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POVZETEK: 
 

V diplomski nalogi sem se v teoretičnem delu posvetila razvoju intuitivnih in napačnih 

pojmovanj otrok ter predstav otrok glede sprememb vode in kroţenju vode v naravi. Opisala sem 

raziskave drugih avtorjev, ki so v svojem delu opisovali predstave otrok glede izhlapevanja, 

kondenzacije ter kroţenja vode. Povzela sem teorijo razvoja mišljenja po Piagetu in opisala 

kognitivni ter socialno kognitivni konflikt kot strategijo zgodnjega učenja v naravoslovju. Del 

diplomske naloge sem posvetila naravoslovju v vrtcu in opisala pomen konstruktivizma v 

začetnem naravoslovju, ki temelji na Piagetovih načelih asimilacije, akomodacije in 

uravnoteţenja. 

 

V empiričnem delu diplomske naloge sem predstavila raziskavo, ki sem jo izvedla s petnajstimi 

otroki starimi 5–6 let. Z otroki sem izvedla polstrukturiran intervju, s katerim sem preverjala 

njihove predstave glede kroţenja vode v naravi. Z otroki sem nato izvajala eksperimente,prek 

katerih so otroci lahko spoznavali izhlapevanje, kondenzacijo in kroţenje vode.Na koncu pa sem 

z njimi ponovno opravila intervju ter primerjala njihove odgovore in razumevanje pred in po 

končanih dejavnostih. Rezultati raziskave na vzorcu otrok so pokazali:čeprav otroci vedo, da 

voda v naravi kroţi, se je s poskusi skoraj polovici otrok izboljšalo razumevanje procesa 

izhlapevanja vode.Otroci pa niso razumeli kondenzacije in reverzibilnosti procesa izhlapevanja, 

kar je dejansko potrebno za razumevanje procesa kroţenja vode. 

 

Ključne besede: Jean Piaget, teorija razvoja mišljenja, konstruktivizem, kognitivni konflikt, 

intuitivni pojmi, napačne predstave, naravoslovje, izhlapevanje, kondenzacija, kroţenje vode 
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ABSTRACT: 
 

In the theoretical part of my thesis I focused on children’s intuitive and false comprehension of 

water modifications and water circulation in the nature. I have described research of other 

distinguished authors that wrote about children’s idea of evaporation, condensation and water 

circulation. I have summarized Piaget’s cognitive evolution theory and described socially 

cognitive conflict as an early learning strategy in natural sciences. Part of my thesis is dedicated 

to natural sciences in kindergarten; I write about the role of constructivism in early natural 

sciences that is based on Piaget’s principles of assimilation, accommodation and equilibration. 

 

In the empirical part of my thesis I introduced a study on 15 children aged 5 – 6 years. I used a 

half-structured interview to test children’s idea of water circulation in nature. Using 6 different 

demonstrations I have then presented to them processes of evaporation, condensation and water 

circulation. Then I repeated the same interview and compared answers before and after 

demonstrations. The results have shown that although children are aware of water circulation in 

nature, almost half of them understood water circulation better afterwards. However, they failed 

to understand process of condensation as well as reversibility of evaporation that are crucial to 

fully understand process of water circulation. 

 

Keywords: Jean Piaget, cognition evolution theory, constructivism, cognitive conflict, intuitive 

terms, false ideas, natural sciences, evaporation, condensation, water circulation 
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I. TEORETIČNI DEL: 

 

1 UVOD 

 

Neposredne dejavnosti otrok so potrebne za razumevanje pojavov v naravi, dejavnosti in razvoj 

mišljenja so tesno povezani. S primernimi dejavnostmi lahko naravoslovne postopke razvijamo 

in hkrati s tem otrokom pribliţamo tudi pojave, o katerih ţe imajo nekaj izkušenj in tudi razlage 

zanje. Tako za učitelje kot za otroke je pomembno odkrivanje otroških zamisli, še preden se 

otroci seznanijo z novo vsebino, saj bo le tako učitelj lahko navezal novo snov na predhodna 

pojmovanja otrok (povz. po Krnel, 1993, str. 44). To otroke prisili, da razmislijo in pretehtajo 

svoje zamisli ali pa začnejo iskati odgovor na vprašanje, ga skušajo osmisliti, izraziti (prav tam). 

Krnel (1993, str. 9) pravi, da trdna struktura znanja nastane, če temelji na osnovnih pojmih. Od 

tod izhaja potreba po upoštevanju prejšnjega znanja ali odkrivanju začetnih intuitivnih pojmov 

pred uvajanjem novih (Krnel, 1987; Glaţar, Kornhauser, 1990; povz. po Krnel, 1993, str. 9). 

 

Nekaj raziskav o razumevanju kroţenja vode v naravi pri mlajših otrocih je bilo ţe narejenih. 

Watt in Russell (1990) sta v svoji raziskavi o izhlapevanju in kondenzaciji raziskovala izkušnje 

in ideje otrok o tej temi. Odkrito je zaporedje stopenj pri razumevanju izhlapevanja in 

pribliţno časovno zaporedje razumevanja prehodov stanj snovi od taljenja do izhlapevanja in od 

strjevanja do kondenzacije. Očitno otroci teţko dojamejo dejstvo, da so hlapi vode ves čas 

prisotni v zraku. To zahteva višjo stopnjo abstrakcije (Krnel, 1993: 38). Sposobnosti, vezane na 

razlago naravoslovnih pojmov in tvorjenje novih pojmov, so tesno povezane z razvojem 

razumevanja vzročnosti. Razlage so močno odvisne od pojavov, ki jih otroci opazujejo (Krnel, 

1993: 16).  

 

Raziskave kaţejo, da imajo mlajši otroci teţave z razumevanjem procesa izhlapevanja in 

kondenzacije. Hadzigeorgiou (2015, str. 74) pravi, da si mlajši otroci, med 4. in 6. letom, 

predvsem pa otroci med 4. in 5. letom, predstavljajo pojav izhlapevanja kot nekaj »magičnega«; 

menijo, da voda ob izhlapevanju izgine, ne znajo pa razloţiti, zakaj. Otroci po 7. ali 8. letu 

starosti pravijo, da voda pri izhlapevanju »nekam gre«, menja mesto, se premesti.Avtorja Russel 
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in Watt pri raziskovanju razumevanja otrok glede izhlapevanja opisujeta ideje otrok, ki so 

odgovarjali, da je »voda izhlapela in šla dol«, da je »izginila«, da jo je sonce »posušilo«, da se je 

voda »izsušila in šla v sonce« ipd. (povz. po Russel in Watt, 1990, str. 12–18). Hadzigeorgiou 

(2015, str. 74) navaja različne avtorje, ki pravijo, da večina 7–9 letnih otrok misli, da voda ob 

sušenju pronica v trdne objekte. Pri pribliţno devetih letih pa otroci odgovarjajo, da voda izhlapi 

– se spremeni v nevidne vodne hlape. Ta sprememba je povezana tudi s sposobnostjo 

razumevanja obstoja zraka v prostoru. 

 

2 VODA 

 

Voda je spojina vodika in kisika ali drugače rečeno – vodikov oksid. Pri reakciji vodika s 

kisikom nastane vodna para in veliko energije. Ob ohlajanju vodnih hlapov prehaja v tekočino, ki 

z nadaljnjim ohlajanjem zmrzne. Led nastane pri 0 °C (273 K), če je voda kemijsko čista. Voda 

zavre pri 100 °C (373 K) in tlaku 101,5 kPa (Kobal, 1994, str. 117). 

 

Slika 1: Molekula vode 

(pridobljeno s strani: http://3.bp.blogspot.com/-

KmpA36ktvpE/UPWPILWvyoI/AAAAAAAAAA8/EOofGxktouw/s1600/H2O.jpg) 

 

Voda na zraku izhlapeva, temu pojavu rečemo tudi evaporacija. Voda se zadrţuje v ozračju v 

obliki vodnih hlapov. Ko je veliko vodnih hlapov v ozračju, rečemo, da je vlaga v zraku. Ko se 

vlaga v ozračju ohlaja, se tvorijo zelo drobne vodne kapljice, ki ostajajo v ozračju v obliki 

oblakov ali megle (povz. po Wenham, 2005, str. 146). 
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Kolar (1992, str. 56) pravi, da je izhlapevanje v zmernih klimatskih območjih zelo odvisno od 

temperature zraka, pozimi je izhlapevanje slabo, nato z letnimi časi hitro narašča in je v toplejših 

poletnih mesecih močno, nato pa spet upada. Tudi veter je pomemben dejavnik pri hitrosti 

izhlapevanja vode, saj je odvisna od temperature zraka, ki ga prinese veter; če je zrak hladnejši, 

je izhlapevanje počasnejše in obratno, če je zrak toplejši, je vrednost izhlapevanja višja (prav 

tam). 

 

Na kopnem poteka izhlapevanje tudi na področju ţive narave, temu pojavu rečemo transpiracija, 

posebej pomembno je izhlapevanje rastlin (Kolar idr. 1992, str. 56).  

 

Zemljo med drugim imenujemo tudi Modri planet, ker ima v primerjavi z drugimi planeti našega 

osončja zelo veliko vode. Pribliţno 70,8 % (od tega 97 % morske vode in 3 % sladke vode) 

Zemljinega površja sestavlja voda, le 29,2 % pa kopno (pridobljeno s strani: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera).  

 

Zemljino hidrosfero sestavljajo predvsem oceani, hidrosfera pa zajema tudi 

vsa morja, jezera, reke in podzemne vode. Globina oceanov v povprečju doseţe 3794 m, kar je 

petkrat več od povprečne celinske višine (pridobljeno s strani: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera). 

 

Hidrosfera so celotne zaloge vode naZemlji in se skozi razvoj človeka ni spreminjala, lahko bi 

rekli, da še vedno pijemo isto vodo, kot so jo pili ţe davno izumrli dinozavri. Celotna količina 

vode v hidrosferi zajema 1,4 × 10
18

 m
3
, razporejena je v morjih, na celinah, kot kontinentalna in 

v ozračju kot atmosferska voda.  Kar 97,3 %. vode na Zemlji je v oceanih, preostanek pa 

predstavlja kontinentalna voda, ki jo je največ v ledenikih(pridobljeno s strani: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera). 

 

Največ kontinentalnih zalog vode predstavljajo ledeniki, ki jim sledijo zaloge podtalnice. Večji 

del podtalnice je enakomerno porazdeljen v dve coni, globlje od 800 m in višje od 800 m 

(pridobljeno s strani: https://sl.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera). 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Morska_voda
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sladka_voda&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ocean
https://sl.wikipedia.org/wiki/Morje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jezero
https://sl.wikipedia.org/wiki/Reka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Podtalnica
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=3794_(%C5%A1tevilo)&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Meter
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zemlja
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Morje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Celine
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ledenik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera
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Poleg kontinentalne vode sta v oceanih dve veliki nahajališči sladke vode; v polarnem 

ledu Arktike in Antarktike, kar predstavlja skoraj 2 % celotnih zalog hidrosferske vode, kar je 

zelo pomembno. Porazdelitev hidrosferske vode na različna področja Zemlje se je skozi 

zgodovino spreminjala. V zadnjih dveh milijonih let se je led na zemeljskih tečajih periodično 

talil in ponovno nastajal. Če bi se ledeniki na Arktiki in Antarktiki dokončno stalili, bi se morska 

gladina povečala za pribliţno 60 m, kar bi povzročilo poplavo velike površine kontinentov. V 

ledeni dobi se je morska gladina zniţala za pribliţno 140 m, kar je povzročilo dolga sušna 

obdobja, poplave … (pridobljeno s strani: https://sl.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera).  

 

Voda je ţivljenjsko pomembna za vsa ţiva bitja na Zemlji. Vsak dan človek izgubi okoli 2,5 litra 

vode. Večino jo izloči v obliki urina, znoja ali pri dihanju. Izgubljeno vodo nadoknadi s pitjem 

tekočin in s hrano (Kobal, 1994, str. 113, 115).  

 

2.1 AGREGATNA STANJA VODE 

 

Snov je lahko trdna (oznaka s), tekoča (oznaka l) ali plinasta (oznaka g). S segrevanjem ali 

ohlajanjem zvišujemo ali zniţujemo energijo molekul oziroma drugih sestavnih delov neke 

snovi. Kinetična energija ni enaka pri vseh sestavnih delcih določene snovi (pridobljeno s strani: 

http://www.primavoda.si/vse-o-vodi/agregatno-stanje). 

 

Med delci snovi obstajajo privlačne ali odbojne sile. V ledu so molekule med seboj povezane v 

urejeno strukturo, v vsaki smeri je razporeditev enaka. Molekule ne mirujejo, temveč nihajo. Če 

kos ledu segrevamo ali pustimo dalj časa na sobni temperaturi, se začne taliti. Molekule v tekoči 

vodi imajo dovolj energije, da se gibljejo. V tekoči vodi razporeditev molekul ni več stalna, saj 

zavzame tako obliko, ki ji je na razpolago. To pomeni, da so tudi privlačne sile med molekulami 

tekoče vode šibkejše. Pri nadaljnjem segrevanju vode nastane vodna para. Privlačne sile med 

molekulami vode v pari so šibke, saj so molekule medsebojno oddaljene, gibljejo pa se zelo hitro 

(povz. po Kobal, 1994, str. 55). 

 

Posebnost vode je, da se pri običajnih temperaturah na Zemlji pojavlja v vseh treh agregatnih 

stanjih – tekočem, trdnem in plinastem. Sprememba agregatnega stanja vode je povezana z 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Arktika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Antarktika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera
http://www.primavoda.si/vse-o-vodi/agregatno-stanje
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oddajanjem ali sprejemanjem energije. Če led segrevamo, se tali, če nastalo vodo še nadalje 

ogrevamo do vrelišča, ta hlapi in nato zavre, pri čemer nastane para. Pri ohlajanju pare le-ta 

kondenzira, nastane tekoča voda, ki z nadaljnjim ohlajanjem pod ledišče zmrzne (pridobljeno s 

strani: http://www.primavoda.si/vse-o-vodi/agregatno-stanje). 

 

Nekatere molekule v tekoči vodi imajo v določenem trenutku več energije in zato tekočina 

prehaja v plinsko stanje. Če povišamo temperaturo, dobi mnogo več molekul energijo za prehod 

v plinasto stanje. Izhlapevanje vedno poteka samo na površini tekoče vode, pri vrelišču vode pa 

prehajajo molekule iz tekočega v plinasto agregatno stanje v vsej njeni prostornini (Kobal, 1994, 

str. 57). 

 

Slika 2: Prehodi med agregatnimi stanji 

(pridobljeno s strani: http://ekemija.osbos.si/e-gradivo/2-sklop/agregatna_stanja_vode.html)  

Voda spada med neţive dejavnike, ki skupaj z ţivimi dejavniki in energijo sestavljajo ekosistem. 

Podnebje je najpomembnejši zunanji dejavnik, ki vpliva na ekosistem, saj je od količine padavin 

in temperature odvisno, koliko vode je v njem. 

 

Ekosistem predstavlja veliko različnih ţivljenjskih okolij, kot so jezera, ribniki, oceani, puščave 

in gozdovi. Začne se s proizvajalci, nadaljuje z uporabniki in konča z razkrojevalci, ki odmrle 

rastline, ţivali ter njihove izločke spremenijo v ogljikov dioksid, vodo in minerale. Tako se 

celoten cikel ponovi (pridobljeno s strani: http://www.primavoda.si/vse-o-vodi/ekosistem). 

 

Voda je tudi topilo, ki raztaplja več snovi kot katerokoli drugo topilo. Topi trdne, tekoče in 

plinaste snovi. Kot topilo deluje tudi v našem telesu, saj vse biokemične reakcije potekajo v 

vodnih raztopinah. Voda je hkrati transportni medij za prenos hranil in kisika do celic ter 

http://www.primavoda.si/vse-o-vodi/agregatno-stanje
http://ekemija.osbos.si/e-gradivo/2-sklop/agregatna_stanja_vode.html
http://www.primavoda.si/vse-o-vodi/ekosistem
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odstranjevanje odpadnih snovi presnove. Topnost snovi v vodi je odvisna predvsem od vrste 

snovi in temperature. Ker je voda polarno topilo, se v njej dobro raztapljajo polarne in ionske 

snovi, npr. kuhinjska sol, slabo topne pa so nepolarne snovi, kot so npr. maščobe in olja 

(pridobljeno s strani: http://www.primavoda.si/vse-o-vodi/voda-kot-topilo). 

 

2.2 KROŢENJE VODE V NARAVI 

 

Voda v naravi neprestano kroţi. S pomočjo sončne energije voda prehaja v ozračje v obliki 

vodnih hlapov. Izhlapeva iz ledenikov, oceanov, rek in jezer, prav tako pa jo izločajo v ozračje 

vsa ţiva bitja pri dihanju. Največ vode preide v ozračje pri izhlapevanju vode iz oceanov. Vodni 

hlapi se s pomočjo gibanja zračnih mas dvigajo in ohlajajo, tako pride do kondenzacije vodnih 

hlapov v drobne kapljice, ki tvorijo oblake. Tam se drobne kapljice zdruţujejo v večje in padejo 

na Zemljo v obliki deţja, če pa se izhlapela voda še bolj ohladi, lahko pade na Zemljo kot sneg 

ali toča. V primeru, da padavine padejo naravnost v morje, je vodni krog ţe sklenjen, če pa 

padejo na zemljo, odtečejo v reke, potoke, jezera in se tako vračajo v morja, oceane, del vode 

ponikne skozi zemljo v podtalnico, porabljajo jo rastline, ţivali in ljudje. S tem pa se kroţenje 

vode v naravi sklene, natose ciklus ponovi (povz. po Kolar, 1992, str. 66; pridobljeno s strani: 

http://kemija.net/e-gradiva/kemija/2_2_viri_snovi/kroenje_vode.html, wikipedija).  

 

Atmosferska voda, to je voda, ki je v ozračju, je zelo pomemben dejavnik vremenskih razmer na 

Zemlji, saj vpliva na sestavo zračnih mas, ki odločajo o vremenu ter o pravilnem kroţenju vode 

(povz. po Kolar, 1992, str. 66). 

 

Če bi vsa voda iz atmosfere »padla« na površino Zemlje, bi deţevalo le nekaj ur. To pa se ne 

zgodi zaradi morij, iz katerih voda stalno izhlapeva (Kobal, 1994, str. 117). 

 

http://www.primavoda.si/vse-o-vodi/voda-kot-topilo
http://kemija.net/e-gradiva/kemija/2_2_viri_snovi/kroenje_vode.html
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Slika 3: Kroţenje vode v naravi 

(pridobljeno s strani: http://projekti.gimvic.org/2008/2a/voda/slike/krozenje.bmp) 

 

 

Slika 4: Kroţenje vode 

(pridobljeno s strani: http://kemija.net/e-

gradiva/gospodarjenje_z_odpadki/5_3_bioloska_predelava_odpadkov/33.gif) 

 

  

http://projekti.gimvic.org/2008/2a/voda/slike/krozenje.bmp
http://kemija.net/e-gradiva/gospodarjenje_z_odpadki/5_3_bioloska_predelava_odpadkov/33.gif
http://kemija.net/e-gradiva/gospodarjenje_z_odpadki/5_3_bioloska_predelava_odpadkov/33.gif
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3 NARAVOSLOVJE V VRTCU 

 

V Kurikulumu za vrtce je narava posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove 

sposobnosti za dejavno vključevanje v otrokovo fizično in druţbeno okolje ter ustvarjanje 

zdravega in varnega ţivljenjskega okolja in navad (Bahovec idr., 1999, str. 55). To področje v 

kurikulumu poudarja pridobivanje izkušenj z ţivimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v 

raziskovanju in odkrivanju. Področje postopno razvija naravoslovne pojme, naravoslovno 

mišljenje, sklepanje, zmoţnosti za uvidevanje in reševanje problemov, postavljanje hipotez, 

klasificiranja, iskanja ter povzemanja bistva in pomena ter oblikovanja konceptov. Ti procesi pri 

otroku potekajo nezavedno, vendar so hkrati osnovne znanstvene metode v naravoslovju (prav 

tam). 

 

Naravoslovje v vrtcu naj ne bi bilo samo usvajanje pojmov, ampak tudi njihovo diferenciranje, 

ne le posamični primeri v omejenem kontekstu, temveč povezovanje in posploševanje, seveda 

prilagojeno intelektualnim sposobnostim otrok. Otroci začnejo odkrivati, doţivljati in spoznavati 

okolje hkrati z razvojem lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem (Krnel, 2001, str. 

159). Učenje naravoslovja je zavestna dejavnost, ki vključuje specifične postopke za odkrivanje 

in potrjevanje zamisli. Zgodnje naravoslovje v vrtcu naj bi postavilo temelje kasnejšemu 

naravoslovju v šoli, cilj tega naj bi bil naravoslovno pismen posameznik, ki bi bil poleg 

temeljnih pojmov opremljen še s sposobnostmi za reševanje problemov in odkrivanje narave na 

logičen in znanstven način (Krnel, 2001, str. 160). 

 

Spoznavanje naravnega in grajenega okolja pri področju dejavnosti narava naj bi poleg 

naravoslovne pismenosti razvijalo tudi okoljsko pismenost. Neposreden stik z okoljem omogoča 

zavedanje vrednosti in ranljivosti okolja, razvija občutek za lepo in vredno v okolju, spoštovanje 

in občudovanje ter ţeljo po ohranjanju. Otroci naj bi postopno razvijali zavedanje o prepletenosti 

odnosov v okolju, posledicah človeških posegov v naravno okolje, svojo odgovornost do vseh 

ţivih bitij in skupne prihodnosti (Krnel, 2001, str. 160).  

 

Za prikaz pojavov se pri naravoslovju uporablja eksperiment, ki je lahko demonstracijski ali pa 

ga otroci izvajajo sami v skupinah, parih ali individualno. Eksperiment je kot metoda 
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objektivnega, zanesljivega in ponovljivega zbiranja podatkov in konkretnega prikaza nekega 

pojava uporaben ţe na predšolski stopnji. Pri snovanju eksperimenta v vrtcu je treba vnaprej 

določiti konstante, omejimo se le na eno spremenljivko, tako je mogoče primerjati zbrane 

podatke in izpeljati ţeleno zakonitost (Naravoslovje v teoriji in šolski praksi, Praktično delo pri 

pouku naravoslovja, str. 133). 

 

Razumevanje pojavov v naravi se razvija ob neposredni dejavnosti otrok. Vendar pa to ne 

pomeni, da bi morali otroci vso zakladnico človeškega znanja odkrivati od začetka. Nekatere 

zamisli so njihove, nekatere od drugih otrok ali od vzgojiteljice. Pomembno je zamisli soočiti z 

dejstvi, jih kritično preveriti in po potrebi spremeniti, če tako narekujejo ugotovitve. S tako 

zasnovanim naravoslovjem se bodo otroci pribliţevali pravi znanosti. Delovali in obnašali se 

bodo kot znanstveniki, le na njih primerni stopnji. Tudi znanstvenik začenja z lastnimi 

izkušnjami in znanjem, ki ga je pridobil preko drugih, s tem oblikuje domnevo, s katero skuša 

pojasniti nek pojav. Če se pridobljena dejstva ne ujemajo z domnevo in ne pomagajo rešiti 

zastavljenega vprašanja, lahko znanstvenik to preoblikuje ali pa poskuša drugače zasnovati 

preizkus. Po tej poti se domneve in zamisli postopoma spreminjajo in pribliţujejo dosegljivim 

dokazom. Nastajajo teorije kot posplošene in uveljavljene razlage širšega področja pojavov. 

Uporabna zamisel vedno povezuje razmišljanje – teorijo in dejstva. S spreminjanjem obeh, torej 

tako teorije kot dejstev, nastaja znanost (Krnel, 2001, str. 159).  

 

4 KONSTRUKTIVIZEM V ZAČETNEM NARAVOSLOVJU 

Konstruktivizem izraţa idejo, da smo ljudje tisti, ki določamo, gradimo svoje vedenje sami. To 

ni le odsev zunanjega sveta, temveč nastaja v dolgem procesu osebnih konstrukcij pojmov in 

razlag pojavov kot posledica interakcije s fizičnim in socialnim okoljem. Proces poteka od 

oblikovanja začetnih pojmov, pojma števila, pa do oblikovanja abstraktnih pojmov npr. pojmi o 

zgradbi snovi (Krnel, 1993, str. 9).  

 

Konstruktivizem po Piagetu temelji na načelih asimilacije, akomodacije in uravnoteţenja. Proces 

asimilacije označuje vključevanje novih izkušenj, novih znanj, v ţe obstoječe okvire. V procesu 

akomodacije se obstoječe strukture pod pritiskom novih spoznanj spreminjajo in bogatijo. Za 

doseganje višjih stopenj znanja in razumevanja pa je potrebno uravnoteţenje obeh procesov, 
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imenovano ekvilibracija. Na osnovi teh načel nastajajo logične strukture, ki si v razvoju 

stopenjsko in zakonito sledijo, od predoperativne stopnje prek stopnje konkretnih operacij do 

formalnih operacij – abstraktnega mišljenja (Labinowicz, 1989; povz. po Krnel, 1993, str. 9).  

 

Znanja torej ne sprejemamo od zunaj, temveč ga izgrajujemo, konstruiramo sami, z lastno 

aktivnostjo v procesu osmišljevanja svojih izkušenj (povz. po Marentič – Poţarnik, 2000, str. 

17). 

 

Krnel (1993, str. 9) pravi, da trdna struktura znanja nastane, če temelji na osnovnih pojmih. Od 

tod izhaja potreba po upoštevanju prejšnjega znanja ali odkrivanju začetnih intuitivnih pojmov 

pred uvajanjem novih (Krnel, 1987; Glaţar, Kornhauser, 1990; povz. po Krnel, 1993, str. 9). 

 

Tudi novejši raziskovalci, konstruktivisti, ki izhajajo iz teorije informacij, razlagajo nastajanje 

znanja kot dinamični proces vklapljanja novih informacij v obstoječe informacijske strukture 

(Resnick, Chi, 1989; povz. po Krnel, 1993, str. 9). Marentič – Poţarnik (2000, str. 17) pravi, da 

konstruktivistično usmerjeni teoretiki učenja menijo, da znanja v gotovi obliki ni mogoče »dati« 

niti od nekoga »sprejeti«, ampak ga mora posameznik ponovno zgraditi z lastno aktivnostjo. Na 

ta proces pa imajo velik vpliv ţe obstoječa, čeprav napačna in nepopolna naivna pojmovanja, ki 

jih imamo o svetu in pojavih.  

 

Vsem konstruktivistom je skupno poudarjanje pomembnosti obstoječih struktur znanja, 

mentalnih struktur, obstoječih pojmov za sprejemanje novega (Krnel, 1993, str. 10). 

 

Iz vidika konstruktivizma nastaja znanje iz delovanja otrok na objekte. Objekti – narava – ne 

leţijo okoli nas ţe pripravljeni za uporabo, ampak nastajajo z miselno aktivnostjo. Pri nadaljnjem 

razmišljanju uporabljamo ţe izdelane zamisli (prav tam). 

Socialni konstruktivizem je prispeval spoznanje, da učenje ni le individualna zadeva, ki poteka v 

posamezniku, temveč je za učenje bistvenega pomena dialog, moţnost spraševanja, sprotnega 

preverjanja smisla, lastnih domnev v skupini, tj. proces»skupinskega delovanja v socialnem 

procesu konstrukcije znanja« (povz. po Marentič – Poţarnik, 2000, str. 17–18). Marentič – 
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Poţarnik (prav tam) pravi, da je Piaget poudarjal dialog med vrstniki, ruski psiholog Vigotski, pa 

je dajal prednost socialni interakciji med otrokom in odraslim. 

 

4.1 KONSTRUKTIVISTIČNO POUČEVANJE POJMOV – KOGNITIVNI 

KONFLIKT KOT STRATEGIJA ZGODNJEGA UČENJA 

NARAVOSLOVJA 

 

Metoda, kjer otroci opravljajo eksperimente in s tem razvijajo mišljenje, je postala v razvojni 

psihologiji zanimiva kot raziskovalna metoda. Z njo so odkrili mnoge posebnosti in vmesne 

stopnje v razvoju mišljenja. Mnoge tako opravljene raziskave so temeljile na uporabi 

kognitivnega konflikta (Krnel, 1993, str. 44). 

 

Relativna uspešnost te raziskovalne metode in aktivna vloga učencev pri njej je kmalu vzbudila 

zanimanje pedagogov (konstruktivistov), ki so jo prenesli v šolo. Primerna je bila zlasti za 

zgodnje učenje naravoslovja, kjer je razumevanje osnovnih pojmov odvisno od stopnje 

kognitivnega razvoja (Krnel, 1993, str. 44). 

 

Krnel (1993, str. 44) pravi, da kognitivni konflikt temelji na soočanju otroških zamisli in novih 

izkušenj, novih dejstev o naravnih pojavih, ki so si v nasprotju. Izkušnje so lahko naključne, pri 

pouku pa organizirane. Tako označujemo tudi nasprotja, ki se pojavijo pri soočanju različnih 

zamisli o isti izkušnji. Neenakosti, ki se pojavijo med obstoječo razlago pojava in novimi 

izkušnjami, povzročijo nezadovoljstvo in potrebo po novi razjasnitvi zmede, ki pri tem nastane. 

Tu pa se pojavi teţnja po izogibanju konflikta, ki bi porušil staro strukturo, ki se zdi smiselna in 

uporabna (povz. po Krnel, 1993, str. 44).  

 

Labinowizc (1989; povz. po Krnel, 1993, str. 44) poudarja, da je za rekonstrukcijo potreben 

določen čas in da do nove zamisli ne pride takoj po soočenju. Organizirati je treba več različnih 

izkušenj, ki postopoma vodijo k zavedanju konflikta. Uspešnost strategije kognitivnega konflikta 

je odvisna tudi od jasnega zavedanja in sposobnosti formuliranja osebnih razlag pred soočanjem 

z novo izkušnjo. 
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Tako za učitelje kot za otroke je pomembno odkrivanje otroških zamisli, še preden se otroci 

seznanijo z novo vsebino, saj bo le tako učitelj lahko navezal novo snov na predhodna 

pojmovanja otrok (povz. po Krnel, 1993, str. 44). To otroke prisili, da razmislijo in pretehtajo 

svoje zamisli ali pa začnejo iskati odgovor na vprašanje, ga skušajo osmisliti, izraziti (prav tam). 

Za raziskave s področja razvoja naravoslovnega mišljenja se v veliki meri uporablja intervju, ki 

nam lahko ob pravilnem vodenju pomaga razkriti široko paleto otroških zamisli (povz. po Krnel, 

1993, str. 44). 

 

Medtem ko je za mlajše otroke primernejši konflikt med otroško zamislijo in rezultatom poskusa, 

so starejši otroci sposobni uspešno rešiti konflikt med nasprotujočimi si zamislimi ali pri svoji 

razlagi, ki je nasprotna razlagi učitelja (Labinowicz, 1989; Russell, Watt, 1989; Rowell, Dawson, 

Lyndon, 1990; povz. po Krnel, 1993, str. 45). 

 

Pri poskusih v skupinah, kjer otroci z različnimi začetnimi zamislimi spremljajo poskus, je 

konflikt tako kognitiven kot tudi socialen. Novo znanje nastaja v interakciji učenca z okolico, kar 

ne pomeni le fizičnega okolja, ampak tudi sošolce in učitelje (povz. po Krnel, 1993, str. 45).  

 

Od strategije kognitivnega konflikta angleški raziskovalci zgodnjega učenja naravoslovja (Asoko 

1992; povz. po Krnel 1993, str. 46) ločujejo še strategijo razvijanja pojmov. Pri tem je za vsak 

pojav treba razviti serijo analogij in modelov, ki omogočajo postopno premostitev vrzeli med 

otroškim naivnim pojmovanjem in znanstveno razlago. Analogije, primeri, modeli ali serije 

poskusov morajo upoštevati otroška pojmovanja in zakonitosti otroškega naravoslovnega 

mišljenja. Pogosto skušajo z modeli in analogijami prikazati pojave, ki jih ne moremo zaznati 

(nevidne spremembe, ravnoteţna stanja) ali pa v primeru, ko kognitivni konflikt, čeprav zaznan, 

ni sproţil sprememb v mišljenju (Krnel, 1993, str. 46). 

Pri strategiji kognitivnega konflikta in pri strategiji razvijanja pojmov je pomembna vloga 

vzgojitelja oz. učitelja, katerega osrednja naloga je, da spodbuja in vodi otroke proti »pravilnim 

rešitvam«, ne pa sugerira rešitve. Pri eksperimentiranju vodi otroke z uporabo »akcijskih« 

vprašanj, na katera lahko odgovori le v primeru, da opravijo poskus ali pojav opazujejo. V 

razpravah in poročanju skupin pomaga razjasniti različna stališča, jih pravilno izraziti in voditi 

razgovor v smeri sinteze, skupne rešitve, proti znanstveno sprejemljivim razlagam. Za tak pouk 
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pa sta pomembna dejavnika zaupanje in odprtost. Naloga učitelja oz. vzgojitelja je, da organizira 

okolje, v katerem si otroci upajo povedati svoje zamisli, čeprav »napačne«, in jih zagovarjati ter 

o njih odprto razpravljati. Za dosego tega cilja, pa mora biti vzgojitelj/učitelj dojemljiv in dovolj 

občutljiv za otroške potrebe, občutke in zamisli (povz. po Krnel, 1993, str. 46). 

 

Asoko (1991; povz. po Krnel, 1993, str. 46–47) je za vzgojitelje zbrala naslednje nove zahteve: 

– poznati morajo otroške zamisli in razumevanje, povezano z obravnavano temo; 

– poznati morajo vzorce razvoja določenega naravoslovnega pojma; 

– občutljivi morajo biti za otroško napredovanje pri učenju; 

– znali naj bi postavljati prava vprašanja in naloge, ki bodo otrokom omogočale razvoj po 

lastni poti; 

– dovolj morajo poznati naravoslovje, da lahko suvereno presojajo in reagirajo na različne 

zamisli; 

– usposobljeni morajo biti za vodenje oddelka in organizacijo širšega okolja, v katerem 

bodo naštete zahteve lahko uresničene. 

 

Marentič – Poţarnik (2000, str. 58) pravi, da tradicionalno poučevanje pojmov velikokrat ne daje 

trajnih rezultatov; tako študentje kot odrasli, se vrnejo k pojmovanjem, ki so jih oblikovali v 

otroštvu. To spoznanje je vodilo k poučevanju na podlagi konstruktivizma, ki posveča veliko 

pozornosti spreminjanju ţe obstoječih, zlasti napačnih prepričanj oz. idej (prav tam). 

 

Potek spreminjanja obstoječih idej (povz. po Marentič – Poţarnik, 2000, str. 58): 

a) Najprej je treba ugotoviti ţe obstoječe pojme – otroške zamisli o nekem pojavu. Otroke je 

treba spodbuditi na različne načine: z intervjujem ali odprtimi vprašanji, učence prosimo, 

naj narišejo pojem ali miselni vzorec o njem ipd. 

b) Predznanje predstavlja izhodišče za načrtovanje učnega posega, katerega naloga je 

rekonstruiranje ţe obstoječih idej. Pouk temelji na kognitivnem konfliktu, pri čemer je 

situacija organizirana tako, da učenec sam pride do tega, da njegova obstoječa razlaga ni 

primerna oz. ustrezna. Lahko se pripravi »demonstracijo presenečenja«ali pa se preko 

dobro organiziranega skupinskega dela, med katerim poteka eksperimentiranje in 

izmenjava tudi nasprotujočih si mnenj, sproţi socialno-kognitivni konflikt (primer: otroci 
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menijo, da se snov med taljenjem spremeni; z eksperimentom taljenja in ponovnega 

strjevanja voska pa ugotovijo, da je snov enaka in spremenijo svoje pojmovanje). 

c) Učencem je treba pomagati, da ubesedijo novo opredelitev oz. spremembe o svojih 

pojmih in jih tudi dokumentirajo; svoja pojmovanja primerjajo na začetku in na koncu 

učenja. 

 

Marentič – Poţarnik (2000, str. 58) omenja, da je Tempusov projekt Razvoj začetnega 

naravoslovja opozoril na pomen učenčevega aktivnega sodelovanja pri tvorjenju in spreminjanju 

pojmov in usmeril pozornost učiteljev na obstoječa pojmovanja učencev ter jih napravil 

občutljivejše zanje.  

 

Piagetova teorija je poudarila pomen lastne aktivnosti v procesu učenja in individualnega 

pristopa v poučevanju, ki v veliki meri upošteva otrokovo doseţeno stopnjo spoznavnega razvoja 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 44). Po Piagetu je učenje podrejeno zakonitostim 

razvoja (Marentič – Poţarnik, 2000, str. 28). 
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5 INTUITIVNI POJMI 

 

Driverjeva pravi, da ţe mlajši otroci oblikujejo svoje pojme, ki imajo pomembno vlogo pri 

učenju (povz. po Driver, Guesne in Tiberghien, 1992, str. 4). Navaja več avtorjev, kot so 

Ausubel, Piaget in Wallon, pri katerih ima to dejstvo ključno vlogo v njihovih teorijah (prav 

tam). 

 

Marjanovič Umek (2004, str. 298) navaja Sieglerja (1998), ko pravi, da teorije ključnih 

značilnosti razlagajo razvoj pojmov kot posameznikovo sposobnost upoštevanja vseh ključnih 

značilnosti, ki tvorijo pojem. Navaja tudi Brunerja, Olverja, Greenfielda (1996) in Inhelderja ter 

Piageta (1964), ki so na osnovi rezultatov raziskav sklepali, da predšolski otroci praviloma 

najprej oblikujejo tematske pojme (predmete med seboj povezujejo oz. jih urejajo v skupine 

glede na dejavnosti) in šele kasneje, to je v obdobju srednjega otroštva, oblikujejo tudi 

taksonomske pojme (gre za hierarhične odnose, kar pomeni, da oblikujejo pojme, kot so ţivali, 

pohištvo) (prav tam).  

 

Z razvojem se spreminjata kakovost pojmov in način, kako otroci oblikujejo posamezne pojme in 

odnose med njimi, kako jih povezujejo. Pojmi lahko vključujejo predmete, dogodke, aktivnosti, 

odnose ipd. V razvoju pojmov se spreminja sposobnost upoštevanja ključnih značilnosti, ki 

tvorijo pojem. Raziskovalci ugotavljajo, da otroci pojme različno urejajo v mreţne sisteme tudi 

glede na njihove izkušnje in znanja ter miselne strategije, ki jih uporabljajo (Nemec, Krajnc, 

2011, str. 90–91).  

 

6 NAPAČNA POJMOVANJA OTROK (»misconceptions«) 

 

Krnel (1993, str. 19) navaja Bara in Travisa (1991), ki definirata napačne pojme kot znanstvene 

pojme, ki niso bili nikoli docela usvojeni in se pojavljajo kot napačni odgovori na testih znanja. 

Driverjeva (Driver, Easley 1978; povz. po Krnel 1993, str. 19) postavlja napačne pojme v 

obdobje šolanja. Nastajajo z vstopanjem novih informacij v obstoječo strukturo znanja, ne da bi 

se ta na novo preoblikovala in reorganizirala. Šolarji nove informacije vključijo v svoj pogled na 
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svet, vendar se sam pogled na svet ne spremeni. Podobno kot intuitivni pojmi se tudi napačni 

pojmi zdijo smiselni, ker niso v nasprotju z ostalo pojmovno strukturo in so zato odporni proti 

spremembam.  

 

6.1 Snovi in mase pri prehodu agregatnih stanj 

 

6.1.1 Prehod trdno – tekoče, tekoče – trdno 

 

Krnel (1993) navaja avtorja Osborne in Casgrove (1983), ki sta razumevanje prehoda snovi iz 

trdnega v tekoče stanje raziskovala pri otrocih, starih 8–17 let, na primeru taljenja kocke ledu. 

Otroci so pri opazovanju taljenja ledu brez teţav ugotovili, da se led stali in spremeni v vodo in 

povzeli, da iz vode potem nastane led. Niso pa bili prepričani, da se snov (voda) ohrani, da gre za 

isto snov.  

 

Krnel (1993, str. 36) navaja tudi Anderssona (1990), ki je primerjal več raziskav in ugotovil, da 

poznavanje pojava taljenja ne pomeni tudi sposobnosti ohranjanja snovi pri tem pojavu. 

Andersson pravi (povz. po Krnel, 1993, str. 36), da otroci razumejo spremembo stanja snovi tudi 

kot spremembo same sestave snovi – da ne gre samo za transmutacijo, temveč tudi za 

transformacijo.  

 

Včasih otroci uporabijo odgovor, da »nastane voda« kot širši pojem, ki se nanaša na tekočine na 

splošno. V tem primeru govorijo o transformaciji. Otroci lahko tudi mislijo, da vsaka tekočina 

vsebuje vodo, kot lastnost tekočega, mokrega, kjer gre tudi za naivno pojmovanje otrok. Teţave, 

poleg razumevanja lastnosti snovi pri prehodih iz različnih agregatnih stanj, pa jim povzročajo 

med drugim tudi določanje trdnega ali tekočega agregatnega stanja (povz. po Krnel, 1993, str. 

36). Krnel navaja raziskavo avtorjev Stavy in Stachel, ki pravita, da kar 60 % dvanajstletnih 

otrok uvršča praškaste snovi v kategorijo ne trdno ne tekoče (prav tam).  

 

 

6.1.2 Prehod tekoče – plinasto, plinasto – tekoče (izhlapevanje in kondenzacija) 
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Obstajajo številne raziskave razumevanja tega pojava. Otroci teţje razumejo, kako snov prehaja 

iz tekočega agregatnega stanja v plinasto (izhlapevanje) in obratno, prehajanje snovi iz 

plinastega v tekoče agregatno stanje (kondenzacija), kot razumejo predhodno omenjeno taljenje 

(povz. po Krnel, 1993, str. 36). 

 

 Izginotje 

Trditve, da voda pri izparevanju izgine ali da se posuši, so značilne za 5–7 let stare otroke 

(Russell, Harlen, Watt, 1989; Bar, 1989; povz. po Krnel, 1993, str. 36). Ne ohrani se nobena od 

lastnosti snovi. Takih odgovorov je v tej starostni skupini tretjina. 

 

 Premestitev 

Tudi te razlage so značilne za 5–8 let stare otroke (Russell, Harlen, Watt, 1989; Osborne in 

Casgrove, 1983; povz. po Krnel, 1993, str. 37). Otroci menijo, da se voda pri izparevanju 

premesti, da pri tem ne spremeni agregatnega stanja, temveč samo menja mesto. Značilna 

odgovora sta, da je vodo popilo sonce ali da je vodo nekdo odlil. 

 

V to kategorijo spadajo tudi odgovori starejših otrok (10 let), ki pa ne omenjajo dejavnika 

premestitve (voda je odšla v oblake ...). Otroci razlagajo, da voda ne spremeni oblike, ampak gre 

nekam drugam, npr. v zemljo ali pa se nekam vpije. 

 

Značilen je odgovor, ki le opisuje nastalo stanje: voda iz luţ gre v oblake. Ali pa samo 

ugotovitve: vode zmanjkuje, vode je čedalje manj (9 let) (Ferbar, 1990b, navaja Krnel, 1993, str. 

37). Krnel navaja raziskovalce Bar (1989), Osborne in Casgrove (1983), ki pravijo, da pri 

izhlapevanju vode na vroči plošči oziroma pri izhlapevanju vode v luţah otroci pravijo, da voda 

prodira v notranjost trdnih snovi in jo je zato v luţi vse manj. V tem primeru se po njihovem 

mnenju voda kot snov sicer ohranja, nejasno pa je, kaj se zgodi vmes. Pri mlajših otrocih je 

dejavnik premestitve znan, starejši pa premestitev sprejmejo kot naravni pojav (prav tam).  

 

 Transmutacija 

Nekateri otroci razumejo prehajanje vode iz tekočega agregatnega stanja v plinasto kot 

spremembo – menijo, da se sama snov ne ohrani, temveč se spremeni. Najpogostejši odgovor, ki 
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ga navajata Osborne in Casgrove (1983; povz. po Krnel, 1993, str. 37) je, da se voda spremeni v 

zrak. Pravita tudi, da se podobni odgovori pojavljajo vse do 16. leta. 

 

Verjetno je, da otroci pojmujejo zrak kot osnovno sestavino plinastega agregatnega stanja snovi, 

na enak način kot prej omenjeno pojmovanje vode kot osnovne sestavine vseh tekočih agregatnih 

stanj snovi (povz. po Krnel, 1993, str. 37).  

 

Iz odgovorov otrok na tej stopnji lahko sklepamo, da otroci menijo, da se masa snovi ohrani, 

čeprav ne v celoti, in da sprejemajo transmutacijo. Ne gre za popolno ohranjanje snovi ob 

prehodu iz tekočine v plinasto stanje. Snov pri transmutaciji ne izgine, ampak se spremeni. Iz 

vode ne nastane vodna para, ampak zrak (povz. po Krnel, 1993, str. 37).  

 

 Transformacija 

Pribliţno tretjina otrok, starih 8–11 let, sprejema transformacijo kot spremembo agregatnega 

stanja vode, torej gre pri transformaciji iz tekočega v plinasto stanje za isto snov (Russell, 

Harlen, Watt, 1989; povz. po Krnel, 1993, str. 37). Ko vodna para kondenzira, dobimo nazaj 

vodo. Russell je na tem delu zasledil dve stopnji. V prvi stopnji otroci ohranjajo snov v 

perceptivni obliki. Iz vode (tekočine) nastane para, megla … Druga, višja stopnja je razumevanje 

transformacije agregatnih stanj, prehod tekoče – plinasto v aperceptivni obliki. Iz vode nastanejo 

hlapi vode, plin, nevidni delci (Krnel, 1993, str. 37–38).  

 

Krnel (1993, str. 38) navaja raziskavo Ferbarja iz leta 1990, ki pravi, da je polovica otrok, starih 

9 let, pravilno odgovorila, da voda izhlapeva, vendar pa raziskava ni segala globlje v 

razumevanje tega pojava.  

 

Vse naslednje višje stopnje razumevanja prehajanja snovi pri agregatnih stanjih so posledica 

učenja in razumevanja znanstvenih pojmov o zgradbi snovi. 

Otroško razumevanje pojava izhlapevanja in kondenzacije se razlikuje tudi pri vrenju tekočine in 

izhlapevanju tekočine pri niţjih temperaturah. Izhlapevanje pri vrenju in s tem prehajanje iz 

tekočega v plinasto stanje razume ţe polovica od 6 do 9 let starih otrok (Bar in Travis, 1991; 

povz. po Krnel, 1993, str 38). Izhlapevanje pri niţjih temperaturah in nasproten proces 
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kondenzacije pa je bolj abstrakten, zato postaja otrokom razumljivejši po desetem letu starosti 

(prav tam).  

 

Krnel (1993) navaja raziskavo Osborna in Casgrova iz leta 1983, ki pravita, da večina otrok ve, 

da je na pokrovki, s katero je pokrita posoda z vročo vodo, voda, čeprav tega pojava še ne znajo 

razlagati. Če pa se v posodi kaj kuha in v njej ni le vrela voda, so lahko odgovori precej različni, 

pravi Ferbar, ki ga navaja Krnel (1993, str. 38). V tem primeru je večina devetletnih otrok 

odgovorila, da se na pokrovki zbirajo kapljice jedi. 

 

Poseben primer predstavlja kondenzacija hlapov vode na hladnih površinah, npr. na zunanji steni 

posode z ledom, saj tudi še desetletni otroci pri tem pogosto odgovarjajo, da voda prihaja skozi 

stene posode (Osborne in Casgrove, 1983; Bar in Travis, 1991; povz. po Krnel, 1993, str. 38). 

Sklepamo lahko, da otroci teţko dojamejo dejstvo, da so hlapi vode ves čas prisotni v zraku. To 

zahteva višjo stopnjo abstrakcije, saj imajo teţave ţe z razumevanjem stalne prisotnosti zraka 

(prav tam). 

 

7 PREDSTAVE OTROK O SPREMEMBAH VODE IN 

KROŢENJU VODE 

 

Raziskave kaţejo, da imajo mlajši otroci teţave z razumevanjem procesa izhlapevanja in 

kondenzacije. Hadzigeorgiou (2015, str. 74) pravi, da si mlajši otroci, med 4. in 6. letom, 

predvsem pa otroci med 4. in 5. letom, predstavljajo pojav izhlapevanja kot nekaj »magičnega«; 

menijo, da voda ob izhlapevanju izgine, ne znajo pa razloţiti, zakaj. Otroci po 7. ali 8. letu 

starosti pravijo, da voda pri izhlapevanju »nekam gre«, menja mesto, se premesti. 

 

Avtorja Russell in Watt pri raziskovanju razumevanja otrok glede izhlapevanja opisujeta ideje 

otrok, ki so odgovarjali, da je »voda izhlapela in šla dol«, da je »izginila«, da jo je sonce 

»posušilo«, da se je voda »izsušila in šla v sonce« ipd. (povz. po Russel in Watt, 1990, str. 12–

18). 
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Hadzigeorgiou (2015, str. 74) navaja različne avtorje, ki pravijo, da večina 7–9 letnih otrok misli, 

da voda ob sušenju pronica v trdne objekte. Pri pribliţno devetih letih pa otroci odgovarjajo, da 

voda izhlapi – se spremeni v nevidne vodne hlape. Ta sprememba je povezana tudi s 

sposobnostjo razumevanja obstoja zraka v prostoru.  

 

Hadzigeorgiou (2015, str. 75) navaja raziskovalca Tytlerja in Petersona (2004b), ki sta na 

podlagi raziskave in dobljenih dokazov razdelila pojmovanja izhlapevanja na šest 

konceptov/razlag: 

- »Tako pač je«: izhlapevanje je razloţeno na podlagi dejstva, da se to pač vedno zgodi; 

npr. »luţa se posuši na Soncu« ali »voda zmoči oblačila in toplota Sonca jo posuši«. 

- Asociacije: izhlapevanje je pojasnjeno s pomočjo asociativnega mišljenja. Primer: »voda 

se raztopi v oblačila« ali »luţa se posuši zato, ker je Sonce močnejše od mrzle vode«. 

- Premestitev (lokalna): otroci razlagajo, da voda ne spremeni oblike, ampak gre nekam 

drugam, npr. v zemljo, ali pa se nekam vpije.  

- Pri kroţenju vode učenci omenjajo, da gre voda v nebo, Sonce ali v oblake.  

- Zrak: otroci razlagajo, da pride voda v ali iz samega zraka ali ozračja. Ta razlaga se 

razlikuje od prejšnje o kroţenju vode v impliciranju, da gre voda v zrak, ki je razumljen 

kot lokalna entiteta, to je nekaj lokalno obstoječega (oţje gledano), in ne gor v zrak ali v 

nebo (širše gledano). 

- Preoblikovanje: voda spremeni obliko, kar lahko otroci zaznajo v perceptivni obliki kot 

vodno paro, meglo ali pa je sprememba aperceptivna, kot so vodni hlapi, plin, nevidna 

oblika. 

 

Tytler in Peterson (2004b; povz. po Hadzigeorgiou, 2015, str. 75) pravita, da lahko pojmovanja 

in razlage otrok, starih 6–8/9 let, prosto prehajajo med različnimi koncepti, pri čemer so 

najpogostejši prvi štirje; pri predšolskih otrocih lahko zasledimo vse štiri razlage evaporacije.  

 

Kondenzacijo, čeprav so se otroci večkrat srečali z njo, otroci le steţka razumejo, saj nimajo niti 

še izdelane predstave o obstoju zraka v prostoru niti o spreminjanju agregatnega stanja snovi, 

pravi Hadzigeorgiou, ko navaja različne avtorje (2015, str. 76). 
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Hadzigeorgiou (2015, str. 76) pravi, da je pri 5–6 letnih otrocih kar 68 % razlag kondenzacije 

antropomorfnih in magičnih, 32 % pa kondenzacijo samo opišejo.  

 

Avtor navaja Tytlerja (2000), ki primerja pojmovanje evaporacije in kondenzacije pri mlajših 

učencih in pri obeh pojavih navaja iste štiri stopnje prej omenjenih razlag. Pri opisovanju 

evaporacije in kondenzacije otroci zaradi večje abstraktnosti obeh pojmov pogosteje uporabljajo 

asociativni način razmišljanja (prav tam).  

 

Ker se pri razlagi pojava evaporacije in kondenzacije uporabljajo izrazi, kot so zrak, plin, para in 

hlapi, lahko predvsem pri mlajših otrocih pride do zmede. Ravno zaradi teţjega razumevanja teh 

dveh pojavov predstavlja razumevanje kroţenja vode velike teţave za mlajše otroke, čeprav je to 

običajna tema, obravnavana v zgodnjem izobraţevanju (Hadzigeorgiou, 2015, str. 76).  

 

Piagetove raziskave so pokazale, da sta za mlajše otroke oblaki in deţ medsebojno neodvisna 

pojava, kar so potrdili tudi drugi raziskovalci, ki jih navaja avtor (prav tam). Temeljne ideje 

otrok so večinoma antropomorfne, religiozne ali “magične”; primer: Bog ali ljudje so naredili 

oblake, oblaki so iz dima.  

 

Znanstveniki proučujejo vremenske pojave, npr. oblake, iz različnih vidikov, kar jim je v pomoč 

pri napovedovanju vremena. Ne deţuje vedno iz vseh oblakov, medtem ko brez oblakov ni deţja. 

Da bi otroci razumeli, zakaj in kdaj pride do padavin, morajo poznati in razumeti ohranjanje 

snovi, izhlapevanje, kondenzacijo idr. (povz. po Kikas, pridobljeno s strani: 

https://www.folklore.ee/folklore/vol44/kikas.pdf). Otroci lahko razumejo kroţenje vode šele z 

razvojem koncepta ohranjanja mase in snovi ter koncepta faznih sprememb (Bar, 1989; Bar in 

Travis, 1991; Tytler, 2000; povz. po Hadzigeorgiou, 2015, str. 76).  

 

Avtor navaja raziskavo Bara (1989), ki kaţe na direktno povezavo razumevanja kroţenja vode s 

tremi stopnjami razumevanja konzervacije; (a) ne voda, ne zrak se ne ohranjata, (b) tako voda 

kot zrak se ohranjata, (c) ohrani se voda, ne pa tudi zrak. (povz. po Hadzigeorgiou, 2015, str. 76). 

Otroci morajo torej za razumevanje kroţenja vode najprej razumeti proces izhlapevanja in 

kondenzacije. 

https://www.folklore.ee/folklore/vol44/kikas.pdf
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Raziskava F. Anove, ki jo navaja Kikas (2010 - pridobljeno s strani: 

https://www.folklore.ee/folklore/vol44/kikas.pdf), je pokazala, da otroci pri razumevanju 

vremenskega pojava, kot je npr. oblak, pogosto menijo, da so oblaki narejeni iz vate, ptičjega 

perja, dima, pene (odvisno od oblike oblakov). Odgovori so konsistentni ne glede na vrsto 

oblakov, ki jih otroci opazujejo. Nekateri otroci so menili, da so oblaki narejeni iz deţja, iz česar 

bi lahko sklepali, da so predhodno slišali, da iz oblakov deţuje. 

 

Avtorica E. Kikas (2010) navaja raziskovalce, kot so Kikas (2003, 2005), Nelson (2003, 2007) in 

Vigotsky (1934/1997), ko pravi, da otroci od rojstva dalje oblikujejo pojme, ki jih razvijajo z 

opazovanjem, poslušajo ljudi okoli sebe, kako določene objekte, pojave poimenujejo, in na 

podlagi vizualnih in avditivnih virov oblikujejo pojme o svetu, ki jih obkroţa (povz. po Kikas, 

pridobljeno s strani: https://www.folklore.ee/folklore/vol44/kikas.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. EMPIRIČNI DEL 

 

8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, CILJI, 

HIPOTEZE IN RAZISKOVALNE METODE DELA 

 

8.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V diplomski nalogi sem se osredotočila na raziskovanje razumevanja kroţenja vode v naravi v 

predšolskem obdobju. Raziskovala sem zamisli otrok (starih 5–6 let) o lastnostih vode, 

https://www.folklore.ee/folklore/vol44/kikas.pdf
https://www.folklore.ee/folklore/vol44/kikas.pdf
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razumevanju agregatnih stanj vode v povezavi s kroţenjem vode v naravi ter o pomenu le-tega. 

Zanimalo me je, kakšna so pojmovanja otrok o kroţenju vode ter o procesih, ki to spremljajo, ali 

je mogoče otrokom s pomočjo aktivnega raziskovanja in eksperimentiranja razviti razumevanje, 

ki je bliţje naravoslovnim razlagam. Nekaj raziskav o razumevanju tega pojava pri mlajših 

otrocih je bilo ţe narejenih. Watt in Russell (1990) sta v svoji raziskavi o izhlapevanju in 

kondenzaciji raziskovala izkušnje in ideje otrok, o tempišeta tudi Hadzigeorgiou (2015) in Kikas. 

Odkrito je zaporedje stopenj pri razumevanju izhlapevanja in pribliţno časovno zaporedje 

razumevanja prehodov stanj snovi od taljenja do izhlapevanja in od strjevanja do kondenzacije. 

 

8.2 CILJI 

  

Z raziskavosem ţelela ugotoviti, kolikšno je razumevanje procesa kroţenja vode v naravi in z 

njim povezanimi pojavi v predšolskem obdobju, ugotavljanje napačnih/pravilnih pojmovanj 

otrok na to temo. Poleg tega me je zanimalo,ali je moţno ta pojav s pomočjo različnih 

virov (knjige, e-gradiva) terna podlagi različnih poizkusov, opazovanj, ogledov animacij, 

ilustracij in s prikazom simulacij pribliţati predšolskim otrokom.  

- Otroci aktivno odkrivajo in spoznavajo naravne pojave s pomočjo eksperimentov. 

- Otroci spoznavajo, da se snov – voda – ob prehajanju agregatnih stanj ohrani. 

- Otroci usvajajo naravoslovne postopke, kot so opazovanje, eksperimentiranje, 

postavljanje hipotez in tako dalje. 

8.3   RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

 Hipoteza 1: 

Otroci v predšolskem obdobju imajo napačne predstave o pojavu izhlapevanja vode –

 evaporaciji. 

 Hipoteza 2: 

Otroci v predšolskem obdobju imajo napačne predstave o pojavu kondenzacije. 

 Hipoteza 3: 

Otroci v predšolskem obdobju nimajo celostne predstave o kroţenju vode v naravi. 

 Hipoteza 4: 

Otroci ne razumejo reverzibilnosti pojava kondenzacije in izhlapevanja. 
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8.4 RAZISKOVALNA METODA 

 

Za raziskovalni metodi sem uporabila metodo opazovanja in metodo spraševanja s pomočjo 

polstrukturiranega intervjuja, na podlagi katerega sem pridobila predstave otrok o izhlapevanju, 

kondenzaciji in kroţenju vode pred in po izvedenih dejvnostih.  

 

8.4.1 Vzorec: 

 

Naključen vzorec zajema petnajst predšolskih otrok iz Vrtca Ledina, starih 5–6 let. 

  

8.4.2 Instrument: 

 

 Vprašalnik za začetni in končni intervju:  

 

1. Vprašanje: Kaj bi se zgodilo z jezerom ali morjem, če bi Sonce ves čas sijalo? 

2. Vprašanje: Kaj bi se zgodilo, če bi ves čas deţevalo? Zakaj tako misliš? 

3. Vprašanje: Kam gre voda,ko pada deţ? 

4. Vprašanje: Kaj se zgodi z luţami, ko deţ neha padati? 

5. Vprašanje: Kdaj začne deţevati iz oblakov? 

6. Vprašanje: Kako pride voda nazaj v oblake? 

 Poskusi in ogled oddaje o kroţenju vode ter ogled simulacije in animacije kroţenja vode. 

 

 

9 ZAPOREDJE DEJAVNOSTI, ZBIRANJA IN OBDELAVE 

PODATKOV 

 

Polstrukturiran intervju in dejavnosti sem izvajala z otroki, starimi 5–6 let, v Vrtcu Ledina, v 

Ljubljani. Za intervju sem uporabila vprašanja odprtega tipa, pogovor je potekal individualno, v 

otrokuznanem okolju. Dejavnosti so potekale skupno v igralnici ali na prostem. Poskusez otroki 

sem pridobila iz knjige Van Saan, A. (2009): 101 poskus z vodo;Kornhauser, A. (1988): Voda –
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 čudeţna tekočina iz zbirke;Ardleya N. (1996): Spoznavajmo znanost – Vreme, video iz 

internetne strani NASA;Goddard. (3. avgust 2012): Earth’s Water Cycle;poskusepridobljene z 

internetnih strani avtorjev: Kristi, (2012): Weather in Jar ter Chandler;L. (2011): Hands-on 

Water Cycle Fun!;Bauder, P. (2013): Make it rain; Huddleston, A. (2015): 7 Ideas for Teaching 

the Water Cycle. 

 

Raziskavo sem začela s polstrukturiranim intervjujem otrok, s katerim sem skušala ugotoviti, 

kakšno je mišljenje otrok o kroţenju vode v naravi, kakšne so njihove ideje, predstave. Za ta 

namen sem sestavila vprašalnik (priloga). Otroke sem z akcijskimi vprašanji odprtega tipa 

spraševala o razumevanju izhlapevanja, kondenzacije in kroţenja vode v naravi.Odgovore sem 

sproti zapisovala. Intervju sem izvajala individualno, v otrokuznanem okolju.  

 

Sledil je pogovor o vodi in kroţenju vode ter izvajanje različnih dejavnosti in poskusov, ki so 

povezanis proučevanim pojavom. Z otroki smo si ogledali slikanice na dano temo, izvedli nekaj 

poskusov, si ogledali simulacijo in animacijo kroţenja vode na računalniku ter si med drugim 

ogledali tudi odlomek iz oddaje o kroţenju vode.  

 

Po končanih poskusih in dejavnostih sem otrokom postavila enaka vprašanja kot pred izvedenimi 

dejavnostmi. Izsledke sem nato kvalitativno analizirala, jih predstavila s pomočjo tabele, jih 

interpretirala ter primerjala izsledke empiričnega dela raziskave z izsledki raziskav, ki so bile na 

tem področju ţe opravljene. 

 

Pri načrtovanju dejavnosti sem upoštevala: 

 cilje Kurikuluma za vrtce, področje:narava, 

 primernost dejavnosti glede na starost otrok (5–6 let), 

 smiselno medpodročno povezavo dejavnosti. 

 

Dejavnosti so zajemale poskuse, na podlagi katerih so se otroci seznanili z izhlapevanjem, 

kondenzacijo in kroţenjem vode v naravi. 
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Pripomočki za izvajanje dejavnosti: kozarec za vlaganje, kuhinjska folija, elastika, grelnik vode, 

kocke ledu, kreda, voda, pokrovka, lonec, steklenica, zajemalka, krpa, hladilnik, zemlja, semena 

trave, plastična posodica, prozorne PVC vrečke s patentiranim zapiranjem, lepilni trak, alkoholni 

flomastri, prozorni PVC lončki, slikanice, računalnik. 

 

10 REZULTATI IN ANALIZA DEJAVNOSTI 

 

10.1 “Kaj se je zgodilo z vodo” 

  

 Operativni cilj: otrok odkriva in spoznava lastnosti vode – izhlapevanje vode na soncu in 

v senci. 

 Pripomočki: dva prozorna PVC lončka, voda, alkoholni flomaster. 

 Opis dejavnosti: 

 

Skupaj z otroki do enake višine napolnimo dva prozorna PVC lončka z vodo in ju postavimo na 

polico. En lonček postavimo tako, da je v senci in ne na direktni sončni svetlobi. Otroke 

spodbudim, da z alkoholnim flomastrom označijo gladino vode v obeh lončkih. Postavim 

jimvprašanja: “Kaj mislite, da se bo zgodilo z vodo v lončkih?”; “Zakaj tako mislite?”; “Ali bo 

enaka sprememba v obeh lončkih in zakaj?” Z otroki opazujemo dogajanje v lončkih tekom 

dneva in še naslednji dan. Ob ponovnem opazovanju otroci označijo gladino vode v obeh lončkih 

in ju med seboj primerjajo. Otrokom postavim vprašanja: “Kaj opazite?”; “Ali je kakšna 

sprememba?”; “Ali je v obeh lončkih enako vode?”; “Zakaj tako mislite?”; “Kaj mislite, da se je 

zgodilo z vodo?” 

 

 Analiza: 

Otroke sem vprašala, kaj mislijo, da se bo zgodilo z vodo v lončkih. Otroci so odgovarjali: “Nič 

se ne bo zgodilo”;“Voda se bo posušila”;“Manj vode bo notri”. Ti odgovori so značilni za 

stopnjo izginotja in premestitve. Na vprašanje, zakaj, so odgovorili, da zaradi sonca, zato ker je 

vroče. Na vprašanje,ali bo v obeh lončkih manj vode, je večina otrok odgovorila, da bo vode 

manj le v lončku, ki je na soncu, v drugem lončku pa ne, ker je v senci. Lončke smo opazovali 

tekom dneva in popoldne opazili, da je v obeh lončkih manj vode.Trije otroci so rekli, da sta 
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“obe vodi izhlapeli”. Dva izmed njih sta tudi v uvodnem intervjuju menila, da voda izhlapeva 

oziromaizpareva. Štirje otroci pa so le opisali obstoječe stanje – “manj vode”. Otroci so ponovno 

označili gladino vode v lončkih. Ugotovili so, da je v enem lončku manj vode, kot jo je v 

drugem. Na moje vprašanje, zakaj, so odgovorili, da zato, ker je bilo več toplote pri enem kot pri 

drugem lončku, ker je bil drugi v senci. Otroci so opazili, da je vode manj, razumeli so, da je to 

povezano s sončno toploto, niso pa razumeli samega procesa – kaj se je zgodilo z “manjkajočo” 

vodo, niso razumeli, da gre za prehajanje agregatnega stanja vode iz tekočega v plinasto. Menim, 

da so predstave večine otrokna stopnji “Premestitve”.Trije otroci, ki pa so dejali, da je voda 

izhlapela, pa svojega mnenja niso podrobneje razloţili, zato ni jasno, na kateri stopnji 

razumevanja izhlapevanja vode so – ali gre le za pravilno uporabo besede ali za dejansko 

razumevanje.  

 

 

 

Slika 5: Izhlapevanje vode iz lončkov pri prvem poskusu. 
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Slika 6: Označevanje gladine v lončku pri prvem poskusu. 

 

 

 

Slika 7: Zakrivanje lončka z vodo s pomočjo knjige pri prvem poskusu. 

10.2 “Merjenje luţe” 

  

 Operativni cilj: spoznavanje lastnosti vode – izhlapevanje. 

 Pripomočki: luţa, kreda. 

 Opis dejavnosti: 

Z otroki si na igrišču ogledamo luţo. Povprašam jih, kaj mislijo, da se bo zgodilo z luţo čez 

nekaj časa. Spodbudim jih, da s kredami obrišejo luţo. Čez eno uro z otroki ponovno opazujemo 

luţo in s kredami zabeleţimo njen rob. Otrokom postavim vprašanja: “Kaj mislite, da se je 

zgodilo z vodo?”; “Kaj se bo zgodilo z njo čez nekaj časa (ob lepem/suhem vremenu)?”  

 

 Analiza: 

Z otroki smo se odpravili na igrišče, kjer smo si ogledali luţo. Vprašala sem jih, kako je nastala 

luţa. Vsi otroci so rekli, da je nastala zaradi deţja. Na vprašanje, zakaj ni vse mokro, so 

odgovorili, da se je ţe posušilo zaradi Sonca. Vprašala sem jih, kaj mislijo, da se bo zgodilo z 

luţo čez nekaj časa. Večina otrok je odgovorila, da se po luţa posušila, en otrok je rekel, da bo 

izginila. Oba odgovora sta značilna za izginotje. Dva otroka sta rekla, da bo izhlapela – ista 

otroka, ki sta tudi v predhodnem intervjuju uporabljala ta izraz. Otrokom sem ponudila krede, s 

katerimi so obrisali luţo. Vprašala sem jih, ali bo luţa enako velika čez nekaj časa. Na to 

vprašanje so odgovorili, da se bo zmanjšala. Čez dve uri smo si ponovno ogledali luţo in ji 

obrisali rob. Otroci so ugotovili, da je luţa zdaj manjša. Rekli so, da je izhlapela, da se je 
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posušila, kar je značilno za izginotje. Na vprašanje, kaj se je zgodilo z vodo(luţa), so otroci 

večinoma odgovorili, da je šla v tla, dva otroka sta rekla, da je izhlapela v zrak, en otrok je rekel, 

da je šla voda dol. Našteti odgovori so značilni za premestitev, razen odgovorov dveh otrok, ki 

sta omenjala izhlapevanje v zrak. Za ta dva otroka menim, da razumeta, da pride do neke 

spremembe, vendar ni jasno, ali razumeta sam proces izhlapevanja vode. 

 

 

Slika 8: Obrisovanje luţe pri drugem poskusu. 
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Slika 9: Obrisovanje in merjenje luţe pri drugem poskusu. 

10.3 “Ulovimo vodno paro v kuhinji” 

 

 Operativni cilj: spoznavanje lastnosti vode – kako lahko ulovimo vodno paro. 

 Pripomočki: vroča voda, čajnik ali lonec, zajemalka ali ogledalo. 

 Opis dejavnosti: 

Z otroki se odpravimo v kuhinjo, kjer v loncu segrejemo vodo skoraj do vretja. Otroke 

spodbudim k opazovanju dogajanja in jih sprašujem, kaj se dogaja, kaj vidijo. Otroke vprašam, 

kako bi lahko ulovili vodno paro. S stekleno pokrovko pokrijem posodo in otroke spodbudim k 

opazovanju dogajanja. Vprašam jih, kaj opazijo na pokrovki, kako je tja prišla voda? 

 

 Analiza: 

Z otroki smo v otroški kuhinji vrtca segreli vodo v posodi. Pazila sem, da voda ni zavrela. Otroke 

sem spodbudila, naj opazujejo, kaj se dogaja. Otroci so videli, da se “nekaj” dviguje iz lonca, dva 

otroka sta rekla, da je to vodna para, šest otrok je reklo, da je to dim, da se kadi, kar je značilen 

odgovor za transmutacijo. Z otroki smo se pogovarjali o vodni pari in kaj se z njo dogaja, ko 

segrevamo vodo. Otrokom sem razloţila, da voda izhlapeva v obliki vodne pare ali vodnih 
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hlapov in se dviga v zrak. Pogovarjali smo se o tem, da vodnih hlapov ne vidimo, da jih vidimo 

šele takrat, ko pridejo v hladnejši zrak, kjer se ponovno pretvorijo v zelo drobne kapljice vode, 

čemur rečemo kondenzacija. Otroke sem vprašala, kako bi lahko ulovili vodne hlape, ki se 

dvigajo iz lonca. Otroci so predlagali, da jih pokrijem s pokrovko, pa se bo para ujela v lonec in 

ne bo mogla ven. Uporabili smo stekleno pokrovko in opazovali, kaj se dogaja, če pokrijem 

lonec. Pokrovka se je najprej zameglila – en otrok je rekel, da je to dim. Nato so otroci opazili, 

da so se na pokrovki začele zbirati drobne kapljice in pričele polzeti po njej. Otroke sem 

vprašala, od kod voda na pokrovki, na kar mi je večina otrok odgovorila, da so to vodni hlapi, ki 

smo jih ujeli. Vprašala sem jih, zakaj so v obliki kapljic. Nekaj otrok je reklo, da ne vedo, trije 

otroci so rekli, da je to para, ki se je ujela na pokrovko. Na vprašanje, zakaj, se je ujela na 

pokrovko, so rekli, da zato, ker sem pokrila lonec in ne more ven.Vprašala sem jih, ali bomo na 

zajemalko tudi lahko ujeli vodne hlape. Otroci so odgovorili, da ne, da bodo hlapi ušli. Nato sem 

odkrila lonec in nad njim podrţala zajemalko. Otroci so opazili, da se je zajemalka orosila in da 

so se na njej začele nabirati kapljice. Bili so presenečeni. Vprašala sem jih, kako je voda prišla na 

zajemalko. Večina otrok je rekla, da z vodno paro, da je to para, ki sem jo ujela. Na vprašanje, 

zakaj sem jo lahko ujela, če pa je zajemalka zelo majhna in imajo vodni hlapi veliko prostora 

naokoli, so mi otroci odgovorili, da ne vedo. Menim, da so otroci pokrovko in zajemalko 

razumeli kot mehansko oviro, s katero se lahko prepreči dvigovanje vodne pare, in niso razumeli, 

da gre za razliko v temperaturi, ki povzroči kondenzacijo vode na hladnejši površini. Otrokom 

sem v roke dala zajemalko in ugotavljali smo, ali je topla ali hladna. Vsi otroci so rekli, da je 

hladna. Vprašala sem jih, če se še spomnijo, kaj se zgodi, ko pridejo vodni hlapi v stik z nečim 

hladnim.Trije otroci so rekli, da nastanejo spet kapljice. Ponovno sem jih vprašala, zakaj so se na 

zajemalki nabrale vodne kapljice, odgovorili so mi, da zato, ker je bolj hladna. Menim, da otroci 

niso zares razumeli kondenzacije ter reverzibilnosti izhlapevanja in kondenzacije, saj niso 

povezali segrevanja in ohlajanja s tema pojavoma, končen odgovor pa je bil, po mojem mnenju, 

le rezultat reproduktivnega znanja.  
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Slika 10: Opazovanje in lovljenje vodne pare na pokrovko. 

 

10.4 “Rosa na kozarcu/steklenici” 

 

 Operativni cilj: spoznavanje lastnosti vode – kako temperatura vpliva na vodo. 

 Pripomočki: hladilnik, kozarec /steklenica, krpa.  

 Opis dejavnosti: 

Otroke povabim v kuhinjo, kjer se pogovarjamo, za kaj potrebujemo hladilnik. Iz hladilnika 

vzamemo zaprto steklenico z vodo in opazujemo, kaj se z njo dogaja. Otroke vprašam, kaj 

opazijo, kakšna je steklenica na otip. Steklenico do suhega obrišemo s krpo in ponovno 

opazujemo, kaj se zgodi. Otroke vprašam, od kod mislijo, da pride voda na steklenico. 

 

 Analiza: 

Z otroki smo v steklenico natočili vodo in jo dali v hladilnik. Naslednji dan smo steklenico vzeli 

iz hladilnika in opazovali, kaj se bo zgodilo. Otroci so ugotovili, da je postala bolj “bela”. 

Spodbudila sem jih, da so steklenico potipali. Opazili so, da je steklenica mokra. Na vprašanje, 

od kod je prišla voda na steklenico, so rekli, da iz steklenice, da se je polila. En otrok je rekel, da 
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nismo dobro zaprli steklenice. Nato sem steklenico dobro obrisala s suho krpo in otroke 

spodbudila k ponovnemu opazovanju. Ko se je steklenica ponovno orosila, so otroci rekli, da je 

voda izhlapela.Na vprašanje, od kod je izhlapela, mi niso znali odgovoriti. Tu je očitno, da otroci 

niso razumeli procesa kondenzacije, prav tako ne izhlapevanja. Besedo izhlapevanje so uporabili 

za neko vidno spremembo, vendar ne razumejo procesa, ki pojasni to spremembo.En otrok je 

rekel, da je to vodna para iz kuhalnika. Nato sem jih vprašala, kam je šla vodna para iz 

kuhalnika, na kar so otroci rekli, da v zrak. Ponovno sem jih vprašala, od kod torej mislijo, da je 

prišla voda na steklenico. Odgovorili so mi, da iz zraka. Pogovarjali smo se, da je v zraku 

neprestano voda v obliki vodnih hlapov. Ko pa se ti hlapi ohladijo, v tem primeru pridejo v stik s 

hladno steklenico, kondenzirajo v vodne kapljice.  

Menim, da so se otroci le naučili besede “izhlapevanje”, vendar je ne znajo pravilno uporabljati 

oziromane vedo, na kaj točno se nanaša, saj jo uporabljajo tako za prehod v plinasto stanje kot za 

kondenzacijo. Njim to ne predstavlja nobene razlike, s to besedo le označijo, da se nekaj dogaja 

– spremeni. 

 

 

10.5 Ogled računalniške animacije “Kroţenje vode v naravi”, ogledovanje 

slikanic o vodi in simulacije kroţenja vode 

  

 Operativni cilj: s pomočjo računalniške animacije otroci spoznavajo in se seznanjajo s 

kroţenjem vode v naravi. 

 Pripomočki: računalnik; ogled oddaje Modri Jan – Kroţenje vode (pridobljeno s strani 

https://www.youtube.com/watch?v=Ig4HyZDztJs, dne 15. 6. 2016), ogled 

animacije/simulacije kroţenja vode 1 (pridobljeno s strani 

https://pmm.nasa.gov/education/videos/water-cycle-animation, dne 16. 6. 2016) in ogled 

animacije kroţenja vode 2 (pridobljeno s strani 

https://www3.epa.gov/safewater/kids/flash/flash_watercycle.html, dne 10. 6. 2016), ogled 

slikanic (“Voda Pljusk!”, “Raziščimo vodo”, What makes it rain?”, “Rocks, soil and 

weather”, “Veselje z znanostjo: Voda”, “Potovanje vode”). 

 Potek dela: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ig4HyZDztJs
https://pmm.nasa.gov/education/videos/water-cycle-animation
https://www3.epa.gov/safewater/kids/flash/flash_watercycle.html
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 Z otroki se pogovarjamo o vodi in si ogledujemo slikanice na to temo. Povabim jih k ogledu 

izseka oddaje o kroţenju vode na računalniku. Po ogledu oddaje si ogledamo še računalniško 

animacijo in simulacijo kroţenja vode. Z otroki se pogovarjamo o tem, kar smo slišali. 

 

 Analiza: 

Z otroki smo se ob slikanicah pogovarjali, kaj potrebujejo rastline in vsa ţiva bitja za ţivljenje. 

Ugotovili smo, da potrebujejo hrano, vodo in zrak ter toploto. Ob slikanici “Potovanje vode” 

(Montegazza, 1998) smo se pogovarjali o vodi, kje jo najdemo, zakaj jo potrebujemo, v kakšni 

obliki jo poznamo, kako voda kroţi v naravi … Otroke sem povabila še k ogledu oddaje Modri 

Jan – Kroţenje vode na računalniku in nato še simulacije kroţenja vode v naravi. Z otroki smo se 

nato pogovarjali o tem, kajso videli in slišali. Vprašalasem jih, kako lahko voda kroţi. 

Odgovorili so mi, da najprej pada deţ, potem gre v zemljo, reke in morje, kjer vodo Sonce 

segreva. Voda izhlapi in gre gor v zrak, kjer je hladno. Tam se nabere v drobnih kapljicah v 

oblake in ko je veliko kapljic v oblaku, začne deţevati. Iz tega lahko sklepam, da so otroci 

uspešno interpretirali, kar so videli na posnetku in simulaciji. Pri končnih intervjujihbo bolj 

razvidno, ali gre le za reprodukcijo znanja ali razumevanje. 

 

 

Slika 11: Ogled oddaje o kroţenju vode. 
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10.6 “Naredimo deţ” 

 

 Operativni cilj: otrok spoznava lastnosti vode – izhlapevanje in kondenzacijo. 

 Pripomočki: kozarec, vroča voda, led, PVC kuhinjska folija, elastika. 

 Opis dejavnosti: 

Z otroki nalijemo v velik kozarec za vlaganje vročo vodo. Otroke vprašam, zakaj se kozarec 

zarosi, ko vanj damo vročo vodo, in kaj mislijo, da lahko naredimo, da kozarec ne bo več 

zarošen. Spodbudim jih, da nalahno potipajo zgornji del kozarca, in jih vprašam, kaj opazijo. 

Natodamo na kozarec prozorno kuhinjsko folijo, ki jona navoj pritrdimo z elastiko. Na folijo 

dajo otroci kocke ledu in opazujejo, kaj se dogaja. Otroke vprašam, od kod je prišla voda, ki 

kaplja v kozarcu, in zakaj tako mislijo. 

 

 Analiza: 

V kuhalniku smo z otroki segreli vodo, vendar ne do vretja.Pazila sem, da voda ni bila prevroča. 

Nato smo v velik kozarec za vlaganje vlili malo segrete vode. Otroke sem spodbudila, naj 

opazujejo, kaj se zgodi. Otroci so rekli, da se je kozarec zarosil.En otrok je rekel, da je megla v 

kozarcu. Vprašala sem jih, zakaj mislijo, da se je kozarec zarosil, od kod ta voda. Odgovorili so 

mi, da je to zato, ker je voda izhlapela in se je zato zameglilo. Otroke sem vprašala, kdaj nastane 

megla, na kar so mi odgovorili, da takrat, ko se vodna para dvigne gor, kjer je hladno. Menim, da 

nekaj otrok bolje razume izhlapevanje in kondenzacijo zaradi predhodnih poskusov in ogleda 

posnetka o kroţenju vode. Otroke sem vprašala, kako je potem nastala “megla” v kozarcu. Nekaj 

otrok je odgovorilo, da je bil tam hladen zrak. Spodbudilasem jih, naj kozarec nalahno potipajo 

in povedo, ali je kozarec kaj drugačen zgoraj ob navoju kot spodaj, kjer je vroča voda. Opazili 

so, da je kozarec spodaj vroč zaradi vode, zgoraj pa bolj hladen. Pogovarjali smo se, da se je 

kozarec zarosil zato, ker je bolj hladen kot vroča voda in se je vodna para “ujela” na kozarec. 

Otrokom sem povedala, da ko se vodni hlapi utekočinijo v drobne kapljce, temu rečemo 

kondenzacija.  Otroke sem spodbudila, da so nad kozarec z vročo vodo dali dlan, in jih vprašala, 

kaj opazijo. Otroci so ugotovili, da je roka postal vlaţna, mokra. Na vprašanje, zakaj, so rekli, da 

zaradi vodne pare, ki se je dvignila iz kozarca. Otroke sem vprašala, kako bi lahko dosegli, da 

kozarec ne bi bil več zarošen. En otrok je rekel, da bi ga lahko segreli, trije pa so rekli, da bi ga 

lahko obrisali. Ko sem kozarec obrisala s suho krpo, se je ponovno zarosil. Nato sem kozarec 
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nagnila in obračala tako, da je vroča voda oblila kozarec do vrha. Otroci so opazili, da kozarec ni 

bil več zarošen.Ko sem jih spodbudila, naj ga potipajo, so opazili, da je bil zdaj tudi pri vrhu bolj 

vroč kot prej. Kozarec smo nato zaprli s prozorno PVC kuhinjsko folijo in jo pritrdili z elastiko 

na navoj. Folija je bila pritrjena tako, da ni bila napeta, temveč je srednji del malo “visel”. Nato 

sem otrokom dala kocke ledu, kiso jih dali na sredino folije. Otroke sem spodbudila k 

opazovanju, kaj se bo zgodilo. Čez nekaj časa je v vodo v kozarcu začelo kapljati. Kapljalo je 

zelo počasi. Otroke sem vprašala, od kod kaplja ta voda. Večinoma so rekli, da iz ledu, ki je na 

vrhu folije. Vprašala sem jih, kako mislijo, da je voda prišla skozi folijo. En otrok mi je 

odgovoril, da so kocke ledu naredile luknjo na vrhu folije in potem voda, ki se je “stopila” iz 

ledu, kaplja v kozarec. Tako mišljenje je značilno za animizem, kot ga opredeljuje Piaget, ki je 

značilen za otroke na predoperativni stopnji mišljenja. Otrokom sem povedala, da se led zaradi 

višje temperature tali. Nato sem odstranila led in folijo in skupaj smo ugotovili, da v foliji ni 

luknje. Ponovno sem jih vprašala, od kod mislijo, da je kapljala voda. Poskus smo ponovili in 

otroke sem spodbudila, naj pozorno opazujejo. Nekaj otrok je ponovno reklo, da je voda 

izhlapela. Trije otroci so rekli, da je voda prišla iz kozarca, kar je značilno za premestitev. Otroke 

sem vprašala, ali se spomnijo, kaj se zgodi z vodo, ki je izhlapela visoko v ozračje, kjer je 

hladneje. Dejali so, da se spremeni v drobne kapljice. Takoj nato je en otrok rekel, da se je “tudi 

tu naredilo isto”. Vodna para se je na vrhu kozarca utekočinila in se nabrala na foliji ter kapljala 

nazaj v vodo. Tako smo naredili deţ v kozarcu. Menim, da so nekateri otroci bolje razumeli 

izhlapevanje in kondenzacijo ter s tema pojavoma povezano kroţenje vode, kar bi pripisala 

predhodno opravljenim poskusom in ogledu posnetka ter simulaciji kroţenja vode. 
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Slika 12: Megla v kozarcu. 

 

 

Slika 13: Tipanje kozarca in ugotavljanje razlike v temperaturi. 
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Slika 14: Deţ v kozarcu. 

 

10.7 “Past za vodo” 

 

 Operativni cilj: otrok spoznava lastnosti vode – izhlapevanje in kondenzacijo. 

 Pripomočki: lopatka, zemlja, PVCkuhinjska folija, mala posodica, nekaj srednje velikih 

kamnov, malo peska. 

 Opis dejavnosti: 

Z otroki se pogovarjamo, ali je voda tudi v zemlji, ali je tam tudi, če ne deţuje. V zemljo 

skopljemo luknjo, vanjo pana sredino postavimo manjšo nizko posodico. Luknjo nato prekrijemo 

s prozorno kuhinjsko folijo in na sredinofolije naloţimo nekaj manjših kamenčkov. Otroke 

vprašam, kaj mislijo, da se bo zgodilo, ali bo čez nekaj časa v posodici voda ali ne. Kasneje z 

otroki pogledamo, kaj se je zgodilo. Otrokom postavim vprašanja “Kaj se je zgodilo?”; “Kaj 

opazite v posodici na dnu luknje?”; “Kako je tja prišla voda, od kod?” 

 

 Analiza: 

Z otroki smo se pogovarjali, ali je voda tudi v zemlji. Otroci so rekli, da je voda v zemlji, ko 

deţuje, ko ne deţuje, pa ne. Vprašala sem jih, ali je voda tudi v zraku, na kar so odgovorili, da je, 

en otrok je rekel, da je, ko voda izhlapeva v zrak. V zemljo na terasi igralnice smo skopali 

majhno luknjo. Vprašala sem jih, ali mislijo, da lahko ujamemo vodo v posodico, ki jo damo v 
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luknjo, pokrito s folijo. Vsi otroci so predvideli, da ne. En otrok je rekel, da deţ ne more 

napolniti lončka, ker je pokrit s folijo. V luknjo smo nato dali majhno plitvo posodico, luknjo pa 

prekrili s folijo tako, da smo robove folije pritrdili z večjimi kamni. Na sredino folije pa smo z 

otroki nasuli nekaj drobnih kamenčkov tako, da so bili kamenčki tik nad posodico in da se je 

folija malo ugreznila. Tekom dneva smo si ogledali, kaj se je zgodilo. Otroci so opazili, da je 

folija polna drobnih kapljic vode, en otrok je rekel, da se je zarosila. Vprašala sem jih, od kod 

mislijo, da je prišla voda na folijo. Nekaj otrok je reklo, da iz zemlje, kar je značilno za 

premestitev, en pa je dejal, da je mogoče od deţja. En otrok mu je odgovoril, da ni deţevalo. 

Vprašala sem jih, od kod torej mislijo, da je prišla ta voda. Odgovorili so mi, da iz zemlje ali iz 

zraka – gre za ponoven primer premestitve, ni bilo opisano izhlapevanje, temveč samo 

premestitev iz enega prostora v drugega. Vprašala sem jih, ali mislijo, da je v posodici kaj vode, 

na kar je večina otrok rekla, da je. Ko smo odkrili folijo, smo opazili, da je v posodici mala 

luţica vode. En otrok je dejal, da je ta voda padla s folije. Pogovarjali smo se o tem, da voda, ki 

je v zemlji izhlapi in se utekočini na hladnejši foliji. Kapljice polzijo po foliji navzdol in se 

nakapljajo v posodico. Pri tem poizkusu otroka, ki sta v prejšnjih poizkusih opisovala 

izhlapevanje, nista bila prisotna. Večina otrok še vedno meni, da se voda premesti, na podlagi 

tega sklepam, da otroci niso v celoti razumeli procesa izhlapevanja in kondenzacije vode. 

 

 

Slika 15: Past za vodo. 
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Slika 16: Kondenzacija vodnih hlapov na foliji. 

 

10.8 “Izdelajmo malo kroţenje vode 1” 

  

 Operativni cilj: Spoznavanje pojava kroţenja vode (evaporacija, kondenzacija, “deţ” ali 

precipitacija). 

 Pripomočki: PVC vrečka “ziplock”, voda, lepilni trak, alkoholni flomaster. 

 Opis dejavnosti: 

Z otroci se pogovarjamo o kroţenju vode, kaj je potrebno, da voda v naravi kroţi. Otrokom 

razdelim PVC vrečke z “ziplock” zapiranjem in jih spodbudim, da na njih z alkoholnim 

flomastron narišejo sonce, oblake in v spodnjem delu črto, ki predstavlja gladino vode. Nato z 

otroki do črte nalijemo vodo v vrečko, jo dobro zapremo in s pomočjo ličarskega lepilnega traka 

nalepimo na okno, na katerega sveti sonce. Otroke vprašam, kaj mislijo, da se bo zgodilo z vodo 

v vrečki. Z otroki tekom dneva večkrat opazujemo dogajanje v vrečki na oknu. Otroke usmerjam 

k opazovanju vodnih kapljic, k velikosti kapljic in dogajanju, ko se kapljice zdruţijo in polzijo 

navzdol. Spodbudim jih tudi k opazovanju,ali se je vodna gladina kaj spremenila.  
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 Analiza: 

Z otroki smo se pogovarjali o kroţenju vode in kaj je potrebno, da voda v naravi kroţi. Otroci so 

povedali, da je za to potrebna voda, Sonce in hladen zrak, nato nastanejo oblaki, iz katerih 

deţuje. Vsak otrok je dobil prozorno vrečko s patentranim zapiranjem, na katero je z alkoholnim 

flomastrom narisal sonce in oblak v zgornjem delu vrečke, spodaj pa je zarisal črto, ki 

predstavlja vodo. V vrečke smo nato natočili vodo do črte, ki so jo narisali otroci, jih pazljivo 

zaprli in s pomočjo lepilnega traka nalepili na okno, na katerega največ sije sonce. Pogovarjali 

smo se o tem, kaj se bo zgodilo. Otroci so bili mnenja, da bo voda izhlapela, da ni dovolj dobro 

zaprta vrečka. Menim, da niso dobro razumeli besede“izhlapeti”, saj so menili, da bo voda 

zapustila vrečko, da bo ušla, kar je značilno za premestitev. Tekom dneva smo večkrat opazovali 

dogajanje v vrečki. Sprva so bile spremembe minimalne, zato jih otroci večinoma niso opazili, 

šele ob koncu dneva je izhlapelo več vode in se kondenziralo na steni vrečke v obliki drobnih 

kapljic. Otroci so naslednje jutro takoj opazili kapljice.Ko so se dotaknili vrečke, je nekaj kapljic 

spolzelo po steni vrečke nazaj v vodo. Otroci so takoj rekli, da deţuje, nad poskusom so bili zelo 

navdušeni. Usmerila sem jih k opazovanju kapljic, ki polzijo navzdol, in jih vprašala, ali vse 

kapljice spolzijo dol in zakaj. Na to vprašanje mi je en otrok odgovoril, da se zdruţijo male 

kapljice v velike in ko so teţje, “gredo dol”. Vprašala sem jih, od kod mislijo, da je prišla voda 

na steno vrečke.Večina otrok mi je odgovorila, da je izhlapela iz vode v vrečki. Na vprašanje, 

zakaj so se vodni hlapi utekočinili na steni vrečke, sta dva otroka dejala, da zato, ker je okno 

hladno, en otrok pa je rekel, da “ker tam ni tako toplo”. Tu je razvidno, da otroci ţe bolje 

razumejo izhlapevanje in kondenzacijo. 
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Slika 17: Izdelali smo malo kroţenje vode. 

 

 

 

Slika 18: Kroţenje vode v vrečki na steklu. 
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10.9 “Izdelajmo malo kroţenje vode 2” 

  

 Operativni cilj: spoznavanje pojava kroţenja vode (evaporacija, kondenzacija, “deţ” ali 

precipitacija). 

 Pripomočki: velik kozarec za vlaganje, zemlja, semena trave ali pšenice, voda, pokrov 

kozarca za vlaganje. 

 Opis dejavnosti: 

Z otroki se pogovarjamo o kroţenju vode in zakaj je le-to pomembno za ţiva bitja, za rastline. 

Otroke vprašam, kaj potrebujejo rastline za rast. V plastično posodico otroci dajozemljo in 

semena trave. Nato zemljo in semena tudi malo zalijejo. Plastično posodo damo v večji kozarec 

za vlaganje, ki ganato zapremo s prozorno folijo, ki jopritrdimo z elastiko. Kozarec nato 

postavimo na svetlobo in tekom dneva opazujemo, kaj se dogaja v njem. Otroke vprašam, kaj 

mislijo, da se bo zgodilo, ali bo trava zrasla, kako bo dobila vodo, ki jo potrebuje za rast. 

Kozarec s posejano travo tekom tedna večkrat opazujemo in se pogovarjamo o videnem. 

 

 Analiza: 

Z otroki sem se pogovarjala, kaj potrebujejo rastline za rast. Otroci so dejali, da potrebujejo 

zemljo, vodo in svetlobo. V plastično posodico smo dali zemljo, v katero smo posejali nekaj 

semen trave. Semena smo nato zalili in vse skupaj postavili v velik kozarec za vlaganje, ki smo 

ga zaprli s PVC folijo in elastiko. Kozarec smo odnesli na teraso igralnice in ga postavili na 

prostor, kjer je čez dan dovolj sonca. Z otroki smo se pogovarjali, kaj menijo, da se bo zgodilo, 

ali bo trava zrasla ali ne in zakaj. Otroci so bili različnih mnenj. Nekaj otrok je menilo, da bo 

trava zrasla, trije otroci so rekli, da ne bo, ker smo kozarec zaprli in ne bo deţevalo na zemljo in 

ne bomo mogli zlivati. Naslednji dan smo zjutraj opazovali, ali je v kozarcu prišlo do kakšne 

spremembe. Otroci so takoj opazili, da se je kozarec zarosil, opazili so kapljice vode. Vprašala 

sem jih, od kod menijo, da je prišla voda v kozarec. En otrok je rekel, da je ponoči deţevalo. Tu 

gre za tipičen odgovor, saj otroci za pojave, ki jihne razumejo menijo, da so se zgodili ponoči. 

Otroke sem opozorila, da je kozarec zaprt in zato voda ne bi mogla vanj. Nato je en otrok rekel, 

da je mogoče deţevalo v kozarcu, kot je na oknu (v prejšnjem poizkusu smo na okno obesili 

vrečko z vodo in ustvarili “malo kroţenje vode”).  Dva otroka sta rekla, da je voda izhlapela in se 

“ujela” na kozarec. Vprašala sem jih, ali mislijo, da bo trava zrasla, na kar so vsi otroci rekli, da 
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bo. Kozarec s posejano travo smo še večkrat opazovali, na kar smo tretji dan opazili, da kozarec 

zjutraj ni več zarošen. Kozarec smo dobro pregledali in ugotovili, da je folija preluknjana. Ven 

smo vzeli posodo z zemljo in posejanimi semeni.Otroci so takoj opazili, da je zemlja trda in suha 

ter da ni nič zraslo. Otroke sem vprašala, zakaj mislijo, da je temu tako. Odgovorili so mi, da ni 

bilo dovolj vode. Preko pogovora smo ugotovili, da smo zemljo vendar zalili in je bila torej voda 

v kozarcu. Na vprašanje, kje je ta voda, so rekli, da je “ušla” ven skozi luknjo – tu menim, da je 

šlo za premestitev. Nekaj otrok je reklo, da je izhlapela. Menim, da so ti otroci dejansko 

razumeli, da je voda izhlapela in niso le uporabili izraza, ki so se ga naučili. Poskus smo ponovili 

in opazovali kondenzacijo vode na steni kozarca. Otroci so zelo pazili, da se folija ni ponovno 

preluknjala. Po nekaj dneh so semena trave začela kliti. Otroci so z zanimanjem spremljali 

nadaljno rast trave in ugibali, koliko trave bo zraslo. Spraševali smo se, ali bo trebatravo zalivati. 

Več otrok je reklo, da bi jo morali, ko pa sem otroke vprašala, kaj je potem to na steni kozarca, 

so nekateri dejali, da so to kapljice vode in da je voda še notri. Tako so otroci prišli do spoznanja, 

da zalivanje verjetno ne bo potrebno. Pogovarjali smo se o kroţenju vode v naravi in skozi 

pogovor prišli do tega, da tudi v kozarcu, v katerem so posejana semena trave, voda kroţi na 

podoben način. Na podlagi odgovorov otrok sklepam, da so nekateri otroci razumeli kroţenje 

vode in z njim povezano izhlapevanje ter kondenzacijo, večina otrok pa tega procesa ni 

razumela, izhlapevanje so utemeljevali s premestitvijo.  

 

 

Slika 19: Sajenje semen trave v posodico pri devetem poskusu. 
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Slika 20: Zalivanje semen trave. 

 

 

Slika 21: Posodica z zemljo in semeni v kozarcu. 
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Slika 22: Opazovanje kondenzirane vode na kozarcu. 

 

 

 

Slika 23: V zaprtem kozarcu je zrasla trava – kroţenje vode v kozarcu. 
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11 REZULTATI ODGOVOROV NA VPRAŠANJA PO 

IZVEDENIH DEJAVNOSTIH IN EVALVACIJA 

 

Po opravljenih dejavnostih in poizkusih sem ponovno opravila intervju z otroki – ponovno 

preverjanje razumevanja in pojmovanja otrok o vodi terkroţenju vode v naravi. 

 

Rezultati začetnega in končnega intervjuja so zabeleţeni v spodnjih tabelah: 

 

11.1 KLASIFICIRANJE ODGOVOROV V TABELAH 

 

- Klasificiranje odgovorov tabele 8, 13 in 17 (prvo, četrto in šesto vprašanje): 

Odgovori otrok pri prvem, četrtem in šestem vprašanju intervjuja (tabela 8, 13 in 17) so 

razdeljeni na šest kategorij, med katerimi so tudi najpogostejše štiri kategorije predstav otrok, 

povzete glede na tipična razumevanja otrok ohranjanja snovi pri spremembah agregatnih stanj. 

Uporabila sem raziskave, ki so jih predstavili nasledji avtorji; Krnel (1993, str. 29 in 35–38), 

Russel in Watt (1990, str. 12‒18) ter Hadzigeorgiou (2015, str. 75 in 76). Avtorji navajajo 

različna pojmovanja otrok odpetega leta dalje, ki jih uvrščamo v kategorije: “Izginotje”, 

“Premestitev”, “Transmutacija” in “Transformacija”. 

 

Avtorja Russel in Watt (1990, str. 12‒18) pri raziskovanju razumevanja otrok glede izhlapevanja 

opisujeta ideje otrok, ki opisujejo premestitev, izginotje in transformacijo. Hadzigeorgiou (2015, 

str. 74) pravi, da mlajši otroci med 4.in 6. letomstarosti menijo, da voda ob izhlapevanju izgine, 

ne znajo pa razloţiti, zakaj. Otroci po 7. ali 8. letu starosti pravijo, da voda pri izhlapevanju 

menja mesto, se premesti.  

 

Hadzigeorgiou (2015, str. 75) navaja tudi raziskovalca Tytlerja in Petersona (2004b), ki prav 

tako v svoji raziskavi omenjata nadnaravno oziromaizginotje, premestitev in transformacijo. 

V kategorijo “Drugo” sem uvrstila odgovore, ki so opisovali spremembo fizikalnih lastnosti 

snovi, kot je na primer temperatura, barva, fizikalni pojmi, valovanje in podobne opise, ki jih 

nisem mogla uvrstiti v ostale štiri kategorije. 
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 V kategorijo “Ni predstave” sem uvrstila odgovore, kot so “Ne vem” ali tiste, ki so bili brez 

odgovora.  

 

V kategoriji “Izginotje” sem uvrstila odgovore, ki zajemajo besede izginiti, posušiti, izpuhteti in 

podobno.  

 

V kategorijo “Premestitev” sem štela tiste odgovore, ki so opisovali menjanje mesta (lokacije) 

vode (v prvotni obliki).  

 

V kategorijo “Transmutacija” sem uvrstila odgovore, ki vsebujejo opisovanje spremembe v novo 

– drugo snov, tiste, kjer se prvotna snov ne ohrani, temveč se spremeni.  

 

V kategorijo “Transformacija” pa sem štela odgovore, ki so opisovali spremembo agregatnega 

stanja, kjer se snov ohrani v zaznavni ali nezaznavni obliki. 
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Otrok Odgovor pred izvedenimi dejavnostmi. Odgovor po izvedenih dejavnostih. 

1 Vroče bi ratalo, če bi za vedno sijalo Sonce in 

nikoli deţ, bi se zaţgala voda. 

Se bi zaţgalo, kjer bi bilo preveč sonca in nič 

deţja, bi se mrzla voda spremenila v vročo. Pol ne 

moreš plavat. In vode ne bi bilo več. 

2 Zaledenelo bi. Zaledenelo bi. 

3 Se bi posušili, ne bi bilo več vode. Bi se osušilo in ne bi bilo več vode. Izhlapevalo bi. 

4 Bi bili valovi. Bi kapljice gor šle, v zrak. 

5 Zavrelo bi. Izhlapela bi vsa voda. 

6 Se bi posušilo. Bi voda izhlapela v zrak. 

7 Izsušilo bi se. Bi izhlapelo, ker bi Sonce preveč sijalo. 

8 Suša bi postala. Izhlapelo bi, ker bi bilo preveč Sonca. 

9 Bi bila suša. Bi se dvigala vodna para. 

10 Bi bila suša. Suša bi bila, ker bi voda izhlapela. 

11 Da bi bilo nekaj z njimi narobe, ne bi mogli v njem 

plavat, ker bo skos sonce sijal, se pokvari. 

Voda bi ohlapela. 

12 Morje bi še vedno bilo in bi vsako jutro lahko 

plavali namesto, da bi se tuširali, morje ne bi bilo 

slano, malo bi se osveţili. 

Izhlapelo bi. 

13 Izsušilo bi se. Ker je preveč močno Sonce. Voda bi izhlapela. 

14 Lahko bi postalo vroče, na morju, ko je bila 

nevihta, pa je bilo pol mrzlo. 

Bi se segrelo, bi voda ratala para. 

  

15 Bi bilo ful toplo. Bi bilo toplo in hlapeva in gre gor. 

Tabela 1: Odgovori otrok na prvo vprašanje intervjuja pred in po izvedenih dejavnostih: 

Vprašanje: »Kaj bi se zgodilo z jezerom ali morjem, če bi Sonce ves čas sijalo?« 
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Otrok Pred/po 

poskusih 

Izginotje Premestitev Transmutac

ija 

Transforma

cija 

Drugo Ni 

predstave 

Otrok 1 

  

Pred 0 0 0 0 0 1 

Po 1 0 0 0 0 0 

Otrok 2 

  

Pred 0 0 0 0 1 0 

Po 0 0 0 0 1 0 

Otrok 3 

  

Pred 1 0 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 4 

  

Pred 0 0 0 0 1 0 

Po 0 1 0 0 0 0 

Otrok 5 

  

Pred 0 0 0 0 1 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 6 

  

Pred 1 0 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 7 

  

Pred 1 0 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 8 

  

Pred 0 0 0 0 1 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 9 

  

Pred 0 0 0 0 1 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 10 Pred 0 0 0 0 1 0 

Po 0 0 0 1 1 0 

Otrok 11 Pred 0 0 0 0 1 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 12 Pred 0 0 0 0 1 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 13 Pred 1 0 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 14 Pred 0 0 0 0 1 0 

Po 0 0 1 0 1 0 

Otrok 15 Pred  0 0 0 0 1 0 

Po 0 1 0 1 1 0 

Tabela 2: Odgovori na prvo vprašanje pred in po izvedenih dejavnostih 

- Analiza‒ primerjava odgovorov na prvo vprašanje pred in po izvedenih dejavnostih: 

 

En otrok je pred dejavnostmi omenjal temperaturne spremembe vode in da bi se na koncu voda 

zaţgala.Podobnega mnenja je bil tudi po izvedenih dejavnostih, saj se njegov odgovor razlikuje 

le v tem, da v tej vodi ne bi mogel plavati. Tu gre verjetno za posploševanje, ki izhaja iz 
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omejenih izkušenj otrok.Iz drugega odgovora je razvidno, da je svoje mnenje spremenil v 

tolikšnimeri, da sedaj omenja izginotje vode, kar je značilno za napačne predstave otrok te 

starosti.Menim, da je otrok je napredoval iz stopnje »Brez predstave« v »Izginotje«. Otrok 

potrjuje mojo prvo hipotezo. 

 

Otrok, ki je pred izvedenimi dejavnostmi menil, da bi morje ali jezero zaledenelo, tudi po 

dejavnostih ni spremenil svojega mnenja. Sklepam, da ta otrok ni razvil pravilne predstave glede 

spremembe agregatnega stanja vode, če nanjo vpliva sončna energija, uporabil je napačen izraz 

za izhlapevanje – lahko, da se je naučil izraza za prehod iz tekočega v trdno agregatno stanje, ki 

ga zdaj napačno uporablja za prehod agregatnega stanja vode iz tekočega v plinasto in obratno. 

Pri otroku ni zaznati napredka v razumevanju. Otrok potrjuje mojo prvo hipotezo. 

 

En otrok pred dejavnostmi omenja izginotje, po dejavnostih pa je iz njegovega odgovora 

razvidno, da je napredoval iz »Izginjanja« v »Transformacijo«, saj v odgovoru omenja osušitev 

in izhlapevanje. Sklepam, da se je njegova predstava glede izhlapevanja vode izboljšala. Otrok 

zavrne mojo prvo hipotezo. 

 

Razliko je zaznati tudi pri otroku, ki je na prvo vprašanje odgovoril, da bi nastali valovi, kar sem 

uvrstila v kategorijo »Drugo«.Po dejavnostih pa je njegov odgovor povezan z izhlapevanjem, saj 

omenja kapljice, ki bi šle gor v zrak, četudi njegova predstava ni popolnoma pravilna, saj se ne bi 

dvigovale kapljice, temveč vodni hlapi, ki so v plinastem agregatnem stanju. Otrok je napredoval 

v kategorijo »Premestitev«. Otrok potrjuje mojo prvo hipotezo. 

 

Trije otroci so sprva opisovali izhlapevanje vode iz morja in jezera z izrazi »osušiti«, »posušiti« 

in »izsušiti«, kar je značilno za izginotje.Po dejavnostih so uporabili izraz »izhlapevanje«, na 

podlagi česar sklepam, da so iz »Izginotja« napredovali v »Transformacijo«. Otroci zavrnejo 

mojo prvo hipotezo. 

 

Tudi trije otroci, ki so menili, da bi nastala suša kot končni rezultat neprestanega sijanja Sonca, 

so po dejavnostih rekli, da bi voda izhlapela oziroma da bi se dvigala vodna para. Ti otroci so iz 

kategorije »Drugo« napredovali v kategorijo »Transformacije«. Menim, da se je predstava otrok 
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glede tega poglobila, saj niso več opisovali le naravnega pojava kot posledice, temveč so s tem 

opisali proces izhlapevanja. Otroci zavrnejo mojo prvo hipotezo. 

 

Trije otroci, ki so pred dejavnostmi menili, da bi se spremenila le temperatura vode in slanost 

morja, so v drugem intervjuju povedali, da bi voda izhlapela ali »ohlapela«, za kar 

predpostavljam, da se je otrok nepravilno naučil besede. Eden od njih je v drugem intervjuju 

dejal, da bi voda »ratala para zaradi segrevenja«. Iz tega lahko sklepamo, da zazna spremembo, 

vendar se voda kot snov ne ohrani, kar je značilno za transmutacijo. Iz naštetega lahko sklepam, 

da se je znanje dveh otrok glede izhlapevanja vode poglobilo – njune predstave so se izboljšale, 

četudi ne pri vseh v celoti. Vsi trije otroci so napredovali, eden iz kategorije »Drugo« v 

kategorijo »Transformacija«, eden v kategorijo »Premestitev«, eden pa v »Transmutacijo«. 

Otroci delno potrjujejo prvo hipotezo, saj jim proces izhlapevanja ni povsem razumljiv. 

 

Otrok, ki sprva trdi, da bi se morje ali jezero pokvarilo, kar sem uvrstila v kategorijo »Drugo«, 

po dejavnostih meni, da bi morje oziromajezero »ohlapela«. Menim, da je otrok imel v mislih 

izraz »izhlapelo«. Otrok je ustrezno uporabil besedo izhlapevanje, zato sem njegov odgovor 

uvrstila v kategorijo »Transformacije«.Sklepam, da otrok zavrne mojo prvo hipotezo. 

 

- Število otrok, ki je pri prvem vprašanju napredovalo na stopnjo »Izginotja«: 1. 

- Število otrok, ki je pri prvem vprašanju napredovalo na stopnjo »Premestitve«: 1. 

- Število otrok, ki je pri prvem vprašanju napredovalo na stopnjo »Premestitve« in 

»Transformacije«: 1. 

- Število otroke, ki je pri prvem vprašanju napredovalo na stopnjo »Transmutacije«: 1. 

- Število otroke, ki je pri prvem vprašanju napredovalo na stopnjo »Transformacije«: 10. 

- Število otroke, ki pri prvem vprašanju ni napredovalo: 1. 

 

Na podlagi števila otrok, ki so po odgovorih sodeč napredovali na stopnjo transformacije, 

sklepam, da več kot polovica otrokzavrača prvo hipotezo. 
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Otrok Odgovor pred izvedenimi dejvnostmi. Odgovor po izvedenih dejavnostih. 

1 Voda bi postala mrzla, še preveč mrzla, da bi vsak 

človek, ki bi pršu notr, bi zbeţal ven. Zato k če se 

zdruţi še deţ, postane še bolj mrzla, da si noben ne 

upa it v vodo. 

Zmrznila bi. Ker ne bi bilo nič sonca, bi jo zelo 

ohladilo. 

2 Ne vem. Bi bilo vse mokro. Ker bi deţevalo. Ne bi zaledenelo. Druge barve bi bilo. Vode bi bilo 

do neba. 

3 Bi bila skos samo voda. Vse bi bilo poplavljeno, vsepovsod bi bila voda. 

4 Bi bliskalo, ker bi pol začelo bliskat, bo veliko 

deţevalo. Pa valovi bi bili. 

Bi se napolnilo. 

5 Bi bilo vse mokro. Bi bilo preveč reke in bi bila v mestu poplava. 

6 Bi bilo vedno bolj veliko, ker bi deţ padal v morje, 

bi ves čas deţevalo. 

Bi bla voda vedno večja. 

7 Bi bila poplava. Voda bi naraščala in bi bla poplava, ker bi skos 

deţevalo. 

8 Reka bi se napolnila. Jezero pa morje pa tudi. Morje bi se dvignilo, ker bi bilo veliko deţja. 

9 Bi bilo veliko roţic. Ker je toliko deţevalo. In pol 

rastejo roţice. 

Bi bilo preveč vode za roţice. 

10 Pa ne bi bila suša, ker ne bi bilo veliko sonca. Bi 

bile poplave. 

Ne bi bilo suše. Poplave bi bile. 

11 Bi bila poplava, ker bi bilo več vode. Se ne bi mogli ven it več kopat, ker bi bilo preveč 

vode. Bi bila poplava. 

12 Bilo bi več morja. Ko bi bilo bolj blizu, bi bilo bolj 

globoko. 

Mokro bi bilo, poplava. 

13 Bi bilo morje verjetno večje. Ker je tako veliko 

deţja. 

Bi bilo vode vedno več. Bi bile poplave. 

14 Poplava bi bila – vse bi poplavilo. Poplava. Ker bi bla povsod voda. 

15 Bi bilo ves čas mrzlo. Ker deţuje in takrat je 

mrzlo. Pa vse bi bilo mokro. 

Bi blo čim več vode, da se vse potopi. 

Tabela 3: Odgovori otrok na drugo vprašanje intervjuja pred in po izvedenih dejavnostih: 

Vprašanje: »Kaj bi se zgodilo, če bi ves čas deţevalo? Zakaj tako misliš?« 

- Analiza – primerjava odgovorov na drugo vprašanje pred in po dejavnostih: 

 

Trije otroci so pred izvedenimi dejavnostmi odgovorili, da bi v primeru neprestanega deţja 

nastala poplava. Svoje mnenje so obdrţali tudi po izvedenih dejavnostih.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Martina Bedenčič; diplomska naloga 

-54- 

 

Dva otroka sta pred dejavnostmi omenjala temperaturno spremembo, kista jopovezovala z 

deţjem. Po izvedenih dejavnostih eden od njiju obdrţi svoje mnenje, drugi pa omenja le 

povečanje količine vode. Iz odgovora lahko sklepam, da gre za povezavo med intenzivnimi in 

ekstenzivnimi lastnostmi vode, več vode pomeni tudi spremembo agregatnega stanja. 

 

Trije otroci sprva menijo, da bi bilo vse mokro, po dejavnostih pravijo, da bi voda narasla in da 

bi bila poplava. 

 

Pet otrok sprva omenjajo povečano količino vode v morju in jezeru ter rekah, da bi bilo več vode 

ali bi se povečalo morje.Po dejavnostih trije obdrţijo mnenje, dva dodata tudi poplavo kot 

posledico nenehnega deţja. 

 

En otrok svoj odgovor pred in po dejavnostih povezuje z rastjo roţic. Pred dejavnostmi meni, da 

bi bilo več roţic zaradi obilice deţja, po dejavnostih pa meni, da bi bilo te vode za roţe preveč. 

 

Otrok, ki je pred dejavnostmi omenjal le bliskanje in valovanje kot posledico nenehnega deţja, 

po dejavnostih spremeni mnenje in meni, da bi se napolnilo. Sklepam, da je imel v mislih, da bi 

se napolnilo jezero ali morje. 

 

Pred dejavnostmi:  

 9 otrok meni, da bodo poplave in bi se povečala količina vode; 

 2 otroka menita, da bo vse mokro; 

 2 otroka omenjata spremembo temperature, eden od njiju tudi meni, da bo vse mokro; 

 1 otrok omenja bliskanje in valovanje; 

 1 otrok povezuje več deţja z rastjo roţ. 

 

Po dejavnostih: 

 13 otrok meni, da bi se povečala količina vode ali da bi bile poplave, od tega en otrok 

meni tudi, da bi bilo vse mokro; 

 1 otrok pravi, da bo preveč vode za roţice; 
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 1 otrok omenja le spremembo temperature. 

 

V grafu sem razdelila odgovore na: kategorijo “Poplave/večja količina vode”, kamor sem štela 

odgovore, ki opisujejo naraščanje vode, morja ali poplave;na kategorijo“Temperaturna 

sprememba”, kamor sem štela odgovore otrok, ki so menili, da bi bilo ob nenehnem deţju bolj 

hladno;na kategorijo “Vse mokro”;ter na kategorijo “Drugo”, kamor sem štela odgovore, 

povezane z bliskanjem, rastjo roţic in valovanje. 

 

Graf 1: Odgovori otrok na drugo vprašanje pred in po dejavnostih. 

 

Po dejavnostih noben otrok ne omenja bliskanja in valovanja.Štirje otroci več menijo, da bi ob 

nenehnem deţju prišlo do poplave ali povečanja količine vode, kot posledica nenehnega deţevja. 

Po dejavnostih en otrok manj omenja, da bi bilo vse mokro.En otrok manj omenja temperaturno 

spremembo.  

Pri tem vprašanju sem po izvedenih dejavnostih pričakovala več odgovorov, ki bi opisovali ali 

utemeljevali kroţenje vode, ne le opis naravnih posledic daljšega deţevja. Nihče od otrok ni v 

svojem odgovoru omenil, da bi bilo nenehno deţevje nemogoče, da bi enkrat moralo nehati 

deţevati, saj je za nastanek deţja pomembno izhlapevanje vode. Centrizem, to je usmerjanje 

pozornosti le na en vidik problema ali situacije, je značilen za otroke na predoperativni stopnji 
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mišljenja, kot ga je opredelil Piaget (Nemec in Krajnc, 2011). Otroci v svojih odgovorih 

opisujejo le končni rezultat in fizikalne pojave, ki so povezaniz deţjem.  

 

Na podlagi tega menim, da nihče od otrok nima izdelane celostne predstave glede kroţenja vode 

v naravi, kar potrjuje tretjo hipotezo. 
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Tabela 4: Primerjava odgovorov otrok na tretje vprašanje intervjuja pred in po izvedenih 

dejavnostih: 

Vprašanje: »Kam gre voda, ko pada deţ? 

Otrok Odgovor pred izvedenimi dejavnostmi. Odgovor po izvedenih dejavnostih. 

1 Ena gre dol proti pesku, deţ jo zarine dol, kapljice 

grejo globoko v vodo in se uničijo. 

Voda gre v zemljo in v morje. 

2 Pod zemljo. V zemljo in reke in morje. 

3 Hmmm, tega pa ne vem. Na travo? V reke in potoke in zemljo. 

4 Voda gre iz oblakov, čez, čez oblake dol. Na tla. V jezero. 

5 Na kla. V odtoke in reke. 

6 V reke in morja. V oblak in se zdruţi in nastane še en oblak. 

7 V vodo. V reke, morja, jezera, v potočke. 

8   Ne vem. V morje in jezero. 

9 Se vpije v zemljo. Dol v zemljo in potoke in reko. 

10 V reko. V reke, jezera, tja kjer so luknje. 

11 Po mestu. Gre po rekah. 

12 Ne vem. V luţo. V luţe in zemljo. 

13 V kanal. V oblake nazaj izhlapijo. 

14 Lahko gre tudi v odtok, k je drevo pa zemljo in 

lahko na zemljo pada, in uni k majo polja jim ni 

treba zalivat, jim deţ zaliva. 

V odtok, v jezero, reke, pa vse to, v zemljo. 

15 Gre v tla in se naredi luţa in nastane jezero in 

morje. 

Zliva se v reke, morja in jezera, v zemljo. 
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Tabela 5: Odgovori na tretje vprašanje pred in po dejavnostih: 

Otrok Pred/po 

poskusih 

Reka, 

morje, 

jezero, 

potok 

Zemlja ‒ 

prst/podtalnic

a 

Ozračje Drugo Brez 

predstave 

Otrok 1 

  

Pred 0 1 0 1 0 

Po 1 1 0 0 0 

Otrok 2 

  

Pred 0 1 0 0 0 

Po 1 1 0 0 0 

Otrok 3 

  

Pred 0 0 0 1 0 

Po 1 1 0 0 0 

Otrok 4 

  

Pred 0 0 0 1 0 

Po 1 0 0 0 0 

Otrok 5 

  

Pred 0 0 0 1 0 

Po 1 0 0 1 0 

Otrok 6 

  

Pred 1 0 0 0 0 

Po 0 0 1 0 0 

Otrok 7 

  

Pred 0 0 0 1 0 

Po 1 0 0 0 0 

Otrok 8 

  

Pred 0 0 0 0 1 

Po 1 0 0 0 0 

Otrok 9 Pred 0 1 0 0 0 

Po 1 1 0 0 0 

Otrok 10 Pred 1 0 0 0 0 

Po 1 0 0 1 0 

Otrok 11 Pred 0 0 0 1 1 

Po 1 0 0 0 0 

Otrok 12 Pred 0 0 0 1 1 

Po 0 1 0 1 0 

Otrok 13 Pred 0 0 0 1 0 

Po 0 0 1 0 0 

Otrok 14 Pred 0 1 0 1 0 

Po 1 1 0 1 0 

Otrok 15 Pred  0 0 0 1 0 

Po 1 1 0 0 0 

 

- Klasificiranje odgovorov tabele 5 (tretje vprašanje) 

Odgovori na tretje vprašanje so klasificirani glede na “pot” vode.  

Na podlagi navedenih virov sem klasificirala odgovore v šest skupin; kategorija “Reka, morje, 

jezero, potok”, kategorija “Zemlja – prst/podtalnica” in “Ozračje””, dodala sem še opcijo 
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“Drugo” za odgovore, ki jihni mogoče klasificirati v prej navedene skupine, in opcijo “Brez 

predstave” za odgovore “Ne vem”. 

 

- Analiza – primerjava odgovorov na tretje vprašanje pred in po dejavnostih: 

 

Prvi otrok je pred dejavnostmi menil,da gre voda, ko deţuje globoko v pesek in zemljo, ter da se 

tam posledično uniči.Po dejavnostih pa je spremenil mnenje in menil, da gre voda v morje in 

zemljo ter da se ne uniči. 

 

Pred dejavnostmi sta dva otroka menila, da gre voda v vodotoke in morje, po dejavnostih je bilo 

takega mnenja dvanajst otrok.  

 

Pred dejavnostmi so štirje otroci menili, da gre voda v zemljo –prst, po dejavnostih je bilo takega 

mnenja sedem otrok. 

 

Da se vrne voda v ozračje, ni odgovoril nihče od otrok pred izvedenimi dejavnostmi.Po tem pa 

sta tako odgovorila dva otroka, s tem, da je en otrok opisal kroţenje vode, drug otrok pa je v 

odgovoru opisal zdruţevanje kapljic v oblaku in omenil nastajanje oblaka. Otroka zavračata 

drugoin tretjo hipotezo, saj je iz njunega odgovora razvidno, da razumeta kroţenje vode in 

kondenzacijo ter s tem delno zavrneta tudi četrto hipotezo. 

 

Deset otrok je v odgovorih pred dejavnostmi omenjalo odtoke ali travo ali da gre voda po mestu, 

na ali v tla, čez oblake, kanal. Te odgovore sem uvrstila v kategorijo »Drugo«. Trije otroci po 

dejavnostih odgovarjajo, da gre  ‒ poleg tega, da gre v reko, jezera ali v zemljo ‒  voda v odtoke, 

luţo in tja, kjer so luknje. Otrocipotrjujejo tretjo hipotezo, saj nimao celostne predstave o 

kroţenju vode v naravi. 

 

En otrok je bil pred dejavnostmi brez predstave, kam gre voda, ko deţuje, po dejavnostih pa je 

izoblikoval predstavo, da gre voda v morje in jezero. Otrok potrjuje tretjo hipotezo, saj nima 

celostne predstave o kroţenju vode v naravi. 
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Vsi otroci so razširili svoje predstave o kroţenju vode, le dva otroka sta omenila izhlapevanje v 

ozračje, večina otrok pa je bila mnenja, da gre voda v zemljo. Sklepam, da so troci imeli po 

dejavnostih boljše predstave glede kroţenja vode, saj je večina otrok naštela več krajev, kamor 

gre voda, kot pred dejavnostmi, vendar še vedno niso pridobili celostne predstave glede tega 

pojava.  

 

Število otrok, ki je pri tretjem vprašanju omenjalo vodotoke, morja: 6. 

Število otrok, ki je pri tretjem vprašanju omenjalo zemljo, prst: 1. 

Število otrok, ki je pri tretjem vprašanju omenjalo vodotoke, morja, zemljo: 6. 

Število otrok, ki je pri tretjem vprašanju omenjalo ozračje: 2. 

Število otrok, ki je pri tretjem vprašanju omenjalo vodotoke, morja, zemljo in ozračje: 0. 

 

Na podlagi števila odgovorov otrok pri tem vprašanju, ki v svojem odgovoru utemeljujejo in 

opisujejo kroţenje vode, izhlapevanje ter kondenzacijo sklepam, da 11 otrok s svojimi odgovori 

v drugem intervjuju potrjuje tretjo hipotezo, torej nimajo celostne predstave glede kroţenja vode 

v naravi. Iz njihovih odgovorov je razvidno, da gre pri tem vprašanju večinoma za premestitev. 

Nihče od otrok namreč v prvem intervjuju v odgovoru ni omenjal ozračja. 

 

 

 

 

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Martina Bedenčič; diplomska naloga 

-61- 

Tabela 6: Primerjava odgovorov otrok na četrto vprašanje intervjuja pred in po izvedenih 

dejavnostih: 

Vprašanje: »Kaj se zgodi z luţami, ko deţ preneha padati?« 

Otrok Odgovor pred izvedenimi dejavnostmi. Odgovor po izvedenih dejavnostih. 

1 Uničijo se in je pol konec z njimi. Se posuši in uniči. Luţe niso dovolj močne proti 

soncu. 

2 Se posušijo. Gre voda nazaj v oblake. Izhlapi. 

3 Potem ostane luţa. Če pride sonce, jo stopi. 

4 Stojijo pri miru, čez nekaj časa pa se posušijo. Posuši se. Izhlapi. 

5 Luţe izginejo in postanejo spet oblaki. Vroče sonce segreje vodo in gre vodna para v 

oblake in spet začne deţevat. 

6 Pa voda izhlapi v zrak. Izhlapi voda v zrak. 

7 Izparijo in gre voda nazaj v zrak. Izhlapevajo. 

8 Posušijo se. Pol se spet dvigne kot vodna para. 

9 Se vpije v zemljo. Se vpije dol v zemljo. 

10 Se posušijo. Pa izhlapi. 

11 Ne vem. Ni jih več. Se posušijo. Ohlapijo. 

12 Blato. Se posušijo k voda izhlapi. 

13 Neki časa še ostanejo, ko pa pride sonce, jih pa ni 

več. 

Izhlapevajo. 

14 Izginejo. Lahko, če so na zemlji, grejo v zemljo, če 

so pa na tleh v betonu, se v beton spustijo. 

Gre kot para v zrak, ker je preveč sonce. 

15 Luţe več niso na tleh. Se stopijo. Se stopijo in grejo nazaj gor kot para. 
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Tabela 7: Odgovori na četrto vprašanje pred in po dejavnostih. 

Otrok Pred/po 

poskusih 

Izginotje Premestitev Transmutaci

ja 

Transforma

cija 

Drugo Ni 

predstave 

Otrok 1 

  

Pred 1 0 0 0 1 0 

Po 1 0 0 0 1 0 

Otrok 2 

  

Pred 1 0 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 3 

  

Pred 0 0 0 0 1 0 

Po 1 0 0 0 0 0 

Otrok 4 

  

Pred 1 0 0 0 0 0 

Po 1 0 0 1 0 0 

Otrok 5 

  

Pred 0 1 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 6 

  

Pred 0 0 0 1 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 7 

  

Pred 0 0 0 1 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 8 

  

Pred 1 0 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 9 

  

Pred 0 1 0 0 0 0 

Po 0 1 0 0 0 0 

Otrok 10 Pred 1 0 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 11  Pred 1 0 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 12 Pred 0 0 0 0 1 0 

Po 1 0 0 0 0 0 

Otrok 13 Pred 1 0 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 14 Pred 0 1 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 15 Pred  1 0 0 0 1 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

 

- Analiza – primerjava odgovorov na četrto vprašanje pred in po dejavnostih: 

 

En otrok je pred dejavnostmi menil, da se luţe uničijo, po dejavnostih je trdil enako, dodal je še, 

da luţe niso »dovolj močne proti soncu«, kar je tipičen primer animizma,ki je značilen za 

predoperativno stopnjo kognitivnega razvoja, kot ga je opredelil Piaget.Iz drugega odgovora je 
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razvidno, da svojega mnenja ni spremenil, zato menim, da ta otrok ni napredoval iz stopnje 

»Izginotje«. Otrok potrjuje prvo hipotezo. 

 

Sedem otrok je pred dejavnostmi menilo, da se luţa posuši, izgine, po dejavnostih pa so rekli, da 

izhlapi oziromase dvigne kot vodna para. V večini primerov se res posuši, vendar ne izgine, za 

kar menim, da so pred dejavnostmi menili ti otroci, po dejavnostih pa so omenjali prehajanje ‒ 

transformacijo vode, zato sklepam, da se je njihovo razumevanje izboljšalo. Menim, da so ti 

otroci napredovali iz stopnje »Izginotje« v »Transformacijo«. Otroci v tem primeru zavračajo 

prvo hipotezo. 

 

En otrok je pred dejavnostmi menil, da se z luţami nič ne zgodi, po dejavnostih pa je spremenil 

mnenje in rekel, da jo sonce stopi. Iz tega sklepam, da je napredoval v stopnjo »Premestitev«. 

Otrok potrjuje prvo hipotezo. 

 

En otrok je svoje mnenje po dejavnostih spremenil, saj je sprva menil, da se luţa posuši, torej 

voda izgine, po dejavnostih pa je omenjal v odgovoru izhlapevanje. Na podlagi tega sklepam, da 

je otrok napredoval iz stopnje »Izginotja«v stopnjo »Transformacije«, kjer se spremeni le oblika 

– agregatno stanje, snov pa se ohrani. Otrok zavrača prvo hipotezo. 

 

En otrok je pred dejavnostmi menil, da voda iz luţe izgine, obenem pa dodal, da gre nazaj v 

oblake. Iz njegovega odgovora je razvidno, da kljub razumevanje, da se voda lahko vrne nazaj v 

oblake, ne razume procesa, zato njegov odgovor štejem med“Premestitev”. Po dejavnostih je 

opisal proces kroţenja vode; omenil je segrevanje vode, izhlapevanje v oblake in nato ponovne 

padavine. Na podlagi tega sklepam, da ima otrok bolj razjasnjene predstave o izhlapevanju in 

kroţenju vode. Menim, da je iz stopnje “Premestitve”napredoval v stopnjo “Transformacije”. 

Otrok zavrne prvo, drugo in deloma tretjo hipotezo. 

 

Dva otroka sta tako pred kot po dejavnostih odgovorila, da voda iz luţe izhlapi ali izpari v zrak. 

Menim, da razumeta izhlapevanje vode.Na podlagi tega sklepam, da sta ostala na stopnji 

“Transformacije”. Otroka zavračata prvo hipotezo. 
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En otrok je pred dejavnostmi rekel, da se voda vpije v zemljo. Tudi po dejavnostih ni spremenil 

svojega mnenja. Odgovor otroka opisuje premestitev vode v enaki obliki, zato ta odgovor štejem 

v stopnjo “Premestitve”. Otrok potrjuje prvo hipotezo. 

 

En otrok je pred dejavnostmi menil, da iz luţe nastane blato, po dejavnostih pa je menil, da se 

luţa posuši, ker izhlapi. Menim, da se je njegova predstava po dejavnostih le delno izboljšala, saj 

je napredovala na stopnjo »Izginotja«, ko je utemeljeval, da se voda posuši. Beseda izhlapevanje 

v njegovem odgovoru po mojem mnenju predstavlja rezultat reproduktivnega znanja, ne pa 

globljega razumevanja procesa izhlapevanja. Otrok potrjuje prvo hipotezo. 

 

En otrok je pred dejavnostmi menil, da se voda spusti v zemljo ali v beton, kar opisuje 

premestitev vode v enaki obliki. Po dejavnostih je otrok mnenje spremenil in rekel, da gre voda 

kot para v zrak zaradi Sonca. Iz tega lahko sklepam, da otrok bolje razume izhlapevanje vode, da 

se vodi spremeni le oblika – agregatno stanje, snov pa se ohrani. Menim, da je otrok napredoval 

iz stopnje »Premestitve« v stopnjo »Transformacija«. Otrok zavrne prvo hipotezo. 

 

Otrok, ki je pred izvedenimi dejavnostmi menil, da bi se luţa stopila, tudi po dejavnostih meni, 

da bi se luţa stopila, dodaja pa tudi spremembo oblike v vodno paro in njeno dvigovanje. 

Menim, da otrok ne pozna pravega izraza za izhlapevanje. Lahko, da si je zapomnil izraz za 

prehod iz trdnega v tekoče agregatno stanje (pravilno: taljenje), katerega prav tako ni pravilno 

uporabil (topiti) in ki ga sedaj napačno uporablja. Sklepam, da je otrok razvil boljšo predstavo 

glede spremembe agregatnega stanja vode, če nanjo vpliva sončna energija, vendar za to ne 

uporablja pravilnih izrazov. Menim, da je otrok vsaj deloma napredoval iz stopnje “Izginotja”v 

stopnjo “Transformacije”. Otrok deloma potrdi prvo hipotezo in potrdi tretjo hipotezo. 

 

Število otrok, ki je pri četrtem vprašanju napredovalo na stopnjo “Izginotja”: 2. 

Število otrok, ki je pri četrtem vprašanju napredovalo na stopnjo “Izginotja” in “Drugo”: 

1. 

Število otrok, ki je pri četrtem vprašanju napredovalo na stopnjo “Izginotja”in 

“Premestitve”: 0. 

Število otrok, ki je pri četrtem vprašanju napredovalo na stopnjo “Premestitve”: 1. 
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Število otrok, ki je pri četrtem vprašanju napredovalo na stopnjo “Transmutacije”: 0. 

Število otrok, ki je pri četrtem vprašanju napredovalo na stopnjo “Premestitve” in 

“Transformacije”: 0. 

Število otrok, ki je pri četrtem vprašanju napredovalo na stopnjo “Transformacije”: 11. 

 

Večina otrok pri četrtem vprašanju je s svojimi odgovori napredovala v stopnjo 

»Transformacije«, na podlagi česar sklepam, da bolje razumejo proces izhlapevanja. S svojim 

utemeljevanjem 12 otrok zavrača prvo hipotezo, trije jo potrdijo, en otrok pa zavrača drugo in 

deloma tretjo hipotezo. Menim, da je prva hipoteza zavrnjena. 
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Tabela 8: Primerjava odgovorov otrok na peto vprašanje intervjuja pred in po izvedenih 

dejavnostih: 

Vprašanje: »Kdaj iz oblakov začne deţevati?« 

Otrok Odgovori pred izvedenimi dejavnostmi. Odgovori po izvedenih dejavnostih. 

1 Ko je, ko ni več Sonca, ko ni Sonca, začne 

deţevat. In ko ni lune, deţuje. 

Ko je oblačno, ko so polni oblaki. 

2 Ko je slabo vreme, ko je temno, oblačno. Ko so temni oblaki, ko je slabo vreme. Ko je polno 

vode. 

3 Ne vem. Ko je oblačno. Iz oblakov pada deţ, ko so temni oblaki. 

4 Takrat, ko so kapljice. Na nebu in padajo dol. Ko so oblaki polni drobnih kapljic in nastanejo 

teţke kapljice pa pade deţ. 

5 Ko postanejo oblaki črni ali sivkasti. Ko je preveč vode. 

6 Ko je preveč vode not. Ko so preveč polni vodnih kapljic. 

7 Takrat, ko so temni oblaki. To pomeni, da se bliţa 

nevihta. 

Ko je preveč teh kapelj, ko se zdruţijo in so velike. 

8 Ko so bolj debeli, ko so polni vode. Ko so kapljice zelo teţke. 

9 Ko so črni. Ko je poln vode. 

10 Ko so čisto blizu ljudi. Ko so preveč polni vode in črni. 

11 Ko so črni oblaki. Ko so preveč ta večje deţne kapljice teţke in začne 

deţevati. 

12 Ne vem. Ko so sivi. Ne vem. 

13 Ta je teţka. Oči mi je rekel, da sonce odloča, če je 

deţ. Mogoče sonce odloča. 

Ko so oblaki črni in polni vodnih kapljic, ki se 

zdruţijo. 

14 Ko v oblaku piha in se naredijo kapljice in pada 

deţ. Lahko tudi toča pada – ledene kapljice v 

ledene kroglice. Lahko preluknjajo hrano – lahko 

korenje. 

V oblaku, ko se majhne kapljice nabirajo v večje in 

ko se ne more več zadrţevati gor, pol pa pade na tla. 

In deţuje. 

15 Takrat, ko so sivi oblaki. Takrat, ko se začne bliskat. Oblak je iz deţnih 

kapljic in ko so polni, teţki oblaki, potem pa deţuje. 
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Tabela 9: Odgovori otrok na peto vprašanje pred in po dejavnostih: 

Otrok Pred/po poskusih Teţnost Kondenzacija in 

zdruţevanje 

kapljic 

Drugo Brez predstave 

Otrok 1 

  

Pred 0 0 1 0 

Po 0 0 1 0 

Otrok 2 

  

Pred 0 0 1 0 

Po 0 1 0 0 

Otrok 3 

  

Pred 0 0 1 0 

Po 0 0 1 0 

Otrok 4 

  

Pred 0 0 1 0 

Po 1 1 0 0 

Otrok 5 

  

Pred 0 0 1 0 

Po 0 0 1 0 

Otrok 6 

  

Pred 0 0 1 0 

Po 0 1 0 0 

Otrok 7 

  

Pred 0 0 1 0 

Po 0 1 0 0 

Otrok 8 

  

Pred 0 0 1 0 

Po 1 1 0 0 

Otrok 9 

  

Pred 0 0 1 0 

Po 0 1 0 0 

Otrok 10 Pred 0 0 1 0 

Po 0 1 1 0 

Otrok 11  Pred 0 0 1 0 

Po 1 1 0 0 

Otrok 12 Pred 0 0 1 0 

Po 0 0 0 1 

Otrok 13 Pred 0 0 1 0 

Po 0 1 1 0 

Otrok 14 Pred 0 1 1 0 

Po 1 1 0 0 

Otrok 15 Pred  0 0 1 0 

Po 1 1 1 0 

 

- Klasificiranje odgovorov tabele 9 (peto vprašanje) 

Kroţenje vode poganjata Sonce in gravitacija. Sonce segreva vodo, da ta izhlapeva in se 

kondenzira v oblakih. Zaradi gravitacije padajo deţne kapljice iz oblakov nazaj na zemljo. (vir: 

Naravoslovje in tehnika 5, priročnik za 5. Razred osnovne šole; Furlan, I., Klajnšek Gunde, M. 

idr, 2010, Zaloţba Rokus Klett, str. 47).  
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Na podlagi kroţenja vode sem klasificirala odgovore v Tabeli 15 v štiri skupine; v kategorijo 

“Teţnost” so šteti odgovori, ki omenjajo padanje kapljic zaradi teţe, v kategorijo 

“Kondenzacija/kapljice” so šteti odgovori, ki omenjajo nastanek in/ali zdruţevanje kapljic v 

oblakih, v kategorijo “Drugo” so šteti odgovori, ki jihni mogoče razvrstiti v druge kategorije in 

kategorija “Brez predstave”, kamor štejemo odgovore, kot je “Ne vem”. 

 

- Analiza – primerjava odgovorov na peto vprašanje pred in po dejavnostih: 

Le en otrok je pred dejavnostmi v odgovoru omenjal kapljice v oblaku in veter, po dejavnostih 

pa je omenil tudi zdruţevanje drobnih kapljic v večje in njihovo padanje zaradi teţnosti. Menim, 

da otrok dokaj dobro razume, da so oblaki iz drobnih kapljic vode, ki se morajo zdruţiti skupaj v 

večje, da lahko zaradi vpliva teţnosti pričnejo padati v obliki različnih padavin. Otrok zavrača 

drugo in četrto hipotezo. 

 

Deset otrok je pred dejavnostmi omenjalo oblačnost in barvo oblakov kot razlog za deţ, trije pa 

napolnjenost oblakov z vodo in eden je omenjal bliţino – ko so blizu ljudi. Po dejavnostih so 

štirje otroci omenjali oblačnost in barvo, poleg tega pa dodali tudi mnenje, da deţuje iz oblakov 

takrat, ko so polni vode. 

 

Več kot polovica otrok je po dejavnostih omenjala drobne kapljice v oblakih, njihovo 

zdruţevanje v večje kapljice in povezavo s teţnostjo. Menim, da imajo otroci bolj razjasnjene 

predstave o sestavi oblakov kot posledici kondenzacije vode, in o tem, da ne padejo vse kapljice 

proti površju Zemlje, temveč padejo le tiste, ki so dovolj velike. Otroci delno zavrnejo drugo in 

četrto hipotezo. 

 

Le en otrok je pred dejavnosti rekel, da ne ve, kdaj začne iz oblakov deţevati, in omenilbravo 

oblakov kot razlog, po dejavnostih pa je bil njegov odgovor še vedno “Ne vem”. Iz tega sklepam, 

da se otroku predstavao kondenzaciji in posledično tudi o ponovnemu padanju deţja niizboljšala. 

Otrok potrjuje drugo in četrto hipotezo. 

Število otrok, ki je pri petem vprašanju omenjalo proces kondenzacije: 5. 

Število otrok, ki je pri petem vprašanju omenjalo proces kondenzacije in teţnost: 5. 
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Število otrok, ki je pri petem vprašanju omenjalo proces kondenzacije in drugo: 1. 

Število otrok, ki je pri petem vprašanju ni omenjalo procesa kondenzacije: 3. 

Število otrok, ki je pri petem vprašanju brez predstav: 1. 

 

Otroci, ki sorazumeli, kdaj iz oblakov začne deţevati, so v odgovorih utemeljevali tako 

kondenzacijo kot teţnost. Teh otrok je bila tretjina. Za ostale otroke menim, da ne razumejo 

kondenzacije in nimajo izdelane predstave, kdaj iz oblakov deţuje, torej posledično tudi nimajo 

predstave o kroţenju vode ter reverzibilnosti izhlapevanja. 

 

Pri tem vprašanju sodruga, tretja in četrta hipoteza potrjene. 
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Tabela 10: Primerjava odgovorov otrok na šesto vprašanje intervjuja pred in po izvedenih 

dejavnostih: 

Vprašanje: »Kako pride voda nazaj v oblake?« 

Otrok Odgovori pred izvedenimi dejavnostmi. Odgovori po izvedenih dejavnostih. 

1 Ne pride več nazaj. Ma luţa, ki je bila včasih stara, se posuši in gre v 

oblake. 

2 Ne vem. Deţ pada z neba, oblaki so iz vetra. Ne vidimo. Z zračnim tokom. 

3 Ne pride. Gor gre. Ampak se ne vidi. 

4 Jo sonce pobere. Sonce jo pobere kot paro. 

5 Kar izpuhti. Ko deţuje, pol posije sonce, se nardi vodna para in 

gre spet v oblake in je pol oblak tok teţek, da je 

poln vode in je ne more drţat in spusti in deţuje. 

6 Ne vem. Jo sonce povleče. Tako, da izhlapi. 

7 Čez nekaj časa, ko sonce dolgo časa sije, se voda 

počasi dviga v nebo. 

Ko izhlapeva, se počasi dviga in iz majhnih 

nastanejo velike kaplje. 

8 Iz oblakov pada. Oblaki pa posrkajo vodo. Ko voda izhlapi, pride gor v oblake. 

9 Ne pride. Samo dol pada. Deţ pride iz neba. Vodna para se dviga in se spremeni nazaj v kapljice. 

10 Tako, da se nabere. Tako, da je vodna para. Se dviga. 

11 Od oblakov pada deţ. Voda gre pol po reki pa pol 

gor in v oblake. 

Tkole kroţi pa po reki pa spet gor pa dol. 

12 Ne vem. Gor nazaj skoči. Vodo segreje Sonce in jo spremeni v paro. 

13 Oblaki posrkajo vodo. Z vodno paro. 

14 Ne vem. Gre pač gor. Tako. Da izhlapeva. 

15 Ko pade iz oblakov, ne vem, kako pride nazaj gor. 

Oblak bi povlekel vodo gor. 

Da izhlapeva pa gre gor. 
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Tabela 11: Odgovori na šesto vprašanje pred in po dejavnostih. 

Otrok Pred/po 

poskusih 

Izginotje Premestitev Transmutacij

a 

Transformacija Drugo Ni predstave 

Otrok 1 

  

Pred 0 0 0 0 1 0 

Po 1 1 0 0 0 0 

Otrok 2 

  

Pred 0 0 0 0 0 1 

Po 0 1 0 0 0 0 

Otrok 3 

  

Pred 0 0 0 0 1 0 

Po 0 1 0 1 0 0 

Otrok 4 

  

Pred 0 1 0 0 0 0 

Po 0 1 0 1 0 0 

Otrok 5 

  

Pred 1 0 0 0 0 0 

Po 0 1 0 1 0 0 

Otrok 6 

  

Pred 0 1 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 7 

  

Pred 0 1 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 8 

  

Pred 0 1 0 0 0 0 

Po 0 1 0 1 0 0 

Otrok 9 

  

Pred 0 0 0 0 0 1 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 10 Pred 0 1 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 11 Pred 0 1 0 0 0 0 

Po 0 1 0 0 0 0 

Otrok 12 Pred 0 1 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 13 Pred 0 1 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 14 Pred 0 1 0 0 0 1 

Po 0 0 0 1 0 0 

Otrok 15 Pred  0 1 0 0 0 0 

Po 0 0 0 1 0 0 

 

- Analiza – primerjava odgovorov na šesto vprašanje pred in po dejavnostih: 

Trije otroci so pred dejavnostmi menili, da voda ne pride več nazaj v oblake. Eden od njih je 

pojasnil, da voda samo pada dol, saj deţ pada iz neba, ne iz oblakov. Po dejavnostih so svoje 

mnenje spremenili. Eden je opisal, da se ne vidi, kako gre voda nazaj – odgovor sem štela v 

kategorijo “Premestitev”, saj ne omenja nikakršne spremembe oblike vode, ampak samo, da se 
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ne vidi. Iz tega je razvidno, da otrok ve, da se z vodo nekaj zgodi, vendar ne razume, kaj. Otrok, 

ki je menil, da deţ pada iz neba in se voda ne vrne nazaj, je po dejavnostih opisoval vodno paro, 

ki se dviga in se spremeni nazaj v kapljice. Menim, da je otrok razvil boljšo predstavo glede 

izhlapevanja in kondenzacije vode v povezavi s kroţenjem vode in je napredoval na stopnjo 

“Transformacije”. Otrok zavrača prvo in drugo ter hkrati četrto hipotezo. 

 

Tretji je po dejavnostih omenjal, da se luţa posuši in gre v oblake. Menim, da je ta otrok malce 

izboljšal svojo predstavo glede izhlapevanja in kondenzacije, saj po dejavnostih dopušča 

moţnost, da se voda vrne v oblake, vendar je njegova razlaga na stopnji “Izginotja”in 

“Premestitve”, zato menim, da otrok delno potrjuje prvo, drugo in četrto hipotezo. 

 

Dva otroka pri tem vprašanju nista imela izdelane predstave o izhlapevanju in kondenzaciji, saj 

je eden pred dejavnostmi rekel, da voda gre pač gor, drugi pa je dejal, da deţ pada iz neba, oblaki 

pa so iz vetra. Po dejavnostih sta otroka odgovarjala precej drugače. Otrok, ki je prej dejal, da 

gre voda pač gor, je po dejavnostih dejal, da se voda vrne tako, da izhlapeva. Menim, da je ta 

otrok napredoval na stopnjo “Transformacije”in zavrača prvo ter drugo hipotezo. Drugi otrok pa 

je po dejavnostih dejal, da se voda vrne nazaj z zračnim tokom in da je ne vidimo. Menim, da je 

izboljšal svojo predstavo glede izhlapevanja, saj omenja dviganje z zračnim tokom. Domnevam, 

da je otrok s tem mislil, da se voda preoblikuje tako, da je ne vidimo, torej v nezaznavno obliko. 

V tem primeru lahko sklepam, da je otrok napredoval na stopnjo “Transformacije”. Otrok 

zavrača prvo hipotezo, ker pa ne omenja kondenzacije v oblaku, menim, da potrjuje drugo in 

četrto hipotezo. 

 

En otrok pred dejavnostmi meni, da voda kar izpuhti, kar lahko razumemo, da izgine. Po 

dejavnostih opiše izhlapevanje vode s pomočjo sončne energije, transformacijo vode v vodno 

paro, ki gre nazaj v oblak. Otrok v odgovoru opiše tudi napolnjenost oblaka z vodo in deţ kot 

posledica teţe vode v oblaku. V tem odgovoru je zaslediti animizem, saj otrok oblaku pripisuje 

človeške lastnosti: “Oblak ne more drţati vode, jo spusti.” Menim, da je otrok izboljšal svoje 

predstave o izhlapevanju in kroţenju vode, čeprav ne v celoti. Otrok potrdi vse štiri hipoteze. 

Dva otroka sta pred dejavnostmi odgovorila, da vodo povleče ali pobere Sonce, kar je značilno 

za animizem. Po dejavnostih je en otrok v svojem odgovoru omenil paro. Sklepam, da je otrok 
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delno razumel, da pride do spremembe oblike vode, vendar je še vedno omenjal, da jo pobere 

Sonce, tipično za animizem. Na podlagi tega menim, da je otrok ostal na stopnji “Premestitve”. 

Otrok potrjuje vse štiri hipoteze. Drug otrok je po dejavnostih opisal vračanje vode v oblake z 

izhlapevanjem. Menim, da je otrok s“premestitve”napredoval na stopnjo “Transformacije”. 

Otrok zavrača prvo in potrjuje drugo hipotezo, saj v odgovoru ne omenja kondenzacije. 

 

En otrok je pred dejavnostmi opisal počasno dviganje vode v nebo pod vplivom sončne energije, 

vendar v odgovoru ni omenjal spremembe agregatnega stanja vode – ostala naj bi v enaki obliki. 

Po dejavnostih je otrok opisal dvigovanje vode s pomočjo izhlapevanja in delno tudi 

kondenzacijo ter zdruţevanje manjših kapljic v večje. Na podlagi tega menim, da je otrokovo 

razumevanje izhlapevanja in kondenzacije napredovalo sstopnje “Premestitve”na stopnjo 

“Transformacije”. Otrok zavrača prvo, drugo in deloma četrto hipotezo. 

 

Trije otroci so bili pred dejavnostmi mnenja, da se voda v oblake vrne s pomočjo oblakov samih 

– tako, da jo oblak posrka ali povleče, kar je značilno za “Premestitev”in animizem. Po 

dejavnostih pa vsi trije omenjajo izhlapevanje ali vodno paro, na podlagi česar sklepam, da so 

otroci razumeli, da voda spremeni obliko – agregatno stanje, kar ji omogoča, da se dvigne v 

oblake. Menim, da so otroci napredovali s stopnje “Premestitve”na stopnjo “Transformacije”. 

Otroci zavračajo prvo in drugo hipotezo. 

 

En otrok pred dejavnostmi v odgovoru pove, da voda skoči nazaj gor, po dejavnostih opisuje 

segrevanje vode s strani Sonca in izhlapevanje. Menim, da je ta otrok izboljšal svoje 

razumevanje izhlapevanja in da je napredoval s stopnje “Premestitve”na stopnjo 

“Transformacije”. Otrok zavrača prvo hipotezo, ker pa ne omenja kondenzacije, menim, da 

potrjuje drugo in četrto hipotezo. 

 

En otrok je v prvem odgovoru omenjal, da se voda nabere, po dejavnostih pa je rekel, da se 

vodna para dviguje in se na tak način vrne v oblake. Po mojem mnenju je ta otrok napredoval s 

stopnje “Premestitve”nastopnjo “Transformacije”. Otrok zavrača prvo hipotezo, ker pa ne 

omenja kondenzacije, menim, da potrjuje drugo in četrto hipotezo. 
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En otrok je pred in po dejavnostih omenjal kroţenje vode, vendar menim, da ni dobro razumel 

procesa kroţenja vode, saj ni omenjal izhlapevanja, spreminjanja agregatnega stanja vode in 

podobno. Na podlagi tega sklepam, da otrok ve, da voda v naravi kroţi, niso pa mu jasni procesi, 

ki potekajo pri tem. Menim, da otrok ni napredoval s stopnje “Premestitve”. Otrok potrjuje vse 

štiri hipoteze … 

 

Število otrok, ki je pri šestem vprašanju napredovalo na stopnjo “Izginotja”: 0. 

Število otrok, ki je pri šestem vprašanju napredovalo na stopnjo “Izginotja” in 

“Premestitve”: 1. 

Število otrok, ki je pri šestem vprašanju napredovalo na stopnjo ”Premestitve”: 2. 

Število otrok, ki je pri šestem vprašanju napredovalo na stopnjo “Transmutacije”: 0. 

Število otrok, ki je pri šestem vprašanju napredovalo na stopnjo “Premestitve” in 

“Transformacije”: 4. 

Število otrok, ki je pri šestem vprašanju napredovalo na stopnjo “Transformacije”: 8. 

 

Menim, da je več kot polovica otrok, ki so s svojimi odgovori napredovali na stopnjo 

“Transformacije”, izboljšala predstave glede izhlapevanja in kondenzacije. Ostali otroci so ostali 

na stopnji “Premestitve”ali “Izginotja” ali pa so v odgovorih uporabili značilnosti obeh stopenj, 

zato menim, da ti otroci niso razumeli izhlapevanja in kondenzacije ter nimajo izdelane 

predstave glede reverzibilnosti izhlapevanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Martina Bedenčič; diplomska naloga 

-75- 

12 ANALIZA ODGOVOROV KONČNEGA INTERVJUJA ZA 

POSAMEZNEGA OTROKA 

 

- Analiza odgovorov prvega otroka:  

Otrok pri prvem vprašanju v odgovoru omenja izginotje vode, pri drugem vprašanju pa 

temperaturno spremembo, ne omenja pa kroţenja vode. Pri tretjem vprašanju otrok meni, da gre 

voda le v zemljo in morje, ne omenja pa ostalih vodotokov in ozračja, na podlagi česar menim, 

da ne razume celostno kroţenja vode. Pri odgovoru na četrto vprašanje je otrok na stopnji 

“Izginotja”, prav tako pa je v njegovem odgovoru zaznati animizem, ki je značilen za 

predoperativno stopnjo kognitivnega razvoja. Tudi pri šestem vprašanju izhlapevanje vode 

povezuje z izginotjem, pri petem pa je iz odgovora razvidno, da ima napačne predstave glede 

kondenzacije. Na podlagi tega sklepam, da otrok ne razume izhlapevanja, kondenzacije, s tem pa 

tudi ne reverzibilnosti teh pojavov in kroţenja vode v naravi. Menim, da otrok potrjuje vse štiri 

hipoteze v tej raziskavi. 

 

- Analiza odgovorov drugega otroka: 

Drugi otrok je pri prvem in drugem vprašanju opisoval le spremembo barve in temperature, 

napačno je opisoval spremembo agregatnega stanja vode pri izhlapevanju, saj je uporabil izraz 

“zaledenelo”. Tudi pri šestem vprašanju je iz odgovora razvidno, da otrok ne razume 

izhlapevanja, saj je njegovo razumevanje na stopnji “Premestitve”. Čeprav na četrto vprašanje 

otrok pravilno odgovori in je njegov odgovor na stopnji “Transformacije”, menim, da glede na 

ostale odgovore v intervjuju, ne razume izhlapevanja, da gre le za reproduktivno znanje. Iz 

odgovora na peto vprašanje je razvidno, da otrok ne razume kondenzacije in kroţenja vode, saj 

omenja le polnost vode. Pri tretjem vprašanju omenja reke, jezero in zemljo, ne omenja pa 

ozračja, ki je prav tako pomembno pri kroţenju vode. Na podlagi tega sklepam, da otrok ne 

razume izhlapevanja, kondenzacije, s tem pa tudi ne reverzibilnosti teh pojavov in kroţenja vode 

v naravi. Menim, da otrok potrjuje vse štiri hipoteze v tej raziskavi. 
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- Analiza odgovorov tretjega otroka: 

Na podlagi odgovorov na prvo, tretje, četrto in šesto vprašanje menim, da otrok ne razume 

pojava izhlapevanja, saj v svojih odgovorih omenja osušitev, značilno za “Izginotje”, in da gre 

voda gor, kar je značilno za “Premestitev”, pri prvem vprašanju, ko je otrok pravilno omenil 

izhlapevanje, pa menim, da gre le za reproduktivno znanje. Čeprav ve, da se pri izhlapevanju 

vodnih hlapov ne vidi, tega procesa dejansko ne razume. V odgovoru na peto vprašanje 

povezano s kondenzacijo in kroţenjem vode otrok omenja le barvo oblakov, prav tako pri svojih 

odgovorih ne opisuje kroţenja vode v naravi, saj med drugim pri tretjem vprašanju našteje le 

vodotoke in zemljo, morja in ozračja pa ne. Na podlagi tega sklepam, da otrok ne razume 

izhlapevanja, kondenzacije, s tem pa tudi ne reverzibilnosti teh pojavov in kroţenja vode v 

naravi. Menim, da otrok potrjuje vse štiri hipoteze v tej raziskavi. 

 

- Analiza odgovorov četrtega otroka: 

Pri prvem četrtem in šestem vprašanju je v odgovoru mogoče zaslediti razlago značilno za 

“Izginotje” in “Premestitev”, na podlagi česar sklepam, da otrok ne razume procesa izhlapevanja. 

Tudi pri prvem in drugem vprašanju v odgovoru ni zaslediti omembe povezane s kroţenjem 

vode, saj opisuje le posledice obilnega deţja ali sonca. Pri petem odgovoru otrok delno pravilno 

opiše zdruţevanje kapljic v oblakih in posledično deţ, ne opiše pa samega procesa kondenzacije. 

Menim, da otroke ne razume pojava kondenzacije in da je delno ustrezen odgovor na peto 

vprašanje le plod reproduktivnega znanja, ne razumevanja. Pri tretjem vprašanju otrok omenja le 

jezero kot končni cilj vode in deţja ne povezuje s kroţenjem vode. Zaradi nerazumevanja 

izhlapevanja in kondenzacije, posledično tudi nerazumevanja reverzibilnosti teh pojavov in s tem 

tudi kroţenja vode v naravi, menim, da otrok potrjuje vse štiri hipoteze te raziskave. 

 

- Analiza odgovorov petega otroka 

Iz odgovorov otroka povezanih z izhlapevanjem vode je razvidno, da otrok razume izhlapevanje 

vode, saj v prvem odgovoru omenja izhlapevanje, pri četrtem vprašanju pa utemeljuje le-to s 

segrevanjem vode, omenja vodno paro, ki gre v oblake, in ponoven deţ, kar razloţi tudi pri 

šestem vprašanju. S tem je otrok hkrati razloţil kroţenje vode, hkrati pa jetu v odgovoru mogoče 

zaslediti tudi animizem. Pri prvem in drugem vprašanju pa ne omenja kroţenja vode, prav tako 

pri tretjem vprašanju odgovarja, da gre voda le v odtoke in reke, ne omenja pa ostalih vodotokov, 
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zemlje in ozračja. Na podlagi tega menim, da otrok pozna zaporedje kroţenja vode in povezavo z 

izhlapevanjem, vendar njegovo razumevanje po mojem mnenju ni celostno.Pri odgovoru na peto 

vprašanje menim, da otrok ne razume kondenzacije in zdruţevanja kapljic v oblakih ter povezave 

s kroţenjem vode, saj omenja le polnost vode. Menim, da otrok razume izhlapevanje vode kot 

“Transformacijo”, pri kateri se snov ohrani, oblika pa spremeni, vendar ne razume 

dobrokondenzacije, posledično tudi ne more razumeti reverzibilnosti teh pojavov. Sklepam, da 

otrok zavrača prvo hipotezo, potrdi drugo in četrto hipotezo, tretjo pa delno zavrne. 

 

- Analiza odgovorov šestega otroka: 

Otrok pri prvem, četrtem in šestem vprašanju v odgovoru pravilno opisuje izhlapevanje, zato 

menim, da razume ta pojav, saj so njegovi odgovori glede tega pojava na stopnji 

“Transformacije”. Pri petem vprašanju v odgovoru omenja oblake polne vodnih kapljic, na 

podlagi česar sklepam, da delno razume kondenzacijo vode v oblaku, saj tudi pri tretjem 

vprašanju omenja, da gre voda v oblak, kjer se zdruţi, kar povezujem bolj z reproduktivnim 

znanjem in ne toliko z razumevanjem kondenzacije. V odgovorih ni razvidno razumevanje 

kroţenja vode, tudi pri prvem in drugem vprašanju otrok omenja le izhlapevanje ali posledice 

dolgotrajnega deţja, kroţenja vode pa ne. Prav tako iz njegovih odgovorov ni razvidno, da 

razume reverzibilnost izhlapevanja in kondenzacije. Sklepam, da otrok zavrača prvo hipotezo ter 

potrjuje drugo, tretjo in četrto hipotezo. 

 

- Analiza odgovorov sedmega otroka: 

Otrok v svojih odgovorih na prvo, četrto in šesto vprašanje ustrezno razlaga izhlapevanje, 

njegovo razumevanje tega pojava je na stopnji “Transformacije”. Pri petem in šestem vprašanju 

omenja tudi kondenzacijo, saj v odgovoru omenja zdruţevanje kapelj v oblaku in njihovo 

velikost, ki jo povezuje z deţjem, ter opisuje izhlapevanje vode, ki se počasi dviga, in nastanek 

večjih kapelj iz manjših.Menim, da otrok delno razume reverzibilnost teh dveh pojavov, saj v 

svojih odgovorih glede deţja in izhlapevanja vode opisuje tako izhlapevanje kot kondenzacijo. 

Menim, da otrok delno razume kondenzacijo. Pri odgovoru na tretje vprašanje otrok omenja le 

vodotoke, ne pa tudi zemlje in ozračja, prav tako ne povezuje kroţenja vode v prvem in drugem 

vprašanju. Menim, da otrok nima celostne predstave glede kroţenja vode v naravi. Sklepam, da 
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otrok zavrne prvo hipotezo, delno zavrne drugo hipotezo ter potrdi tretjo in delno zavrne četrto 

hipotezo te raziskave. 

 

- Analiza odgovorov osmega otroka: 

Otrok pri prvem vprašanju utemeljuje odgovor z izhlapevanjem s pomočjo sončne toplote, na 

podlagi odgovora na četrto vprašanje pa menim, da izhlapevanje razume, saj omenja dvigovanje 

vodne pare. Menim, da otrok nerazume kondenzacije, saj v odgovoru na peto vprašanje omenja, 

da deţuje takrat, ko so kapljice zelo teţke, pri petem vprašanju pa v odgovoru opisuje 

izhlapevanje in pot v oblake. Ker otrok ni bolj podrobno razloţil procesa kondenzacije, menim, 

dagre le za reproduktivno znanje, ne pa za razumevanje. Otrok v svojih odgovorih prav tako ne 

omenja kroţenja vode, tako pri prvem kot drugem in šestem vprašanju. Menim, da otrok razume 

izhlapevanje, ne razume pa kondenzacije in kroţenja vode v naravi, iz tega pa lahko sklepamo 

tudi, da ne razume reverzibilnosti pojava izhlapevanja in kondenzacije. Sklepam, da otrok zavrne 

prvo hipotezo in potrjuje drugo, tretjo in četrto hipotezo te raziskave. 

 

- Analiza odgovorov devetega otroka: 

V odgovorih otroka glede izhlapevanja vode je mogoče poleg ustrezne uporabe besede 

izhlapevanje zaslediti tudi razlaganje tega pojava na stopnji “Premestitve”, saj pri četrtem 

vprašanju omenja vpijanje vode v zemljo, na podlagi česar sklepam, da otrok ne razume pojava 

izhlapevanja. Pri petem vprašanju je otrok menil, da iz oblaka začne deţevati takrat,ko je poln 

vode, kar pomeni, da ve, da je oblak iz vode, ne razume pa procesa izhlapevanja in kondenzacije, 

ki privedejo do tega, da nastane oblak. Na podlagi tega lahko sklepamo tudi, da otrok ne razume 

reverzibilnosti pojava izhlapevanja in kondenzacije. Otrok v svojih odgovorih ni omenjal poteka 

kroţenja vode, pri tretjem vprašanju je odgovoril, da gre voda v reko, zemljo in potoke, ne 

omenja pa morja, jezera ter ozračja. Menim, da otrok nima celostne predstave glede kroţenja 

vode v naravi. Sklepam, da otrok potrjuje vse štiri hipoteze v tej raziskavi. 

 

- Analiza odgovorov desetega otroka:  

Otrok v prvem odgovoru omenja izhlapevanje vode in naravne posledice,prav tako pa naravne 

posledice omenja tudi v odgvoru na drugo vprašanje, ne omenja pa kroţenja vode. Tudi pri 

četrtem in šestem vprašanju razlaga izhlapevanje in dvigovanje vodne pare, na podlagi česar 
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sklepam, da razume pojav izhlapevanja. Pri odgovoru na tretje vprašanje otrok omenja le 

vodotoke, ne pa tudi zemlje, morja in ozračja. Na podlagi tega in na podlagi pomanjkanja 

omenjanja ali opisovanja kroţenja vode sklepam, da otrok nima celostne predstave glede 

kroţenja vode. Otrok pri šestem vprašanju ne omenja kondenzacije, temveč le dviganje pare, 

prav tako pri petem vprašanju omenja le polnost oblakov z vodo in njihovo barvo. Na podlagi 

tega sklepam, da ne razume procesa kondenzacije. Iz tega lahko sklepam tudi, da otrok ne 

razume reverzibilnosti pojava izhlapevanja in kondenzacije. Menim, da otrok zavrne prvo 

hipotezo, potrjuje pa drugo, tretjo in četrto hipotezo te raziskave. 

 

- Analiza odgovorov enajstega otroka: 

Otrok pri prvem vprašanju uporablja napačen izraz za izhlapevanje, saj pravi, da voda “ohlapi”, 

prav tako pri šestem vprašanju ne opiše pravilno izhlapevanja in kroţenja vode, ve le, dagre voda 

po reki pa spet gor in dol – otrok ne razume procesa izhlapevanja, kondenzacije in kroţenja 

vode, temveč ve le, da gre voda gor in dol v enaki obliki, kar je značilno za “Premestitev”.Otrok 

prav tako ne razume kondenzacije, saj v odgovoru na peto vprašanje opiše le teţo velikih kapljic, 

kar povezujem z reproduktivnim znanjem in ne z dejanskim razumevanjem kondenzacije in 

kroţenja vode. Ker otrok ne razume ne izhlapevanja ne kondenzacije, sklepam, da ne razume 

reverzibilnosti teh pojavov. Na podlagi vseh odgovorov končnega intervjuja tega otroka 

sklepam, da otrok potrjuje vse štiri hipoteze te raziskave. 

 

- Analiza odgovorov dvanajstega otroka: 

Otrok v svojih odgovorih končnega intervjuja te raziskave izhlapevanje razlaga na stopnji 

“Izginotja” in “Transformacije”, na podlagi česar sklepam, da otrok zna ustrezno uporabiti 

besedo izhlapevanje, vendar tega procesa dejansko ne razume, saj omenja, da se luţa posuši, kar 

je značilen odgovor za “Izginotje”. Pri odgovoru na tretje vprašanje otrok meni, da gre voda v 

luţo in zemljo, kar je značilno za “Premestitev”, poleg tega pa ne omenja poti kroţenja vode v 

vodotoke, morje in ozračje. Na peto vprašanje otrok nima odgovora, na podlagi česar lahko 

sklepam, da ne razume pojava kondenzacije in s tem povezanim izhlapevanjem in kroţenjem 

vode. Ker otrok ne razume izhlapevanja in kondenzacije, prav tako ne razume reverzibilnosti teh 

pojavov in nima celostne predstave glede kroţenja vode. Sklepam, da otrok potrjuje vse štiri 

hipoteze. 
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- Analiza odgovorov trinajstega otroka: 

Otrokovo razumevanje izhlapevanja vode je na stopnji “Transformacije”, saj otrok v svojih 

odgovorih dosledno ustrezno omenja izhlapevanje in vodno paro. Prav tako vsaj delno razume 

izhlapevanje in kondenzacijo ter s tem povezano kroţenje vode, saj meni, da voda izhlapi nazaj v 

oblake, ne omenja pa moţnosti, da gre voda,ko pada deţ tudi v podtalnico, reke, morja. Tudi pri 

petem vprašanju opisuje oblake polne vodnih kapljic, za kar menim, da vsaj delno razume proces 

kondenzacije, saj pri šestem vprašanju odgovarja, da se voda vrne v oblake z vodno paro. Pri 

prvem in drugem vprašanju otrok omenja le naravne posledice pretiranega segrevanja sonca ali 

nenehnega deţevja, ne omenja pa kroţenja vode. Menim, da otrok razume izhlapevanje, delno 

razume tudi kondenzacijo, vendar ne razume reverzibilnosti teh pojavov in nima celostne 

predstave glede kroţenja vode. Sklepam, da otrok zavrne prvo hipotezo, delno zavrne drugo 

hipotezo in potrjuje tretjo in četrto hipotezo. 

 

- Analiza odgovorov štirinajstega otroka: 

Otrok pri prvem in četrtem in šestem vprašanju v odgovoru omenja izhlapevanje zaradi 

segrevanja ter vodno paro, ne omenja pa kroţenja vode. Pri drugem vprašanju opisuje posledice 

nenehnega deţevja, ne omenja pa kroţenja vode. Pri tretjem vprašanju otrok meni, da gre voda v 

zemljo in morje, reke, ne omenja pa ozračja, na podlagi česar menim, da celostno ne razume 

kroţenja vode. V odgovoru na peto vprašanje otrok razloţi potek kroţenja vode, omenja kapljice 

v oblaku in njihovo zdruţevanje ter padavine. Na podlagi tega sklepam, da otrok razume 

izhlapevanje in delno kondenzacijo, s tem pa tudi delnokroţenje vode v naravi. Iz odgovorov 

tega otroka lahko sklepamo, da otrok delno razume reverzibilnost pojava izhlapevanja in 

kondenzacije. Menim, da otrok zavrne prvo in delno zavrne drugo, tretjo in četrto hipotezo v tej 

raziskavi. 

 

- Analiza odgovorov petnajstega otroka: 

Iz odgovorov na prvo, četrto in šesto vprašanje je razvidno, da otrok ne razume izhlapevanja 

vode, saj v odgovorih omenja, da se voda stopi, kar je značilen odgovor za “Izginotje”, kljub 

temu da ob tem uporablja izraz vodna para. Tu gre za reproduktivno znanje, ne za razumevanje 

procesa tega pojava. Enako lahko rečem tudi glede razumevanja kondenzacije. Otrok v svojih 
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odgovorih razloţi, da so oblaki iz kapljic, vendar menim, da gre tu le za reproduktivno znanje, 

saj ne opiše procesa, prav tako njegovi odgovori glede izhlapevanja niso dosledni – enaki. Enkrat 

je njegov odgovor na stopnji “Transformacije”, drugič na stopnji “Izginotja”. Na podlagi tega 

sklepam, da ta otrok ne razume reverzibilnosti pojava izhlapevanja in kondenzacije, prav tako pa 

nima celostne predstave glede kroţenja vode. Sklepam, da otrok potrjuje vse štiri hipoteze te 

raziskave.  

 

 

 

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Martina Bedenčič; diplomska naloga 

-82- 

13 PREVERJANJE RAZISKOVALNIH HIPOTEZ 

Hipoteze sem preverjala na podlagi odgovorov na vsa vprašanja pri končnem intervjuju otrok v 

raziskavi, saj sem le tako lahko pravilno ovrednotila njihove odgovore v celotnem intervjuju – 

tako je bilo bolj razvidno, ali gre za reproduktivno znanje ali razumevanje ali pa za 

nerazumevanje izhlapevanja, kondenzacije, reverzibilnosti pojava in kroţenja vode v naravi. 

 

- Hipoteza 1: 

Otroci v predšolskem obdobju imajo napačne predstave o pojavu izhlapevanja vode –

 evaporaciji. 

 

Hipoteza je delno potrjena, saj 8 (53%) od 15 otrok, ki so sodelovali v tej raziskavi, ne razume 

izhlapevanja vode. Ne glede na primerno uporabo besede izhlapevanje, je na podlagi celotnega 

končnega intervjuja raziskave pri teh otrocih razvidno, da gre verjetno le za reproduktivno 

znanje. Ostalih 47% otrok pa je glede izhlapevanja razumelo, da se snov pri izhlapevanju ohrani, 

prav tako so v končnem intervjuju pravilno utemeljevali odgovore glede izhlapevanja, 

napredovali so na stopnjo “Transformacije”. 

 

 

- Hipoteza 2: 

Otroci v predšolskem obdobju imajo napačne predstave o pojavu kondenzacije. 

 

Hipoteza je potrjena, saj je iz vseh odgovorov otrok v končnem intervjuju razvidno, da ima 12 

otrok, to je 80%, napačne predstave o pojavu kondenzacije. Trije otroci so s svojimi odgovori 

delno zavrnili hipotezo, saj so delno pravilno utemeljevali kondenzacijo v svojih odgovorih. Na 

podlagi tega sklepam, da ti trije otroci delno zavračajo to hipotezo. 

 

- Hipoteza 3: 

Otroci v predšolskem obdobju nimajo celostne predstave o kroţenju vode v naravi. 

 

Hipoteza je potrjena. Na podlagi odgovorov otrok na vsa vprašanja v končnem intervjuju te 

raziskave sklepam, da otroci nimajo celostne predstave glede kroţenja vode v naravi, saj v 
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raziskavi le dva otroka, to je 13%, delno razumeta kroţenje vode v naravi, ostali otroci, to je 

87%, pa kroţenja vode ne razumejo ali pa so njihovi odgovori le produkt reproduktivnega 

znanja, ne pa globljega razumevanja, saj je za celostno razumevanje kroţenja vode potrebno 

razumevanje izhlapevanja in kondenzacije ter reverzibilnosti teh pojavov, kar pa je bilo 

zavrnjeno pri prvi in drugi hipotezi.  

 

- Hipoteza 4: 

Otroci ne razumejo reverzibilnosti pojava kondenzacije in izhlapevanja. 

 

Hipoteza je potrjena. Na podlagi odgovorov otrok navsa vprašanja iz končnega intervjuja te 

raziskave sklepam, da 13 otrok (to je 87 %), ki so sodelovali pr moji raziskavi, ne razume 

reverzibilnosti pojava kondenzacije in izhlapevanja vode. Menim, da dva otroka, to je 13%, 

delno razumeta reverzibilnost teh dveh pojavov, saj v svojih odgovorih glede deţja in 

izhlapevanja vode razlagata in opisujeta tako izhlapevanje kot kondenzacijo. 
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14 ZAKLJUČEK 

V empiričnem delu sem z otroki opravila polstrukturiran intervju, katerega sem izvedla pred in 

po dejavnostih na temo kroţenja vode. S pomočjo vprašalnika semskušala ugotoviti, kakšno je 

razumevanje kroţenja vode v naravi pri otrocih starih 5–6 let.Zanimalo me je, ali je mogoče 

otrokom s pomočjo aktivnega raziskovanja in eksperimentiranja razviti razumevanje, ki je bliţje 

naravoslovnim razlagam. 

 

Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti sem upoštevala vzgojno-izobraţevalno področje narave in 

vsebine, ki temeljijo na ciljih iz Kurikuluma za vrtce. Namen izvedenih dejavnosti je bil 

pribliţati otrokom kroţenje vode v naravi in izboljšati njihovo razumevanje procesov 

izhlapevanja in kondenzacije tako z opazovanjem in izvajanjem poizkusov kot tudi s kognitivnim 

in socialno kognitivnim konfliktom. Pri dejavnostih so otroci aktivno sodelovali z 

raziskovanjem, opazovanjem in pogovorom.  

 

Otroci pred dejavnostmi niso vedeli, da voda v naravi kroţi, po dejavnostih pa so se njihove 

predstave glede tega izboljšale.  

 

Večina otrok se je naučila novih izrazov glede izhlapevanja in kondenzacije vode, vendar je 

njihovo znanje bolj reproduktivnega tipa in ne sega globlje, saj otroci te izraze uporabljajo 

pravilno, ne pa tudi vedno dosledno.   

 

Skoraj polovici otrok so se izboljšale predstave glede izhlapevanja vode v tolikšni meri, da lahko 

sklepam, da izhlapevanje vode razumejo.Ostali otroci vedo, da se z vodo pri izhlapevanju in 

kondenzaciji nekaj zgodi in da je s tem povezana tudi energija, nimajo pa izoblikovane globlje 

predstave o tem, kako ta proces poteka.  

 

Nekaj otrok ve, da voda v naravi kroţi, nekateri tudi znajo povedati pot vode v ciklusu, vendar 

pa samega procesa ne razumejo. Menim, da je večina otrok na predoperativni stopnji razvoja 

mišljenja, kot ga opredeljuje Piaget, saj je za razumevanje izhlapevanja in kondenzacije potrebno 

razvito abstraktno mišljenje, ki je značilno za stopnjo konkretnologičnih operacij. 
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Zaradi majhnega vzorca otrok, ki so sodelovali pri raziskavi, rezultatov ne morem posploševati. 

Za to bi morala raziskavo opraviti na veliko obseţnejšem vzorcu otrok. 

 

Otroci so med izvajanjem poizkusov sodelovali pri pogovoru, med seboj izmenjavali svoja 

mnenja in se na podlagi tega učili drug od drugega, kar je značilno za socialno kognitivni 

konflikt. Tudi s strategijo kognitivnega konflikta so otroci pridobili novo znanje, na podlagi 

predvidevanja,opazovanjain opravljenih poizkusov so spreminjali svoje predstave. 

 

Labinowizc (1989; povz. po Krnel, 1993, str. 44) poudarja, da je za rekonstrukcijo potreben 

določen čas in da do nove zamisli ne pride takoj po soočenju. Organizirati je treba več različnih 

izkušenj, ki postopoma vodijo k zavedanju konflikta. Uspešnost strategije kognitivnega konflikta 

je odvisna tudi od jasnega zavedanja in sposobnosti formuliranja osebnih razlag pred soočanjem 

z novo izkušnjo. 

 

Tako za učitelje kot za otroke je pomembno odkrivanje otroških zamisli, še preden se otroci 

seznanijo z novo vsebino, saj bo le tako učitelj lahko navezal novo snov na predhodna 

pojmovanja otrok (povz. po Krnel, 1993, str. 44). To otroke prisili, da razmislijo in pretehtajo 

svoje zamisli ali pa začnejo iskati odgovor na vprašanje, ga skušajo osmisliti, izraziti (prav tam). 

Otroci so pri izvajanju poskusov zelo uţivali, z veseljem so si ogledali tudi simulacijo kroţenja 

vode in oddajo na to temo. Nekaj eksperimentov so ţeleli poskusiti tudi doma – predvsem 

izdelavo kroţenja vode v PVC vrečki. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1 

SOGLASJE STARŠEV 

 

Spoštovani! 

 

 

Sem Martina Bedenčič, absolventka Predšolske vzgoje v Ljubljani ter pomočnica vzgojiteljice v 

vrtcu Ledina, in pišem diplomsko nalogo z naslovom “Spoznavanje in raziskovanje kroženja 

vode v naravi v predšolskem obdobju.” 

Prosim Vas za dovoljenje za sodelovanje otrok pri dejavnostih in eksperimentih. Z otroki bom 

opravila kratek pogovor pred in po dejavnostih, odgovori otrok bodo anonimni, uporabljeni zgolj 

v raziskovalne namene. Prosim Vas tudi za dovoljenje uporabe avdio-video gradiva za objavo 

zgolj v diplomski nalogi. 

Najlepša hvala! 

 

Martina Bedenčič 

 

 

S podpisom soglašam z uporabo izjav otroka za potrebe izdelave diplomske naloge in za objavo 

zgolj v diplomski nalogi.  

 

 

 

Podpis starša: _____________________________ 

 

 

 

 

S podpisom soglašam z uporabo AV gradiva (fotografije) za potrebe izdelave diplomske naloge 

in objavo zgolj v diplomski nalogi. 

 

 

Podpis starša: ______________________________ 


