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POVZETEK 

 

Narava nudi nam in otrokom neskončno možnosti za pridobivanje novih spoznanj, če 
le pozorno opazujemo in si dovolimo raziskovati, postavljati vprašanja in vztrajno 
iskati odgovore. 

Otroci so raziskovalne narave in spontano, skozi igro spoznavajo svet okoli sebe. 
Medtem lahko odrasli z ustreznimi spodbudami in usmeritvami omogočimo otrokom 
novih okoliščin za reševanje problemov in za raziskovanje, s čemer sami pridejo do 
sklepov, ter jih tako vodimo k razvoju kritičnega mišljenja.  

V teoretičnem delu diplomske naloge sta opisana razvoj otroka v predšolskem 
obdobju in področje naravoslovja v vrtcu, katerih poznavanje je temelj za načrtovanje 
dejavnosti, ki omogočajo otrokom spoznavanje lastnosti Lune predvsem na podlagi 
lastnih opazovanj. Za kakovostno načrtovanje in vodenje dejavnosti opazovanj Lune 
so v teoretičnem delu opisane tudi bistvene značilnosti Lune. 

V empiričnem delu so opisane ugotovitve na podlagi intervjujev z otroki dveh 
različnih starostnih skupin (prvo in drugo starostno obdobje) o njihovih predstavah o 
Luni. V skladu s temi sem razvila naravoslovne dejavnosti, pri katerih otroci preko 
lastnih opazovanj in zaznav spoznavajo lastnosti Lune, zakonitosti njenega gibanja in 
spreminjanje oblike svetlega dela. Te dejavnosti so načrtovane tako, da se prepletajo 
z dejavnostmi ostalih področij kurikuluma, se med seboj povezujejo, dopolnjujejo in 
nadgrajujejo. 

Po končanih opazovanjih in ostalih dejavnostih sem ponovno izvedla intervjuje z 
otroki obeh starostnih skupin. Iz primerjave rezultatov sem ocenila vpliv načrtovanih 
dejavnosti na predstave otrok o Luni in na njihovo poznavanje Luninih značilnosti. 

 

KLJU ČNE BESEDE: otrokov razvoj, zgodnje naravoslovje, predšolski otroci, 
opazovanje Lune 

  



 
 

SUMMARY 
 

Nature offers us and children endless opportunities to acquire new knowledge, if only 
we observe it carefully, if we allow ourselves to explore it, ask questions and 
persistently search for answers. 

Children like to explore, therefore they learn about the world spontaneously, by 
playing games. Adults can guide children by appropriate stimulation and direction 
and thus by the creation of new circumstances which lead to problem solving and 
researching. These result in conclusions, which are followed by the development of 
critical thinking. 

In the theoretical part of this thesis I describe child development in the preschool 
period and the field of natural science in kindergarten. The understanding of these 
two is the basis of planning activities, which enable children knowing the features of 
the moon on the basis of their own observations. The essential features of the moon 
are also described in the theoretical part of the thesis in order to help successfully 
plan and lead the activities of moon observation. 

Findings from children's interviews are included in the empirical part. Children from 
two age groups (first and second age bracket) answered questions on their 
observations and notions of the moon. In accordance to their answers and ideas I 
developed science activities which help children learn about the features of the moon, 
its movement and the changes in the shape of its illuminated portion on the basis of 
their own observations and perceptions. These activities are planned in accordance 
with other activities of the curriculum, are related to them, intertwined with them and 
they also upgrade them. 

Interviews with children from both age groups were conducted again after the 
observations and other activities were finished. The comparison of the conclusions 
results in my evaluation of the planned activities influence on children's notions and 
knowledge of the moon features. 

 

KEY WORDS: child development, preschool natural science, preschool children, 
observation of the moon 
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1 UVOD 
 

Luna je nebesno telo, ki ga zlahka opazimo na nebu in nehote se nam zdi 
samoumevno, da nas spremlja podnevi in ponoči. Čeprav o njej ne vemo veliko, 
pogosto vpliva na naš vsakdan – po njej se lahko orientiramo, jo upoštevamo pri 
kmečkih opravilih ali se nanjo izgovarjamo tudi zaradi nenavadnih dogodkov ali 
čudnega vedenja.  

A Luna je vse prej kot samo nebesno telo, po katerem se ravnamo, ne da bi sploh 
vedeli zakaj. Že med krajšim opazovanjem lahko opazimo določene vzorce, ki nam 
odpirajo nova vprašanja in nam razjasnijo naše predstave o Luni. Enako velja za 
najmlajše raziskovalce – otroke, ki nenehoma odkrivajo novo in postavljajo vedno 
nova vprašanja. Za otroke v predšolskem obdobju je raziskovanje okolja, v katerem 
bivajo, izjemno pomembno, saj s tem oblikujejo naravoslovne pojme in razvijajo 
kritično mišljenje.  

In kako otroke motivirati, da bodo raziskovali nekaj, česar ne morejo prijeti niti ne 
videti od blizu? Koliko novih spoznanj lahko usvojijo preko opazovanj in dejavnosti, 
ki jih po programu kurikuluma z njimi izvedem? In kaj vse se lahko o Luni, samo z 
opazovanjem, naučimo sami? Vse to je zajeto v diplomski nalogi, kjer sem 
preučevala opazovanje Lune kot temelj za raziskovanje in učenje. Z dejavnostmi, ki 
vključujejo opazovanje Lune v dveh različnih starostnih obdobjih, lahko otrokom 
omogočimo nova spoznanja. Tudi sama sem z opazovanjem Lune skozi vse štiri letne 
čase prišla do novih spoznanj o opazovanem objektu. V podatkih, zbranih med 
opazovanji, lahko najdemo ponovljiva zaporedja dogodkov, na podlagi katerih lahko 
predvidimo, kaj bo sledilo, in nato še preverimo svojo hipotezo.  

Prepogosto je učenje neposredno iz okolja, ki nas obdaja, zgolj površinsko in 
nepoglobljeno. Opiramo se na podatke iz literature in medijev, čeprav bi odgovor 
zlahka poiskali sami z neposrednim opazovanjem okolice. Z diplomsko nalogo želim 
prikazati, kako lahko zaposleni v vzgoji in izobraževanju, še posebej v predšolskem 
obdobju, s sistematičnim opazovanjem in beleženjem, podkrepljenim z ostalimi 
kurikularnimi dejavnostmi, omogočimo otrokom zanimivo usvajanje novih spoznanj 
in jih spodbuditi k temu. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 RAZVOJ IN UČENJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
 
Poznavanje otrokovega razvoja in individualnih razvojnih razlik med otroki je nujno 
pri izbiri vsebin, pristopov in metod dela s predšolskimi otroki. Prav tako je 
poznavanje otrokovega razvoja pomembno pri opazovanju vedenja otrok in pri 
spremljanju njihovega odzivanja, sodelovanja in vključevanja pri različnih 
dejavnostih (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).  

Večina novejših pedagoških konceptov združuje spoznanja različnih razvojno-
psiholoških teorij. Njihove smernice služijo kot izhodišče kurikula za vrtce, ki nudi 
temeljna načela in cilje pri delu z otroki. Najpogosteje navajajo avtorje, kot so Piaget, 
Bruner, Vigotski, Freud, Erikson in njihovi sodelavci ter učenci. Pri vseh pa posebej 
poudarjajo otroka kot središče vzgojnega dela v vrtcu in razvojno ustreznih 
programov (Marjanovič Umek v Marjanovič Umek (ur.), 2001). 

Temelj za razumevanje učenja z lastnimi izkušnjami je zagotovo Piagetova 
spoznavno-razvojna teorija. Razvoj mišljenja Piaget opisuje v štirih zaporednih in 
približno kronološko opredeljenih stopnjah in posameznih fazah znotraj stopenj. Te 
so zaznavno gibalna, predoperativna, konkretno operativna in formalno operativna 
stopnja (Marjanovič Umek v Marjanovič Umek (ur.), 2001).  

Nekaj več besed namenimo predoperativni stopnji, saj zajema starost otrok, s katerimi 
so izvedene dejavnosti v praktičnem delu diplomske naloge. 

Predoperativna stopnja mišljenja je značilna za otroke, stare od dveh do šestih oz. 
sedmih let. Otrok na tej stopnji razvije sposobnost simbolne predstavljivosti, ki se 
kaže v odloženem posnemanju, likovnem izražanju in govoru. Otrok loči misel od 
dejanja in praviloma miselno ne spremlja dejavnosti, ampak misli obstajajo že pred 
dejavnostmi. Torej razmišlja, kaj se je in kaj se bo zgodilo. Za to stopnjo je značilno 
tudi intuitivno mišljenje, ki je prepoznavno po tem, da otrok ves čas nekaj trdi, 
vendar nič ne razlaga oz. dokazuje. Otrokovo predoperativno mišljenje ima tudi 
omejitve. Te so egocentrizem (otrok ni zmožen razlikovati svoje perspektive od 
perspektive drugih in je prepričan, da vsi čustvujejo, zaznavajo in razmišljajo enako 
kot on), animizem (otrok značilnosti živega pripisuje neživim stvarem in predmetom), 
artificializem (otrok misli, da so naravni pojavi rezultat človekove dejavnosti), 
centriranje (otrok usmeri pozornost le na en vidik problema in zanemari druge) in 
ireverzibilnost (otrok ne more razumeti, da miselne operacije potekajo v dve ali več 
smeri) (Marjanovič Umek v Marjanovič Umek, 2001, Marjanovič Umek in Fekonja 
Peklaj, 2008). 
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Pri stopenjskem razvoju mišljenja sta ključna dva procesa, to sta asimilacija in 
akomodacija. Pri procesu asimilacije gre za vključevanje novih izkušenj v že 
obstoječe miselne strukture, vse dokler je nove zaznave še mogoče prilagoditi 
obstoječim zaznavam. Pri akomodaciji pa gre za spreminjanje obstoječe miselne 
strukture zaradi velikega števila novih informacij in izkušenj. Preko teh dveh 
procesov posameznik izgrajuje vedno celovitejša spoznanja in miselne strukture. Z 
ustvarjanjem neravnotežja v samem delovanju miselnih struktur se praviloma prične 
učenje, in sicer s prepoznavanjem problema. Otrok v interakciji z različnimi materiali 
in dogodki konstruira znanja. Zato je zelo pomembno okolje, v katerem se otrok uči. 
Pomembno je, da aktivno raziskuje in da je v interakciji z odraslim, vrstniki in 
različnimi sredstvi (Marjanovič Umek v Marjanovič Umek, 2001, Marjanovič Umek 
in Fekonja Peklaj, 2008). 

 

2.2 KURIKULUM ZA VRTCE IN PODROČJA DEJAVNOSTI V 
VRTCU  

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, namenjen strokovnim delavcem in 
delavkam v vrtcu. Nudi strokovno podlago za kakovostno delo v vrtcu, omogoča 
strokovno načrtovanje in hkrati upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, 
organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje. Poudarek je na procesu 
predšolske vzgoje, ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči (Bahovec 
in sod., 2007). 

V Kurikulu za vrtce so predstavljeni cilji predšolske vzgoje in temeljna načela za 
uresničevanje le-teh, globalni cilji in iz njih izpeljani cilji posameznih področij ter 
predlagani primeri vsebin in dejavnosti na posameznih področjih. Dejavnosti so 
razvrščene v naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika 
(Bahovec in sod., 2007). 

Ker je diplomska naloga posvečena obravnavi in opazovanju narave, se podrobneje 
posvetimo področju naravoslovja. 
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2.2.1 NARAVOSLOVJE V VRTCU 
 
Naravoslovje je posebno področje, s poudarkom na pridobivanju izkušenj, 
raziskovanju in odkrivanju narave. Gre za aktivno vključevanje v okolje. Otrok 
spoznava spremembe v naravi, razvija čut za naravo in spoznava lastnosti snovi in 
teles, razvija sposobnosti dojemanja in povezovanja dogodkov v prostoru in času. 
Spoznavanje okolja je proces, ki postopoma oblikuje naravoslovne pojme in razvija 
naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnost za uvidevanje in reševanje problemov, 
postavljanje hipotez, za klasificiranje, iskanje ter povzemanje bistva in pomena ter 
oblikovanja konceptov. To so osnovne metode v naravoslovju (Bahovec in sod., 
2007). 

Okolje, v katerem se otroci gibljejo, je le majhen del sveta, a je kljub temu neizmerno 
pisan in zanimiv. Ker so otroci radovedne in raziskovalne narave, želijo vse videti, 
slišati, potipati, povohati, okusiti in kaj narediti. Pomembno je, da opazimo in 
zadovoljimo ta spontana nagnjenja po odkrivanju in spoznavanju. Zato moramo 
otroško okolje postopoma razširiti in ga narediti še bolj raznolikega. Spoznavanje 
okolja je proces, ki pri otroku poteka nezavedno. Otrok skozi igro spoznava snovi, 
živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. Vendar pa sama dejavnost s snovmi, 
predmeti ali živalmi še ne pomeni učenja naravoslovja. Prav tako za spoznavanje 
narave ni dovolj le gibanje v naravi ter igra z različnimi snovmi in predmeti. 
Razumevanje pojavov v naravi se razvija ob neposredni dejavnosti otrok. Le z 
lastnimi izkušnjami lahko otroci oblikujejo domneve. Te njihove zamisli lahko 
odrasli soočimo z dejstvi, jih preverimo in potrdimo ali spremenimo, če so take naše 
ugotovitve. Učenje naravoslovja predstavlja zavestno dejavnost, ki vključuje 
postopke za odkrivanje in potrjevanje zamisli. Pri tem je pomembno, da otrokom 
organiziramo okoliščine, v katerih se aktivno vključujejo v proces učenja. Otroci s 
spraševanjem, upoštevanjem dokazov, proučevanjem in vrednotenjem razvijajo nove 
pojme, usvajajo nova spoznanja. S tem naravoslovje v vrtcu postavlja temelje 
kasnejšemu naravoslovju v šoli, katerega cilj je naravoslovno pismen posameznik. To 
pomeni, da je otrok – poleg poznavanja temeljnih pojmov opremljen tudi s 
sposobnostjo za reševanje problemov in odkrivanje narave na logičen in znanstven 
način (Bahovec in sod., 2007, Cutting in Kelly, 2015, Krnel v Marjanovič Umek, 
2001). 

Dejavnosti v okolju vodijo k oblikovanju miselnih operacij in k oblikovanju 
temeljnih pojmov. Otroci začnejo doživljati in odkrivati naravo hkrati z razvojem 
lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem. Torej je spoznavanje hkrati 
cilj in proces, preko katerega se oblikujejo pojmi in se razvija mišljenje (Krnel v 
Marjanovič Umek, 2001). 
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Pri učenju naravoslovja sta torej pomembna dva smotra. Prvi je ustvarjalnost, ki se 
kaže v načrtovanju in opravljanju poskusov ter v razlagi rezultatov in iskanju 
zakonitosti. Ustvarjalnost v naravoslovju predstavlja domiselnost, iznajdljivost in 
navdušenje v procesu učenja novih zakonitosti. Drugi smoter je razvoj kritičnega 
mišljenja. Že pri najmlajših otrocih je treba gojiti organiziranost in discipliniranost 
mišljenja, odgovornost v zvezi z lastnimi pogledi in odgovornost do sledenja 
posamezni ideji. Kadar je učenje naravoslovja zasnovano kot proces odkrivanja, 
raziskovanja, postavljanja vprašanj, se preko preizkušanja hipotez, opravljanja 
poskusov in razpravljanja razvija kritično mišljenje. Učenje naravoslovja naj bo 
proces, ki vodi v nadgradnjo znanja (Cutting in Kelly, 2015, Krnel, 1993). 

 

2.2.2 METODA OPAZOVANJA 
 
Ena bistvenih metod učenja naravoslovja je opazovanje. Pri zbiranju novih podatkov, 
ki širijo vedenje o snoveh, bitjih in pojavih, je pomembno, da ne opazujemo le z 
očmi, ampak tudi z ostalimi čutili. Seveda je uporaba določenih čutil odvisna od tega, 
kaj opazujemo. Predvsem je bistveno to, kako se bodo novi podatki, pridobljeni z 
uporabo več čutil, povezali v že obstoječe znanje, kar pa je odvisno od tega, kar že 
vemo oz. poznamo. Zato različni otroci glede na svoje izkušnje isto stvar zaznajo 
drugače. To pa ne pomeni, da jih obstoječe znanje omejuje. Povezava z že obstoječim 
vedenjem kaže na to, da je razvoj sposobnosti opazovanja vzporeden in soodvisen z 
razvojem pojmov in nastajanjem novega znanja. Zato je otrokom treba nuditi vedno 
nove izzive in priložnosti s postavljanjem vprašanj in z izbiro opazovalnih ciljev ter 
razvijati sposobnosti opazovanja (Krnel v Marjanovič Umek, 2001). 

 

2.2.3 VLOGA ODRASLEGA 
 
Odrasli smo otrokom vzgled na vsakem koraku, z vsakim dejanjem. Tako se naša 
želja po nenehnem zastavljanju vprašanj in iskanju odgovorov prenaša tudi na otroke. 
Raziskovanje in strategije mišljenja so pomembni elementi, ki se jih otrok uči pri 
naravoslovnih dejavnostih, zato mu moramo nuditi možnosti in dati čas, da začuti 
lastnosti narave preko vseh čutil. Spodbujamo ga k postavljanju vprašanj ter k iskanju 
odgovorov preko otrokovih lastnih opazovanj, raziskovanj, opisovanj in razlag. 
Otroku omogočamo, da najprej opazuje po lastnem interesu, nato ga vodimo in 
spodbujamo ter ustvarjamo situacije, v katerih lahko sam najde in reši problem. Tu 
pridejo do izraza kreativne ideje in različni pristopi k poučevanju, ki so ključni za 
razvijanje zahtevnejših, izzivov polnih učnih izkušenj, s katerimi vključujemo otroke 
v proces raziskovanja, reševanja problemov ter oblikovanja zaključkov. Pomembno 
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je, da spoštujemo otrokov način razmišljanja in da njegovih ugotovitev ne 
označujemo kot napačne, ampak jih uporabimo kot izhodišče za organizacijo novih 
izkušenj (Bahovec in sod., 2007, Cutting in Kelly, 2015).  

 

2.3 O LUNI 
 
V diplomski nalogi želim raziskati, kaj otroci že vedo o Luni, in načrtovati izziv – 
opazovati Luno ter ugotoviti, ali lahko preko dejavnosti, povezanih z opazovanim 
predmetom, vplivamo na otrokove predstave. 
Luna je nebesno telo, ki kroži okoli Zemlje. Iz tedna v teden lahko opazujemo 
spreminjanje osvetljenega dela Lune, spreminjanje Luninih men. Različne Lune 
mene, lahko opazujemo v različnih delih dneva ali noči. O Luni lahko veliko izvemo 
preko lastnih opazovanj, saj je Luno zelo lahko opaziti in opazovati s prostim 
očesom. Vzgojitelj, ki želi otroke v vrtcu, preko opazovanj spodbuditi k razmišljanju 
o Luni na njim zanimiv, predvsem pa raziskovalen način, jo mora tudi sam dobro 
poznati. 

 

2.3.1 LUNA – ZEMLJIN SATELIT 
 
Luna je Zemlji najbližje vesoljsko telo (od Zemlje je oddaljena 384.000 km oz. 1,28 
svetlobne sekunde) in hkrati njen naravni satelit. Je hladno telo okrogle oblike. Lunin 
polmer meri 1738 km, kar je približno četrtino Zemljinega, kot prikazuje slika 1. 
Njena masa je 1/81 mase Zemlje, povprečna gostota Lune pa je približno polovica 
povprečne gostote Zemlje, to je 3,35 g/cm3. V skoraj 15 dni trajajočem Sončevem 
dnevu se površje na Luni segreje tudi do 130 oC, v enako dolgi noči pa temperatura 
pade približno do -170 oC (Prosen, 2004).  

 

 
Slika 1 Primerjava velikosti Zemlje in Lune: Lunin polmer je za četrtino Zemljinega. 

Razdalja med njima na tej sliki ni v merilu (Dyer, 2009). 
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Dne 3. 2. 1966 je na Luni prvič v zgodovini človeštva pristala sovjetska avtomatska 
postaja Luna 9 in na Zemljo poslala posnetke Luninih tal. Tri leta kasneje, 21. 7. 
1969, je na Luni pristala pristajalna kabina Orel (Eagle) ameriške vesoljske ladje 
Apollo 11. Prva človeka, ki sta stopila na Lunina tla, sta bila Neil Armstrong in Buzz 
Aldrin. Misiji Apollo 11 je sledilo še pet ameriških odprav na Luno in skupaj so 
zbrali skoraj 400 kg vzorcev Luninih kamnin (Prosen, 2004).  

 
Z avtomatskimi vesoljskimi sondami in z misijami na Luno smo ugotovili njene 
fizikalne lastnosti, kemijsko in mineralno sestavo tal. Hkrati smo pridobili različne 
posnetke Lune, ki prikazujejo tudi del, ki ga z Zemlje ne vidimo (kot kaže slika 2). 
Od vseh raziskovanj, analiz in dokumentiranj sedaj vemo, da se Lunina tla svetlikajo. 
Prekrita so s tanko plastjo prahu, ki je črno sive barve in ima primesi trdih 
magmatskih kamnin in steklasta zrnca. Luna nima atmosfere, zato je njeno nebo črno 
tudi, kadar sije Sonce. Na Luni ni vode niti življenja (Prosen, 1991).  

 
Podatki robotskih sond kažejo, da ima Luna železno jedro s polmerom od 400 do 
1000 km. Železno jedro je lahko v trdnem ali poltrdnem stanju. Plašč je debel 
približno 1000 km. Sestavljen je iz lahkega kamnitega materiala, katerega 
temperatura z globino narašča. Kamnita skorja je debela od 50 km na sprednji strani 
in do 75 km na zadnji strani Lune. Ker lava ni mogla predreti debelejše plasti skorje 
na zadnji strani, tam ne najdemo gladkih vulkanskih ravnic. To je tudi glavni razlog, 
da je nam vidna stran Lune precej drugačna od zadnje, nam ne vidne strani. Kot 
prikazuje slika 2, je tam bistveno manj razsežnih morij oz. ravnin in večje število 
višavij in kraterjev. (Dyer, 2009, Spudis, 2016). 
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Slika 2: Astronavt misije Apollo 15 na Luni ter posnetek strani Lune, ki z Zemlje ni 

vidna. (Dyer, 2009). 
 

Globoko v Lunini notranjosti temperatura ne preseže 1500 oC. To pomeni, da je Luna 
razmeroma hladno telo, o čemer priča tudi nizka potresna dejavnost. Seizmografi 
zabeležijo okoli 1000 potresov letno (Prosen in Vehovec, 2005). 

Nekatere kamnine z Lune so stare tudi do 4,5 milijard let (skoraj toliko kot naše 
Osončje), medtem ko so najstarejše na Zemlji najdene kamnine stare 3,8 milijard let. 
Ker Luna nima atmosfere in drugih dejavnikov, ki bi vplivali na spremembe površja 
(npr. vode ali kontinentov, ki bi se premikali), je le-to nespremenjeno že milijarde let. 
Torej so kamnine z Lune pomemben zapis lastnosti in dogodkov našega Osončja 
kmalu po njegovem nastanku (Dyer, 2009).  

Že s prostim očesom lahko opazimo Lunino razgibano oz. raznoliko površje. Kot je 
vidno na sliki 3, so zelo opazna temna področja, ki jih imenujemo »morja« in 
prekrivajo 40 % Luninega površja. To seveda ne pomeni, da je na Luni voda. 
»Morja« so le razsežne puščave, nastale zaradi izbruha lave, ki je zapolnila nižine in 
ustvarila obsežne ravnine. Svetlim predelom rečemo »celine« in prekrivajo 60 % 
Luninega površja. Opazne so tudi gore in gorske verige (poimenovane Alpe, Apenini, 
Kavkaz idr.) ter kraterji. Teh je na Lunini polovici, ki je vidna z Zemlje (slika 3), 
približno 300.000 in so ena najvidnejših značilnosti na Luninem površju. Nekateri 
kraterji so vulkanskega izvora, večino pa so povzročili padci meteoritov (Prosen, 
2004, Spudis, 2016). 
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Slika 3: Stran Lune, ki je vidna z Zemlje (Mitton, 1999). 

 

2.3.2 SISTEM ZEMLJA, LUNA IN SONCE 
 
Osončje sestavlja osrednja zvezda, Sonce, in osem planetov, med njimi tudi naša 
Zemlja. Pred letom 2006 je veljalo, da ima naše osončje devet planetov. Na 
konferenci Mednarodnega združenja astronomov avgusta 2006 v Pragi pa so 
znanstveniki zaradi njegove majhne mase odločili, da Pluton ni planet, ampak 
planetoid.  

Srednja razdalja med Zemljo in Soncem je približno 150 milijonov km, saj tir, po 
katerem kroži Zemlja okoli Sonca, ni popolna krožnica. Zemljin satelit, Luna, je od 
svojega planeta oddaljena komaj dobro svetlobno sekundo (Mitton, 1999, Emmerich 
in Melchert, 2006). 
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Slika 4: Prikaz kroženja Lune in Zemlje okoli Sonca (Krnel, 1998). 

 
Nobena luna drugih planetov Osončja ni tako velika kot naša Luna (v primerjavi z 
matičnim planetom). Njen polmer meri malo več kot četrtino Zemljinega. Zaradi 
takega razmerja lahko njena močna gravitacija drži v ravnovesju nihajočo os našega 
planeta. S tem preprečuje nihanje Zemlje, kar bi povzročilo ekstremne podnebne 
spremembe, s tem pa tudi precej drugačen razvoj življenja. Močna gravitacija Lune 
povzroča tudi dvigovanje in spuščanje morske gladine, plimovanje. Ker se Zemlja 
vrti okoli lastne osi, se na vsakem območju dvakrat na dan izmenjata plima in oseka 
(Dyer, 2009). 

 

2.3.3 NASTANEK LUNINIH MEN IN MRKA 
 
Luna ne sveti sama od sebe, ampak odbija svetlobo Sonca. Ker je okrogle oblike in 
ker neprestano spreminja lego glede na Zemljo in Sonce, lahko vidimo različne 
deleže osvetljene polovice Lune. Nekaj časa vidimo svetel srp, nato krajec, potem 
okroglo Luno, nato spet krajec in srp z okroglino v nasprotni smeri, vse dokler nekaj 
dni sploh ni vidna (slika 5). Govorimo o Luninih menah, fazah ali spremembah 
(Prosen, 1999a).  

 

 
Slika 5: Lunine mene (Prosen, Vehovec, 2005). 
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Vsaka Lunina mena pomeni le trenutni videz Lune, saj se ta iz dneva v dan spreminja. 
Približno vsak teden nastopi ena od glavnih men (mlaj, prvi krajec, polna luna, zadnji 
krajec). Vsakih 29,5 dni pa se ponovi enaka mena. Ta čas imenujemo lunarni ali 
sinodski mesec. Čas, v katerem Luna obkroži Zemljo, pa je 27,3 dni, kar pomeni 2,2 
dni razlike, kot prikazuje slika 6. Ta čas imenujemo zvezdni ali siderski mesec 
(Prosen, 1999b). 

 

 
Slika 6:  Lunarni ali sinodski mesec in zvezdni ali siderski mesec (Somi, 2003). 

 
Ko je Luna med Soncem in Zemljo, je na nebu podnevi. Zaradi tega neosvetljene 
Lune na svetlem nebu ne moremo videti. To meno imenujemo mlaj ali prazna luna 
(slika 7).  

 
 
 
 
  

SONCE 
 
 

 
Slika 7: Lega Lune glede na Zemljo in Sonce ob mlaju. Sonce je na sliki daleč na 

desni strani. Luna v kvadratu je prikazana, kot jo vidimo z Zemlje. 
 

ZEMLJA 
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Dva ali tri dni po mlaju je viden le svetel srp nekoliko vzhodno (levo) od Sonca. Srp 
je z izbočenim delom obrnjen proti zahodu (podoben je črki D, slika 8). Taki Luni 
rečemo, da se »debeli«. 

 
 
 
 
 
 
 
  
  SONCE 

 
 
 

Slika 8: Lega Lune glede na Zemljo in Sonce, ko je v obliki srpa. Sonce je na sliki 
daleč na desni strani. Belo obarvana Luna v kvadratu prikazuje, kako jo vidimo z 

Zemlje. 
 
Sedem ali osem dni po mlaju je Luna 90 o vzhodno (levo) od Sonca. Z Zemlje vidimo 
pol osvetljene polovice Lune. Videti je kot polovica osvetljenega diska, izbočenega 
proti zahodu,oz. kot črka D (slika 9). To meno imenujemo prvi krajec. 

 
 
 
 
 
 
 

SONCE 
 
 
 
 
 
 
Slika 9: Lega Lune glede na Zemljo in Sonce, ko je v prvem krajcu. Sonce je na sliki 
daleč na desni strani. Belo obarvana Luna v kvadratku prikazuje, kako jo vidimo z 

Zemlje.  

ZEMLJA 

ZEMLJA 
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Od 14 do 15 dni po mlaju ima Luna videz svetlega diska. To pomeni, da je Luna na 
nasprotni strani Zemlje kot Sonce (slika 10). Medtem ko Sonce na zahodni strani 
zahaja, Luna na vzhodni strani vzhaja. Na nebu jo vidimo od večera pa do svita. To 
meno imenujemo polna luna ali ščip.  

 
 
 

SONCE 
 
 
 
Slika 10: Lega Lune glede na Zemljo in Sonce, ko je v Ščipu (polna Luna). Sonce je 

na sliki daleč na desni strani. Belo obarvana Luna v kvadratu prikazuje, kako jo 
vidimo z Zemlje. 

  
Sedem do osem dni po polni luni je Luna 90 o zahodno (desno) od Sonca. Ponovno je 
vidne le pol osvetljene polovice Lune. Tokrat je polovica osvetljenega diska izobčena 
proti vzhodu, v obliki črke C (slika 11). To meno imenujemo zadnji krajec.  

 
 
  

 
 
 

SONCE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 11: Lega Lune glede na Zemljo in Sonce, ko je v zadnjem krajcu. Sonce je na 
sliki daleč na desni strani. Belo obarvana Luna v kvadratku prikazuje, kako jo vidimo 

z Zemlje. 
  

ZEMLJA 

ZEMLJA 
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Nato Luna dobiva videz vse ožjega srpa, izbočenega v levo (slika 12). Pravimo, da 
Luna »crkuje«. Dan za dnem se navidezno približuje Soncu, dokler spet ne vzhaja in 
zahaja skupaj s Soncem in je nam nevidna (Prosen, 1999a).  

 
 
 
 
  

SONCE 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 12: Lega Lune glede na Zemljo in Sonce, ko je vse ožji srp. Sonce je na sliki 
daleč na desni strani. Belo obarvana Luna v kvadratku prikazuje, kako jo vidimo z 

Zemlje. 
 
Zemljo in Luno osvetljuje Sonce, zato imata vsaka svojo senco. Kadar ena pride v 
senco druge, govorimo o mrku. To se zgodi, ko so Sonce, Zemlja in Luna poravnani 
na premici. Ker se to ne dogaja pogosto, so mrki redek nebesni pojav.  

Lunin mrk lahko vidimo le ob polni luni. Ko Luna pride v senco Zemlje, nastane 
delni ali popolni lunin mrk. Ta je viden s tiste strani Zemlje, ki je obrnjena proti Luni. 
 

 
 

Slika 13: Lunin mrk – Luna preide v Zemljino senco (Dyer, 2009). 
  

ZEMLJA 



24 
 

Sončev mrk lahko vidimo ob mlaju, ko je Luna med Soncem in Zemljo in Sonce 
osvetljuje nam nevidno stran Lune. Takrat pride Zemlja v Lunino senco (Prosen, 
1991). 

 

 
 

Slika 14: Sončev mrk – Lunina senca pade na del Zemeljskega površja (Dyer, 2009). 
 
 

2.3.4 GIBANJA LUNE 
 
Lunino gibanje okoli Zemlje ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. Giblje se na 
različne načine in zaradi nekaterih gibanj neprestano spreminja svojo lego, zaradi 
drugih pa ne. Vemo, da Luna kroži okrog Zemlje in da se vrti okoli svoje osi, vendar 
pa to še zdaleč ni vse (Prosen, 1999a). 

 
Vrtenje okoli vrtilne osi 
 
Luna nam vedno kaže isti obraz oz. je k Zemlji obrnjena vedno z isto stranjo. Vendar 
to ne pomeni, da se ne vrti okoli lastne osi. V tem primeru bi z Zemlje videli celotno 
površje Lune. Okrog svoje vrtilne osi se Luna zavrti v približno 30 dneh (slika 15). 
To je ravno toliko, kot potrebuje, da obkroži Zemljo. Tako vrtenje imenujemo vezano 
vrtenje. Zaradi počasnega vrtenja traja dan na Luni skoraj 15 dni in prav toliko je 
dolga tudi noč (Prosen, 1999a). 
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Slika 15: Prikaz vezanega vrtenja Lune okoli vrtilne osi (Prosen, 1999a). 
 
Gibanje po elipsi okoli Zemlje 
 
Luna se giblje okrog Zemlje po elipsi, torej ni vedno enako oddaljena od Zemlje 
(slika 16). Ko je v prizemlju (to je na točki, ki je najbližje Zemlji – perigej), je njena 
oddaljenost 363.000 km. Ko je v odzemlju (na točki, ki je najbolj oddaljena od 
Zemlje – apogej), pa je oddaljena 405.000 km (Prosen, 2000). 

Luna se po tiru giblje s povprečno hitrostjo 1 km/s in obkroži Zemljo v približno 30 
dneh. Dnevno naredi 1/30 svoje poti okrog Zemlje. To pomeni, da se vsak dan na 
nebu premakne za približno 12 o v smeri proti vzhodu (Prosen, 1999a). 
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Slika 16: Lunina orbita – kroženje okoli Zemlje. (Dyer, 2009). 
 
Odmiki od gibanja po elipsi – motnje Lune 
 
Velik vpliv na vsa gibanja Lune imajo Sonce in planeti. Sonce zaradi svoje velike 
mase Luno močno privlači in povzroča odklon njenega gibanja od eliptičnega tira. Te 
spremembe v gibanju se imenujejo motnje ali perturbacije. Na gibanje Lune vpliva 
tudi Zemljin relief in neenakomerna porazdeljenost mase v njeni notranjosti.  

Motnjo, imenovano središčna enačba Lune, pripisujemo hitrejšemu gibanju Lune 
blizu prizemlja in počasnejšemu gibanju blizu odzemlja. Periodično odstopanje od 
zamišljenega enakomernega gibanja je približno +/- 6 °. 

Opazimo lahko tudi Lunino nihanje sem in tja ter gor in dol – kot bi nam prikimavala 
in odkimavala. To gibanje imenujemo Lunine liberacije ali nihanja, zaradi katerih z 
Zemlje vidimo 60 % Lunine ga površja (Prosen, 2000). 

Luna je veliko bolj zapleteno vesoljsko telo, kot je videti na prvi pogled. Zaradi vseh 
teh motenj se njena lega stalno spreminja, zato jo je zelo težko pravilno napovedati z 
veliko natančnostjo (Prosen, 2000). 
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2.3.5 OPAZOVANJE LUNE 
 
Luna nam je tako blizu, da jo zlahka opazujemo s prostim očesom. Je (poleg Sonca) 
najbolj svetlo in opazno nebesno telo. Če jo spremljamo dlje časa, lahko opazimo 
spreminjanje njene lege in oblike svetlega dela Lune.  

Ker želim v diplomski nalogi predstaviti oz. prikazati pot Lune nad obzorjem v 
različnih letnih časih, bom Luno opazovala mesec dni v vsakem letnem času, torej 
štirikrat po en mesec. 

Z opazovanjem začnemo kmalu po mlaju v večernem času, nato pa še v jutranjem 
času po polni luni. Zaradi točnosti podatkov je pomembno, da Luno opazujemo vsak 
dan ob istem času, na istem mestu ter obrnjeni proti jugu. 

Lego Lune opredelimo z azimutom in višinskim kotom (višino Lune nad obzorjem). 
Azimut Lune je kot med smerjo proti severu in smerjo, v kateri vidimo Luno (slika 
17). Azimut merimo od smeri proti severu do smeri proti Luni v smeri vrtenja urinih 
kazalcev. Smer proti severu ima azimut 0 °, proti vzhodu 90 °, proti jugu 180 °, proti 
zahodu 270 °. Pri merjenju azimuta nam je lahko v pomoč kompas. 

 

 
 

Slika 17: Azimut Lune. 
(http://www2.pef.uni-lj.si/fizika/DF2/naloge/naloga_luna.html). 

 
Višinski kot merimo tako, da postavimo dlan na iztegnjeni roki vodoravno. Zorni kot 
dlani od členka palca do členka mezinca je 10 o. 
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Slika 18: Zorni kot dlani od členka palca do členka mezinca. 
(http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/astronomija_gradivo01.html). 

 

 
 

Slika 19: Višinski kot. 
(www2.pef.uni-lj.si/fizika/DF2/naloge/naloga_luna.html). 

 
Za primerjavo in večjo natančnost lahko višinski kot merimo tudi s klinomerom (slika 
20).  
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Slika 20: Klinomer. 
(www.virles.si/geografija/drugi-pripomočki/klinomer-kotomer-250). 

 
Opazovanja zapisujemo beležimo v tabelo in ob koncu opazovanj rezultate 
primerjamo med seboj. Tabela zajema dnevna opazovanja Lune od mlaja do mlaja v 
vsakem letnem času po enkrat. Vpisujemo datum in uro opazovanja, azimut, višinski 
kot merjen z dlanjo, višinski kot, merjen s klinomerom, ter obliko Lune. Meritve 
bodo pokazale lego, obliko in navidezno pot Lune nad obzorjem ter spreminjanje le-
te skozi letne čase (www2.pef.uni-lj.si/fizika/DF2/naloge/naloga_luna.html, 
pridobljeno 7. 7. 2015).  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Otroci nenehno opazujejo in raziskujejo svet okoli sebe, vendar pa samo opazovanje 
in preživljanje časa v naravi ni dovolj za oblikovanje pojmov. Pri opazovanju je 
potrebno sistematično zbiranje podatkov in vtisov ter pogovor o njih. Pomembno je 
tudi ponavljanje opazovanja, primerjanje, postavljanje hipotez in preverjanje le-teh 
ter povzemanje in interpretacija rezultatov (Krnel v Marjanovič Umek, 2001).  

V vrtcu otroci premalokrat dobijo možnost ugotavljanja lastnosti narave preko lastnih 
opazovanj, primerjanj, postavljanj in preizkušanj hipotez. O svojih ugotovitvah naj bi 
otroci tudi razpravljali in tako oblikovali kritično mišljenje in vrednotenje. Prav zato 
želim pripraviti dejavnosti, ki omogočajo otrokom preko njihovih lastnih opazovanj 
in zaznav spoznavati naravne lastnosti in zakonitosti Lune. 
 
 

3.2 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 
 

- Ugotoviti, kaj otroci o Luni že vedo. 
 

- Ugotoviti, kakšne so njihove predstave o Luni. 
 

- Razviti dejavnosti, ki bodo motivirale otroke k opazovanju Lune in 
ugotavljanju njenih značilnosti. 

 
- Preizkusiti dejavnosti in ugotoviti njihov vpliv na otrokove predstave o 

Luni. 
 

- Preko lastnih opazovanj z meritvami ugotoviti tir Lune nad obzorjem v 
različnih letnih časih. 
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3.3 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE IN VZORCA 
 
V raziskavi sta sodelovala dva oddelka vrtca na Galjevici v Ljubljani – oddelka 
prvega in drugega starostnega obdobja in sicer, otroci stari od dveh do treh let, ter 
otroci, stari pet do šest let. V oddelku drugega starostnega obdobja je sodelovalo 22 
otrok: 15 deklic in 7 dečkov. V oddelku prvega starostnega obdobja je sodelovalo 13 
otrok: 6 deklic in 7 dečkov. 

Za vsako starostno obdobje sem preko intervjuja ugotovila, kaj otroci o Luni že vedo.  

Na podlagi ugotovitev sem načrtovala dejavnosti, povezane z vsemi področji 
kurikula, preko katerih lahko otroci spoznavajo lastnosti Lune ter njeno gibanje. Z 
otroki smo opazovali Luno podnevi, v dopoldanskem času.  

Po končanih opazovanjih in ostalih dejavnostih sem preko intervjuja ponovno 
preverjala njihove predstave o Luni. 

Hkrati sem beležila lastna opazovanja navidezne poti Lune nad obzorjem v različnih 
letnih časih. Meritve sem izvajala s pomočjo kompasa in klinomera ter z ročnim 
merjenjem. Rezultate sem zapisovala v tabelo za kasnejšo primerjavo tirov Lune v 
različnih letnih časih. 

 

3.4 POTEK RAZISKOVANJA  
 
Raziskovanje je potekalo v naslednjih korakih: 

1) ugotavljanje predstav in predznanja otrok,  
2) načrtovanje dejavnosti, povezanih s spoznavanjem lastnosti Lune za obe 

starostni skupini, 
3) izvedba dejavnosti v obeh starostnih oddelkih, 
4) primerjava otroških predstav o Luni pred in po izvedenih dejavnostih, 
5) lastno opazovanje Lunine navidezne poti nad obzorjem v različnih letnih 
časih, 

6) evalvacija oz. obdelava in interpretacija lastnih opazovanj. 
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3.5 TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV 
 
Otroške predstave o Luni sem zbirala z individualnimi intervjuji pred in po izvedenih 
dejavnostih, ki sem jih dokumentirala s fotografiranjem in zbiranjem otroških 
izdelkov. Rezultate lastnih opazovanj Lune sem zapisovala v tabele. 

 
Med intervjuji sem otrokom zastavljala naslednja vprašanja: 

1.) Si že kdaj videl/-a Luno? 
2.) Kje? 
3.) Kdaj lahko vidimo Luno?  
4.) Kakšne barve je Luna? 
5.) Kakšne oblike je Luna? 
6.) Misliš, da se Luna premika? 
7.) Ali se Luna spreminja? 
8.) Na kateri sličici vidiš Luno (vprašanje za otroke 2 do 3 let)? 
9.) Nariši Luno (otroci od 5 do 6 let). 

 

3.6 INTERVJU IN INTERPRETACIJA INTERVJUJA PRED 
DEJAVNOSTMI 

 
Tabela 1: Rezultati odgovorov na vprašanje »Si že kdaj videl Luno?«, pred 
dejavnostmi. 

 Otroci od 2 do 3 let Otroci od 5 do 6 let 
Da. 13 21 
Ne.  0 0 
 
INTERPRETACIJA 

Vsi otroci v obeh skupinah so že videli Luno. Ta rezultat me niti ne preseneča, saj jo 
otroci videvajo v naravi oz. v okolju, v katerem bivajo, z likom Lune pa se pogosto 
srečujejo tudi v otroški literaturi. 
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Tabela 2: Rezultati odgovorov na vprašanje »Kje vidimo Luno?«, pred dejavnostmi. 
 Otroci od 2 do 3 let Otroci od 5 do 6 let 

Zunaj oz. gor, na nebu. 10 21 
Tam, kjer sem doma. 1 0 
Na stropu v moji sobi. 1 0 
Ne vem. 1 0 
 
INTERPRETACIJA 

Kot sem pričakovala so vsi otroci, stari od 5 do 6 let, odgovorili, da je Luna na nebu. 
Prav tako je enako odgovorila velika večina mlajših otrok. Le dva sta odgovorila 
drugače, a še vedno smiselno in razumljivo glede na njune izkušnje. Samo eden ni 
znal povedati, kje lahko vidimo Luno. 

 
Tabela 3: Rezultati odgovorov na vprašanje »Kdaj lahko vidimo Luno?«, pred 
dejavnostmi. 

 Otroci od 2 do 3 let Otroci od 5 do 6 let 
Ponoči, ko je tema. 8 19 
Ko grem spat. 1 0 
Podnevi. 2 2 
Ne vem. 2 0 
 
INTERPRETACIJA 

Večina otrok iz obeh starostnih obdobij meni, da Luno vidimo ponoči, in sicer 62 % 
otrok iz skupine prvega starostnega obdobja in kar 90 % otrok iz skupine otrok, starih 
5–6 let. Iz tega sklepam, da so v mišljenju starejših otrok močno zasidrane zavajajoče 
vsebine iz pravljic, pesmic ali druge literature, ali pa celo pripovedovanj odraslih. 
Dva otroka iz vsake skupine sta odgovorila, da je Luna vidna podnevi, dva otroka iz 
mlajše skupine pa nista vedela odgovora. Pričakovala sem, da bo kdo omenil, da 
lahko Luno vidimo tako podnevi kot tudi ponoči, vendar takega odgovora ni bilo v 
nobeni skupini.  
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Tabela 4: Rezultati odgovorov na vprašanje »Kakšne barve je Luna?«, pred 
dejavnostmi. 

 Otroci od 2 do 3 let Otroci od 5 do 6 let 
Bela. 3 11 
Rumena. 4 9 
Siva. 1 1 
Ne vem. 5 0 
 
INTERPRETACIJA 

Tudi pri tem vprašanju sem dobila različne odgovore. Pet otrok iz mlajše skupine ni 
znalo povedati, kakšne barve je Luna. Preverila sem, ali poznajo barve, in ugotovila, 
da jih še ne znajo poimenovati. Trije od trinajstih 2 do 3 letnikov so odgovorili, da je 
Luna bela, štirje so odgovorili, da je Luna rumena, in oboje drži – podnevi je Luna 
videti bela, ponoči pa rumena. Tudi odgovor, da je Luna siva, je sprejemljiv, saj so 
Lunina morja videti kot sivi madeži. Več kot polovica oz. 61 % otrok, starih od 2 do 
3 leta, ve, kakšne barve je Luna. Dobra polovica otrok, starih od 5 do 6 let, pa je 
podalo odgovor, da je Luna bela. Nekaj manj jih je odgovorilo, da je Luna rumena. 
Tudi v skupini starejših otrok je nekdo odgovoril, da je Luna siva. Iz dobljenih 
odgovorov sklepam, da so otroci Luno opazili podnevi, ko je videti bela, in ponoči 
oz. zvečer, ko je videti rumena.  

 
Tabela 5: Rezultati odgovorov na vprašanje »Kakšne oblike je Luna?«, pred 
dejavnostmi. 

 Otroci od 2 do 3 let Otroci od 5 do 6 let 
Okrogla, kot žoga. 4 18 
Kot banana, kot črviček. 1 2 
Kot jajce. 1 0 
Velika je. 1 0 
Ne vem. 6 1 
 
INTERPRETACIJA 

Skoraj polovica otrok (46 %), starih od 2 do 3 leta, ne zna povedati, kakšne oblike je 
Luna. Menim, da imajo nekateri še težave z izražanjem oz. z določanjem oblike, 
ostali pa so lepo opisali različne oblike Lune, nekateri tudi po svoje. Štirje otroci so jo 
opisali kot okroglo oz. podobno žogi, trije pa so našteli različne oblike, kot so jajce, 
črviček ali samo, da je velika. Vsi ti orisi opisujejo oblike Lune, ki jih videvamo. 
Starejši otroci, stari 5 do 6 let, pa so se lažje izražali. Iz podatkov je razvidno, da 
velika večina, kar 86 %, meni, da je Luna okrogla. Dva sta navedla, da je Luna kot 
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banana. S temi besedami sta opisala Luno, ko se začne »debeliti« ali ko se tanjša, in 
vidimo obliko srpa. 

 
Tabela 6: Rezultati odgovorov na vprašanje »Ali se Luna premika?«, pred 
dejavnostmi. 

 Otroci od 2 do 3 let Otroci od 5 do 6 let 
Ja. 5 2 
Okoli Zemlje gre. 0 2 
Potuje. 0 6 
Premika se, ko avto 
vozi. 

0 1 

Ne premika se. 7 10 
Ne vem. 1 0 
 

INTERPRETACIJA 

Dobra polovica otrok (54 %), starih od 2 do 3 let, meni, da se Luna ne premika, in 
nekaj manj (38 %) jih meni, da se. Tudi pri starejših otrocih so mnenja deljena skoraj 
na pol. Malo več kot polovica (52 %) jih meni, da se Luna premika, malo manj kot 
polovica (48 %) pa jih meni, da se Luna ne premika. 

 
Tabela 7: Rezultati odgovorov na vprašanje »Ali se Luna spreminja?«, pred 
dejavnostmi. 

 Otroci od 2 do 3 let Otroci od 5 do 6 let 
Ja. 5 2 
Ne. 7 11  
Je prazna pa je polna. 0 3 
Ja, v pol se jo v sonce 
spremeni, pol pa v Luno. 

0 1 

Spreminja barvo. 0 3 
Ne vem. 1 1 
 
INTERPRETACIJA 

Več kot polovica mlajših otrok (54 %) meni, da je Luna vedno enaka. Malo manj (39 
%) jih je prepričanih, da se Luna spreminja, vendar niso znali povedati, kako. Le eden 
od najmlajših odgovora ni vedel. Med starejšimi otroki je prevladalo mnenje, da Luna 
ne spreminja svoje oblike. Tako meni 52 % otrok. Dva menita, da se Luna spreminja, 
vendar ne znata pojasniti, kako. Trije so odgovorili, da je Luna polna in prazna, en 
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odgovor pa je malo »po svoje« razložen. Trije otroci so trdili, da Luna spreminja 
svojo barvo, en odgovor pa je bil »ne vem«. Ponovno me preseneča večje število 
starejših otrok, ki ne poznajo Lune v različnih menah. 

 
Pri naslednjem vprašanju so otroci iz množice na sliki 21 izbirali fotografije, na 
katerih je predstavljena Luna. 

 

  
Št. 1 Št.2 

  

  
Št. 3 Št. 4 

  

  
Št. 5 Št. 6 

  

  

Št. 7 Št. 8 
Slika 21: Slike, med katerimi so otroci prvega starostnega obdobja iskali Luno.  
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Tabela 8: Rezultati izbiranja slik Lune pri, otrocih prvega starostnega obdobja, pred 
dejavnostmi. 

Slike z Luno Otroci od 2 do 3 let 
Slika št. 1 12 
Slika št. 4 3 
Slika št. 6 6 
Slika št. 8 3 

 
INTERPRETACIJA 

Otroci stari od 2 do 3 leta rišejo predvsem simbolno. Skrbelo me je, da njihovih risb 
ne bi znala interpretirati, zato sem se odločila, da jim pokažem slike Lune in ostalih 
nebesnih teles. Prosila sem jih, da mi izmed slik pokažejo Luno. Na tak način sem 
pridobila informacijo, ali prepoznajo Luno.  

Kar sedem otrok je izbralo po dve ali tri slike s podobo Lune, ostali so izbrali po eno 
sliko. Iz tega sklepam, da je tistih sedem otrok videlo Luno podnevi in ponoči ali pa 
so se odločali na podlagi ilustracij iz literature. Največkrat je bila izbrana slika št. 1 – 
polna Luna ponoči. Šestkrat je bila izbrana slika št. 6 – povečan posnetek Lune, nato 
pa še sliki št. 4 in 8 – Luna podnevi. Obe sta bili izbrani po trikrat. Nihče ni izbral 
slike drugih nebesnih teles, torej imajo dobro predstavo o Luni. 

Otroci, stari od 5 do 6 let, že obvladajo shematski način risanja, s katerim skušajo čim 
bolj nazorno narisati podobo določene stvari. Zato sem jih prosila, da (brez 
predhodnega pogovora, opazovanja ali ogleda slik Lune) narišejo Luno. 

Večinoma so narisali okroglo Luno, nekateri celo s sencami (morja). Nekaj otrok je 
narisalo tudi različne mene, kot npr. polno Luno, krajec ali srp. Iz njihovih risb (slika 
22) je razvidno, da imajo predstave o tem, kakšna je Luna, in o tem, da se njena 
oblika spreminja. 
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Slika 22: Primeri risb Lune otrok drugega starostnega obdobja. 

 
 

3.7 DEJAVNOSTI ZA SPOZNAVANJE LASTNOSTI LUNE 
 
Opazovanje oblike in lege Lune ter njuno beleženje je bilo v ospredju pri načrtovanju 
dejavnosti. Za čim bolj celovit pristop sem vpletla vsa področja kurikuluma, da se 
med seboj prepletajo in dopolnjujejo. 

Za bogatenje besednega zaklada in spoznavanje fizikalnih lastnosti Lune sem 
predvidela poslušanje zgodb, za umetniško izražanje pa petje, likovne dejavnosti in 
igre vlog. 
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Vsi vprašani otroci so že videli Luno in velika večina ve, da jo lahko vidimo na nebu. 
Precejšen delež otrok je mnenja, da je Luna na nebu le ponoči, zato sem načrtovala 
opazovanja Lune v dopoldanskem času, da bi spremenila njihovo mišljenje. Z 
opazovanjem Lune podnevi in ponoči lahko otroci tudi potrdijo ali ovržejo svoja 
prepričanja o njeni barvi, o obliki osvetljenega dela Lune ter o gibanju Lune, o 
katerem so mnenja otrok precej deljena. 

Ob izvedbi opazovanj otroci v tabelo in na skupni plakat beležijo opažanja (oblike in 
lege Lune). S tem primerjajo, analizirajo in evalvirajo svoje ugotovitve.  

Največ pozornosti je med načrtovanimi dejavnostmi namenjeno opazovanju, 
beleženju in interpretaciji zbranih podatkov, ob vsem tem pa z igrami, poskusi, 
branjem različne literature in drugimi aktivnostmi otroci lahko pridobivajo še dodatne 
izkušnje in bogatijo znanje. 

Večina dejavnosti je ustreznih za obe starostni obdobji, nekatere pa so prilagojene 
posameznemu starostnemu oddelku glede na zmožnosti otrok.  

 

3.7.1 ISKAN JE LUNE NA NEBU IN UGOTAVLJANJE NJENIH 
LASTNOSTI 

 
Za začetek sem predvidela vodeno dejavnost, pri kateri otroci z opazovanjem 
ugotovijo lastnosti Lune, ki so vidne s prostim očesom.  

 
Opis dejavnosti za otroke 1. starostnega obdobja 

Z otroki prvega starostnega obdobja se v dopoldanskem času odpravimo v okolico 
vrtca, če je mogoče na manjšo vzpetino. Sedemo na tla, pogledamo v nebo in 
opisujemo, kaj vidimo. Po opazovanjih narišemo lego in obliko Lune na vnaprej 
pripravljeno fotografijo ali risbo obzorja oziroma bližnje okolice v smeri, v kateri 
smo opazovali Luno. 

Med izvajanjem opazovanja so otroci opazili sonce, oblake, listje drevesa, letalo in 
ptice.  

Čez čas, ko so se oblaki malo razmaknili, so opazili Luno. Nekaj otrok je ugotovilo, 
da je bela in okrogla, ter da ne gre nikamor oz. se ne premika. Opazovali smo dva dni 
po polni luni, torej je bila Luna res okroglega videza in bele barve, kot se navadno zdi 
podnevi. Glede na okolico smo določili njeno lego in višino (za orientacijo so bile 
hiše) ter se odpravili nazaj v igralnico. Tam sem jim pripravila povečano fotografijo 
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obzorja oz. plakat, sestavljen iz treh fotografij obzorja, kot je videti z našega 
opazovališča. Sličico Lune (natisnjeno s spletne strani) z obliko Lune na tisti dan, so 
nalepili na plakat na mesto, kjer so jo videli. 

 
Globalni cilji:  

• doživljanje in spoznavanje nežive narave v njeni raznolikosti in stalnem 
spreminjanju, 

• razvijanje matematičnega izražanja, 

• spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 
 
Cilji dejavnosti: 

• otrok opazuje in opisuje značilnosti neba in Lune, 

• otrok rabi izraze za opisovanje fizikalnih in geometrijskih lastnosti Lune ter 
njenega položaja, 

• otrok spoznava različne načine zbiranja in shranjevanja informacij. 
 
Opis dejavnosti za otroke 2. starostnega obdobja 

Z otroki drugega starostnega obdobja lahko opazovanja začnemo malo drugače. 
Preden vodeno opazujemo Luno, jih spodbudimo k samostojnemu opazovanju doma, 
v popoldanskem času. Najprimernejši čas za to je ob polni Luni. 
Otrokom sem naročila, da so konec tedna (bila je polna Luna), v večernem času 
poiskali Luno na nebu, jo opazovali in opisali (starši so njihove komentarje zapisali 
na list). Nato so Luno na vnaprej pripravljeno predlogo še pobarvali (slika 23). V 
ponedeljek so izdelke prinesli v vrtec, kjer smo jih pregledali in prebrali. 

 
Globalni cilji: 

• doživljanje in spoznavanje nežive narave v njeni raznolikosti in stalnem 
spreminjanju, 

• razvijanje matematičnega izražanja, 
• spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

 
Cilji dejavnosti: 

• otrok opazuje in opisuje značilnosti neba in Lune. Otrok rabi izraze za 
opisovanje fizikalnih in geometrijskih lastnosti Lune ter njenega položaja, 

• otrok rabi izraze za opisovanje fizikalnih in geometrijskih lastnosti Lune ter 
njenega položaja, 

• otrok spoznava različne načine zbiranja in shranjevanja informacij. 
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Slika 23: Nekaj primerov risb Lune po opazovanju. 
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3.7.2 OPAZOVANJE IN BELEŽENJE LUNINE LEGE NA NEBU 
 
Opis dejavnosti za otroke 1. in 2. starostnega obdobja 

Vsak dan ob istem času odidemo na odprt prostor v bližini vrtca in opazujemo Luno. 
Po opazovanjih sličico z ustrezno obliko Lune nalepimo na plakat s sliko obzornice, 
kot jo vidimo z opazovališča. Otroke spodbujamo k opisovanju, iskanju vzorcev 
spreminjanja in napovedovanju izidov opazovanj v prihodnjih dneh. 

Vsak dan, kolikor nam je vreme dopuščalo, smo šli z otroki prvega in drugega 
starostnega obdobja na vzpetino pred vrtcem in opazovali Luno (slika 24). Z 2 do 3 
letniki smo opazovanja izvajali v mesecu maju, s 5 do 6 letniki pa v septembru. 
Opazovanje je potekalo v dopoldanskem času, in sicer kmalu po zajtrku, t.j. malo po 
deveti uri zjutraj.  
 

    
Slika 24: Opazovanje Lune na vzpetini pred vrtcem. 

 
Otroci obeh starostnih skupin so opazovali in opisovali obliko ter lego Lune. Ob 
povratku v igralnico so to prikazali na plakatu tako, da so sličico Lune (z obliko Lune 
na tisti dan) nalepili na povečano fotografijo obzornice. Ob tem sem se z otroki veliko 
pogovarjala o spremembah, ki jih opažajo. Že po četrtem opazovanju so otroci obeh 
starostnih obdobij uvideli, da je Lune čedalje manj in da je čedalje višje na nebu. Ob 
tem spoznanju so upali napovedati, kje bo Luna naslednji dan in kakšna bo njena 
oblika. Na plakatu smo označili mesto, kjer naj bi bila Luna naslednji dan (slika 25). 
Seveda smo njihovo hipotezo preverili in v obeh oddelkih se je izkazala za pravilno. 
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Globalni cilji: 
• doživljanje in spoznavanje nežive narave v njeni raznolikosti in stalnem 

spreminjanju, 
• spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave, 

• razvijanje matematičnega izražanja, 

• razvijanje matematičnega mišljenja. 
 
Cilji dejavnosti: 

• otrok spremlja lego in obliko Lune, 

• otrok beleži lego in obliko Lune, 
• otrok rabi izraze za opisovanje fizikalnih in geometrijskih lastnosti Lune, 

• otrok rabi izraze za opisovanje položaja Lune, 
• otrok napove spremembo Luninega položaja in obliko, 

• otrok spoznava različne načine zbiranja in shranjevanja informacij. 
 

      
 

 
Slika 25: Plakat, na katerega so otroci lepili sličico Lune in napovedovali njeno lego 

in obliko. 
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3.7.3 PREPOZNAVANJE IN BARVANJE LUNINE OBLIKE  
 
Opis dejavnosti za otroke 2. starostnega obdobja 

Otroci v vnaprej pripravljeni tabeli po opazovanjih pobarvajo obliko vidnega dela 
Lune. Tako zbrana opažanja otrokom omogočijo pregled nad spreminjanjem njene 
oblike. 

Poleg opazovanja in lepljenja Lunine lege in oblike na fotografijo so otroci stari, 5–6 
let, vsak drugi do peti dan v tabeli pobarvali del Lune, kot so ga videli (slika 26). 
Tako je razlika v spreminjanju videza Lune bolj očitna.  

Obarvani del prikazuje Luno, kot so jo otroci videli. Večina je predlogo barvala od 
polne Lune do zadnjega krajca in do srpa pred mlajem, skladno z opažanji. Nekaj 
otrok pa je pobarvalo Luno oz. krajec v obratno smer, tako da polni Luni sledi prvi 
krajec in nato srp, obrnjen v napačno smer. Nekateri so se zmotili samo na določen 
dan, vse ostale oblike pa pravilno pobarvali. Kljub temu da so nekateri zrcalili Lunine 
oblike, pa so vsi narisali vsakič manjši del Lune.  
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Slika 26: Primeri tabel z obarvanim vidnim delom Lune, kot so jih otroci videli med 

opazovanji. 
 
Globalna cilja: 

• doživljanje in spoznavanje nežive narave v njeni raznolikosti, 
• razvijanje matematičnega mišljenja. 

 
Cilji dejavnosti: 

• otrok opazuje  in beleži obliko Lune, 

• otrok opazuje zaporedje sprememb opazovanega pojava, 
• otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava. 

 
Opis dejavnosti za otroke 1. starostnega obdobja 

Za otroke, stare 2–3 leta, je barvanje v tabelo prezahtevno. Zato sem se odločila, da 
ga nadomestim z izbiranjem ustrezne sličice Lune iz večjega nabora slik. 

Po opazovanju so vsak drugi ali tretji dan izmed danih sličic (tabela 9) izbrali, kakšno 
obliko Lune so videli tisti dan. Sličice so posnetki s spletne strani, ki med drugim 
prikazuje Lunine mene.  
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Tabela 9: Tabela z različnimi oblikami Lune. 
(vir slik: http://tycho.usno.navy.mil/vphase.html) 

1 2 3 4 5 

     
6 7 8 9 10 

     
 
Otroci so večinoma izbrali pravilno obliko Lune na dan opazovanja, pri nekaterih je 
le obrnjena v nasprotno smer. 

 
 

                                    
                   27.5.2013              29.5.2013                 31.5.2013                   3.6.2013 

Slika 27: Primeri oblik Lune, primernih za opazovanja.  
(vir slik: http://tycho.usno.navy.mil/vphase.html) 

 
Globalna cilja: 

• doživljanje in spoznavanje nežive narave v njeni raznolikosti, 

• razvijanje matematičnega mišljenja. 
 
Cilji dejavnosti: 

• otrok opazuje obliko Lune, 

• otrok med danimi sličicami različnih oblik Lune izbere obliko Lune, kot je 
bila vidna na dan opazovanja, 

• otrok opazuje in izkusi zaporedje sprememb opazovanega pojava. 
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3.7.4 BRANJE PESMI, UGANK IN LITERATURE O LUNI  
 
Opis dejavnosti za otroke 1. in 2. starostnega obdobja 

O Luni sem našla kar precej literature, tako otroške kot strokovne. Izbrala sem tiste 
vire, ki so se mi zdeli primerni za otroke v vrtcu in so npr. imeli veliko ilustracij. Pri 
izbiri otroških pesmi in pravljic sem bila pozorna na skladnost z realnimi opažanji. 
Literarna dela prikazujejo domišljijske in poosebljene lastnosti Lune. Take zgodbe in 
pesmi vsebujejo z realnostjo neskladna sporočila, kot na primer, da je Luna na nebu 
le ponoči oz. ko gremo spat, da sta bili nekoč dve Luni, da so na Luni živa bitja in 
podobno. Izmed vseh sem izbrala zgodbo Kako je krtek klatil Luno Jonathana 
Emmetta in pesmi Kje je Luna (J. Bitenc) ter Marsovska (M. Voglar).  

Otrokom sem pokazala sliko Lune in sliko Zemlje. Z opisovanjem so primerjali 
površino Zemlje in Lune ter na ta način ugotavljali razlike med njima. 
 

 
Slika 28: Opazovaje slik Zemlje in Lune ter primerjanje njune površine. 

 

 
Slika 29: Branje in pogovor ob slikah v različni literaturi z vsebinami o Luni ter 

ostalih nebesnih telesih. 
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Globalna cilja:  
• doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, 

• doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 
 
Cilji dejavnosti: 

• otrok posluša različne literarne zvrsti z vsebino o Luni, 
• otrok spoznava knjigo kot vir informacij, 

• otrok bogati besedni zaklad, 

• otrok poje pesmi o nebesnih telesih. 
 
 

3.7.5 POSKUSI IN IGRE 
 
Opis dejavnosti za otroke 2. starostnega obdobja 

Model sistema Sonce – Zemlja – Luna 
Za izdelavo modela Sonca uporabimo svetilko, Zemljo predstavlja globus, Luno pa 
teniška žogica. Prikažemo osvetlitev Zemlje in Lune, njuno gibanje in razlog da 
včasih vidimo celo Luno, včasih le del ali pa celo nič. Po poskusu z modeli se otroci 
tudi sami preizkusijo v vlogi nebesnih teles.  

 

 
Slika 30: Ponazoritev sistema Sonce – Zemlja – Luna z modelom. 

 
Globalni cilj:  

• doživljanje in spoznavanje nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti in 
stalnem spreminjanju. 

  



49 
 

Cilji dejavnosti: 
• otrok spoznava sistem kroženja Lune okoli Zemlje, 

• otrok razvija predstavo o nastanku Luninih men. 
 
 
Igra vlog 
Otroci so se razdelili v trojice in si določili vloge: Sonce, Zemlja in Luna. Otrok, ki je 
imel vlogo Sonca, je stal pri miru, medtem ko sta »Luna« in »Zemlja« skupaj krožila 
okoli njega. Otroka, ki sta bila v vlogi Zemlje in Lune, sta morala biti pozorna, da je 
»Luna« vedno »Zemlji« kazala obraz, zato smo uporabili obroč, ki je to omogočil in 
tudi ohranjal razdaljo med otrokoma. 

 

       
Slika 31: Igra vlog Sonce, Zemlja, Luna. 

 
Globalni cilj:  

• doživljanje in spoznavanje nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti in 
stalnem spreminjanju. 

 
Cilja dejavnosti: 

• otrok spoznava sistem kroženja Lune okoli Zemlje 

• otrok razvija predstavo o kroženju Zemlje in Lune okoli Sonca ter o kroženju 
Lune okoli Zemlje. 

 
 
Opis dejavnosti za otroke1. in 2. starostnega obdobja 

Igra Zemlja, Zemlja, Luna  
Za to dejavnost sem priredila gibalno igro »Račke, račke, goska«. Otroci čepijo v 
krogu, ki predstavlja Zemljo, okoli nje pa hodi otrok, ki predstavlja Luno. Otrok, ki je 
»Luna«, kroži okoli »Zemlje«. Z roko se dotakne vsakega otroka, ob vsakem dotiku 
pa reče Zemlja. Ko enemu izmed otrok reče Luna, ga mora le-ta uloviti. Če se otroku, 
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ki je bil Luna, uspe usesti na prazno mesto izzvanega otroka, je rešen in postane del 
»Zemlje«. Če je ujet, je ponovno »Luna«, sicer prevzame vlogo Lune otrok, ki je bil 
izzvan.  

Igra je bila razumljiva tako otrokom drugega kot tudi otrokom prvega starostnega 
obdobja. V njej so zelo uživali, se razgibali, hkrati pa še posnemali gibanje Lune 
okoli Zemlje.  

 

 
Slika 32: Igra Zemlja, Zemlja, Luna. 

 
Globalni cilj: 

• omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 
 
Cilj dejavnosti: 

• otrok izvaja elementarno gibalno igro s posnemanjem gibanja Lune okoli 
Zemlje. 

 
 
Poskus: naredimo kraterje na Luni 
Otroke ob slikah Lune opozorimo na kraterje na njenem površju, če jih ne opazijo 
sami. V večje posode natresemo moko in jo poravnamo. Po vrhu za kontrast 
posujemo še tanjšo plast cimeta. Otroci vsak svojo žogo spustijo v posodo in jo 
previdno odstranijo. Nato opazujemo nastale kraterje, jih opisujemo in primerjamo. 

Otroci so že ob ogledu fotografij Lune opazili njeno razgibano površje. Pogovarjali 
smo se o »morjih«, »gorah« in kraterjih. Med tem preprostim poskusom so otroci 
opazovali, kaj se zgodi, ko predmet (v našem primeru žoga) prileti na prašno površino 
(slika 33). 
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Slika 33: Otroci mečejo žoge v prašno zmes in opazujejo nastale odtise. 

 
Globalni cilj: 

• spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 
 
Cilji dejavnosti: 

• otrok sodeluje pri preprostem poskusu, 

• otrok spoznava posledice trka predmetov različnih velikosti in mas na prašno 
površino. 

 
 

3.7.6 LIKOVNO IZRAŽANJE NA TEMO LUNA 
 
Opis dejavnosti za otroke 1. in 2. starostnega obdobja 

Za likovno izražanje otrok uporabimo različne tehnike, primerne njihovi starosti. 
Otroci prvega starostnega obdobja slikajo Luno s tempera barvami in čopičem. Otroci 
drugega starostnega obdobja pa rišejo Luno s svinčnikom in izdelajo lepljenko iz 
predhodno razrezane fotografije Lune tako, da so sestavili Luno.  

S starejšimi otroki sem se pogovarjala tudi o astronavtih in njihovih obiskih Lune. 
Ker jih je to zelo zanimalo, sem se odločila, da iz odpadnega materiala z lepljenjem 
izdelajo raketo in Luno.  

Otroci so imeli pri delu svobodo. Na izviren način so, vsak po svojih zmožnostih in 
idejah, naredili čudovite izdelke. 
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Slika 34: Izdelovanje raket. Slika 35: Luna in rakete na panoju. 

  

  
Slika 36: Lepljenka, sestavljanje Lune. Slika 37: Risanje z vodenimi barvami. 

 
Globalni cilj: 

• doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 
 
Cilji dejavnosti: 

• spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, 
• razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije, 

• otrok iz posameznih delov sestavi celoto. 
 
 

3.8 REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA PO 
OPRAVLJENIH DEJAVNOSTIH IN INTERPRETACIJA  

 
Po vseh opravljenih dejavnostih sem z otroki ponovno opravila intervju. Postavila 
sem jim enaka vprašanja kot pred dejavnostmi, da bi dobila primerjavo med 
njihovimi predstavami pred izvajanjem dejavnosti in po njih.  
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Tabela 10: Ogovori na vprašanje »Si že kdaj videl/a Luno?«, po dejavnostih. 
 Otroci od 2 do 3 let Otroci od 5 do 6 let 

Ja. 13 21 
Ne. 0 0 

 
 

 
Graf 1: Primerjava odgovorov 2–3 leta starih otrok na vprašanje »Si že kdaj videl/a 
Luno?«, pred in po izvedenih dejavnostih. 
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Graf 2: Primerjava odgovorov 5–6 let starih otrok na vprašanje »Si že kdaj videl/a 
Luno?«, pred in po izvedenih dejavnostih. 

INTERPRETACIJA 

Kot v pred-testu, so tudi v post-testu odgovori enaki; vsi otroci so že pred 
dejavnostmi ozavestili obstoj Lune, kar prikazujeta graf 1 in graf 2. Ker je bila naš 
predmet opazovanja Luna, bi me kakršenkoli drugačen odgovor močno presenetil. 

 
Tabela 11: Odgovori na vprašanje »Kje si videl/a Luno?«, po dejavnostih. 

 Otroci od 2 do 3 let Otroci od 5 do 6 let 
Zunaj oz. gor, na nebu. 9 21 
Nad drevesom. 2 0 
Nad vrtcem. 1 0 
V moji sobi, na morju in na 
hribčku. 

1 0 
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Graf 3: Primerjava odgovorov 2–3 leta starih otrok na vprašanje »Kje si videl/a 
Luno?«, pred in po izvedenih dejavnostih. 

 

 
Graf 4: primerjava odgovorov 5–6 let starih otrok na vprašanje »Kje si videl/a 
Luno?«, pred in po izvedenih dejavnostih. 
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INTERPRETACIJA 

Vsi otroci drugega starostnega obdobja so odgovorili, da so Luno videli na nebu. 
Tako meni tudi večina otrok prvega starostnega obdobja, kar 69 %. Tudi za ostalih 31 
% odgovorov mislim, da imajo otroci jasno predstavo o tem, kje lahko vidijo Luno, le 
opisali so to z drugimi besedami oz. opisali so, kje točno so Luno videli v času 
opazovanja.  

Sicer pa so odgovori precej podobni odgovorom pred dejavnostmi (graf 3 in graf 4). 
Otroci so izhajali iz izkušenj in po opazovanjih ni bilo več odgovora »ne vem«. 

 
Tabela 12: Odgovori na vprašanje »Kdaj lahko vidimo Luno?«, po dejavnostih. 

 Otroci od 2 do 3 let Otroci od 5 do 6 let 
Ponoči. 4 1 
Ponoči in podnevi. 3 19 
Podnevi. 3 1 
Ko sem bil v vrtcu. 2 0 
Ko je bilo sonce. 1 0 

 
 

 
Graf 5: Primerjava odgovorov 2 do 3 leta starih otrok na vprašanje »Kdaj lahko 
vidimo Luno?«, pred in po izvedenih dejavnostih. 
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Graf 6: Primerjava odgovorov 5 do 6 let starih otrok na vprašanje »Kdaj lahko vidimo 
Luno?«, pred in po izvedenih dejavnostih. 

 
INTERPRETACIJA 

Pred dejavnostmi je večina otrok obeh starostnih oddelkov odgovorila, da Luno 
vidimo ponoči. Po dejavnostih so odgovori precej drugačni. Večina otrok, starih 5 do 
6 let (90 %), je odgovorilo, da lahko Luno vidimo podnevi in ponoči, le dva sta bila 
drugačnega mnenja. En odgovor je bil, da je Luna na nebu podnevi, in en odgovor, da 
je na nebu ponoči. Tudi pri otrocih, starih od 2 do 3 leta, so spremembe pri 
odgovorih. V testu pred dejavnostmi je večina mislila, da je Luna na nebu le ponoči. 
Po dejavnostih jih tako meni le še 30 % oz. štirje. Trije so odgovorili, da je Luna 
lahko vidna podnevi in ponoči. Ostali menijo, da je Luna na nebu le podnevi.  

Vsekakor so naša jutranja opazovanja vplivala na odgovore, ki so precej drugačni kot 
prvič. 

Tabela 13: Odgovori na vprašanje »Kakšne barve je Luna?«, po dejavnostih. 
 Otroci od 2 do 3 let Otroci od 5 do 6 let 

Bela. 6 13 
Rumena.  2 2 
Bela in rumena. 1 6 
Pikice ima. 2 0 
Ne vem. 2 0 
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Graf 7: Primerjava odgovorov 2 do 3 leta starih otrok na vprašanje »Kakšne barve je 
Luna?«, pred in po izvedenih dejavnostih. 

 

 
Graf 8: Odgovori 5 do 6 let starih otrok na vprašanje »Kakšne barve je Luna?«, pred 
in po izvedenih dejavnostih. 
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INTERPRETACIJA 

Otroci so med dejavnostmi dobro spoznali podobo Lune. Med drugimi so se pojavili 
odgovori, da je Luna bela (kot jo vidimo podnevi) in rumena (kot jo vidimo ponoči). 
Večina teh odgovorov je bila v starejši skupini, v kateri so imeli možnost opazovati 
Luno tudi v nočnem oz. večernem času. Najbolj pogost odgovor v obeh skupinah je 
bil, da je Luna bela – kot so jo videvali v nizu naših opazovanj. Takih odgovorov je 
bilo 46 % v mlajši skupini in 62 % v starejši skupini; v primerjavi z odgovori pred 
dejavnostmi 10 % več v starejši skupini in 23 % več v mlajši skupini. Po dva otroka 
iz vsake skupine sta bila mnenja, da je Luna rumena, dva iz mlajše skupine sta 
odgovorila, da je pikasta, dva od najmlajših pa tudi po dejavnostih nista vedela, 
kakšne barve je Luna. Primerjavo odgovorov pred in po dejavnostih prikazujeta graf 
7 in graf 8. 

 
Tabela 14: Odgovori na vprašanje »Kakšne oblike je Luna?«, po dejavnostih. 

 Otroci od 2 do 3 let Otroci od 5 do 6 let 
Okrogla. 7 19 
Okrogla pa krajec pa prazna. 3 2 
Okrogla pa črta. 2 0 
Ne vem. 1 0 

 

 
Graf 9: Primerjava odgovorov 2 do 3 leta starih otrok na vprašanje »Kakšne oblike je 
Luna?«, pred in po izvedenih dejavnostih. 
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Graf 10: Primerjava odgovorov 5 do 6 let starih otrok na vprašanje »Kakšne oblike je 
Luna?«, pred in po izvedenih dejavnostih. 

 
INTERPRETACIJA 

Pri otrocih, starih od 5 do 6 let, v odgovorih ni bilo večjih sprememb (graf 10). Skoraj 
vsi otroci (91 %) drugega starostnega obdobja pravijo, da je Luna okrogla. Med 
otroki prvega starostnega obdobja pa jih tako meni približno polovica (54 %). Ostali 
so opisali ostale Lunine mene. Le en otrok v mlajši skupini ni znal povedati, kakšne 
oblike je Luna (graf 9).  

 
Tabela 15: Odgovori na vprašanje »Misliš, da se Luna premika?«, po dejavnostih. 

 Otroci od 2 do 3 let Otroci od 5 do 6 let 
Gor gre, do drevesa, nad vrtec 
pa do sonca. 

11 12 

Okoli Zemlje gre. 2 9 
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Graf 11: Primerjava odgovorov 2 do 3 leta starih otrok na vprašanje »Misliš, da se 
Luna premika?«, pred in po izvedenih dejavnostih. 

 

 
Graf 12: Primerjava odgovorov 5 do 6 let starih otrok na vprašanje »Misliš, da se 
Luna premika?«, pred in po izvedenih dejavnostih. 
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INTERPRETACIJA 

Pred dejavnostmi je večina otrok odgovorila, da se Luna ne premika, po izvedenih 
dejavnostih pa so odgovori precej drugačni (graf 11 in graf 12). 

Večina otrok je opisala pot Lune, ki smo jo opazili med našimi opazovanji 
(geocentrična slika). Luna je bila sprva nad hišami, nato nad drevesi pa nad vrtcem, 
nato pa je že ni bilo več mogoče opaziti zaradi bližine Sonca. Kar 84 % mlajših otrok 
in 57 % starejših otrok je opisalo to Lunino pot. Ostali (16 % mlajših otrok in 43 % 
starejših otrok) pa so se spomnili tudi na naše igre, na model in na podatke iz 
literature. Menim, da so ravno zaradi teh dejavnosti odgovorili, da potuje Luna okoli 
Zemlje (heliocentrična slika).  

 
Tabela 16: Odgovori na vprašanje »Ali se Luna spreminja?«, po dejavnostih. 

 Otroci od 2 do 3 let Otroci od 5 do 6 let 
Je krajec, polna in spet krajec 
pa prazna. 

0 16 

Je cela pa polovička. 4 4 
Manjša se. 9 0 
Enkrat je bela, enkrat pa črna. 0 1 

 
 

 
Graf 13: Primerjava odgovorov 2 do 3 leta starih otrok na vprašanje »Ali se Luna 
spreminja?«, pred in po izvedenih dejavnostih. 
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Graf 14: Primerjava odgovorov 5 do 6 let starih otrok na vprašanje »Ali se Luna 
spreminja?«, pred in po izvedenih dejavnostih. 

 
INTERPRETACIJA 

Po dejavnostih ni bilo odgovora, da se Luna ne spreminja. So pa odgovori kako se 
spreminja, različni. Eden od starejših otrok je celo odgovoril, da je Luna enkrat bela, 
enkrat pa črna. Predvidevam, da je z belo barvo želel opisati vidni del Lune, s črno pa 
mlaj. Kar 76 %, otrok starih od 5 do 6 let, je navedlo vse Lunine mene (graf 14). 
Ostali so verjetno izhajali iz izkušenj in opisali Lunini meni, ki so ju videli v času 
opazovanj. Tudi otroci, stari 2–3 leta, so izhajali iz izkušenj, in najbolj pogost 
odgovor je bil, da se Luna manjša. Tako je odgovorilo 69 % otrok. Ostali (31 %) so 
opisali polno Luno in krajec z drugimi besedami – podobno kot starejši otroci. Nihče 
od mlajših pa ni omenjal polne lune, prvega ali zadnjega krajca ali mlaja. Ostali so pri 
izrazih, ki so jim domači oz. poznani, kot je razvidno v grafu 13. 

 

3.9 UGOTOVITVE NA PODLAGI REZULTATOV 
ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
 
Načrtovane dejavnosti sem izvajala najprej v oddelku prvega starostnega obdobja, pri 
otrocih, starih od 2do 3 leta, nato pa še v oddelku drugega starostnega obdobja, kjer 
so bili otroci stari od 5do 6 let. Z dejavnostmi in opazovanji smo pričeli po polni 
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Luni. Opazovali smo jo vsak dan (če je le vreme dopuščalo), dokler je zaradi bližine 
Sonca ni bilo več moč videti. 

Otroci so Lunine lastnosti in zakonitosti spoznavali preko lastnih opazovanj, 
primerjanj in sklepanj na podlagi videnega. Z dejavnostmi izvedenimi na vseh 
področjih kurikula, so svoja spoznanja utrjevali in jih preko igre, ustvarjanja in 
poskusov ozavestili. S skrbnim načrtovanjem so bile dejavnosti prilagojene razvojni 
starosti otrok, še posebej pomembno je bilo upoštevati njihove govorne sposobnosti. 
V procesu učenja preko opazovanj je bistvenega pomena, da otroci videne zaznave in 
spremembe opišejo ali jih kako drugače prikažejo. Zato so imeli otroci prvega 
starostnega obdobja veliko več slikovnega materiala, preko katerega so lahko 
nakazali in sporočali svoja spoznanja.  

Iz testa po opravljenih dejavnostih lahko sklepam, da so opazovanja in ostale 
dejavnosti vplivale na otrokove predstave o Luni. Tehnike zbiranja in beleženja 
podatkov na podlagi dnevnih opazovanj Lune so bile za otroke obeh starostnih 
obdobij ustrezne in so jim omogočile jasen pregled nad spremembami opazovanega 
objekta (Lune) ter jih spodbujale k postavljanju hipotez, povzemanju, evalviranju in 
interpretiranju lastnih opazovanj. V že obstoječe miselne strukture so vključili nove 
izkušnje in celo pravilno napovedali pot in obliko Lune za naslednje opazovanje. 
Prihodnjič bi spremenila le način beleženja oblike Lune v tabelo pri starejših otrocih. 
Na dan opazovanja so na predlogi s svinčnikom barvali obliko Lune, zaradi česar je 
lahko prišlo do zamenjave med vidnim in nevidnim delom Lune. Če bi barvali z 
rumeno barvo, bi bilo bolj jasno, kateri del predstavlja videno obliko Lune.  

Spremljanje sprememb Lune neposredno v naravnem okolju se je izkazalo za zelo 
učinkovito, saj so imeli otroci obeh starostnih obdobij po opazovanjih bistveno boljše 
predstave o Luni in njenih značilnostih kot pred opazovanji in drugimi dejavnostmi. 
Še posebej boljši so rezultati pri starejših otrocih. 

Z aktivnim raziskovanjem in ob ustreznih spodbudah in usmeritvah odraslega se 
znanje otroka širi in bogati, zato je pomembno, da ustvarimo okolje, kjer je otroku to 
omogočeno.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA LASTNIH 
OPAZOVANJ 

 
Opazovanja navidezne poti Lune nad obzorjem sem beležila po en mesec v vsakem 
letnem času – približno vsak tretji mesec. V tabelo sem vnesla dan in uro opazovanja, 
azimut, izmerjen s pomočjo kompasa, višinski kot, merjen z dlanjo in s klinomerom, 
ter obliko svetlega dela Lune na dan opazovanja. Zbrane podatke sem ponazorila še 
grafično, s prikazom lege in oblike Lune (slika 36).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Slika 38: Primer skice lege in oblike Lune, 9. 5. 2011. 

 
Ravna vodoravna črta predstavlja južno obzorje, označene so strani neba in dan 
opazovanja. Višinski kot lege Lune na dan opazovanja, merjen s klinomerom, je 
predstavljen z lego s sliko oblike svetlega dela Lune (5 mm ustreza 5 °), višinski kot 
Lune, merjen z dlanjo, pa je označen s piko. Azimut Lune (odmerjen od smeri proti 
severu) je prikazan s črto. 

Med opazovanji sem imela tudi nekaj težav. Najpomembnejši dejavnik pri 
opazovanju Lune je vreme. Megla, oblaki in padavine so pogosto onemogočili 
opazovanje in merjenje. Težko je poiskati Luno tudi v svetlem delu dneva, ko je bele 
barve in se je med oblaki ne vidi, še posebej, ko je v obliki srpa. Bolj vidna je v 
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temnem delu dneva, ko se jo na temnem nebu zlahka opazi tudi v primeru rahle 
oblačnosti. Zaradi vremena sem najmanj opazovanj izvedla v jesenskem času, največ 
pa poleti in pozimi. 

Pri meritvah je treba upoštevati tudi to, da gre za ročno merjenje. Kljub temu da sem 
se trudila imeti mirno roko, meritev ni povsem natančna, čeprav sta mi bila v pomoč 
tudi klinomer in kompas. Tudi pri meritvah z njima je potrebna mirna roka. 

Vsem oviram navkljub sem v vsakem letnem času opravila dovolj meritev, da lahko 
določim pot Lune nad obzorjem. Z rezultati meritev in skicami lege in oblike Lune v 
različnih letnih časih bom primerjala tire Lune nad obzorjem. 
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4.1 REZULTATI OPAZOVANJ LUNE V RAZLI ČNIH LETNIH 
ČASIH 

 

POMLAD 2011 
 
Tabela 17: spomladansko opazovanje Luninih men. 

DAN URA AZIMUT VIŠINSKI 
KOT 

VIŠ. KOT S 
KLINOMEROM  

OBLIKA 
LUNE 

5. 5. 
 

19:00 Luna ni 
nad    

obzorjem   

6. 5. 19:00 Luna ni 
vidna  

 
oblačno 

  

7. 5. 19:00 230 ° 32 ° 54 ° 

 
8. 5. 19:00 Luna ni 

vidna  
 
oblačno 

  

9. 5. 19:00 
 

190 ° 
 

45 ° 64 ° 

 
10. 5. 
Prvi krajec 

19:00 170 ° 36 ° 60 ° 
 

 
11. 5. 19:00 155 ° 32 ° 51 ° 

 
12. 5. 19:00 140 ° 30 °  45 ° 

 
13. 5. 19:00 125 ° 17 ° 28 ° 

 
14. 5. 19:00 110 ° 10 ° 15 ° 

 
15. 5. 19:00 Luna ni 

vidna  
 
padavine 

  

16. 5. 19:00 Luna ni 
vidna  

 
oblačno 

  

17. 5. 
Polna 
Luna 

19:00 Luna ni 
vidna  

 
oblačno 
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18. 5. 07:00 Luna ni 
vidna  

 
megla 

  

19. 5. 07:00 Luna ni 
vidna  

 
megla 

  

20. 5. 07:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

  

21. 5. 07:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

  

22. 5. 07:00 210 ° 20 ° 30 ° 

 
23. 5. 07:00 200 ° 28 ° 35 ° 

 
24. 5. 
Zadnji 
krajec 

07:00 180 ° 30 ° 37 ° 
 

 

25. 5. 07:00 170 ° 30 ° 40 ° 

 
26. 5. 07:00 150 ° 37 °  42 ° 

 
27. 5. 07:00 130 ° 35 ° 44 ° 

 
28. 5. 07:00 Luna ni 

vidna 
 
padavine 

  

29. 5. 07:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

  

Vir slik v tabeli: http://astroblog.cosmobc.com/2011/11/05/monthly-stargazing-
calendar-november-2011/ 
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Slika 39: Lega Lune nad obzorjem spomladi (7.–14. 5. 2011) ob 19:00. 
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Slika 40: Lega Lune nad obzorjem spomladi (22.–27. 5. 2011) ob 7:00. 
 
Iz tabele 18 in slik 37 ter 38 je razvidno, da je tir Lune nad obzorjem višji v večernem 
času. Največji višinski kot (izmerjen s klinomerom) je 64 ° večer pred prvim krajcem, 
medtem ko je največji višinski kot (izmerjen s klinomerom) v jutranjem času 44 °, 
dva dni po zadnjem krajcu. Torej je največji izmerjeni višinski kot Lune v jutranjem 
času za 20 ° nižji od najvišjega večernega. Tir Lune v večernem času se razteza me 
azimutom 230 ° in azimutom 110 °, kar pomeni spremembo za 120 °. V jutranjem 
času pa se tir Lune razteza med azimutom 210 ° in azimutom 130 °, to je za 80 ° 
razlike. 
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POLETJE 2011 
 
Tabela 18: Poletno opazovanje luninih men. 

DAN URA AZIMUT VIŠINSKI 
KOT 

VIŠ. KOT S 
KLINOMEROM  

OBLIKA 
LUNE 

2. 8. 19:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

  

3. 8. 19:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

  

4. 8. 19:00 Luna ni 
vidna 

 
padavine 

  

5. 8. 19:00 200 ° 20 ° 25 ° 

 
6. 8. 
Prvi krajec 

19:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

  

7. 8. 19:00 165 ° 13 °  20 ° 

 
8. 8. 19:00 Luna ni 

vidna 
 
oblačno 

  

9. 8. 19:00 140 ° 10 ° 12 °  

 
10. 8. 19:00 130 ° 8 ° 10 ° 

 
11. 8. 19:00 110 ° 5 ° 6 ° 

 
12. 8. 19:00 Luna ni 

vidna 
ni nad 
obzorjem 

  

13. 8. 
Polna 
Luna 

19:00 Luna ni 
vidna 

ni nad 
obzorjem 

  

14. 8. 07:00 Luna ni 
vidna 

ni nad 
obzorjem 

  

15. 8. 07:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

  

16. 8. 07:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

  



72 
 

17. 8. 07:00 255 ° 25 ° 30 °  

 
18. 8. 07:00 240 ° 32 ° 40 ° 

 
19. 8. 07:00 230 ° 38 ° 47 ° 

 
20. 8. 07:00 215 ° 40 ° 50 ° 

 
 

21. 8. 
Zadnji 
krajec 

07:00 200 ° 45 ° 60 ° 
 

 

22. 8. 07:00 185 ° 48 ° 64 ° 

 
23. 8. 07:00 170 ° 50 ° 66 ° 

 
24. 8. 07:00 155 ° 42 ° 64 ° 

 
25. 8. 07:00 130 ° 40 ° 60 ° 

 
26. 8. 07:00 115 ° 32 ° 50 ° 

 
27. 8. 07:00 Luna ni 

vidna. 
 
 

  

Vir slik v tabeli: http://astroblog.cosmobc.com/2011/11/05/monthly-stargazing-
calendar-november-2011/ 
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Slika 41: Lega Lune nad obzorjem poleti (5. 8.–11. 8. 2011) ob 19:00.  
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Slika 42: Lega Lune nad obzorjem poleti (17. 8.–26. 8. 2011) ob 7:00. 
 
V poletnem času je Lunin tir drugačen od spomladanskega, saj je tir Lune v večernem 
času nižji od tira v jutranjem času. Največji višinski kot (izmerjen s klinomerom) v 
večernem času je 25 ° na dan pred prvim krajcem, največji kot v jutranjem času pa je 
66 ° dva dni po zadnjem krajcu, razlika je torej 41 °. Izmerjeni azimuti v večernem 
času se spreminjajo od 200 ° na zahodni strani neba do 110 ° na vzhodni strani neba 
(kar je sprememba za 90 °), v jutranjem času pa od 255 ° na zahodni strani do 115 ° 
na vzhodni strani (sprememba kar za 140 °) . 
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JESEN 2011 
 
Tabela 19: Jesensko opazovanje Luninih men. 

DAN URA AZIMUT VIŠINSKI 
KOT 

VIŠ. KOT S 
KLINOMEROM  

OBLIKA 
LUNE 

31. 10. 19:00 210 ° 10 ° 13 ° 

 
1. 11. 19:00 Luna ni 

vidna 
 
oblačno 

  

2. 11. 
Prvi krajec 

19:00 180 ° 25 ° 34 ° 
 

 
3. 11. 19:00 Luna ni 

vidna 
 
oblačno 

  

4. 11. 19:00 160 ° 30 ° 45 ° 

 
5. 11. 19:00 145 ° 38 ° 52 ° 

 
6. 11. 19:00 130 ° 46 ° 60 ° 

 
7. 11. 19:00 120 ° 40 ° 50 ° 

 
8. 11. 19:00 100 ° 28 ° 43 ° 

 
9. 11. 19:00 90 ° 22 ° 40 ° 

 
10. 11. 
Polna 
Luna 

19:00 80 ° 14 ° 26 ° 

 

11. 11. 19:00 Luna ni 
vidna 

 
padavine 

  

12. 11. 19:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

  

13. 11. 7:00 Luna ni 
vidna 

 
megla 

  

14. 11. 7:00 Luna ni 
vidna 

 
megla 
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15. 11. 7:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

  

16. 11. 7:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

  

17. 11. 7:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

 
 

 

18. 11. 
Zadnji 
krajec 

7:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

  

19. 11. 7:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

  

20. 11. 7:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

  

21. 11. 7:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

  

Vir slik v tabeli: http://astroblog.cosmobc.com/2011/11/05/monthly-stargazing-
calendar-november-2011/ 
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Slika 43: Lega Lune nad obzorjem jeseni (31. 10.–10. 11. 2011) ob 19:00.  
Meritve opazovanj Lune v jesenskem času so zapisane le za večerni čas, saj mi je 
vreme onemogočilo opazovanja Lune v jutranjem času. Iz slike 41 je razvidno, da je 
tir Lune pretežno na JV strani, z največjim višinskim kotom 60 ° štiri dni po prvem 
krajcu. Tir Lune se razteza med azimutom 210 ° in azimutom 80 °. 

 
ZIMA 2012 
 
Tabela 20: Zimsko opazovanje Luninih men. 
DAN URA AZIMUT VIŠINSKI 

KOT 
VIŠ. KOT S 
KLINOMEROM  

OBLIKA 
LUNE 

24. 1. 19:00 Luna ni nad  
obzorjem 

   

31. 10. 

2. 11. 

4. 11. 
5. 11. 

6. 11. 

7. 11. 

8. 11. 

9. 11. V 

10. 11. 

Z 

J 

S 
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25. 1. 19:00 270 ° 3 ° 10 ° 

 
26. 1. 19:00 260 ° 10 ° 15 ° 

 
27. 1. 19:00 240 ° 20 ° 25 ° 

 
28. 1. 19:00 220 ° 27 ° 36 ° 

 
29. 1. 19:00  Luna ni 

vidna 
 
sneži 

  

30. 1. 
Prvi 
krajec 

19:00 205 ° 45 ° 52 ° 

 

31. 1. 19:00 Luna ni 
vidna 

 
oblačno 

  

1. 2. 19:00 180 ° 50 ° 62 ° 

 
2. 2. 19:00 160 ° 54 ° 66 ° 

 
3. 2. 19:00 140 ° 50 ° 60 ° 

 
4. 2. 19:00 125 ° 40 ° 50 ° 

 
5. 2. 19:00 110 ° 22 ° 35 ° 

 
6. 2. 19:00 Luna ni 

vidna 
 
sneži 

  

7. 2. 
Polna 
Luna 

19:00 95 ° 6 ° 12 ° 

 

8. 2. 19:00 80 ° 1 ° 6 ° 

 
9. 2. 07:00 Luna ni nad obzorjem 

 
 
 

 

10. 2. 07:00 Luna ni nad  
  

obzorjem   
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11. 2. 07:00 Luna ni 
vidna 

 
padavine 

  

12. 2. 07:00 220 ° 12 ° 20 ° 

 
13. 2. 07:00 200 ° 15 ° 25 ° 

 
14. 2. 
Zadnji 
krajec 

07:00 180 ° 15 ° 27 ° 
 

 

15. 2. 07:00 170 ° 20 ° 30 ° 

 
16. 2. 07:00 Luna ni 

vidna 
 
megla 

  

17. 2. 07:00 Luna ni 
vidna 

 
padavine 

  

Vir slik v tabeli: http://astroblog.cosmobc.com/2011/11/05/monthly-stargazing-
calendar-november-2011/ 
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Slika 44: Lega Lune nad obzorjem pozimi (25. 1.–8. 2. 2012) ob 19:00. 
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Slika 45: Lega Lune nad obzorjem pozimi (12. 2. – 15. 2. 2012) ob 7:00.  
 
V zimskem času je vidna izrazita razlika med višinskim kotom v jutranjem in 
večernem času. Zvečer je tir Lune precej višji od jutranjega in se razteza med 
azimutom 270 ° in azimutom 80 °, kar je skupno 190 °. Največji višinski kot v 
večernem času, izmerjen s klinomerom je 66 ° (dva dni po prvem krajcu), v jutranjem 
pa 30 ° dan po zadnjem krajcu. Izmerjen azimut v jutranjem času je med 220 °do 
170 °.  

J 
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4.2 INTERPRETACIJA 
 
Iz slik lege Lune nad obzorjem so jasno vidne spremembe Luninega tira nad 
obzorjem. Razlika v višini Luninega tira je očitna že na prvi pogled.  
Rezultati poletnega in zimskega opazovanja so zelo podobni. Tir Lune je nizko nad 
obzorjem v večernem času in visoko nad obzorjem v jutranjem času. Tudi azimut 
Lune je približno enak – v poletnem času je ob 19:00 uri na dan pred prvim krajcem 
azimut 200 °, na dan zadnjega krajca ob 7:00 uri prav tako 200 °, v zimskem času je 
azimut na dan prvega krajca ob 19:00 uri 205 °, na dan zadnjega krajca ob 7:00 pa 
180 °. Čeprav rezultati meritev niso popolnoma enaki, kar je lahko tudi napaka pri 
merjenju, lahko zaključim, da sta bila tira Lune v poletnem in zimskem med mojimi 
opazovanji zelo podobna. 

Jutranje opazovanje v jesenskem času sicer ni bilo možno zaradi slabega vremena, a 
iz slik je opazna podobnost višine tira v večernem času jeseni in tira v jutranjem času 
spomladi. Tir Lune nad obzorjem je nekoliko višji v večernem času in nekoliko nižji 
v jutranjem času, a razlika ni tako očitna kot pri poletnem in zimskem opazovanju. 
Očitna je tudi razlika med tirom Lune nad obzorjem v pomladanskem in jesenskem 
času ter med tirom Lune v poletnem in zimskem času. Na dan prvega krajca ob 19:00 
uri poleti in pozimi je azimut med 200° in 205°, medtem ko je na dan prvega krajca 
ob 19:00 uri spomladi in jeseni azimut med 170° in 180°. To je približno 20° razlike. 

Primerjava višinskega kota, merjenega z dlanjo, in višinskega kota, merjenega s 
klinomerom, pokaže, da se razlikujeta od najmanj 1 °do največ 24 °. Na tako razliko 
vpliva napačna določitev vodoravnice, od katere merimo višinski kot pri merjenju z 
dlanjo, saj s klinomerom vedno merimo od vodoravne ravnine oz. od 0 ° dalje, 
medtem ko lahko lego vodoravnice pri meritvi z dlanjo zaradi obzornice napačno 
ocenimo. Nekaj stopinj napake lahko prispeva tudi nemirna roka, še posebej če je kot 
večji. 

Luna je res veliko bolj zanimivo nebesno telo, kot sem si predstavljala. Že po prvem 
mesecu opazovanj so razvidni vzorci – v večernih opazovanjih se Luna debeli (od 
mlaja do ščipa), v jutranjih opazovanjih pa se manjša (od ščipa do mlaja), lepo se vidi 
tir Lune, ki se navidezno pomika od zahoda proti vzhodu za približno 10 °-20 ° na 
dan. 

Po celoletnem opazovanju je opaznih še več podobnosti in razlik v poti Lune nad 
obzorjem. Največja razlika med tirom Lune v jutranjem in večernem času je poleti in 
pozimi. Poleti je tir Lune nižje nad obzorjem v večernem času in višje nad obzorjem 
v jutranjem času. Pozimi je ravno obratno: tir Lune je nižje nad obzorjem v jutranjem 
času in višje nad obzorjem v večernem času. V spomladanskem in jesenskem času 
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razlika v višini tira Lune nad obzorjem ni tako očitna kot v poletnem in zimskem 
času. 

Iz opazovanj skozi vse leto je razviden tudi različen tir Lune nad obzorjem. Glede na 
meritve azimuta na dan prvega krajca ali na dan pred prvim krajcem v vseh letnih 
časih, se tir Lune spreminja. Luna vzhaja na zahodu in zahaja na vzhodu, a v različnih 
letnih časih se tir pomakne nekoliko bolj proti jugu in nato spet nazaj proti severu. 

Kot sem pisala že v teoretičnem delu diplomske naloge, ima Luna veliko gibanj. Po 
sistematičnem opazovanju in zapisovanju podatkov, ugotavljam, da se jasno vidi 
vpliv nekaterih Luninih gibanj na lego Lune nad obzorjem in njeno navidezno potjo 
nad obzorjem, ki se tekom leta spreminja. Vsaj nekatere razlike so dovolj očitne, da 
jih lahko opazijo tudi predšolski otroci. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
V teoretičnem delu so kot temelj za praktično delo z otroki opisani razvoj otroka in 
njegovih miselnih sposobnosti, področje naravoslovja iz Kurikuluma za vrtce in 
značilnosti Lune. Poznavanje in upoštevanje le-teh je pogoj za uspešno načrtovanje in 
izvajanje dejavnosti v prvem in drugem starostnem obdobju. 

V empiričnem delu diplomske naloge so prikazani rezultati intervjujev pred 
izvajanjem dejavnosti z otroki prvega in drugega starostnega obdobja. Vsi otroci so 
Luno že videli in vedo, da jo lahko opazimo na nebu ter da je rumene oz. bele barve. 
Malo manj so vedeli o njeni obliki in gibanju, predvsem pa je prevladalo prepričanje, 
da Luno vidimo samo ponoči. 

Preko opazovanja Lune in beleženja svojih zaznav ter sočasnega izvajanja ostalih 
dejavnosti so otroci spoznavali lastnosti in gibanje Lune. Njihova spoznanja sem 
preverila s ponovnim intervjujem po dejavnostih.  

S primerjavo rezultatov intervjuja pred dejavnostmi in rezultatov ponovnega 
intervjuja po izvajanih opazovanjih in dejavnostih lahko ugotovim, da so dejavnosti 
pozitivno vplivale na otrokove predstave in poznavanje značilnosti Lune ter njenega 
gibanja. Otroci so z opisovanjem svojih zaznav bogatili besedni zaklad in pridobivali 
nove izkušnje ter spoznanja o Luni. Iz nekaterih odgovorov iz intervjuja po 
dejavnostih je razvidno, da so otroci opisovali konkretne izkušnje lastnih opazovanj. 

Kako zanimivo je učenje preko lastnih izkušenj, sem se naučila tudi preko lastnih 
opazovanj Lune skozi vse letne čase. Z beleženjem in evalviranjem meritev sem 
nadgradila svoje znanje in predstave o Luni. Kmalu po prvih opazovanjih sem opazila 
določen vzorec, ki se je nato ponavljal skozi ostala opazovanja. Luna opravi 
navidezno pot od zahoda proti vzhodu, vsak dan pa se pomakne za 10–20 ° proti 
vzhodu. Prav tako se spreminja tudi lega tira v različnih letnih časih. 

Vsi, ki smo zaposleni v vzgoji in izobraževanju, bi morali dati večji poudarek na 
učenje iz lastnih izkušenj, predvsem pa v naravnem okolju. Pustiti otroku, da 
raziskuje in postavlja vprašanja, ter mu s spodbudami in vodenjem omogočiti, da do 
odgovorov pride sam, je neprecenljivo. Spoznanja iz lastnih izkušenj so najbolj trajna 
in lahko potrdim, da je narava naša najboljša učiteljica. 
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