pravilni. 

 

Menim, da so se otroci naučili veliko novih, zanimivih stvari. Osvojili so pojem sila na 

konkretnih primerih. Vedo, kaj vpliva na gibanje igrač, vedo, da poznamo različne sile. Še 

vedno me sprašujejo, kdaj bomo spet izvajali dejavnosti in spoznali še več sil, ki vplivajo na 

gibanje igrač. Po njihovem zanimanju mislim, da so jim bile dejavnosti zanimive in da so 

pridobili ogromno novega znanja. Tudi osebno sem zelo zadovoljna z rezultati in njihovim 

navdušenjem nad dejavnostmi. Menim, da lahko otroci osvojijo marsikatero stvar, če jim je 

predstavljena na razumljiv način.  

 

Pred dejavnostmi so otroci povedali, da za gibanje potrebujemo hrano, vodo in moč, po 

dejavnostih pa so vsi vedeli, da za gibanje potrebujemo silo. Otroci imajo seveda prav, da za 

gibanje potrebujemo hrano, vodo in moč. Ozavestili so, da so pri živih bitjih hrana, voda in 

moč pogoji za izvajanje sile. Pri ostalih objektih, na primer igračah, pa delujemo s silo od 

zunaj mi. 

 



37 

6 LITERATURA IN VIRI 

 

 Ardley, N. (1994). Leksikon znanosti. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga. 

 Bahovec, E., Bregar, K. G., Čas, M., Domicelj, M., Saje-Hribar, N., Japelj, B., … 

Vrščaj, D. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport. 

 Cherfas J., Hart-Davis A., Palmer D. (2009). Science: The definitive visual guide. 

London: Darling Kindersley Limited.  

 Denac, O., Japelj Pavešić, B., Kovač, M., Kranjc, S., Krnel, D., Kroflič, R., … Vrlič, 

T. (2001). Otrok v vrtcu: priročnik h kurikulu za vrtce. Ljubljana: Založba Obzorja. 

 Dobra igrača. (b. d.). Pridobljeno s 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Dobra%20igra%C4%8Da.pdf 

 Ferbar, J. in Plevnik, F. (1997). Fizika za osmi razred. Ljubljana: DZS. 

 Ferbar, J. in Walpole, B. (1991). Veselje z znanostjo. Murska Sobota: ZGP Pomurski 

tisk 

 Fotografije in opisi didaktičnih iger in igrač za predšolsko stopnjo in razredni pouk od 

1. do 3. razreda. (b. d.). Pridobljeno s http://www.pef.uni-

lj.si/gorani/igre_in_igrace.html  

 Fizika 8, Upor. Pridobljeno s https://eucbeniki.sio.si/fizika8/156/index3.html 

 Gostinčar Blagotinšek, A. (2004). Gibanje. Naravoslovna solnica, 8(3), 11–16. 

 Grabec, I. (2003). Predavanja iz fizike. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo. 

 Hammond, R. (2006). Ali čutiš silo? Murska Sobota: Pomurska založba. 

 Hribar M., Kocijančič S., Likar A., Oblak S., Pajk B., Peteuna V., Razpet N., Roblek 

B., Tomažič F., Trampuš M. (1992). Fizika, Mehanika. Ljubljana: Didakta. 

 Hribar, M. (1991). Mehanika. Gradivo za učence 1. letnika. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo in šport. 

 Johnson, K. (1996). Fizika. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

 Kladnik r. (2002). Gibanje, sila, snov, Fizika za srednješolce 1. Ljubljana DZS, d.d. 

 Klasifikacija igrač. (b. d.). Pridobljeno s http://www.mklj.si/klasifikacija-igrac 

 Krnel, D. (1993). Zgodnje učenje naravoslovja. Ljubljana: DZS. 

 Labinowicz, E. (2010). Izvirni Piaget. Ljubljana: DZS. 

 Oxlade, C., Wertheim, C. in Stockley, C. (1990). Slikovni pojmovnik fizika. Ljubljana: 

Tehniška založba Slovenije. 

http://www.pef.uni-lj.si/gorani/igre_in_igrace.html
http://www.pef.uni-lj.si/gorani/igre_in_igrace.html
http://www.mklj.si/klasifikacija-igrac


38 

 Pople, S. (1992). Naravoslovje fizika. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

 Taylor, K. (1994). Gibanje. Ljubljana: DZS, d.d. 

 Woolfolk, A. (2002). Pedagoška psihologija. Ljubljana: Educy. 


