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Povzetek 

 

Oče, mama, učitelj, vzgojitelj in drugi so vodniki, ki otroka popeljejo skozi dejavnosti in ga 

vodijo na njegovi poti spoznavanja in učenja. Otroci se vsak dan srečujejo z vprašanji zakaj, 

kako, koliko in kaj. Čudijo se stvarem okoli sebe, ki jih še ne poznajo. Med področji, posebej 

bogatimi z miselnimi izzivi so tudi narava, naravoslovje in voda. 

Skozi zgodovino so ljudje spoznali, da voda ne obstaja samo v tekoči obliki, ampak tudi v 

plinasti in trdni obliki. Cilj moje diplomske naloge je ugotoviti, ali otroci v prvem starostnem 

obdobju znajo ločevati tekočo vodo od drugih tekočin. Zanimalo me je tudi, ali otroci vedo, 

kaj je led in ali ga znajo ločevati od snovi, na videz podobnih ledu. Tretji del raziskave se 

nanaša na vodo v plinasti obliki, kjer so predšolski otroci odgovarjali, kaj je para, in jo 

razlikovali od dima. 
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Abstract 

 

Father, mother, teacher, educator and others are guides who lead the child through activities 

on the path of cognition and learning. Children face questions why, how, when and what 

every day. They are amazed by the things they do not know. Nature, science and water are 

offering rich mental challenges.  

People discovered that water does not exist only in liquid form but also in gaseous and solid 

states long ago. Aim of my diploma thesis is to determine whether toddlers are able to 

distinguish liquid water from other similar liquids, do they know what ice is and whether they 

are able to distinguish it from substances similar to ice. The third part of the research relates 

to water in gaseous form, where preschoolers were answering questions about steam and 

smoke. 
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1. UVOD 

Otroci se vsak dan srečujejo z vprašanji zakaj, kako, koliko, kaj. Čudijo se stvarem okoli sebe, 

ki jih še ne poznajo. Bogate in različne vsebine ponuja narava. Vsi otroci imajo že v 

predšolskem obdobju stik z naravo in naravnimi pojavi. Otroci okolico najprej le opazujejo in 

razvijajo svoja čutila in raziskovalne spretnosti. V njihovih glavah se oblikujejo različne 

predstave; nekatere pravilne, druge ne. Še preden otrok vstopi v šolo, se lahko seznani z 

mnogimi znanstvenimi pojmi in nabere koristne izkušnje. 

V nalogi se osredotočam na vodo, katere je v našem okolju veliko in otroci se vsakodnevno 

srečujejo z njo. Ugotavljam, ali jo prepoznajo v različnih agregatnih stanjih in kako dobro jo 

razlikujejo od na videz podobnih snovi. Skozi zgodovino so ljudje spoznali, da voda ne 

obstaja samo v tekoči obliki, ampak spremeni lastnosti glede na temperaturo. V diplomski 

nalogi bom predstavila rezultate ankete o poznavanju agregatnih stanj vode v skupini 

predšolskih otrok in eksperimente, namenjene izboljšanju njihovega razumevanja na tem 

področju. Eksperimente sem razdelila na tri sklope, vezane na trdno, tekoče in plinasto 

agregatno stanje. 

Za naslov diplomskega dela Obravnava posledic temperaturnih sprememb na primeru vode v 

prvem starostnem obdobju sem se odločila, ker otroci zelo uživajo v naravoslovnih poskusih 

ali samo v prosti igri z vodo. S predlaganimi dejavnostmi omogočimo, da se zavedo nekaterih 

njenih lastnosti in kako pomembna je v našem življenju. 

Cilj naloge je ugotoviti, ali otroci v vrtcu v prvem starostnem obdobju znajo prepoznati vodo 

v vseh treh agregatnih stanjih in ali jo znajo ločiti od drugih snovi, ki so na videz podobne 

vodi. 
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Naloga bo obravnavala naslednja raziskovalna vprašanja. 

 Kolikšen delež otrok v prvem starostnem obdobju prepozna vodo in jo razločuje od 

drugih tekočin? 

 Kolikšen delež otrok v prvem starostnem obdobju ve, da je led voda? 

 Kolikšen delež otrok v prvem starostnem obdobju razločuje paro od dima? 

1.1. Vloga vode v vsakdanjem življenju 

Zdi se samoumevno, da priteče pitna voda, ko odpremo pipo. Ni nam znano, da bi obstajala 

voda v tekoči obliki na kakšnem drugem planetu. Na Zemlji je tekoča voda bistvenega 

pomena za življenje na njej. Ne uporabljamo jo le v gospodinjstvih, ampak ima veliko vlogo v 

industriji, kulturi, športu, znanosti, pravzaprav povsod. Z otroki smo se pogovarjali, kaj bi se 

zgodilo, če bi nam danes zmanjkalo vode. Njihovi odgovori so bili, da bi pili samo sok in da 

bi se umivali samo z milom. Z razgovorom sem jih pripeljala do ugotovitve, da brez vode ne 

bi mogli živeti. 

1.2. Ravnanje z vodo 

Otroke doma in v vrtcu dnevno navajamo na varčevanje z vodo, tako da jih na primer 

opominjamo, naj samo enkrat izplaknejo stranišče ali ne porabijo preveč vode, ko si umivajo 

roke. Otroci se še ne zavedajo, kako dragocena je ta tekočina in da v mnogih deželah nimajo 

tako dobrih pogojev kot pri nas, kjer pitne vode zaenkrat še ne primanjkuje.  

Kajfež Bogataj (2014) v knjigi Planet voda omenja, koliko voda imamo v Sloveniji, a tudi 

nepremišljeno in netrajnostno ravnamo z njo. Največji onesnaževalci podzemnih voda so 

velika kmetijska posestva in neurejena kanalizacija. Kajfeževa omenja, da v Evropi približno 

70 % prebivalstva uporablja čistilne naprave, žal pa v Sloveniji skoraj polovica prebivalstva 

še vedno uporablja greznice. 
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1.3. Previdno ob vodi 

V bližini vrtca Medvode imamo veliko vodnih virov. V Medvodah reki Soro in Savo, v 

Zbiljah Zbiljsko jezero, močvirje v Hrašah in veliko potočkov v gozdovih. Tudi sicer je 

Slovenija s površinskimi vodami bogata dežela, zato je otroke potrebno seznaniti s tem, da je 

voda lahko tudi nevarna. V skupini smo se pogovarjali o tem, kaj se zgodi, če pademo v vodo. 

Nekaj otrok že ve, da v vodi ne moramo dihati. Povedali so, da si na roke nataknejo plavalne 

rokavčke ali plavalni obroč, ko gredo plavat. Z otroki smo si ogledali in prebrali knjigo Ob 

vodi, zbirka Previdno od Claire Llewellyn (2006). V njej je z ilustracijami prikazan pomen 

varnosti v vodi in ob njej ter kakšno je sprejemljivo obnašanje v družbi, npr. ob javnih 

kopališčih, ob morju in kopanju v jezerih. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1.  Naravoslovje v vrtcu 

Naravoslovje je eno izmed šestih področij dejavnosti, ki jih predpisuje Kurikulum za vrtce. 

Vsa področja dejavnosti morajo biti dnevno vključena v delo z otroki v času bivanja v vrtcu 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

Vsak vzgojitelj/vzgojiteljica ima svoje močne in šibke točke na določenih področjih. 

Naravoslovje je tisto področje, ki ga strokovni delavci v vrtcu pogosto zapostavljajo ali celo 

opuščajo. V okolju, kjer leži vrtec Medvode, so različni ekosistemi in pri oblikovanju načrta 

dela bi morali strokovni delavci izkoristiti to prednost, ki je nekateri vrtci žal nimajo. Z 

znanjem o tem, kako delujejo stvari v naravi, se otroci približajo pravi znanosti, ki jim lahko v 

prihodnosti nudi nove življenjske poti. 

2.1.1. Kakšno naj bo naravoslovje v vrtcu? 

 »Zgodnje naravoslovje naj bi postavilo temelje poznejšemu naravoslovju v šoli« (Hvala in 

Krnel, 2005: 5). Otroci v predšolskem obdobju so željni novih informacij, zato jim moramo v 

tem starostnem obdobju nuditi čim več spoznanj in jih učiti kritičnega in logičnega 

razmišljanja. Tako kot vsa področja dejavnosti, naj bo tudi naravoslovje povezano z igro. 

Dejavnosti naj bodo vedno zanimive in otroci bodo sami od sebe z radovednostjo hodili do 

odraslih in imeli nešteto vprašanj. Pri naravoslovju ne smemo pozabljati, naj otroci sami 

pridejo do spoznanj. Pomembno je, da jim ni nerodno, če pridejo do napačnega sklepanja. 

Pravilnih odgovorov ni (Hvala in Krnel, 2005). 

2.1.2. Sprehodi in igrišče kot prostor za učenje 

Priročnik h kurikulu za vrtce nas opozarja, naj sprehodi in igrišče otrokom nudita nove izzive. 

To pomeni, da naj bodo tudi kratki pohodi okoli vrtca načrtovani, z namenom in ciljem. 

Otroci zelo dobro poznajo igrišče, vendar jim z usmerjenimi dejavnostmi širimo obzorja. 
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Okolico opazujemo največkrat samo z vidom, vendar pozabljamo na ostala čutila. Včasih je 

potrebno, da stvari vonjamo, občutimo in slišimo (Marjanovič Umek in drugi, 2001). 

Z otroki dnevno hodimo na igrišče in na sprehode, kadar nam to dopušča vreme. Pomembno 

je, da otroci spoznajo okolje, v katerem živijo. Poleg tega pa doživljanje narave med 

sprehodom pozitivno vpliva na njihove možgane in se s tem tudi sproščajo. 

Med sprehodi smo z otroki opazovali bližnjo tovarno papirja Goričane v Medvodah. Ima 

visok dimnik iz katerega se dvigajo beli oblaki. To je le en primer, da so otroci lahko 

doživljali proces kroženja vode. Dnevno tudi opazujejo in skačejo v luže, pozimi pa se po njih 

drsajo in ližejo ledene sveče ter tako spoznavajo vodo v vseh agregatnih stanjih. Učenje v 

naravi je mnogo bolj zabavno kot znotraj štirih sten. 

2.1.3. Vloga vzgojiteljev/vzgojiteljic in odraslih pri naravoslovnih 

dejavnostih 

Če odrasli pokažemo zanimanje do naravoslovja, bodo tudi otroci prevzeli interes, saj smo v 

predšolskem obdobju odrasli njihovi največji vzorniki. Njihov interes lahko odrasli 

vzdržujemo in usmerjamo z zastavljanjem vprašanj. Ko postavljamo vprašanja, naj ima otrok 

dovolj časa za odgovor, pri iskanju odgovorov pa jim lahko pomagamo tudi z zastavljanjem 

dodatnih vprašanj. Včasih naredimo napako, ko namesto otrok sami odgovarjamo na 

vprašanja. Otrok tako ne spodbudimo k razmišljanju. V vrtcu moramo spodbujati otrokovo 

radovednost. Odgovorov otrok tudi ne smemo označiti kot napačne. Vsak ima svoje 

razmišljanje in vloga odraslega je, da ga usmeri v pravo smer razmišljanja (Hvala in Krnel, 

2005). 

2.2. Voda 

Lastnosti vode so zelo nenavadne. Voda je med drugim edina snov, s katero imamo izkušnje 

iz vsakdanjega življenja, ki ima v trdnem agregatnem stanju manjšo gostoto kot v tekočem, 

zato led plava na vodi. Živali, ki živijo v zimskem času v jezerih, rekah in močvirjih, lahko 

preživijo pod vodo, saj ta zmrzuje od površine navzdol. »V primerjavi z drugimi tekočinami 
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ima voda visoko zmožnost vpijanja in zadrževanja toplote ter je hkrati odlično topilo« (Kajfež 

Bogataj, 2014: 19). 

Eisenberg in Kauzmann (2005) omenjata, da največji delež našega planeta pokrivajo oceani. 

Voda je ujeta tudi v kamninah Zemljine skorje zaradi hidratacije. V povprečju 65 procentov 

človeške teže predstavlja voda, nekatera tkiva, kot na primer možgani, pa imajo delež vode 

kar 80 procentov. 

2.2.1. Kaj je voda? 

Voda je najpomembnejša spojina na Zemlji. Ima odločilno vlogo v rastlinskem in živalskem 

svetu, saj brez nje ne more živeti nobeno živo bitje. Poleg tega je voda sestavni del vseh živih 

bitij. Sestavlja tudi več kot polovico človeškega telesa. Sestavljena je iz dveh elementov; 

vodika (H) in kisika (O), njena kemijska formula je H2O. Voda je polarno topilo, zato se v 

njej raztapljajo polarne in ionske snovi (Kač, 2004). 

Z otroki smo ugotavljali, da vodo potrebujemo za pitje, za umivanje, za igranje in za 

polivanje. V skupini smo z dodatno dejavnostjo ugotovili tudi, da je voda odlično topilo. 

Žlička kuhinjske soli v kozarcu vode se je po zelo kratkem času in mešanju raztopila. Z otroki 

smo opazovali in okušali vodo. Odgovarjali so, da je voda dobrega okusa in da je bele barve. 

Nekateri so tudi povedali, da voda lepo diši. Otroci prve starostne skupine še ne razlikujejo 

med prozornim, brezbarvnim in belim; nekaj, kar je brez barve oziroma prozorno, je za njih 

belo. Pri malici dnevno pijemo vodo, ki jim je tudi všeč, zato so tudi pozitivno odgovarjali na 

vprašanja kakšnega okusa in vonja je. Da sem jih opozorila, da je voda brez barve, vonja in 

okusa, smo jo primerjali z jabolčnim sokom. Tako so otroci sami prišli do te ugotovitve. 

Barva vode 

Pogosto iz pipe priteče belkasta voda, kar je posledica raztopljenih plinov v njej. Če vodo 

nalijemo v kozarec moramo počakati nekaj časa, in voda pri dnu kozarca se začne bistriti. 

Tega pojava otrokom nisem prikazala, saj je iz pipe v vrtcu pritekla bistra voda. Otroci vedo, 

da je morje modre barve. »Modra barva morja je posledica šibkega vpoja rdečega dela 

vidnega spektra svetlobe, odboj preostale svetlobe vidimo kot modro barvo. K modri barvi 
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morja prispeva tudi odsev barve neba ter drobni delci, kot so plankton in alge, na katerih se 

svetloba sipa« (Kajfež Bogataj, 2014: 29). 

Čista voda, ki pride iz pipe je brez barve, brez vonja in nima okusa. Če opazujemo vodo v 

reki, jezeru ali morju, opazimo modrikast ali zelenkast odtenek zaradi raztopljenih snovi ali 

svetlobnih pojavov. V skupini, kjer smo opazovali in spoznavali vodo v tekoči obliki, sem 

otrokom predstavila vodo kot brezbarvno tekočino. Vodo bi bilo potrebno destilirati, da bi 

prišli do kemijsko čiste vode brez raztopljenih mineralov. 

Pozorni moramo biti na motno vodo, ki priteče iz pipe, saj lahko vsebuje glinene delce, mulj, 

plankton ali bakterije. Povečana motnost vode iz pipe lahko kaže na poškodbo cevovoda ali 

kakšno drugo onesnaženje. Takšna voda lahko slabo vpliva na naše zdravje (Lambilly, 2015). 

Otroke opozorimo, da voda ni pitna, če je drugačne barve, vonja in okusa, kot jo pijemo vsak 

dan. Na to naj opozorijo tudi odrasle. 

2.2.2. Kaj je led? 

Pri običajnem tlaku in pri temperaturi 0 °C voda prehaja iz tekočega v trdno agregatno stanje, 

ki mu pravimo led. Tako kot voda, je tudi led brez vonja, okusa in barve. Ko voda zmrzne, se 

zaradi vodikovih vezi med molekulami vode te uredijo tako, da je med njimi več prostora kot 

v tekoči vodi. To pomeni, da ima led manjšo gostoto od vode, zato tudi plava na njeni gladini. 

Posledica tega je obstoj življenja na Zemlji (Atkins, Clugston, Frazer in Jones, 1988). 

Na vprašanje, kaj je led, so otroci odgovarjali, da je mrzel, moker, zelo drsi in lahko ga tudi 

grizemo in ližemo. Vsi njihovi odgovori so bili pravilni. O tem, ali je led voda, pa so nekateri 

otroci podvomili. Ledu ne moremo popiti iz kozarca tako kot vodo. Pri eni izmed dejavnosti 

smo segrevali led in otroci so na lastne oči videli, da se je led spremenil v tekočo vodo. 

2.2.3. Kaj je para? 

Para je plinasto stanje vode. Voda kot plin je otrokom najbolj neznana, saj je nevidna in tudi 

brez vonja in okusa. Otroku je najlažje predstaviti vodo v plinasti obliki tako, da vidijo 

dviganje kondenziranih vodnih hlapov pri segrevanju vode. Ko voda vre, opazimo belkast 

»dim«, ki se dviga iz vode. Prehod v plinasto stanje poteka pri poljubni temperaturi (primer je 
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sušenje perila), intenzivno pa poteka pri vrelišču vode, ki je pri običajnem tlaku in temperaturi 

100 °C. Visoko v gorah je potrebno vodo segreti na manj kot 100 °C zaradi nizkega zračnega 

tlaka. Obratno se zgodi nizko v rudnikih (Strnad, 2011). 

Zrak 

Suh zrak je sestavljen iz plinov: dušik, kisik, argon in ogljikov dioksid. Majhen delež zraka 

sestavljajo tudi žlahtni plini in vodik. Količino vode v zraku opisujemo z relativno vlažnostjo. 

Ta opisuje razmerje med delnim tlakom vode in nasičenim tlakom vode pri dani temperaturi. 

Nasičeni tlak vode pa je odvisen od temperature in tlaka zraka (Strnad, 2011). 

Večina otrok v skupini še ne ve, kaj je zrak. Nekaj otrok je povedalo, da zrak dihamo in da 

pod vodo ne moremo dihati.  

2.3. Agregatna stanja 

V naravi je na milijone različnih snovi. Glede na agregatno stanje jih lahko razvrstimo na 

trdne snovi, kapljevine ali pline. Pri segrevanju do ustreznih temperatur se trdna snov 

praviloma najprej stali, nato pa izpari. Z ohlajanjem dosežemo nasprotni učinek. Če pline 

ohlajamo, se praviloma najprej utekočinijo, pri nadaljnjem ohlajanju pa se tekočina spremeni 

v trdno snov. Trdne snovi imajo stalno obliko in stalno prostornino. Kapljevine imajo stalno 

prostornino, nimajo pa stalne oblike. Trdne snovi in kapljevine so skoraj nestisljive. Plini 

nimajo niti stalne oblike niti stalne prostornine, so močno stisljivi in se vedno razširijo po vsej 

posodi – vedno zavzamejo celotno prostornino posode (Guštin, Mohorič in Strnad, 2008). 

Otrokom sem omenila pojem agregatno stanje, vendar smo se pogovarjali o trdnem, tekočem 

ali plinastem stanju. Kroženje vode je primer, kako voda spreminja agregatna stanja. Preko 

dokumentarca Modri Jan – Kroženje vode in slikanic so otroci spoznavali pomen besedne 

zveze agregatno stanje. 
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Pojmi, ki sem jih uporabljala v razgovoru (Wertheim, Oxlade in Waterhouse, 1994). 

Taljenje Prehod iz trdnega v tekoče stanje zaradi segrevanja. Z otroki smo 

opazovali, kako se led v njihovih rokah tali. 

Strjevanje Sprememba tekočega v trdno agregatno stanje snovi, ki je pri sobni 

temperaturi in običajnem tlaku trdna. Utekočinjen vosek se je strjeval, ko smo ga 

oblikovali v rokah. 

Vrenje  Prehod tekočega agregatnega stanja v plinasto, ki ga povzroči 

segrevanje tekočine. Z otroki smo opazovali vrenje vode v grelniku. 

Izhlapevanje Sprememba tekočega agregatnega stanja v plinasto pri nižji temperaturi, 

kot je vrelišče tekočine. Voda na krožniku, ki je »izginila«, je izhlapela. 

2.3.1. Zakon o ohranitvi mase 

Zakon o ohranitvi mase pravi, da je vsota mas snovi, ki v reakcijo vstopajo, enaka vsoti mas 

snovi, ki pri reakciji nastajajo. To pomeni, da se masa ne spreminja, če neki snovi dodajamo 

ali odvzemamo toploto. Pri tem procesu se snov prav tako ne spreminja (Atkins, Clugston, 

Frazer in Jones, 1988). 

 

Slika 2.1: Prehajanje med agregatnimi stanji (vir: Kemija v šoli in družbi). 
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Mnogo otrok prvega starostnega obdobja tega še ne ve, da se snov ohranja pri dodajanju in 

odvzemanju toplote. V rezultatih raziskave je prikazano, da pri segrevanju masla in voska več 

kot tri četrtine otrok trdi, da nastaja voda. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. Cilji raziskave 

Z intervjuji otrok, starih od 2 do 3 let, sem ugotavljala predstave otrok o agregatnih stanjih 

vode. Cilji raziskave so bili: 

 ugotoviti, kakšne predstave imajo otroci o vodi, ledu in pari, ter 

 preveriti vpliv načrtovanih dejavnosti na otrokove predstave o vodi, ledu in pari. 

3.2. Raziskovalna vprašanja 

Kolikšen delež otrok v prvem starostnem obdobju prepozna vodo in jo razločuje od drugih 

tekočin? 

Kolikšen delež otrok v prvem starostnem obdobju ve, da je led voda? 

Kolikšen delež otrok v prvem starostnem obdobju razločuje paro od dima? 

3.3. Metode dela 

Predstave otrok o vodi, ledu in pari sem ugotavljala z individualnimi intervjuji po vprašalniku, 

najprej pred dejavnostmi in nato še po dejavnostih. Starši otrok so podpisali dovoljenje za 

priložnostno fotografiranje in snemanje, zato sem imela možnost fotografirati potek 

dejavnosti. 
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3.4. Vzorec  

Intervjuje in dejavnosti sem izvedla v skupini 14 otrok v prvem starostnem obdobju (od 2 do 

3 leta). V skupini je bilo 10 deklic in 4 dečki. 

3.5. Vprašalnik za ugotavljanje predstav otrok o vodi, ledu in 

pari 

Za otroke prvega starostnega obdobja sem sestavila vprašalnik in z njim ugotavljala predstave 

o vodi, ledu in pari, pred in po dejavnostih. Otroci še ne znajo pisati, zato sem sama zapisala 

njihove odgovore in komentarje. Otroci prvega starostnega obdobja imajo še zelo omejen 

besedni zaklad, zato sem morala biti previdna pri spraševanju in interpretiranju odgovorov. 

Vprašanja so zaprtega tipa, le četrto vprašanje je odprtega tipa. V prvem stolpcu raziskovalne 

tabele so predmeti in snovi, ki sem jih predstavila otrokom, v zadnjem stolpcu sem pustila 

prostor za opombe otrok. 

1) Ali je to voda? 

 da ne (opombe: kako to veš?) 

jabolčni sok    

obarvana voda     

blatna voda    

gazirana pijača    

razkužilo    

milnica    

voda    

Pred otroke sem postavila kozarce, v katerih so bile različno obarvane tekočine (slika 3.1). 

Obarvano vodo sem dobila tako, da sem vodi primešala barvni tuš. Blatno vodo sem dobila z 

mešanjem vode s prstjo. Za gazirano pijačo sem izbrala takšno, ki je brez barve in prozorna, 

da je čim bolj podobna vodi. Izbrano razkužilo je brezbarvno in prozorno. Milnico sem dobila 

tako, da sem vodi primešala milo, ki je brez barve. Za vsak kozarec sem jih vprašala, ali je v 

njem voda in na osnovi česa so se odločili, kako odgovoriti. 
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2) Ali je to led? 

 da ne (opombe: kako to veš?) 

kocka masla    

kocka ledene lučke    

kocka voska    

hladilni gel    

hladilna ploščica    

kos ledu    

Trdnim snovem (maslo, ledena lučka, vosek) sem odstranila embalažo in jih oblikovala v 

kocke. Uporabila sem še hladilni gel, ki se uporablja za blaženje oteklin, in hladilno ploščico, 

ki se uporablja kot hladilno sredstvo za hrano in pijačo. Vsako snov sem posebej postavila na 

mizo in otroke vprašala, ali je to led. Njihove komentarje sem zapisala pod opombe. 

3) Segrevamo snovi, da se stalijo. Ali je to voda? 

 da ne (opombe: kako to veš?) 

kocka masla    

kocka ledene lučke    

kocka voska    

kos ledu    

Otroci so pred tem vprašanjem odgovarjali, ali je snov, ki je postavljena na mizi, led. Tokrat 

sem posamezne snovi segrevala na žlici z vžigalnikom. Vprašala sem jih, ali je lužica, ki je 

nastala na žlici, voda in zakaj tako menijo. 

4) Na krožnik nakapljamo nekaj vode ter jo postavimo na teraso. Kam izginja voda? 

Pred poskusi smo na krožnik nakapljali nekaj vode. O tem, kam gre voda, se nismo 

pogovarjali. Otroci so opazili, da je voda izginila. Njihove odgovore sem zapisala. Za tem 

smo obravnavali vodo v plinastem stanju in dokazovali, da je voda tudi v zraku. Po 

dejavnostih sem ponovno posameznega otroka vprašala, kam je izginila voda na krožniku in 

ponovno zapisala njihove odgovore.  

5) Ali je to voda? 

 da ne (opombe: kako to veš?) 

para iz skodelice    

izdihan zrak iz ust    

dim iz sveče    
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Na mizi je bila postavljena skodelica z vročo vodo, ogledalo in sveča. Otroci so najprej 

odgovarjali, ali je para, ki se dviga iz vode v skodelici, voda. Posamezni otrok je nato dihal v 

ogledalo in opazoval spremembe. Vprašanje, ki sem mu ga zastavila, je bilo, ali je na ogledalu 

voda. Zadnje, kar sem preverjala, je bilo, ali otroci razlikujejo dim od pare. Prižgala sem 

svečo. Otroci so pihnili v svečo in opazovali, kaj se dviga nad svečo. Spraševala sem jih, ali je 

nastali dim tudi voda. Njihove odgovore sem zapisala pred in po poskusih. 

3.6. Dejavnosti za spoznavanje vode, ledu in pare 

Pred dejavnostmi, ki sem jih izvajala z otroki, sem v času bivanja v vrtcu med vsakodnevno 

rutino preverjala, ali otroci poznajo različne tekočine in snovi, ki smo jih uporabljali med 

dejavnostmi (tekočine: sok, tuš za risanje, gazirana pijača, razkužilo, milo, ter trde snovi: 

maslo, sveča, ledena lučka). 

Preden smo spoznavali agregatna stanja vode, sem s posameznim otrokom opravila intervju in 

izpolnila vprašalnik, da sem preverila, kakšno je njihovo razmišljanje. Po dejavnostih sem še 

enkrat zapisala njihove odgovore in preverila, ali so otroci med dejavnostmi spremenili svoje 

mnenje. Otroci prvega starostnega obdobja imajo še zelo omejen besedni zaklad, zato sem 

morala biti znova previdna pri spraševanju in podajanju informacij. 

3.6.1. Voda kot tekočina 

Otroci iz vsakdanjega življenja dobro poznajo vodo v tekoči obliki. Skupaj smo preverjali 

kakšnega okusa je, kakšne je barve, ali ima vonj, ali se peni. Moj glavni cilj je bil, da 

ugotovim, ali otroci znajo ločevati vodo od drugih tekočin, ki so na videz podobne vodi.  

Pri prvem poskusu sem v kozarce za vlaganje prelila naslednje tekočine: jabolčni sok, 

obarvana voda, blatna voda, gazirana pijača, razkužilo, milnica in voda. Vsi kozarci so bili 

zaprti s pokrovčkom zaradi vonjav. Otroci so najprej povedali, kaj je v kozarcih, ne da bi 

vonjali tekočine. Nato je vsak vzel v roke vseh sedem kozarcev tekočin in jih tudi povohal. 

Spraševala sem jih ali je to voda, kakšne barve je tekočina, ali se peni, ali ima vonj, ali bi to 

popil. Njihove odgovore in opombe sem sproti zapisovala s pomočjo vzgojiteljice. 
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Cilji: 

 otroci spoznajo lastnosti vode v tekoči obliki, 

 otroci spoznavajo vodo in prepoznavajo druge tekočine, ki so na videz podobne vodi s 

pomočjo čutil (vid, voh), 

 otroci aktivno sodelujejo in si pridobivajo nove izkušnje ter znanje. 

Oblike dela: 

 individualna in skupinska. 

Metode dela: 

 opazovalna (otroci sami opazujejo in vonjajo vseh sedem kozarcev tekočin), 

 pogovorna (z otroci se pogovarjamo, kakšne lastnosti ima voda v tekoči obliki). 

Sredstva: 

 7 kozarcev za vlaganje, 

 voda, 

 jabolčni sok, 

 obarvana voda, 

 blato, 

 gazirana pijača, 

 razkužilo, 

 milo. 
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Blato 

Nekaj otrok je trdilo, da je blato voda. Ko sem jih vprašala, ali bi blato popili, so vsi razen ene 

deklice odgovorili negativno. Po njihovih odgovorih sklepam, da je za njih blato tekočina, 

tako kot voda. Med dejavnostmi smo spoznavali kaj pomeni voda in tekočina. Po dejavnostih 

sem jih ponovno vprašala, ali je to voda in njihov odgovor je bil negativen. 

Komentarji otrok na vprašanje, zakaj ne bi popil tega: 

 ker je to bljak, 

 ker je notri blato, 

 ker je to umazana voda, 

 to je fuj. 

Razkužilo 

Kljub temu, da so otroci vonjali razkužilo in ga primerjali s kozarcem vode, so vseeno 

nekateri trdili, da je razkužilo voda. Otroci prve starostne skupine še nimajo osvojenega 

 

Slika 3.1: Od leve proti desni: voda z blatom, razkužilo, jabolčni sok, gazirana pijača, 

obarvana voda, voda, milnica. 
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pojma tekočina. Vedeli so, da je razkužilo na videz podobno vodi. Na vprašanje, ali bi 

razkužilo popili, so odgovarjali: 

 ne bom, ker smrdi, 

 to je strup, 

 tega ne bi popil. 

Kljub temu, da je nekaj otrok trdilo, da je razkužilo voda, so vsi otroci zavrnili, da bi popili 

tekočino. Podobno so odgovarjali pri blatu. 

Jabolčni sok 

Otroci se dnevno srečujejo z različnimi sokovi. Enkrat na teden pri kosilu otroci dobijo tudi 

jabolčni sok, zato jim je to znana tekočina. Preden so tekočino lahko povohali, sta dva otroka 

trdila, da je v kozarcu med. Njihov odgovor se je spremenil, ko sem odprla kozarec. Vsi otroci 

so trdili, da ta tekočina ni voda, ampak da je sok. 

 

Slika 3.2: Primerjanje kozarca vode z razkužilom. 
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Gazirana pijača 

Mehurčki v kozarcu z gazirano pijačo niso bili izraziti. Ko so sami prvič primerjali gazirano 

pijačo z vodo, so bili v dvomu, kaj je v kozarcu. Med poskusi smo zaprti kozarec pretresli in 

naredili so se mehurčki. Ko so drugič posamezno prihajali k meni in odprt kozarec primerjali 

z vodo, so se njihovi odgovori spremenili. Imeli so možnost povonjati pijačo. Nekateri so jo 

prepoznali in povedali, da jo imajo doma. Od blizu so tudi opazili mehurčke. 

Komentarji otrok: 

 to diši, 

 ali lahko popijem, 

 to imamo mi doma, 

 to je takšen sok, 

 mmm, dobro je. 

Obarvana voda 

Če otroka vprašamo kakšne barve je modra barvica, bo ta odgovoril, da je kot morje. In če se 

ga vpraša, ali je morje voda, bo pritrdil. Bila sem presenečena nad odgovori otrok, da 

obarvana tekočina ni voda. Po spoznavanju lastnosti vode je le en otrok trdil, da je v kozarcu 

voda. 

Komentarji otrok: 

 to je za barvat, 

 to je barva, 

 ni voda, ker je modra. 

Milnica 

Da sem naredila milnico čim bolj prozorne barve, sem uporabila brezbarvno milo za roke. 

Milo, ki ga otroci uporabljajo v vrtcu, je roza barve. Milnico v kozarcu sem pretresla, da so se 

pojavili mehurčki. 
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Otroci so milnico vonjali in tudi otipali. Trdili so, da je v kozarcu voda, na vrhu pa je pena. 

Spraševala sem jih, ali so to že kdaj videli. 

Njihovi komentarji: 

 to je penica, ko si umivamo roke, 

 to diši, 

 to je za roke umivat, 

 to je milo. 

3.6.2. Voda kot trdnina 

V zimskem času smo z otroki kar nekaj časa preživljali na igrišču in v naravi, kjer so se 

seznanili z ledom. Zanimalo me je, če otroci vedo, ali je led voda. Vsak otrok je v roke dobil 

kos ledu. Spoznavali smo lastnosti ledu (ali je topel ali mrzel, ali se začne taliti v rokah, ali 

drsi). Kos ledu smo segrevali in opazovali, kaj je nastalo. 

 

Slika 3.3: Primerjanje vode z milnico. 
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Med dejavnostmi sem postavila na mizo hladilni gel, hladilno ploščo, kocko masla, kocko 

ledene lučke in kocko belega voska. Vsak otrok je v roke prijel vseh šest snovi in jih primerjal 

s kosom ledu. Dovolila sem jim, da tokrat poleg tipanja in vonjanja, tudi pokušajo z jezikom. 

Posamično sem spraševala, ali je to za njih tudi led, ter zapisala njihove odgovore in 

komentarje. 

Druga dejavnost je bila taljenje snovi. Na žlico sem postavljala led, nato kocko masla, kocko 

ledene lučke in kocko voska. Vse snovi sem segrevala s pomočjo vžigalnika. Opazovali so, 

kaj se dogaja. Utekočinjene snovi so vonjali in tudi potipali (pod mojim nadzorom). Preko 

intervjuja sem ugotavljala, kakšno je razmišljanje otrok o taljenju snovi. Poskus z voskom 

smo opravili dvakrat. Drugič sem otrokom dala v roke čajne svečke, da so jih otipali. Nekaj 

svečk smo prižgali z vžigalnikom in počakali nekaj minut. Opazovali so, kaj se dogaja z 

voskom. Vosek smo nato polili po zaščitni podlogi. Otroci so se dotikali, oblikovali in se 

igrali s toplim voskom. Spraševala sem jih, ali je to voda. 

Cilji: 

 otroci spoznajo lastnosti vode v trdi obliki, 

 otroci ločujejo led od drugih snovi, ki so na videz ali na otip podobne ledu, 

 otroci aktivno sodelujejo in si pridobivajo nove izkušnje ter znanje. 

Oblike dela: 

 individualna in skupinska. 
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Metode dela: 

 opazovalna (otroci opazujejo snovi, ki so na videz in na otip podobne ledu, opazujejo 

tudi, kako se snovi topijo na vroči žlici), 

 igra (otroci spoznavajo vosek preko igre), 

 pogovorna (z otroki se pogovarjamo o lastnostih ledu). 

Sredstva: 

 kosi ledu, 

 kocke masla, 

 kocke ledene lučke, 

 kocke voska, 

 hladilni gel, 

 hladilna ploščica, 

 žlica, 

 vžigalnik, 

 čajne svečke, 

 podloga za zaščito. 

 

Slika 3.4: Otroci so ločevali led od drugih zmesi in mrzlih predmetov. 
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Kocka masla 

Vsi otroci so prijeli v roko led in kocko masla, ter ju primerjali. Nekaj otrok je še vedno trdilo, 

da ima v obeh rokah led. Nekateri so kljub vonjanju, tipanju in pokušanju trdili, da je maslo 

sir. Njihove odgovore sem zabeležila kot pravilne, čeprav v roki niso držali sir, ampak maslo. 

Vedeli so, da kocka ni bila iz ledu. 

Kocka voska 

Kocka voska je bila za otroke velik izziv. Primerjali so snov, ki je na videz podobna ledu. 

Niso vedeli, kaj držijo v roki. Večina otrok je trdilo, da je to led, čeprav kocka ni bila mrzla 

ali mokra. Spraševala sem jih, ali iz kocke teče voda. Skupaj smo ugotavljali, da kocka voska 

nima lastnosti ledu, vendar sta le dva otroka trdila, da to ni led. 

 

Slika 3.5: Primerjanje ledu z voskom. 
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Kocka ledene lučke 

Vsi otroci poznajo sladoled in ledene lučke. Kljub spremenjeni obliki so prepoznali zmes. 

Sklepam, da sta bili barva in vonj tisti dve lastnosti, ki sta otrokom pomagala ugotoviti, da to 

ni led. En otrok je vseeno trdil, da je to led. 

Komentarji otrok: 

 to je lučka, 

 to je kokakola, 

 njammm, 

 ali lahko poskusim, 

 tudi jaz imam to doma. 

Hladilna ploščica 

Hitro smo prišli do ugotovitve, da hladilna ploščica ni led. Spraševala sem jih, ali je mrzla 

tako kot led, zakaj jih imajo doma. Želela sem, da sami pridejo do ugotovitve in si sami 

odgovorijo, zakaj to ni led. Odgovarjali so: 

 ker ne morem polizati, 

 ne damo v sok, 

 prevelika je, 

 trda je. 

Hladilni gel 

Podobno kot pri hladilni ploščici, so tudi tukaj otroci trdili, da to ni led. Za razliko od ploščice 

je gel mehak in ga lahko oblikujemo. Komentarji otrok so bili podobni, le da so še pripomnili, 

da je gel modre barve. 

 



 

24 

 

Segrevanje snovi 

Z otroki smo najprej segrevali kos ledu. Sami so prišli do ugotovitve, da je nastala voda. 

Spoznavali smo, da iz vode nastane led pri zelo nizkih temperaturah, npr. v skrinji ali pozimi, 

ko je zelo mrzlo. Če led pustimo v igralnici, se bo stalil, ne da bi ga segrevali, ampak bi 

trajalo več časa. Pri segrevanju ostalih snovi so otroci podajali različne odgovore.  

Kocka masla 

Otroci so videli, kako se je maslo utekočinilo. Ko se je žlica ohladila, so lužico na žlici tudi 

potipali. Veliko otrok je trdilo, da je na žlici nastala voda. Spraševala sem jih, ali je to enako 

kot voda, ki je nastala iz ledu. Njihovi odgovori so bili negativni. Pri tem sklepam, da so 

otroci želeli povedati, da je nastala tekočina. Dva dečka sta trdila, da je to še vedno maslo. 

 

Slika 3.6: Primerjanje ledu s hladilnim gelom. 
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Kocka ledene lučke 

Pri segrevanju ledene lučke sem dobila drugačne odgovore. Ko se je zmes stalila, je za otroke 

nastal sok. Pri tem sklepam, da se starši veliko pogovarjajo z otroki, ko ližejo sladoled ali 

ledeno lučko. Ko se stali, jih nagovarjajo, naj hitro poližejo sok. Trije so trdili, da je pri 

segrevanju nastala voda. 

Komentarji otrok: 

 to je sok, 

 to je za popit, 

 to je za polizat, 

 to je vodica, sok, 

 to ni led, drugačne barve je. 

Kocka voska 

Vosek smo segrevali dvakrat. Najprej smo na žlici segrevali kocko voska in opazovali, kaj 

nastaja. Drugič nismo potrebovali žlice, saj smo vosek segrevali v svečki. Otroci so si najprej 

ogledali svečko in tudi potrdili, da je to sveča. Prižgala sem nekaj čajnih svečk in počakala, da 

 

Slika 3.7: Taljenje masla. 
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se je vosek utekočinil. Spraševala sem jih, kaj nastaja v svečki. Otroci so trdili, da nastaja 

voda. Vosek smo polili in ga tipali po podstavku. Pri vprašanju, ali bi to vodo v svečki in 

polito vodo lahko popili, so otroci negativno odgovarjali. En deček je trdil, da tekočina, polita 

po podstavku, ni voda. 

3.6.3. Voda kot plin 

Najmanj znana oblika vode je otrokom prav gotovo plinasta. Sklepam, da so doma že videli 

vrenje vode pri kuhanju ali pa zarošena ogledala pri umivanju v kopalnici. Otroci prve 

starostne skupine še ne vedo, da zaradi ohlajanja vodnih hlapov nastane kondenzacija. 

Otrokom je težko prikazati vodo v plinasti obliki, saj je ne moremo videti, tipati, vonjati ali 

okušati. Kako potem predstaviti otrokom nekaj, kar je nevidnega? Kondenzacija je proces 

utekočinjenja in je hkrati dokaz, da je voda tudi v zraku. Je tudi najlažji način, kako otrokom 

predstaviti vodo v zraku. Moj glavni cilj je bil, da ugotovim, ali otroci znajo ločiti paro od 

dima. 

Z otroki smo se pogovarjali o vodi v zraku (da je ne vidimo, ne okušamo, ne vonjamo, ne 

tipamo). Pred tem sem jih seznanila s pojmom zrak. Ogledali smo slikanice in otroški 

dokumentarec Modri Jan – Kroženje vode. Pokazali smo, da se tekoča voda lahko spremeni v 

plin, tako da smo zmočili majčko in jo položili na teraso. Prav tako smo nakapljali nekaj vode 

 

Slika 3.8: Opazovanje tekočega voska. 
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na krožnik in jo postavili na teraso. Vsake pol ure smo opazovali, kaj se dogaja z majico 

(slika 3.9) in z vodo na krožniku. Posamezne otroke sem vprašala, kam je izginila voda in 

zapisala njihove odgovore. 

Cilji: 

 otroci spoznajo vodo kot paro, 

 otroci ločujejo vodno paro od dima, 

 otroci aktivno sodelujejo in si pridobivajo nove izkušnje ter znanje. 

Oblike dela: 

 individualna in skupinska. 

Metode dela: 

 opazovalna (otroci opazujejo paro iz kozarca in dim iz sveče), 

 igra (otroci rišejo po zarošenem ogledalu), 

 pogovorna (z otroki se pogovarjamo o vodi, ki je ne vidimo, ne čutimo, ne vonjamo, 

ne okušamo), 

 metoda projekcije (z otroki si pogledamo dokumentarni film o kroženju vode). 

Sredstva: 

 grelnik za vodo, 

 skodelica, 

 ogledala, 

 čajne svečke, 

 vžigalnik. 

Odgovori otrok na vprašanje, kam izginja voda na krožniku: 

 ven, 

 krožnik jo je popil, 

 dol je stekla, 

 gor je šla, 

 ne vem, 

 v zraku je. 
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Para iz skodelice 

Poskus smo izvedli s pomočjo grelnika za vodo. Vodo smo zavreli in opazovali, kako se voda 

dviguje in nastajajo mehurčki. Predstavila sem jim proces vrenja. Vročo vodo sem nalila v 

skodelico in z otroki opazovala paro. Otroci so polagali roke nad skodelico in občutili 

spremembo na dlani. Prav tako smo položili ogledalo nad skodelico. Otroci so opazovali in 

tipali, kar je nastalo na ogledalu. Spraševala sem jih, ali je na ogledalu nastala voda. 

 

Slika 3.9: Otroci so zmočili majico. 
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Izdihan zrak 

Podoben poskus smo izvedli v umivalnici, kjer imamo dovolj ogledal. Otroci so se postavili 

pred ogledali in z dihanjem poskušali zarositi površino ogledala. Tako kot pri skodelici s paro, 

so tudi po dihanju v ogledalo ugotavljali, ali je na njem nastala voda. Za otroke je bilo težje, 

ko so morali izdihavati zrak na ogledalo. Dihali so plitko in ogledalo se je komaj opazno 

zarosilo. Nekaterim je uspelo, da so lahko s prstom kaj narisali. Manj otrok je trdilo, da je 

izdihan zrak iz ust voda, kot pri poskusu s skodelico vroče vode. 

Dim sveče 

Z zadnjim poskusom sem preverjala, ali otroci ločujejo dim od pare. Prižgali smo nekaj čajnih 

svečk in jih nato upihnili. Nastal je dim. Otroci so ga opazovali in vonjali. Nad ugasnjeno 

svečko smo položili še ogledalo in opazovali, kaj se dogaja. Delček ogledala je osivel. Otroke 

sem spraševala, ali je to tudi voda, in zapisala njihove odgovore. Otroci so komaj čakali, da 

lahko upihnejo plamen svečke. Opozorila sem jih, naj bodo pozorni na dim, ki se bo dvigal. 

Nekaj otrok je takoj komentiralo, da jim vonj zelo smrdi. Ko sem jih vprašala, kakšne barve je 

dim, mi nihče ni odgovoril. Sive barve otroci še ne znajo poimenovati.  

 

Slika 3.10: Otroci so občutili, kako nastajajo kapljice na njihovih rokah. 
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Njihovi komentarji: 

 to ni voda, 

 smrdi, 

 umazano je, 

 to se kadi, 

 to je dim, 

 umazan prst imam. 

3.7. Analiza in primerjava rezultatov pred in po dejavnostih 

S pomočjo anketnega vprašalnika, ki je predstavljen v poglavju 3.5, sem ugotavljala predstave 

otrok o vodi, ledu in pari, pred in po dejavnostih. Otroci so z velikim interesom spraševali, kaj 

imam za njih pripravljeno. Komaj so čakali, da se lahko usedejo za mizo in pogledajo, kaj 

sem jim pripravila. Preden smo preko poskusov spoznavali vodo, sem sredstva vzela iz vrečke 

in hladilne torbe ter jih postavljala na mizo. Imela sem težave s tem, kako ostale otroke, ki 

nisem intervjuvala, zamotiti z drugimi dejavnostmi. Vsi hkrati so želeli priti za mizo. S 

pomočjo vzgojiteljice sem lahko opravljala individualne intervjuje. 

 

Slika 3.11: Otroci so opazovali dim pri pihanju čajne svečke. 
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Otroci so pred dejavnostmi prepoznavali tekočine v zaprtih kozarcih (glej sliko 3.1). Najprej 

so jih opazovali samo z vidom, nato sem jih spodbudila, naj tudi vonjajo tekočine. Vseh 

štirinajst otrok je trdilo, da je v drugem, četrtem in šestem kozarcu voda (po vrsti: razkužilo, 

gazirana pijača in voda). Več kot polovica otrok je trdilo, da je voda tudi v zadnjem kozarcu, 

v katerem je bila milnica. Po dejavnostih sem ponovno pred posameznega otroka postavila 

vseh sedem kozarcev ter jih pustila da sami raziščejo, katero tekočino imajo pred seboj. 

Otroci so po dejavnostih bolj samozavestno primerjali tekočine, spremenili so se tudi njihovi 

odgovori.  

V drugem delu raziskave sem preverjala njihovo razumevanje o ledu in taljenju snovi. Pred 

prvim intervjujem otroke nisem seznanila s snovmi, ki sem jih postavila na mizo. Na mizi so 

bile štiri kocke (maslo, vosek, ledena lučka in led) ter hladilna plošča in hladilni gel (glej 

sliko 3.4). Odgovarjali so na vprašanje, ali je to led. Velik delež otrok je trdilo, da so vse 

kocke na mizi led. Ko sem jih vprašala, zakaj tako mislijo, so odgovarjali različno. Trdili so, 

da je to led, ker so bile kocke mrzle, ker so bile bele barve in ker so kockaste oblike. 

Namensko sem oblikovala snovi v kocke, da sem ugotovila, ali na otrokovo razmišljanje 

vpliva tudi oblika snovi. Za hladilno blazino in ploščico so otroci trdili, da to ni led, čeprav so 

bili predmeti mrzli. Po dejavnostih se je delež odgovorov spremenil pri kocki masla in ledeni 

lučki. Še vedno pa so trdili, da je kocka voska led.  

V raziskavi sem preverjala tudi razumevanje otrok o taljenju snovi. Otroci razumejo namen 

uporabe vžigalnika. Razložili so mi, da z njim ustvarimo ogenj in ta je zelo vroč. Preden so 

spoznavali taljenje, so opazovali, kaj se dogaja s kockami različnih snovi nad ognjem. Otroci 

so vedeli, da iz ledu dobimo vodo. Kaj je nastalo s segrevanjem kocke voska, masla in ledene 

lučke, pa sem dobivala različne odgovore.  

Med raziskavo sem prišla do spoznanja, da otroci ne poznajo pojma tekočine. Lužico, ki je 

nastala s segrevanjem, so otroci poimenovali voda. Vedeli so, da to ni »enaka voda«, kot 

nastane pri taljenju ledu, ampak je drugačna. Med dejavnostmi smo spoznavali tudi pojem 

tekočina in nekateri otroci so pri drugem intervjuju uporabili ta izraz. Kljub aktivnostim, ki 

smo jih izvajali, je mnogo otrok pri segrevanju voska še vedno trdilo, da je nastala voda. Vroč 

vosek je na videz res podoben vodi, ampak pri ohlajanju hitro postane belkaste barve. 
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Pričakovano sem ugotovila, da otroci prve starostne skupine še ne vedo, kaj je zrak in da je v 

njem (poleg drugih plinov) tudi voda. Zelo dobro pa vedo, da se tekočina posuši, če jo 

polijemo. Pred dejavnostmi sem s posameznim otrokom naredila tri poskuse in jih vprašala, 

ali je to voda. Pri vodni pari iz skodelice so otroci na lastni koži občutili vlago na dlaneh. Več 

kot polovica otrok je trdilo, da je para voda. Po poskusih se je delež pravilnih odgovorov še 

povečal. Pri izdihavanju zraka v ogledalo je manj kot tretjina otrok trdilo, da so se na ogledalu 

pojavile vodne kapljice. Kljub temu, da smo skupaj večkrat preverili prisotnost vode v 

izdihanem zraku, je le pet od štirinajstih otrok trdilo, da je v zraku voda. Zanimalo me je tudi, 

ali otroci ločujejo paro od dima. Vonj dima je bil tisti dejavnik, ki je otroke prepričal, da to ni 

vodna para. Otroci so namreč spoznali, da voda nima vonja.  

3.7.1. Prikaz rezultatov in primerjava 

Anketni vprašalnik je zaprtega tipa. Predstavljeni so štirje grafikoni v katerih so otroci 

odgovarjali pozitivno (DA). Odgovori so prikazani pred in po dejavnostih.  

Ločevanje vode od drugih tekočin 

Vprašanje je bilo, ali je v kozarcu voda. V grafikonu 1 je prikazano število otrok, ki so 

odgovorili pritrdilno. Pred in po poskusih so vsi otroci prepoznali vodo v kozarcu. Pred 

poskusi večina otrok ni razločevala drugih tekočin od vode. Več kot polovica otrok je trdila, 

da je voda tudi gazirana pijača, razkužilo in milnica.  

Po poskusih se je razmišljanje otrok bistveno spremenilo. Le en otrok je še trdil, da sta 

obarvana in blatna voda tudi voda. Za gazirano pijačo je šest otrok še vedno trdilo, da je to 

voda. Štirje otroci so bili mnenja, da je razkužilo voda, in trije, da je milnica tudi voda. 
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Ločevanje ledu od drugih snovi 

Vprašanje je bilo, ali je to led. V grafikonu 2 je prikazano število otrok, ki so odgovorili 

pritrdilno. Pred in po dejavnostih so vsi otroci spoznavali led. V rezultatih je pri kocki voska 

razvidno, da dejavnosti na njihovo mnenje o vosku niso vplivale. Število odgovorov, da je 

vosek led, se ni bistveno spremenilo. Po dejavnostih so se vsi otroci strinjali, da hladilni gel in 

ploščica nista led. Rezultat se je spremenil tudi pri kocki masla in kocki ledene lučke. Manj 

otrok je trdilo, da sta ti dve kocki tudi led. 

Grafikon 1: Ali je v kozarcih voda? 
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Segrevanje snovi in taljenje 

Vprašanje je bilo, ali je pri taljenju različnih snovi nastala voda. V grafikonu 3 je prikazano 

število otrok, ki so odgovorili pritrdilno. Iz rezultatov je razvidno, da so otroci pred in po 

dejavnostih trdili, da je tekočina, ki nastaja pri taljenju, voda, ne glede na snov, ki se je talila. 

Nekaj otrok je sicer spoznalo, da nastala tekočina pri taljenju ni vedno voda. Da kljub 

spremembi agregatnega stanja ostaja snov ista, je bilo za otroke nedosegljivo spoznanje. 

Največ otrok je pravilno odgovarjalo pri segrevanju ledene lučke, saj iz izkušenj, ki jih imajo 

od doma, vedo, da pri taljenju lučke ne nastaja voda. 

Grafikon 2: Ali je to led?  
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Prepoznavanje pare kot vode in ločevanje pare od dima 

Vprašanje je bilo, ali je opazovana snov voda. V grafikonu 4 je prikazano število otrok, ki so 

odgovorili pritrdilno. Večina otrok je že pred dejavnostmi ugotovilo, da je para, ki se dviga iz 

skodelice, voda. Po poskusih se je delež pravilnih odgovorov povečalo na deset. Med 

dejavnostmi smo preverjali prisotnost vode v izdihanem zraku. Pred tem so štirje otroci trdili, 

da je v zraku voda, po dejavnostih pa pet. Trije otroci so bili mnenja, da je v dimu voda. Po 

poskusih s svečo so vsi trdili, da dim ni para, torej, da ni voda. 

Grafikon 3: Ali je nastala voda? 
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Grafikon 4: Ali je to voda?  
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4. ZAKLJUČEK 

Tako kot odrasli, se tudi otroci vsakodnevno srečujejo z naravoslovjem. Vzgojitelji in 

predvsem starši smo njihovi vodniki pri pridobivanju novih izkušenj in spoznanj. Otroci 

vedno pokažejo zanimanje za vsa področja dejavnosti, zato je načrtovanje dejavnosti zelo 

pomembno tudi za najmlajše otroke. Pri tem diplomskem delu sem spoznala, kako močno 

lahko vplivamo na otrokove predstave o naravoslovnih pojavih. Pomembna je tudi starost 

otrok, saj so mlajši otroci v skupini potrebovali več časa za razumevanje. 

Predstave otrok prvega starostnega obdobja so še vedno zelo intuitivne. Primer: otroci so 

videli, kako se sveča utekočinja pred njimi. Za njih je nastala lužica, ki jo poimenujejo voda, 

čeprav je ne bi popili. Prišla sem do spoznanja, da otroci potrebujejo poleg dejavnosti tudi 

nove besede. Samo tako se bodo lahko pravilno izražali. Poleg tega so starši tisti, ki 

pripravljajo otroka na sobivanje v naši družbi. Tisti otroci, ki so že imeli določene predstave o 

vodi, so pridobili spoznanja doma. Naša naloga v vrtcu pa je, da ta spoznanja nadgrajujemo. 

 »Ne glede na to, ali se bodo otroci naravoslovja učili ali ne, bodo sami razvijali teorije o 

procesih v okolju in konstruirali pojme. Ideje, nastale s slučajnim opazovanjem ali brez 

pošteno opravljenih poskusov, ki temeljijo le na govoricah, so osnova za naivno, 

neznanstveno sprejemanje sveta in sestavljajo del neproduktivnih razlag in verovanj« (Krnel, 

1993: 10). 

Dejstvo je, da je pri zgodnjem učenju naravoslovja potrebno tudi preverjanje zamisli in razvoj 

spretnosti. Otroci si po svoje predstavljajo stvari, ki jih pred tem še nikoli niso preskusili. 

Izkušnje so za predšolske otroke zelo pomembne, njihova dognanja lahko ostanejo z njimi 

celo življenje. 

Ob branju knjige Svet Demonov pisatelja Carla Sagana (2008) sem spoznala, da ljudje dajemo 

večji poudarek na izobrazbo družboslovnih smeri in mnogo manj cenimo naravoslovne vede. 

Veliko staršev želi, da bi njihov otrok nekoč postal odvetnik, direktor, politik – poklici, v 

katerih lahko veliko zaslužijo. Včasih pozabimo, kako so nam znanstvena odkritja olajšala 

življenje na vseh področjih.  
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Otroci so največje bogastvo naše družbe in prizadevati si moramo, da jim nudimo bogato in 

vzpodbudno okolje, kjer lahko razvijejo radovednost malega genija. Otrokom moramo 

pomagati iskati odgovore in razvijati kritično mišljenje, kajti brez tega se človeštvo ne bi 

razvijalo. 
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