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POVZETEK
Svetloba nas spremlja že od rojstva. Je eden najpomembnejših virov za
življenje. V fiziki svetlobo poznamo kot valovanje ali kot delce, ki se skozi prostor
gibljejo z veliko hitrostjo. Svetlobo oddajajo predmeti, ki jim pravimo svetila, ki pa
jih v današnjih časih ni malo. V stiku z različnimi predmeti se svetloba zaradi svojih
lastnosti različno odzove. Predmet lahko svetlobo prepusti, odbije ali vpije. Za
nekaterimi predmeti nastane senca, ki pa je odvisna tudi od vira svetlobe. Vse to
lahko zaznamo s čutilom za vid, ki sprejema vidne dražljaje.
Otroci v predšolskem obdobju že precej vedo o svetlobi in senci. Vsekakor je
lahko svetloba zaradi njenih lastnosti velik vir radovednosti, raziskovanja in veselja
otrok, če vzgojiteljica nameni nekaj časa tudi temu področju. Tako že okoli drugega
leta lahko otroci oblikujejo predstave o svetlobi, na katerih se skozi različna obdobja
življenja gradi znanje o tem področju.

KLJUČNE BESEDE
Svetloba, svetila, senca, otrokovo razumevanje v predšolskem obdobju

SUMMARY
The light is one of the most important sources of life and it is perceived with
our sense of vision since birth. In physics, light can be represented as waves or as
small particles moving through the medium at high speed. Light emitting objects are
nowadays numerous and when the light from the source interacts with certain objects
it can be transmitted, reflected, or absorbed. This means, that in certain
circumstances shadows could appear, which depend on the source. All this
phenomena can be detected with our sense of vision, which is sensitive for these
stimulations.
Children in pre-school education are already aware of the light and shadows.
However, the light can be a great source of curiosity, exploration and joy to children
due to its characteristics – in case when the teacher is willing to devote some time to
this phenomena. From the age two children can form fundamental ideas about light,
which are developed and supplemented by the knowledge about light which is gained
through later years of life.
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I.UVOD
Svetloba je že od začetka zelo pomembna za naše življenje. Po kateri koli
teoriji o začetku življenja na Zemlji omenjamo svetlobo kot pomemben dejavnik
nastanka življenja. Glavni in takrat najverjetneje edini vir svetlobe je bilo Sonce.
Sonce je nebesno telo, okoli katerega krožijo planeti. Oddaja toploto in svetlobo.
Ogenj prav tako oddaja toploto in svetlobo, vendar so za odkritje le-tega potrebovali
veliko časa. Tudi za odkritje ostalih svetil so vložili veliko energije, znanj in časa.
Tako si danes lahko svetimo z najrazličnejšimi svetili, ki imajo različne vire energije,
in si življenja brez razsvetljave sploh ne znamo več predstavljati.
V dovolj močni svetlobi lahko nastanejo tudi sence. Senco opazimo kot
razmeroma temno ploskev za osvetljenim neprosojnim telesom. Včasih, ko še ni bilo
klimatskih naprav, je imela senca še večji pomen v vročih poletnih dneh kot danes.
Ker rada preživljam prosti čas v naravi, sem se odločila, da bo tema
diplomske naloge povezana z naravo in seveda z otroki, s katerimi preživim
preostanek dneva. Tako se je po manjšem premisleku pojavila ideja o temi iz
področja fizike. O naravnih pojavih, o svetlobi, ki nas spremlja večino časa, brez
katere ne bi bilo življenja. Kadar je prisotna svetloba, je v večini primerov prisotna
tudi senca. Nekaj osnov so nas naučili že v osnovni šoli, pa potem tudi v srednji…
Kaj pa otroci v vrtcu? Ali že vedo kaj o tem, ali jim v vrtcu že lahko predstavimo to
temo? Glede na to, da se s svetlobo in senco srečujemo vsak dan, bi bilo prav, da
poglobimo to temo.
V diplomski nalogi bom v prvem delu na kratko predstavila svetlobo in
senco. V empirični del bom vključila odgovore otrok. Na podlagi odgovorov, ki sem
jih dobila od otrok, sem sestavila pripravo za dejavnosti na temo svetlobe in sence in
jo tudi izvedla v mlajši in starejši skupini.
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II.TEORETIČNI DEL
1. SVETLOBA
Svetloba je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljena kot:
»svetlôba -e (ó)
1. kar omogoča, da so predmeti vidni: svetloba narašča, pojema; stal je tako, da mu
je svetloba padala, sijala na obraz …
2. fiz. elektromagnetno valovanje, zaznavno neposredno z vidom: svetloba se širi;
odbijati, sevati, sipati svetlobo; valovna dolžina svetlobe; hitrost svetlobe /
enobarvna svetloba ki jo sestavlja valovanje ene same valovne dolžine;
fluorescenčna svetloba; hladna svetloba ki jo oddaja hladen vir svetlobe; infrardeča
svetloba; polarizirana svetloba / vidna svetloba
3. lastnost predmetov, da so vidni: svetloba zvezde se veča; izgubljati svetlobo;
svetloba meseca« (SSKJ, 2000)
.
Svetloba

je

usklajeno

nihanje

električnega

in

magnetnega

polja

–

elektromagnetno valovanje. Nekateri pojavi razkrivajo, da jo moramo v nekaterih
okoliščinah razlagati tudi kot potovanje fotonov, ki se skozi prostor gibljejo s
hitrostjo 300 000 km/s. Največji naravni izvor svetlobe za človeka je Sonce. Svetimo
si tudi z drugimi svetili, kot so: ogenj, žarnice, laserji … Večino podatkov dobimo z
vidno svetlobo. Poznamo močno in slabšo svetlobo. Razlikujemo jo po barvi in jo
zaznavamo z očmi. Svetloba se od predmetov delno odbije do naših oči. Zaradi
odbite svetlobe vidimo svet okoli nas. (Ambrožič, Karič, Kralj, Slavinec, Zidanšek,
1998)
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I.1 SVETILA
»Svetilo je predmet oziroma priprava, ki oddaja svetlobo.« (SSKJ, 2000) Prvo,
najbolj uporabljano in največje naravno svetilo je Sonce. Ker nas del dneva (ponoči)
ne osvetljuje, smo ljudje izumili umetna svetila.
Svetlobo oddajajo telesa, ki imajo običajno temperaturo od nekaj 100°C do
1000°C. Od svetila izhaja svetloba, ki se širi premo na vse strani, dokler ne zadene
na oviro in pada tudi na predmete v okolici. Tako so predmeti osvetljeni in jih lahko
vidimo, saj se svetloba od njih odbija in prihaja v oko. (Strnad, 2004)

1.1.1.DELITEV SVETLOBNIH VIROV PO RAZLIČNIH
KRITERIJIH
1.1.1.1.PRIMARNI IN SEKUNDARNI SVETLOBNI VIRI
Pod primarne vire štejemo vire, ki sami oddajajo svetlobo in jo pretvarjajo v
druge oblike energije. Primeri: Sonce, zvezde, vse vrste žarnic z različnimi viri
energije (električna, dinamo pogon, baterija … ), kresnička – žival, ogenj … (Bizjak,
2010 – internet 5. poglavje)
Pod sekundarne vire štejemo vire, ki sami ne oddajajo svetlobe, temveč se od
njih svetloba odbija, zrcali, preseva, odseva ali kako drugače spreminja svetlobo od
primarnih virov. Primeri: Luna, zrcalo, kresnička – odsevnik, diamanti, steklo, oblaki
… (Bizjak, 2010 – internet 5. poglavje)

1.1.1.2

NARAVNI IN UMETNI SVETLOBNI VIRI

Največje naravno svetilo je Sonce. Sonce je nebesno telo, okoli katerega
krožijo Zemlja in ostali planeti. Oddaja svetlobo in toploto. Zaradi vrtenja Zemlje
okoli svoje osi osvetljuje posamezne dele Zemlje približno 12 ur dnevno. Vendar je
čas osvetljevanja odvisen od lege, saj je Zemljina os nagnjena in Sončna svetloba
različno osvetljuje dele Zemlje. Sončni žarki padajo vzporedno na Zemljo, saj je
Sonce v primerjavi z Zemljo zelo veliko in zelo oddaljeno. Odvisno je tudi od tega,
kolikšen del letne poti je Zemlja že prepotovala okoli Sonca (tako dobimo letne
čase). Vse to vpliva na količino svetlobe na izbranem predelu Zemlje. Čez dan je
11
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Sonce najmočnejša zvezda, zato ostalih ne vidimo. Ponoči vidimo ostale zvezde, ki
so tudi naravni viri svetlobe. (Ambrožič, Karič, Kralj, Slavinec, Zidanšek, 1998)
»Ogenj je pojav, pri katerem oddaja snov ob spajanju s kisikom svetlobo in
toploto.« (SSKJ 2000) Je eno izmed pomembnih umetnih svetil, saj je najstarejše
umetno svetilo. Odkrili so ga že ljudje v kameni dobi. Najbolj razširjena teorija o
odkritju pravi, da je udarila strela, gozd se je vžgal in dobili so ogenj. Tako so ga
potem stražili, da so ga lahko uporabljali za različne namene. Izdelali so si preproste
svetilke, za goriva pa so uporabljali živalsko mast, ali rastlinska olja. Do izuma prve
žarnice je preteklo veliko časa. Edisonov izum žarnice leta 1879 je bil ključni za
množično uporabo in nadaljnje izpopolnjevalne žarnic. Izumili so več vrst svetil.
Poleg različnih žarnic tudi sijalke in LED diode. Da žarnica sveti, je potrebna
energija. Največkrat je to električna energija ali energija iz baterij, akumulatorjev.
(Bizjak, 2010 – internet 5. poglavje)

1.1.2 RAZSEŽNA IN TOČKASTA SVETILA
Pri razsežnem svetilu ne vidimo ostre sence za predmetom, temveč je opaziti
tudi polsenco. Primer je Sonce in paličaste neonske luči..(Kuščer, Moljk, Kranjc,
Peternelj, 2000)
Svetilo imenujemo točkasto, če svetloba prihaja iz ene same točke. Pri tem
moramo upoštevati velikost svetila in oddaljenost svetila od predmeta, ki je
osvetljeno. Senca za predmeti je jasno vidna in ni polsenc. Primer: zvezda – ker je
daleč stran, žarnica – če je majhna in dovolj daleč stran. (Kuščer, Moljk, Kranjc,
Peternelj, 2000)

1.2

LASTNOSTI SVETLOBE

1.2.1 HITROST SVETLOBE
12
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Hitrost svetlobe je največja hitrost, s katero lahko telesa ali signali potujejo.
Svetloba ima hitrost, ki znaša 300 000 km/s. To je približno milijonkrat hitreje kot
zvok. Svetloba od Sonca do Zemlje potuje 8 minut. Ker so druge zvezde mnogo bolj
oddaljene od nas, svetloba od nekaterih zvezd potrebuje milijardo let, da pride do
Zemlje. (Johnson, 1996)
1.2.1.1

ODKRIVANJE HIROSTI SVETLOBE

Ljudje so nekoč menili, da se svetloba razširja z neskončno veliko hitrostjo,
kar pomeni, da ne potrebuje časa, da pride od oddaljenega svetila do sprejemnika.
Danes vemo, da temu ni tako, čeprav samo s prostim očesom ne zaznano zakasnitve,
kot jo lahko pri zvoku (odmev).
Okoli leta 1600 so še vedno mislili, da je hitrost svetlobe neskončna, čeprav
so se že pojavili dvomi. Poskušali so z različnimi poskusi z laterno iz enega griča na
drugega, z merjenjem mrkov Jupitrovih lun in z zvezdno aberacijo Eltanina. Leta
1849 je francoski fizik Fizeau s poskusom z zobatim vrtečim kolesom dobil rezultat,
ki je podoben današnji vrednosti, to je 313 000 km/s.
Kasneje so Fizeaujevo metodo še izboljšali in natančneje določili hitrost
svetlobe. (Delo, 2005 - internet)
1.2.1.2

MERJENJE HITROSTI SVETLOBE

Sedaj se za merjenje svetlobne hitrosti uporablja precej podobna naprava, kot
jo je izumil Fizeau. Vendar je Fizeaujevo zobato kolo zamenjala vrteča se zrcalna
prizma. Tako je meritev še bolj natančna.
»Pri nekem takem poskusu je bila pot s= 2x860 m = 17200 m. Ko je kolo, ki je imelo
720 zob, doseglo frekvenco 12,1 vrtljaja na sekundo, se je prvič zgodilo, da v oko ni
prišlo nič svetlobe. Na sekundo so torej zobje presekali svetlobni pramen (720x12,1)krat = 8712-krat. Kolo se je zavrtelo za pol zoba v času t= 1/(2X8712) sekunde.
Hitrost svetlobe je torej c= s/t = 3,00x108 m/s = 300 000 km/s.« (Kuščer, Moljk,
Kranjc, Peternelj, 2000:184)
1.2.1.3

POTOVANJE SVETLOBE SKOZI RAZLIČNE SNOVI

Hitrost svetlobe je največja, če svetloba potuje skozi prazen prostor ali skozi
zrak. Kadar pa svetloba potuje skozi snov, npr. steklo ali vodo, pa je hitrost manjša.
Tako je hitrost svetlobe, v vodi 225 000 km/s, v steklu pa 200 000 km/s.(Kuščer,
Moljk, Kranjc, Peternelj, 2000)
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1.3

ENERGIJA SVETLOBE
Vsa svetila, ki svetijo, oddajajo dodatno energijo, največkrat toploto. Več kot

je svetlobe, več je energije. Večja je oddaljenost svetila, manj je svetlobe in energije.
Svetila oddajajo več svetlobe, čim bolj so vroča. Jožef Stefan je ugotovil, da če
temperaturo dvakrat povečamo, se svetloba in z njo energija, ki jo nosi s seboj,
šestnajstkrat poveča. (Ambrožič, Karič, Kralj, Slavinec, Zidanšek, 1998)

1.3.1 VRSTE SVETLOBE
Svetloba je tudi valovanje, lahko jo primerjamo z valovanjem na vodni
gladini. Elektromagnetni spekter je veliko večji od spektra vidne svetlobe, ki je
majhen delček le-tega in ga mi vidimo. Bela svetloba je vidni del spektra in je
sestavljena iz različnih barv: rdeče, oranžne, rumene, zelene, modre in vijolične. To
je valovanje med valovnimi dolžinami od približno 380 do 780 nm. Svetloba
različnih barv ima različno valovno dolžino. Oko je različno občutljivo za različne
valovne dolžine. Najbolj občutljivo je na rumenozeleno svetlobo. Vidni del svetlobe
ima valovne dolžine le 1/2000 milimetra, kjer so te dolžine še krajše pa jih človeško
oko ne vidi (ultravijolična svetloba). Večje valovne dolžine od vidne svetlobe, ki jih
naše oko tudi ne zazna, ima infrardeča svetloba. (Johnson, 1996)
Viri bele svetlobe so vroča telesa, npr. Sonce in žarilne nitke v žarnicah. Je
edina svetloba, ki jo lahko zaznavamo z očmi. (Johnson, 1996) Rdeča svetloba ima
najdaljše valovne dolžine in je del bele svetlobe. Energija rdeče svetlobe je manjša
kot energija preostalih sestavin bele svetlobe. (Ambrožič, Karič, Kralj, Slavinec,
Zidanšek 1998)
Hitrost razširjanja svetlobe različnih barv se v nekaterih snoveh med seboj
razlikuje. Če spustimo pramen svetlobe skozi stekleno tristrano prizmo, se bo
svetloba dvakrat lomila in opazimo lahko mavrični spekter svetlobe. Najbolj se
odkloni vijolična svetloba, najmanj pa rdeča (glej sliko 1). Ta pojav imenujemo
disperzija ali razklon. (Strnad, 2004)
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Slika 1: Lom bele svetlobe v tristrani stekleni prizmi.
(vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Prism_rainbow_schema.png)

Vijolična svetloba ima najkrajše valovne dolžine. Energija vijolične svetlobe
je največja z vsemi sestavinami bele svetlobe. (Ambrožič, Karič, Kralj, Slavinec,
Zidanšek 1998)
Ultravijolično svetlobo oddajajo zelo vroča telesa, kot so Sonce, iskra, strela,
živosrebrna svetilka. Ta svetloba je nevarna in je očem nevidna. Zaznamo jo lahko
na fotografskem filmu, človeški koži, ki potemni in fluorescentne snovi zasvetijo.
Ultravijolični žarki imajo veliko energijo. (Johnson, 1996)
Infrardečo svetlobo oddajo segreta telesa oz. vsako telo, ki ima temperaturo
višjo od 0°C. Zaznava pa jo koža, počrnjen termometer in termistor. Infrardečo
svetlobo dobro izkoristijo gasilci, zdravniki in astronomi. (Johnson, 1996)
.

1.3.2 MERJENJE ENERGIJE SVETLOBE
Energijo svetlobe lahko merimo na podoben način kot toploto. Svetlobo
prestrežemo na počrnjen kalorimeter, da absorbira vso svetlobo, ki pade nanj.
Kalorimeter se zaradi prejete energije segreje, prestreže pa vso svetlobo, tudi
nevidno. Namesto počrnjenega kalorimetra lahko uporabimo počrnjen termometer.
Enota za množino energije je joule (J), za svetlobni tok pa watt (W). (Kuščer, Moljk,
Kranjc, Peternelj, 2000)
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1.3.3 ENERGIJA SVETLOBE ZA RASTLINE
Tudi rastline potrebujejo za rast in obstoj svetlobo. Proces pretvorbe
svetlobne energije v kemično energijo imenujemo fotosinteza (kot kaže slika 2).

Slika 2: Fotosinteza.
(vir: http://visual.merriam-webster.com/plants-gardening/plants/plant/photosynthesis.php)

1.3.4 ELEKTRIKA NA SONČNO ENERGIJO
»Sonce, večni jedrski reaktor, je praktično neizčrpen vir obnovljive energije.
Čist in donosen vir, ki nam lahko zagotovi pomemben del energije za naše potrebe.
Energija, ki jo sonce seva na Zemljo, je 15.000 krat večja od energije, kot jo porabi
človek. To je energija, ki se obnavlja, ne onesnažuje okolja in je hkrati brezplačna.«
Sončna energija se neposredno pretvori v električno energijo preko sončnih
celic. Sončne celice, ki so narejene iz silicija, spremenijo energijo svetlobe v
16
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električno energijo. Silicij ob izpostavljenosti sončni svetlobi sprošča elektrone, kar
povzroči nastanek enosmerne napetosti. Pretvorba sončne energije v električno
energijo ne onesnažuje in ne povzroča hrupa. Tako je pridobivanje elektrike na ta
način najčistejši in najbolj varen način. (Moja energija – internet)

1.3.5 VPADNI KOT ŽARKOV
Ozek snop svetlobe imenujemo žarek. Sončni žarki, ki padejo na površino
Zemlje imajo različni vpadni kot. Če je vpadni kot sončnih žarkov bliže pravokotnici
na Zemljo, je bolj vroče, saj se energija porazdeli na manjšo površino Zemlje. (glej
sliko 3).

Slika 3: Vpadni kot sončnih žarkov na Zemljo.
(vir: http://vreme.smejko.org/vsebina/mini-enciklopedija/sonce/vpadni-kot-soncnih-zarkov)

1.4

SVETLOBA IN SNOV
Ko svetloba pride do snovi, se z njo nekaj zgodi. Odvisno od snovi na katero

pada, se lahko odbije, lomi ali pa jo snov vpije ali prepusti. Če pride svetloba do
barvne površine, se barva, ki jo zazna naše oko, odbije od površine, ostalo svetlobo
pa snov absorbira.(Kuščer, Moljk, Kranjc, Peternelj, 2000)
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1.4.1 BARVE
Barve spektra si sledijo po vrsti: rdeča, rumena, zelena, modra, indigo,
vijolična. Če se barve od nekega telesa odbijajo v enaki meri, bomo to telo videli
bele, črne ali sive barve, odvisno od deleža odbite svetlobe. Najmanj svetlobe odbije
črno telo, največ pa belo. Če se barve ne odbijejo v enaki meri, pa vidimo barvo, ki
se najbolj odbija. (Ambrožič, Karič, Kralj, Slavinec, Zidanšek, 1998)

1.5

ZAZNAVANJE SVETLOBE

Svetlobo zaznavamo s čutilom za vid. To je oko. Oko zaznava svetlobo le v
intervalu valovnih dolžin od 400 do 800 nm, ne zaznava pa infrardeče in
ultravijolične svetlobe. Občutljivost očesa je tako velika, da je ne dosega skoraj
noben drug sprejemnik svetlobe. Oko ne občuti samo kako močna je svetloba, ampak
tudi njeno barvo. Z levim in desnim očesom vidimo nekoliko premaknjeni sliki, kar
omogoča, da ocenimo razdaljo do bližnjih predmetov. (Strnad, 2004)

1.5.1 SESTAVA ČLOVEŠKEGA OČESA
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Slika 4: Sestava človeškega očesa.
(vir: Arnau, E. (2001): Človeško telo. Tehniška založba Slovenije. Ljubljana)

Izbočena roženica in očesna leča tvorita skupaj sestavljeno lečo, ki upodablja
predmete na mrežnico. Slika na mrežnici je prava, obrnjena in močno pomanjšana.
Zenica uravnava prepuščeni svetlobni tok. Ob močni svetlobi se zenica zoži, ob
mraku pa razširi. Gledanju različno oddaljenih predmetov se oko prilagaja tako, da se
spreminja oblika leče. Na obodu leče so pritrjene mišice, ki jo stisnejo, kadar
gledamo bližje predmete. Leča se pri tem bolj izboči, tako da se njena goriščna
razdalja primerno zmanjša. (Kuščer, Moljk, Kranjc, Peternelj, 2000)

1. SENCE
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» sénca -e ž (ẹ): razmeroma temna ploskev za osvetljenim neprosojnim telesom:
senca nastane, se premika; njegova senca je padala na steno; luč povzroča, ekspr.
meče sence; izrazita, ostra senca; temna senca oblaka; sence tovarniških dimnikov,
hiš / ekspr. igra svetlobe in sence // ed. del, predel, kamor svetloba prihaja samo
posredno:sence je ob cesti dovolj; stopiti iz sence; postaviti mizo v senco; delati,
ležati v senci; dobrodejna hladna senca; gosta senca dreves / temperatura zraka v
senci / drevesa dajejo dovolj sence …«(SSKJ 2000)
Senca je naravni pojav, s katerim so se ukvarjali že v davni preteklosti.
Določali so ure dneva in trajanje leta. S pomočjo sence sta Tales in Eratosten
določila polmer Zemlje. Rimljani so senco imenovali UMBRA, kar pomeni mrak,
temino, noč.
Senca je tudi na drugih vesoljnih telesih. Luna ima številne sence koničastih
gor. Jupiter pa ima senco njegovega velikega satelita. (Prosen, 2003)

2.1 NASTANEK SENCE
Svetlobo dajejo telesa, ki sama svetijo ali pa so osvetljena in se svetloba od
njih odbije. Svetila oddajajo svetlobo na vse strani in ta se v isti snovi razširja
premočrtno od svetila. Da senca nastane, potrebujemo vir svetlobe in predmet,
ki ne prepušča svetlobe. Za tem predmetom nastane senca. Oblika sence je
odvisna od oblike telesa. Velikost sence je odvisna od medsebojne lege svetila,
telesa in ravnine. Senca zavzema prostor za predmetom. (Prosen, 2003)
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Slika 5: Prikaz prostorske sence.
(vir: Prosen, M. (2003): Ukvarjanje s senco. DMFA. Ljubljana)

Pri opazovanjih sence le-to navadno opazujemo na tleh ali stenah, torej na
neki ravnini. Ravninska senca nastane na ravnini za predmetom, kamor ne
pade direktna svetloba. Čim bolj je svetilo oddaljeno oz. točkasto, tem bolj ima
senca oster rob in je jasno vidna. Čim bolj je predmet osvetljen, tem bolj temna
senca pada na ravnino. (Prosen, 2003)

Slika 6: Prikaz ravninske sence.
(vir: Prosen, M. (2003): Ukvarjanje s senco. DMFA. Ljubljana)
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2.2 POLSENCA
Poznamo točkasta in razsežna svetila. Če je svetilo točkasto, dobimo na ravnini
oster rob sence predmeta. Če pa je svetilo razsežno, je rob sence na ravnini nejasen in
okoli sence vidimo še polsenco. Vsaka točka razsežnega svetila povzroči, da telo
meče senco na ravnino, do katerih ne pridejo svetlobni žarki niti z ene točke
razsežnega svetila in polsenco v tistih delih ravnine, ki jih razsežno svetilo delno
osvetli. Senca ne prehaja ostro v polsenco in tudi polsenca ne prehaja ostro v
osvetljeni del ravnine, zato ni ostrih robov, ampak so razmazani. (Prosen, 2003)

Slika 7: Prikaz polsence.
(vir: Prosen, M. (2003): Ukvarjanje s senco. DMFA. Ljubljana)

2.3 SENCA IN SONCE
Sonce je zelo daleč, zato njegovi žarki prihajajo na Zemljo vzporedno.
Vzporedni žarki pa lahko padajo na površino pod različnimi koti. Senca
predmeta je vedno na nasprotni strani od Sonca. Dolžina sence, ki jo meče
predmet, je odvisna od lege Sonca. (Prosen, 2003)
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2.4 DNEVNA LEGA SENCE
Sonce zjutraj vzide na vzhodu, kar pomeni, da je senca obrnjena proti zahodu.
Zjutraj je senca zaradi majhnega kota sončnih žarkov zelo dolga in se tekom
dopoldneva krajša z večanjem kota sončnih žarkov. Ko je Sonce najvišje na nebu, je
senca najkrajša in ker je sonce na južni strani neba, je senca obrnjena proti severu.
Senca se zopet daljša, ko se sonce spušča proti zahodu. Ker je sonce tedaj na zahodni
strani, je senca obrnjena proti vzhodu.
Dolžina sence se spreminja tudi z letnimi časi. Poleti se sonce giblje nad
ekvatorialno ravnino. Poleti je opoldanska senca v naših krajih veliko krajša
kot pozimi, saj je sonce bolj visoko na nebu. Pozimi se Sonce giblje pod
ekvatorialno ravnino, zato je takrat opoldanska senca veliko daljša kot poleti,
saj je sonce nižje na nebu.
Tudi pri svetlobi svetilke je senca vedno nasproti svetilke. Lahko pa
uporabimo več svetilk, kar pomeni, da bomo imeli več senc. Senca je odvisna od
tega, kako močna svetloba pada na predmet. Bolj kot je svetlo, temnejša je
senca predmeta. Odvisno je tudi od tega, kako daleč je svetilka od predmeta.
Bolj kot je svetilka oddaljena, manjša je senca predmeta. Kakšna bo senca
predmeta, je odvisno tudi od velikosti svetila. Bolj kot je svetilo točkasto, bolj
jasen bo obris sence predmeta, večje kot je svetilo, večja bo tudi polsenca.
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1. DEJAVNOSTI Z OTROKI
S svetlobo se prvič srečamo že ob rojstvu, vendar do osnovne šole je bolj malo
pogovora o njej. Vsaj takšni so moji spomini iz otroštva. Imam pa občutek, da je
vedno več pogovora in igre o svetlobi sedaj tudi že v predšolskem obdobju. Tudi to
sem želela izvedeti iz ankete, ki sem jo izvedla z otroki. Dejavnosti sem pripravila na
podlagi prvih rezultatov ankete in ko sem videla, kaj otroke najbolj zanima in
pritegne. Pomagala sem si z že obstoječimi raziskavami o tem, koliko otroci že vedo
o svetlobi in senci in kakšne dejavnosti so že izvajali. Vendar te raziskave so bile
izvedene predvsem z otroki v osnovni šoli na razredni stopnji. (Pušnar, 1998/99)
Pušnar je ugotovila, da imajo desetletni otroci že kar nekaj predstav, spoznanj in
izkušenj o tej temi in tudi o pomenu svetlobe za vsa živa bitja in življenje na Zemlji.
Zavedajo se pomena oči v procesu vidnega zaznavanja. O senci pa imajo manj
predstav. S praktičnim delom so postopoma prišli tudi do teh spoznanj. Tudi (Rojc,
1996) je pripravila kar nekaj dejavnosti s področja svetlobe za otroke na razredni
stopnji in jih tudi izvedla. Z anketnimi vprašalniki je ugotovila, koliko otroci že vedo
o tej temi. Izvedla je osem učnih ur v četrtem razredu in opravila analize dela. V
njenih učnih pripravah so dejavnosti, ki sem jih prilagodila tako, da so primerne za
otroke v predšolskem obdobju.

2.1 DEJAVNOSTI ZA OTROKE DO TRETJEGA LETA STAROSTI

TEMATSKI SKLOP: TRIJE SNEŽAKI (senčne lutke)
STAROST OTROK: 1,5 – 3 leta
24

Vivod, J. (2011). Obravnava svetlobe in sence v predšolskem obdobju.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

ŠTEVILO OTROK: 13
UČNE OBLIKE: individualna, frontalna, skupinska
UČNE METODE: opazovanje, eksperimentiranje, demonstracija, pojasnjevanje
UČNI PRIPOMOČKI: baterijska svetilka,

različni predmeti/igrače (medvedki,

kocke, škatle … ), škatla s temno zaveso, bela rjuha, grafoskop, ploskovne lutke na
palici
CILJ: otrok odkriva in spoznava lastnosti svetlobe: širjenje, odbijanje, sence, barve
in vire svetlobe

DEJAVNOSTI:
•

S SVETILKO POIŠČI PEDMET
V igralnici naredimo temnejši prostor (kotiček zagradimo z zaveso) in vanj
postavimo škatle, igrače, krpe … Vzgojiteljica otroku naroči kaj naj prinese iz
kotička. Otrok najprej poskusi v temi poiskati predmet samo z otipavanjem,
če ga najde, ga prinese in s svetilko poišče drug predmet. Če ga ne najde, si
pomaga s svetilko.
POGOVOR: Ali lahko tudi brez svetilke v temi poiščeš predmet? Kako? Kaj
je lažje?
NAMEN DEJAVNOSTI: ozavestiti pomen svetlobe

•

KAJ SE SKRIVA V ŠKATLI S TEMNO ZAVESO
Pripravimo globoko škatlo, jo postavimo po robu, tako da je odprtina
obrnjena proti nam. To odprtino pokrijemo s temno zaveso. V škatlo damo
majhne igračke. Otrok zleze pod zaveso in s svetilko osvetli predmete v škatli
in jih poimenuje.
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POGOVOR: Če svetilko ugasnemo, še vedno vidimo predmete?
NAMEN DEJAVNOSTI: ozavestiti pomen svetlobe

•

DEJAVNOSTI V NARAVI
Ob sončnem vremenu gremo z otroki na igrišče. Tam opazujemo senco.
Opazujemo svojo senco, senco svojega prijatelja, senco igral …
POGOVOR: Kje je tvoja senca? Kdaj imamo senco? Kje je sonce? Ali se
senca premika, če se jaz premikam? Ali imamo vsi senco?
NAMEN DEJAVNOSTI: spoznati lastnosti senc, ki nastanejo zaradi sončne
svetlobe

•

ČIGAVA JE SENCA
Pripravimo belo tkanino za zaslon, za njo pa postavimo grafoskop. Različne
predmete postavljamo pred izvir svetlobe, tako da se na zaslonu vidi senca.
Otroci sedijo pred zaslonom, tako da vidijo samo sence in ugotavljajo, kateri
predmet daje takšno senco.
POGOVOR: Čigava je senca? Kako si jo prepoznal?
NAMEN DEJAVNOSTI: spoznati lastnosti senc, ki nastanejo zaradi
umetnega vira svetlobe

•

LUTKOVNA PREDSTAVA
Lutkovna predstava je bila prirejena po zgodbi Trije snežaki (Škrinjarič,
2004) s senčnimi lutkami. Igrajo jo vzgojiteljice za zaslonom, z lutkami, ki
jih pripravijo same.
POGOVOR: Kdo vse je nastopal v predstavi? Kako so se snežaki ločili med
sabo?
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NAMEN DEJAVNOSTI: spoznati lastnosti senc, ki nastanejo zaradi
umetnega vira svetlobe

•

IGRE S SENCO
Otrok s ploskimi lutkami in grafoskopom ustvarja sence na zaslonu. Otroku
pustimo, da se sam igra, raziskuje, premika, obrača lutke.
POGOVOR: Kako narediš velikega snežaka? Kako narediš majhnega
snežaka?
NAMEN DEJAVNOSTI: spoznati lastnosti senc, ki nastanejo zaradi
umetnega vira svetlobe

3.2 DEJAVNOSTI ZA OTROKE, STARE OD TRI DO ŠEST LET

TEMATSKI SKLOP: SVETLOBA in SENCA
STAROST OTROK: 3 – 6 let
ŠTEVILO OTROK: 13
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UČNE OBLIKE: individualna, frontalna, skupinska
UČNE METODE: opazovanje, eksperimentiranje, demonstracija, pojasnjevanje
UČNI PRIPOMOČKI: baterijska svetilka, različni predmeti/igrače (medvedki,
kocke, škatle … ), temno blago za čez oči, škatla z luknjico in pokrovom, v njej so
različni predmeti, lupa, kresnička, prstan, ogledalo, sveča, namizna svetilka … dve
enako veliki palici, škatla s temno zaveso, bela rjuha, grafoskop, ploskovne lutke na
palici
CILJ: otrok odkriva in spoznava lastnosti svetlobe: širjenje, odbijanje, sence, barve
in vire svetlobe

DEJAVNOSTI:
•

UGANEŠ KDO SEM ?
Otroci tiho sedijo v krogu. Izbranemu otroku zavežemo oči in ga zvrtimo.
Vzgojiteljica ga pelje k enemu od sedečih otrok. Otrok z zavezanimi očmi
poskuša prepoznati identiteto sedečega otroka.
POGOVOR: Kako si prepoznal otroka? Kaj ti je pri tem pomagalo?
NAMEN DEJAVNOSTI: ozavestiti pomen svetlobe

•

ALI SE KAJ SKRIVA V ŠKATLI?
Škatla s pokrovom ima luknjico. Pokrov je zalepljen, da otroci ne morejo
pogledati vanjo drugje, kot skozi pripravljeno odprtino. Otroci skozi luknjico
gledajo v škatlo in poskušajo ugotoviti, ali je kaj v škatli ali je škatla prazna.
V škatli so lahki predmeti, ki so prilepljeni na škatlo, tako jih ni možno čutiti
in slišati in ker ni svetlobe, jih tudi ni videti. Ko vsi otroci pogledajo skozi
luknjico, se škatlo odpre, da lahko vsi vidijo, kaj je v njej.
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POGOVOR: Kaj je v škatli? Zakaj predmetov nismo videli, ko smo gledali
skozi luknjico? Zakaj sedaj vidimo predmete?
NAMEN DEJAVNOSTI: ozavestiti pomen svetlobe

•

IGRA S SENCO – DEJAVNOSTI V NARAVI
Ob sončnem vremenu gremo z otroki v naravo in najprej opazujemo sence.
Povežemo lego sonca in sence. V vodoravna tla zapičimo dve enaki palici in
opazujemo senci teh dveh palic (barvo, velikost, smer). Igramo se igrico
ujemi senco prijatelja. Na asfalt s kredo obrišemo senco prijatelja.
POGOVOR: Kakšne barve je senca? Kako veliki sta senci palice? Kaj vse se
vidi v senci? Kam so obrnjene sence? Ali so vse obrnjene v isto smer?
NAMEN DEJAVNOSTI: spoznati lastnosti senc, ki nastanejo zaradi sončne
svetlobe

•

S SVETILKO POIŠČI PEDMET
V igralnici naredimo temnejši prostor (kotiček zagradimo z zaveso) in vanj
postavimo škatle, igrače, krpe … Vzgojiteljica posameznemu otroku naroči
kaj naj prinese iz kotička. Otrok s svetilko poišče ta predmet in ga prinese.
Predmete poskusi poiskati tudi brez svetilke.
POGOVOR: Ali lahko tudi brez svetilke v temi poiščeš predmet? Kako? Kaj
je lažje?
NAMEN DEJAVNOSTI: ozavestiti pomen svetlobe

•

KAJ SE SKRIVA V ŠKATLI S TEMNO ZAVESO?
Škatlo postavimo tako, da jo obrnemo na rob, odprtina je obrnjena proti nam.
Vanjo damo majhne igračke. Škatlo pokrijemo z zaveso. Otrok pokuka pod
zaveso in poskuša ugotoviti, kaj se skriva v škatli. Če ne ugotovi, si lahko
pomaga s svetilko.
POGOVOR: Kaj vse je v škatli? Kako si prepoznal predmete?
NAMEN DEJAVNOSTI: ozavestiti pomen svetlobe
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•

LUTKOVNA PREDSTAVA
Zgodba o metulju. Predstava s senčnimi lutkami.
Nekoč je na nekem travniku živel majhen metulj. Travnik je bil majhen, kot
je bil majhen metulj, vendar poln pisanih cvetic. Metuljček je letal od ene do
druge, na njih posedal in se zibal v vetru. Sončil si je krila, če pa je deževalo,
se je skril pod cvet in takrat največkrat tudi zaspal. Ampak ta metuljček je bil
čisto sam. Nikogar na tem travniku ni našel, da bi se lahko pogovarjal z njim.
Mravljice so ves dan delale in niso imele časa zanj, čriček je bil prezaposlen s
svojim prepevanjem, deževnik pa je vedno smuknil v zemljo, ko je metuljček
priletel mimo. Metuljček je bil tako sam in tako zelo si je želel družbe.
Nekega dne, se je odločil, da odide do drugega travnika in si tam poišče
družbo. Prileti ob rob travnika. Moral bi v temen gozd. Ni ga poznal in strah
ga je bilo. Zato je odletel na drugo stran travnika. Tam pa je bil velik potok.
Ker so bila metuljčkova krila majhna, so se hitro utrudila in metuljček ni bil
prepričan, da bo potok lahko preletel. Zato je ostal kar na svojem majhnem
travniku s svojimi cveticami. Nekega dne, je mimo tega majhnega travnika
priletel velik pisan metulj. Majhen metuljček ga je poklical k sebi. Povedal
mu je, da je sam in da si želi družbe. Velik metulj, se je igral z njim, proti
večeru pa se je odpravil domov. Metuljček bi rad šel z njim, ampak potrebno
je bilo preleteti potok, tega pa ni bil sposoben. Metulj s sosednjega travnika
mu je obljubil, da pride tudi jutri. Tako je metulj prihajal vsak dan in sta se
igrala. Pripovedoval mu je zgodbe iz sosednjega travnika. Majhen metuljček
je bil vesel družbe. Želel pa si je, da bi lahko preletel potok in nekega dne
odšel z velikim metuljem na velik travnik. Dnevi so minevali en za drugim.
Majhen metuljček pa je rastel in rastel. Njegova krila so postajala vedno
večja. Tako sta se nekega dne oba metulja podala čez potok in priletela na
velik travnik, poln pisanih metuljev. Sedaj je imel metulj z majhnega travnika
prijatelje, ki so vsak dan preleteli potok in posedali na cveticah na majhnem
travniku.
POGOVOR: Koliko metuljev je nastopalo v zgodbi? Kaj se je zgodilo z
majhnim metuljem?
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NAMEN DEJAVNOSTI: ustvarjati sence in spoznavati lastnosti senc, ki
nastanejo zaradi umetnega vira svetlobe

•

ČIGAVA JE SENCA?
Pripravimo belo prosojno platno za zaslon, za njim pa postavimo grafoskop.
Različne predmete postavljamo pred vir svetlobe, tako da se na zaslonu vidi
njegova senca. Otroci sedijo pred zaslonom, tako da vidijo samo sence.
Otroci ugotavljajo kateri predmet daje takšno senco.
POGOVOR: Kateri predmet daje takšno senco? Po čem si ga prepoznal?
NAMEN DEJAVNOSTI: spoznati lastnosti senc, ki nastanejo zaradi
umetnega vira svetlobe

•

IGRE S SENCO
Otrok s ploskimi lutkami pred grafoskopom ustvarja senco na platnenem
zaslonu.
POGOVOR: Kako narediš majhnega metulja? Kako narediš velikega
metulja?
NAMEN DEJAVNOSTI: spoznati lastnosti senc, ki nastanejo zaradi
umetnega vira svetlobe

•

OBRIŠI SENCO
Otrok drži svetilko pred drugim otrokom, ki čepi. Senco otroka obrišemo na
plakatu.
POGOVOR: Kam pade senca? Kakšna je? Kaj vse vidimo v senci?
NAMEN DEJAVNOSTI: spoznati lastnosti senc, ki nastanejo zaradi
umetnega vira svetlobe

•

SAMO EN PREDMET IN ŠTIRI SENCE
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Na tla postavimo predmet/kip in na štiri strani postavimo otroke, ki s svetilko
svetijo v kip. Svetilke prižigamo posamič, eno za drugo.
POGOVOR: Ali vse svetilke povzročajo sence v isto smer? Kaj bi se zgodilo,
če bi prižgali dve hkrati? Tri? Štiri? Koliko je senc? Koliko je svetilk? Kje so
sence? Katera senca je od katere svetilke?
NAMEN DEJAVNOSTI: spoznati lastnosti senc, ki nastanejo zaradi večjega
števila virov umetne svetlobe

III.EMPIRIČNI DEL
1.%1OPREDELITEV PROBLEMA
V empiričnem delu sem na podlagi podatkov, ki sem jih zbrala s pomočjo
anketnega vprašalnika, ugotovila, koliko otroci vedo o svetlobi in senci, koliko so že
slišali o tej temi, kaj vse sveti, ali prepoznajo svojo senco in senco prijatelja ter kako
jo narišejo. Zanimalo me je tudi, ali se spremeni mnenje otrok po dejavnostih v zvezi
s svetlobo in senco ter ali je ta tema sploh primerna za otroke v predšolskem obdobju
in na kakšen način jo lahko predstavimo.
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1. CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Cilj diplomske naloge je poglobiti znanja s področja svetlobe in sence ter
ugotoviti, koliko različno stari predšolski otroci že vedo o svetlobi in senci ter na
podlagi tega sestaviti dejavnosti s tega področja ter jih realizirati v vrtcu in nato
ponovno preveriti otroške predstave.

Raziskovalna vprašanja:
–

Ali otroci vedo, kateri predmeti oddajajo svetlobo?

–

Ali otroci drugega starostnega obdobja vedo, da je za življenje nujno
potrebna svetloba?

–

Ali otroci drugega starostnega obdobja vedo, da svetlobo zaznavamo s
čutilom za vid?

–

Ali otroci vedo, v katerih okoliščinah vidimo senco?

–

Ali otroci vedo, kaj je senca?

–

Ali otroci vedo, da so sence različnih predmetov različne?

–

Ali otroci drugega starostnega obdobja vedo, kakšna je njihova senca?

–

Ali otroci drugega starostnega obdobja vedo, da ima en predmet lahko več
senc?

3. RAZISKOVALNE HIPOTEZE
–

Večina otrok pozna vsaj nekaj predmetov, ki oddajajo svetlobo.

–

Večina otrok drugega starostnega obdobja ve, da je za življenje nujno
potrebna svetloba.

–

Velika večina otrok drugega starostnega obdobja ve, da svetlobo zaznavamo s
čutilom za vid.

–

Nekaj otrok ve, da sence nastanejo ob sončnem vremenu.

–

Večina otrok pozna senco.

–

Večina otrok ve, da so sence različnih predmetov različne.

–

Nekaj otrok drugega starostnega obdobja ve, kakšna je njihova senca.

–

Večina otrok drugega starostnega obdobja ne ve, da ima en predmet lahko
več senc.
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3. METODA RAZISKOVANJA
Raziskavo kot ključni del drugega dela diplomske naloge sem izvedla z
deskriptivno kavzalno-neeksperimentalno metodo.

4. VZOREC
Uporabila sem neslučajnostni, priložnostni vzorec. V raziskavo sem vključila štiri
različne vrtce in s tem zajela 56 otrok različnih vrtcev iz različnih krajev Slovenije.
(Vrtec Ledina, Ljubljana; Vrtec Najdihojca, Enota: Biba, Ljubljana; Vrtec Pobrežje,
Maribor; OŠ Vitanje, Enota: Vrtec, Vitanje) - dve skupini (28 otrok) prvega
starostnega obdobja ter dve skupini (28 otrok) drugega starostnega obdobja. Ankete
sem začela izvajati v novembru 2010 in končala z marcem 2011. Pripravila sem dva
različna anketna vprašalnika. Prvi je bil namenjen otrokom do tretjega leta starosti,
drugi pa otrokom od tretjega do šestega leta starosti. Anketni vprašalnik sem osebno
dostavila posamezni vzgojiteljici in izpolnjenega prav tako osebno prevzela.
Vzgojiteljice so otrokom v svoji skupini postavile vprašanja iz anketnega vprašalnika
in označile odgovore, ki jih je podal otrok. Vzgojiteljice otrokom niso pomagale pri
odgovorih, ampak so izključno samo zastavljale vprašanja in beležile njihove
odgovore.

5. OPIS INŠTRUMENTA
Za zbiranje podatkov sem uporabila nestandardizirana anketna vprašalnika, ki so
ga izpolnile vzgojiteljice tako, kot so odgovarjali otroci različnih vrtcev iz Slovenije.
Pri sestavi anketnih vprašalnikov mi je pomagala mentorica diplomske naloge, mag.
Ana Gostinčar - Blagotinšek.
V anketnem vprašalniku za otroke do tretjega leta starosti sem otrokom v anketi
zastavila 5 vprašanj zaprtega tipa. Na prvo vprašanje so otroci odgovarjali s pomočjo
predmetov, ki sem jih postavila na mizo. Na drugo vprašanje pa so lahko odgovorili
samo ob sončnem vremenu ali ob točkastem svetilu. Vzgojiteljice sem na to
opozorila pred začetkom izvajanja ankete. Na tri vprašanja so otroci odgovorili s
pomočjo slik, ki sem jih sama narisala. Na vsako vprašanje so otroci odgovarjali
dvakrat v razmiku enega meseca.
V anketnem vprašalniku za otroke od tretjega do šestega leta starosti pa sem otrokom
preko ankete zastavila devet vprašanj, od katerih so tri vprašanja odprtega tipa, pet
zaprtega tipa in eno vprašanje kombiniranega tipa. Eno vprašanje odprtega tipa je, da
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otrok nariše svojo senco. Tukaj sem želela izvedeti kakšne predstave že imajo otroci
o senci. Na sedem vprašanj so otroci odgovorili s pomočjo slik. Na vsako vprašanje
so otroci odgovarjali dvakrat v razmiku enega meseca.

6. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV
Najprej sem si zastavila vprašanje, kaj pravzaprav želim izvedeti od otrok. Na
podlagi tega sem oblikovala vprašanja primerne za otroke različnih starostnih skupin.
Sestavila sem dva vprašalnika.
Prvi vprašalnik je namenjen otrokom do tretjega leta starosti. Ker ti otroci ne
znajo pisati, risati in se slabo govorno izražajo, je bilo potrebno vprašalnik sestaviti
tako, da vzgojiteljica postavi vprašanje s pomočjo slik oz. otrok odgovarja na
vprašanja o konkretnih primerih. S pomočjo mentorice sem oblikovala celoten
vprašalnik, ki sem ga predala vzgojiteljici iz vrtca Najdihojca, enota Biba, sama pa
sem izvedla vprašalnik v vrtcu Ledina. V vrtcu Ledina sem izvajala tudi dejavnosti
na temo svetlobe in sence v skupini otrok, starih od dveh do treh let.
Drugi vprašalnik je namenjen otrokom od tretjega do šestega leta starosti.
Tudi ti otroci še ne znajo pisati, znajo pa že risati in govor je veliko bolj razvit kot v
nižji starostni skupini. Tako sem za to starostno skupino dodala vprašanja, na katera
so otroci odgovarjali v stavkih. Pri tretjem vprašanju pa so otroci narisali svojo
senco. Tudi zbranost otrok je daljša, zato sem lahko sestavila daljši vprašalnik.
Vprašalnik sem predala vzgojiteljici vrtca Pobrežje, sama pa sem vprašalnik izvajala
v vrtcu Vitanje. V vitanjskem vrtcu sem izvajala tudi dejavnosti otrok, starih od tri
do šest let. Vprašanja so bila urejena po težavnosti, od preprostejših do bolj
zapletenih.
Vprašalnik je bil skrbno prilagojen starosti otrok, ki jim je bil namenjen,
vprašanja so bila kratka in jasna. Poleg vprašanj za otroke pa sem pripravila tudi
kratka navodila za vzgojiteljice, da niso imele težav pri označevanju otrokovih
odgovorov. Vprašalnika sta priložena k diplomski nalogi v prilogah 2 in 3. Slike, ki
sem jih potrebovala za izvajanje anketnega vprašalnika, so priložene k diplomski
nalogi v prilogah 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10.
Po preizkusu sem opravila še kratek intervju z vzgojiteljicami, ki so
zastavljale vprašanja otrokom in se z njimi pogovorila o tem, kakšno je njihovo
mnenje o primernosti vprašalnikov. Pri tem sem posebej nadzirala (preverila) tudi
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trajanje izpolnjevanja vprašalnika. Odgovarjanje v prvi starostni skupini je trajalo
približno 5 minut, v drugi starostni skupini pa približno 10 minut. Anketne
vprašalnike je predhodno pregledala in odobrila tudi ravnateljica vrtca na sedežu
vrtca. Ta je tudi razdelila vprašalnike vzgojiteljicam, ki so anketirale otroke.
Ankete so bile izvedene v naslednjih vrtcih v Sloveniji:

•

Vrtec Ledina, Ljubljana

•

Vrtec Najdihojca; enota - Biba, Ljubljana

•

Vrtec Pobrežje, Maribor

•

OŠ Vitanje; enota - Vrtec, Vitanje

3. OPIS OBDELAVE PODATKOV
Podatke sem obdelala s pomočjo Microsoft Office Excel. Rezultate sem prikazala
in uredila v obliki frekvenčnih tabel, kjer sem izračunala predvsem frekvence (v
tabeli označene s črko f) in odstotke (v tabeli označene z f%). Pri posameznih
primerih pa sem računala glede na zastavljeno vprašanje. Podatke sem prikazala v
obliki tabel ter grafičnih prikazov (navadni tortni grafični prikaz in stolpčni grafični
prikaz).
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
4.1 ANALIZA DEJAVNOSTI IN OBDELAVA PODATKOV
OTROK PRVE STAROSTNE SKUPINE
V vrtcu Ledina se letos poglobljeno ukvarjajo s temo LUTKE. Vsak mesec
otroci s pomočjo vzgojiteljice ob različnih pravljicah naredijo lutke iz različnih
materialov. V mesecu januarju je bila v letnem delovnem načrtu pravljica Trije
snežaki in izdelava senčnih lutk, kar je bila dobra povezava s temo moje
diplomske naloge. Dejavnosti, ki sem jih pripravila, so napisane v zgornjih
pripravah. Poleg teh je vzgojiteljica še sama spodbujala otroke pri opazovanju,
igri in pogovoru o svetlobi in senci.

9.1.1 ANALIZA ANKETE
Anketa, ki sem jo izvajala z otroki, je v prilogi 2. Z vsakim otrokom sem
individualno izvedla anketo. Izvajala sem jo v dopoldanskem času, ker je takrat
še bilo dovolj temno, da smo lahko naredili senco otroka (s svetilko, ker takrat
ni bilo sončnega vremena). Med otroki sem opazila velike razlike v poznavanju
področja svetlobe in sence. Predvsem je bila opazna razlika med otroki
različnih starosti. Otroci, ki so bili stari skoraj tri leta, so že dobro prepoznavali
senco in kaj sveti. Medtem pa otroci, ki so bili stari okoli dveh let, niti niso
poznali pojma svetloba. Tako so pri anketah odgovarjali vse pritrdilno ali vse
nikalno.

1. Na mizi so različni predmeti. Poišči tiste, ki svetijo.
(obkroži predmete, ki jih je otrok izbral)
baterija,
namizna svetilka,
igrača, svinčnik,
žoga

plišasta igrača,
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Pri prvem vprašanju jim je največ težav povzročala svetleča igrača.
Kljub temu, da sem jo prižgala, niso vedeli ali sveti ali ne sveti. Naslednja težava
je bila sveča. Tudi za njo niso bili prepričani ali sveti ali ne sveti. Skoraj vsi pa
so vedeli, da baterija in namizna svetilka svetita.

•

Ali otroci vedo, kateri predmeti oddajajo svetlobo?

Ozaveščenost oz. seznanjenost otrok o področju svetlobe je najprej odvisna od
izkušenj, ki jih imajo, zato me je najprej zanimalo, kaj pravzaprav o tem že vedo. V
tabeli št. 1 so zbrani vsi odgovori otrok. Grafični prikaz 1 pa prikazuje koliko otrok
prve starostne skupine ve, kateri predmeti svetijo in kateri ne.

Tabela 1: Kateri predmeti svetijo?

baterijska svetilka
namizna svetilka
plišasta igrača
sveča
svetleča igrača
svinčnik
žoga

odg. pred dejavnostmi
sveti
ne sveti
f
f%
f
f%
26
93
2
7
27
96
1
4
4
14
24
86
22
79
6
21
14
50
14
50
5
18
23
82
5
18
23
82

odg. po dejavnostih
sveti
ne sveti
f
f%
f
f%
28 100
0
0
28 100
0
0
4
14
24 86
24
86
4
14
17
61
11 39
3
11
25 89
4
14
24 86

skupaj
f
f%
28 100
28 100
28 100
28 100
28 100
28 100
28 100

Grafični prikaz 1: Kateri predmeti svetijo?

Iz prikaza lahko razberemo, da otroci kar dobro prepoznajo stvari, ki svetijo.
Razvidno je tudi, da baterijsko svetilko in namizno svetilko lažje prepoznajo kot
predmet, ki sveti, kot svečo in svetlečo igračo. Vidimo, da so drugi odgovori še bolj
točni kot prvi. Pri odgovorih po dejavnosti so se vsi otroci odločili, da baterijska
svetilka in namizna svetilka svetita.
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1. Poišči senco. Najdeš tudi svojo senco? Kaj pa mojo?
V igralnici se morajo videti sence (ali od sonca, ki sveti skozi okno ali od
umetne svetlobe ene žarnice).
(S križcem označi ali je otrok našel senco ali je ni)
Pri drugem vprašanju smo prostor zatemnili, prižgala pa sem namizno
svetilko tako, da smo na steni videli senco otroka in mene. Otrok je na steni
poiskal senco.

•

Ali otroci vedo, kaj je senca?

Tabela 2: Iskanje senc.

senca
otrokova senca
vzgojiteljičina senca

odg. pred dejavnostmi
DA
NE
f
f%
f
f%
15
54
13
46
10
36
18
64
7
25
21
75

odg. po dejavnostih
DA
NE
f
f%
f
f%
20
71
8
29
15
54
13 46
13
46
15 54

skupaj
f
f%
28 100
28 100
28 100

Grafični prikaz 2: Iskanje senc.

Graf prikazuje kako otroci prvega starostnega obdobja že prepoznavajo
senco. Iz grafa lahko razberemo, da malo več kot polovica otrok že pri odgovoru
pred dejavnostmi zna pokazati senco predmetov. Po dejavnostih pa je ta odstotek
otrok narasel na nekaj več kot 70%. Najmanj otroci prepoznajo senco drugega. Tako
pri prvih, kot pri drugih odgovorih. Le 25% otrok je pri prvem odgovoru znalo
pokazati senco vzgojiteljice, pri odgovoru po dejavnostih pa že skoraj polovica.

1. Na sličici poišči predmete, ki imajo narisano senco.
(S križcem označi ali je otrok na sličici zaznal senco predmeta ali ne )
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Tabela 3: Iskanje predmetov, ki imajo narisano senco.

kemični svinčnik
smreka
snežak
plastenka z vodo
žoga

odg. pred dejavnostmi
ima
nima
f
f%
f
f%
13
46
15
54
20
71
8
29
21
75
7
25
11
39
17
60
19
68
8
29

odg. po dejavnostih
ima
nima
f
f%
f
f%
10
36
18 64
25
89
3
11
25
89
3
11
10
36
18 64
25
89
3
11

skupaj
f
f%
28 100
28 100
28 100
28 100
28 100

Grafični prikaz 3: Iskanje senc.

V tabeli so izračunani odstotki, koliko otrok je mnenja, da je na sličicah
narisana oz. ni narisana senca. Iz prikaza lahko razberemo, da je 46% otrok pred
dejavnostmi mnenja, da ima kemični svinčnik narisano senco. 71% otrok je bilo pred
izvajanjem dejavnosti mnenja, da smreka na sliki ima senco in kar 89% po izvajanju
dejavnosti. Za snežaka se je odločilo 75% otrok pred dejavnostmi, po dejavnostih pa
89%. Plastenka z vodo nima narisane sence. Pred dejavnostmi je bilo 60% otrok
mnenja, da plastenka nima sence, po dejavnostih pa se je za to, da plastenka nima
sence odločilo 64% otrok. Da ima žoga senco, se je pred dejavnostmi odločilo 68%
otrok, po dejavnostih pa 89% otrok. Prepoznavanje sence in njene odsotnosti se je v
celoti izboljšalo.
2. Sence so se pomešale. Poišči predmetu pravo senco.
(S križcem v polju označi ali je otrok pravilno poiskal senco ali ne.)
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Četrto vprašanje jim je že povzročalo več težav. Kar nekaj otrok je
pomešalo sence in predmete med sabo. Najlažje jim je bilo najti senco punčke.

•

Ali otroci vedo, da so sence različnih predmetov različne?

Otrokom prvega starostnega obdobja sem podala nalogo, da poiščejo predmetu
pravo senco. Zanimalo me je, ali bodo otroci povezali predmet s pravo senco ali ne.
Tabela 4: Iskanje parov.

jabolko
hiša
hruška
punčka

odg. pred dejavnostmi
pravilno
napačno
f
f%
f
f%
13
46
15
54
15
54
13
46
13
46
15
54
18
64
9
32

odg. po dejavnostih
pravilno napačno
f
f%
f
f%
23
82
5
18
21
75
7
25
22
79
6
21
22
79
6
21

skupaj
f
f%
28 100
28 100
28 100
28 100

Grafični prikaz 4: Iskanje parov.

Otroci prvega starostnega obdobja so tudi na to vprašanje odgovarjali dvakrat.
Ko so odgovarjali prvikrat, je bilo kar nekaj njihovih parov napačnih. Največ
napačnih odgovorov je bilo pri iskanju sence jabolka in iskanju sence hruške.
Najlažje pa so poiskali senco punčke. Pri drugem odgovoru pa je tudi do deset otrok
več pravilno poiskalo pare predmetu. Pri vseh predmetih je bilo najdenih več
pravilnih odgovorov pri odgovarjanju po dejavnostih.

1. Izberi sličico, ki kaže ob katerem vremenu vidimo senco.
(obkroži kar je izbral otrok)
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Tudi pri petem vprašanju sem bila presenečena nad odgovori otrok. Skoraj
polovica se je odločila, da ob oblačnem vremenu vidimo senco. Ko sem malo
razmišljala zakaj je tako, sem ugotovila, da so otroci bolj kot poslušali
vprašanje verjetno gledali sliki, na kateri je bilo narisano rumeno Sonce in siv
oblak. Ker si senco predstavljamo sive barve, so, po mojem mnenju, to povezali
med sabo.

•

Ali otroci vedo, v katerih okoliščinah vidimo senco?

Otroke sem povprašala v kakšnem vremenu vidimo senco. Za pomoč pri
odgovarjanju so imeli sliko sonca in oblaka, tako so lahko izbirali med sličicama.

Tabela 5: Ob katerem vremenu vidimo senco?

sončno
oblačno

odg. pred dejavnostmi
f
f%
17
61
11
39

odg. po dejavnostih
f
f%
26
93
2
7

skupaj
f
f%
28
100
28
100

Grafični prikaz 5: Ob katerem vremenu vidimo senco?

61% otrok prvega starostnega obdobja, je pri odgovorih pred dejavnostjo bilo
mnenja, da vidimo senco takrat kadar je sonce. Pri odgovorih po dejavnostih, je bilo
že 93% otrok mnenja, da senco vidimo ob sončnem vremenu.
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9.1.2 ANALIZA DEJAVNOSTI
Kot sem že omenila, so dejavnosti s svetlobo in senco potekale cel mesec,
vsak teden nekaj dejavnosti. Začeli smo s spoznavanjem pravljice Trije snežaki.
Iz obročev in različnih krogov so snežaka tudi sestavili, nato pa so se začele igre
s svetlobo in s senco. (Slika 8)

Slika 8: Spoznavanje oblike snežaka.

Starši so v vrtec prinesli svetilke, tako je vsak otrok imel svojo. Najprej so se z
njimi igrali, jih prižigali, ugašali, približevali steni in oddaljevali. (Slika 9)
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Slika 9: S svetilko ustvarim senco.
Potem so kotiček zatemnili, tako da je bilo v njem temno, da brez luči nisi našel
predmetov. En otrok je šel za zaveso s prižgano baterijsko svetilko ter poiskal
predmet, ki so mu ga naročili. (Slika 10) Otroci so komaj čakali, da so prišli na
vrsto in so tudi oni iskali predmete. Pri iskanju niso imeli težav. Potem so se
pogovarjali, kako bi bilo, če ne bi imeli svetilk. Vedeli so, da ne bi nič videli, niso
pa vedeli, če bi lahko predmete poiskali. Zato so poskusili.

Slika 10: Otroci s svetilko iščejo predmete.
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Pri dejavnostih iskanja predmetov v pokriti škatli s svetilko, otroci niso
imeli nobenih težav in igra jim je bila zanimiva. (Slika 11) Opazila sem, da so
jim igre s svetilko zelo všeč.

Slika 11: S svetilko išče predmete v škatli.
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V sončnem vremenu so šli na sprehod ali na igrišče. Tam so opazovali kje
je sonce in kje so sence. Opazovali so obliko sence, iskali so svojo senco, si
pomahali in ugotavljali, kaj se zgodi s senco, če se postavijo v senco drevesa ali
hiše. Opazili so, da se premika tudi senca, če se oni premikajo. Našli so sence
vseh otrok in ugotovili, da so sence med seboj različne, tako kot smo različni
tudi mi. Otroci so sence z zanimanjem opazovali, si pomahali, iskali svojo senco
in jo spreminjali. Ko so nekega dne prišli nazaj v igralnico, je eden od otrok
dejal: »Poglej, tudi v igralnici imam senco, ker sije sonček. Če ni sončka, ni
sence.« Ob sončnem vremenu, so opazovali in gradili so sence s kocami tudi v
igralnici. (Slika 12)

Slika 12: Otroci na soncu delajo sence.

Postavitvi platna in grafoskopa za platno sta bili za otroke nekaj novega in
zanimivega. Na platnu so zagledali senco žoge. Na vprašanje: »Čigava je
senca?« so skupaj odgovorili, da od žoge. Tako so odgovarjali tudi za ostale
predmete. Na začetku so bili predmeti preprostejši, da je bilo lahko razbrati
predmet iz senc, proti koncu pa so bili predmeti težje razpoznavni in takrat so
odgovarjali bolj posamezniki. Za platno je prišlo tudi nekaj otrok. (Slika 13)
Tisti, ki so ostali pred platnom so ugotavljali, čigava je senca. To jim je že
povzročalo večje težave, kot prepoznavanje sence predmetov.
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Slika 13: Čigava je senca.
Ko so se otroci navadili na platno, in ko so pravljico o treh snežakih že
dobro poznali, je prišla na vrsto tudi lutkovna predstava s senčnimi lutkami.
Snežaki so se med sabo ločili po različnih klobukih, kar so otroci že poznali.
Otroci so predstavo gledali večkrat in vsakič jim je bila zanimiva.
Otroci so imeli možnost, da so lahko s pomočjo vzgojiteljice izdelali svojega
snežaka. Tako so lahko s svojim snežakom tudi delali sence in se z njimi igrali.
Po mesecu dni dejavnosti, sem ponovno izvedla ankete. Tokrat so potekale
veliko hitreje in otrokom je bilo lažje odgovarjati. Tudi rezultati so bili veliko
boljši. Še vedno je bilo nekaj otrok, ki niso prepoznali svoje sence ali sence
vzgojitelja. Ti otroci so bili stari eno leto oz. leto in pol. Vsi otroci so vedeli, da
sence vidimo ob sončnem vremenu in velika večina otrok je pravilno poiskala
senco predmetu. Opazila sem velik napredek s tega področja. Ne samo pri
rezultatih ankete, ampak je bilo opaziti napredek tudi pri razmišljanju otrok.
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9.2

ANALIZA DEJAVNOSTI IN OBDELAVA PODATKOV
OTROK DRUGE STAROSTNE SKUPINE

V vrtec Vitanje sem prišla za en teden. Ker sem tukaj več let opravljala
prakso, so me nekateri otroci že poznali, kar je olajšalo moje delo. V tem tednu
sem izvajala dejavnosti na temo svetlobe in sence. Že v enem tednu se je videl
napredek otrok. Verjamem, da bi bil napredek še večji, igra bolj poglobljena in
zanimanje za temo svetlobe in sence še večje, če bi imela možnost izvajanja
dejavnosti cel mesec. Tako so bile dejavnosti strnjene, kar se je poznalo pri
koncentraciji otrok. Na začetku dneva so bili zelo zainteresirani in vse so želeli
večkrat poskusiti. Pri zadnjih dejavnostih pa je koncentracija padla in od teh
dejavnosti so odnesli bolj malo.

9.2.1 ANALIZA ANKETE
Anketa, ki sem jo izvajala z otroki druge starostne skupine, je v prilogi 3. Z
vsakim otrokom sem individualno izvedla anketo. Izvajala sem jo v
dopoldanskem času. Med otroki sem opazila velike razlike v poznavanju
področja svetlobe in sence. Predvsem je bila opazna razlika med otroki
različnih starosti. Otroci, ki so bili stari skoraj šest let, so že dobro prepoznavali
senco in kaj sveti. Medtem pa otroci, ki so bili stari okoli treh let, niti niso
poznali pojma svetloba in senca. Tako so pri anketah odgovarjali vse pritrdilno
ali vse nikalno. Zopet sem najprej opravila ankete. Otroci so z zanimanjem brskali
po slikicah, iskali pravilne odgovore in risali svoje sence. Bila sem presenečena, da
jim je to bilo tako všeč in so želeli večkrat ponoviti.

1. Na listkih so narisani tudi predmeti, ki svetijo. Poišči jih.
(Pobarvaj, kar je izbral otrok)
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baterijska svetilka,

kresnička (žuželka),

namizna svetilka,

ogenj, semafor,

kapljica,

kresnička (za pešce),

prstan,

ključ,

polž, roža, snežinka,

luč, luči od avta, luč na kolesu,

sonce, sveča,
lupa,

svinčnik,

vžigalica, zvezda, drevo,

metla,

ogledalo,

okno,

žoga

Pri prvem vprašanju so otroci odgovarjali zelo različno. Vsi so vedeli, da
sveti luč, baterijska svetilka, namizna svetilka, ogenj, sonce in zvezda. Veliko jih je
sem še uvrstilo luči od avta, luč na kolesu, semafor, svečo in vžigalico. Le nekaj
otrok pa se je odločilo še za kresničko (žuželko). Polovica otrok meni, da prstan in
kresnička za pešce tudi sveti. Trije otroci, pa so se odločili, da sveti tudi ogledalo,
okno, ključ in lupa.

•

Ali otroci vedo, kateri predmeti oddajajo svetlobo?

Ozaveščenost oz. seznanjenost otrok o področju svetlobe je najprej odvisna od
izkušenj, ki so si jih nabrali že od doma, zato me je najprej zanimalo, kaj pravzaprav
o tem že vedo. Tabela št. 6 prikazuje koliko otrok druge starostne skupine ve, kateri
predmeti svetijo in kateri ne.

Tabela 6: Kateri predmeti svetijo?
odg. pred dejavnostmi
sveti
ne sveti
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odg. po dejavnostih
sveti
ne sveti

Skupaj

Vivod, J. (2011). Obravnava svetlobe in sence v predšolskem obdobju.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

baterijska svetilka
kresnička
luč
luči od avtomobila
luč na kolesu
namizna svetilka
ogenj
semafor
sonce
sveča
vžigalica
zvezda
drevo
kapljica
ključ
odsevnik za pešce
lupa
metla
ogledalo
okno
prstan
polž
roža
snežinka
svinčnik
žoga

f
26
16
27
24
23
26
28
23
26
25
25
27
0
0
3
13
3
1
9
3
18
0
2
1
0
0

f%
93
57
96
86
82
93
100
82
93
89
89
96
0
0
11
46
11
4
32
11
64
0
7
4
0
0

f
2
12
1
4
5
2
0
5
2
3
3
1
28
28
25
15
25
27
19
25
10
28
26
27
28
28

f%
7
43
4
14
18
7
0
18
7
11
11
4
100
100
89
54
89
96
68
89
36
100
93
96
100
100

f
26
20
27
25
23
26
28
24
27
25
25
27
0
1
1
9
3
0
5
2
10
0
1
1
0
0

f%
93
71
96
89
82
93
100
86
96
89
89
96
0
4
4
32
11
0
18
7
36
0
4
4
0
0

f
2
8
1
3
5
2
0
4
1
3
3
1
28
27
27
19
25
28
23
26
18
28
27
27
28
28

f%
7
29
4
11
18
7
0
14
4
11
11
4
100
96
96
68
89
100
82
93
64
100
96
96
100
100

f
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Grafični prikaz št. 6a in 6b prikazujeta odgovore otrok druge starostne skupine,
na vprašanje kateri predmeti svetijo. V grafičnem prikazu št. 6a so predmeti, ki ne
oddajajo svetlobe.

Grafični prikaz 6a: Kateri predmeti svetijo?
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f%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Veliko otrok ima predstavo, da prstan sveti. Kar 64 % otrok je bilo takšnega
mnenja pred izvajanjem dejavnosti. Pri odgovorih po dejavnostih, se je za to, da
prstan sveti, odločilo 36 % otrok. Tudi pri odsevniku za pešce je 46 % otrok pred
dejavnostmi bilo mnenja, da odsevnik sveti, po dejavnostih pa 32% Drevo, polž,
svinčnik in žoga so predmeti, za katere se noben otrok ni odločil, da sveti.

V grafičnem prikazu 6b so predmeti, ki oddajajo svetlobo.

Grafični prikaz 6b: Kateri predmeti svetijo?

Vsi otroci so mnenja, da ogenj sveti. 57 % otrok je pri anketiranju pred
dejavnostmi bilo mnenja, da kresnička (žuželka) sveti. Po dejavnostih se je za to
odločilo 71 % otrok. V večini primerov so otroci prvič in drugič odgovarjali enako.

1. Kam naj postavim rastlino, da bo rasla?
(Na črto napiši kaj je odgovoril otrok)
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Pri drugem vprašanju so bili otroški odgovori zelo izvirni. Podajali so po več
odgovorov. Največkrat so se odločil, da bi rastlino postavili na zemljo, vrt ali na
travo. Zanimiv mi je bil odgovor: »Rastlino bi postavila na sonce in dež.«

•

Ali otroci drugega starostnega obdobja vedo, da je za življenje nujno
potrebna svetloba?

Otokom sem v anketnem vprašalniku postavila vprašanje: »Kam naj postavim
rastlino, da bo rasla?« Želela sem izvedeti, koliko otrok se bo spomnilo na to, da
rastlina za rast potrebuje tudi svetlobo. Otroci so lahko podali več odgovorov.

Tabela 7: Kam naj postavim rastlino, da bo rastla?

na travo
v lonček
na polico
na vrt
na dež
na mizo
na sonce
na zemljo
na balkon

odg. pred dejavnostmi
f
f%
8
29
4
14
4
14
10
36
8
29
1
4
6
21
12
43
0
0

odg. po dejavnostih
f
f%
5
18
2
7
5
18
9
32
5
18
0
0
12
43
7
25
1
4

Grafični prikaz 7: Kam naj postavim rastlino, da bo rastla?
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skupaj
f
f%
28
100
28
100
28
100
28
100
28
100
28
100
28
100
28
100
28
100
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Največ otrok se je pred izvajanjem dejavnosti odločilo, da bi rastlino postavili na
zemljo ali na vrt. Da rastline potrebujejo tudi svetlobo, se je spomnilo le 21 % otrok.
Pri odgovarjanju po dejavnostih je svetlobo navedlo kar 43 % otrok.

1. Nariši svojo senco.
(K anketi priloži risbo, ki jo bo narisal otrok)
V tej skupini otroci niso bili preveč navdušeni nad to nalogo. »Ne znam
narisati,« je bil njihov pogost odgovor. Tako smo se dogovorili, da poskusijo narisati
to, kar si predstavljajo, in da je vse pravilno, kar narišejo.

•

Ali otroci drugega starostnega obdobja vedo, kakšna je njegova senca?

Otroci drugega starostnega obdobja so narisali svojo senco, in sicer dvakrat.
b n Nek ihb zral, d k p o različn se . n v , po čim Dvaajrzličn sm k ob a jem sd . kje c N arisl en k barli v
otroka sta poleg sence narisala sonce. Nek

ih se jr azvd tci sen abo Nk pegv narislo t e čr aio zl rm

o digtal ze no raum c.Rb zelo aj s še o csi barv j i.

trš ejo

Skoraj
ateri
v vseh primerih so v senco narisali
o
s

obraz. Pri ,n zelo Največkrat
nek sli
aterih ,ko razliu so otrh isse
jeo otroci
cise jn ,p
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se
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Pred dejavnostmi je otrok na tej risbi, narisal samo svojo senco. V svojo
senco je narisal tudi obraz. Po dejavnostih, je ponovno narisal svojo senco, vendar
brez obraza.
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Otrok je najprej narisal sebe na spodnjo stran slike, nato pa še svojo senco. Sebe je
narisal barvno, medtem ko je senco risal samo s sivo barvo. Pri risanju pred
dejavnostmi je senco pobarval in narisal tudi obraz. Pri risanju po dejavnostih sence
ni pobarval, ampak je ponovno narisal obraz in senco je risal samo s sivo barvo.
Senco je narisal odmaknjeno od sebe.
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Otrok, ki je risal to risbo, je najprej narisal sebe – zgornji del brez sence. Sebe
je narisal z barvami. Po dejavnostih je narisal še senco, ki se drži otroka, ki ga je
narisal pred dejavnostmi. V senci je narisal obraz. Senco je risal s sivo barvo in je ni
pobarval.
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Otrok je na tej risbi narisal najprej sebe z barvami. Narisal je tudi obraz. Zraven sebe
je narisal še senco sive barve, ki ni pobarvana in je brez obraza. Senca se drži
narisanega otroka za roko. Pri risbi po dejavnostih je narisal zelo podobno. Najprej
barvnega otroka, nato poleg njega sivo senco brez obraza in brez las, ki se otroka drži
za roko.
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Otrok je najprej narisal sebe. Sebe je narisal z barvami, vendar ni barval. Okoli sebe
je prostor zatemnil s sivo barvo. »To je pa moja senca,« je dodal. Risbi po
dejavnostih je narisal zelo podobno.
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.
Otrok, ki je risal to risbo, je najprej narisal sebe – zgornji del risbe brez sence.
Sebe je narisal z barvami. Po dejavnostih je narisal še senco pod otrokom, ki ga je
narisal pred dejavnostmi. Senca se ne drži otroka. V senci je narisal obraz. Senco je
risal s sivo barvo in jo je tudi pobarval.
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Pri risbi pred dejavnostmi je otrok narisal samo svojo senco. Senca je bila
sive barve, narisan je tudi obraz. Zraven so zvezdice, senca pa ni pobarvana. Pri risbi
po dejavnostih je najprej z barvami narisal sebe. Poleg je s sivo barvo narisal še
svojo senco, ki je ni pobarval in se ne drži narisanega otroka. Ko je risal senco, je
zraven komentiral: »Oči in ust se v senci ne vidi, jih ne smem narisati. Kako pa naj
narišem nos, ki se je videl v senci? Ali bo tako dobro?«
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Otrok je na tej risbi, pred dejavnostmi, narisal samo svojo senco. Sence ni
pobarval in ji ni narisal obraza. Po dejavnostih je ponovno narisal svojo senco, tudi
brez obraza.
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Neka deklica je zraven risanja komentirala: »Najprej morem narisati sonček.«
Ko je risala glavo, se je zmotila, zato je zraven še enkrat narisala sebe. Potem je
nadaljevala: »Danes imam modro majčko in na njej rožo. Tudi to morem narisati. In
modre hlače.« To je bila njena senca. Narisala je tudi obraz. Pri risbi po dejavnostih
je ponovno najprej narisala sonček, potem pa ni bila več tako natančna. Z rdečo
barvico je narisala senco in jo tudi pobarvala, z rumeno pa je dodala še oči.

1. Izberi sličico, ki kaže ob katerem vremenu vidimo senco.
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(obkroži kar je izbral otrok)

Večina otrok pri naslednjem vprašanju ni imelo težav z odgovorom. Večini
otrok je jasno, da senco vidimo ob sončnem vremenu. Dva otroka sta se odločila za
oblačno vreme.

•

Ali otroci vedo, v katerih okoliščinah vidimo senco?

Tabela 8: Ob katerem vremenu vidimo senco?

sončno
oblačno

odg. pred dejavnostmi
f
f%
22
79
6
21

odg. po dejavnostih
f
f%
27
96
1
4

skupaj
f
f%
28
100
28
100

Grafični prikaz 8: Ob katerem vremenu vidimo senco?

79% otrok drugega starostnega obdobja je pri odgovorih pred dejavnostjo bilo
mnenja, da vidimo senco, kadar je sonce. Pri odgovorih po dejavnostih je bilo že
96% otrok mnenja, da senco vidimo ob sončnem vremenu.
1. Na sličici poišči predmete, ki imajo narisano senco.
(Če otrok odgovori, da je na sličici ob predmetu senca, v pripravljen prostor
označi s križcem DA. Če odgovori, da sence ni, v pripravljen prostor označi
NE.)
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Priloga št. 6
S tem vprašanjem otroci res niso imeli težav. Vsi so pravilno poiskali sličice,
ki so poleg predmetov imele narisano senco.

•

Ali otroci vedo, kaj je senca?

Tabela 9: Iskanje predmetov, ki imajo narisano senco.

drevo
kemični svinčnik
lonček
muca
plastenka
slon
smreka
snežak
svinčnik
žoga

odg. pred dejavnostmi
ima
nima
f
f%
f
f%
28
100
0
0
1
4
27
96
26
93
2
7
1
4
27
96
1
4
27
96
3
11
25
89
27
96
1
4
28
100
0
0
27
96
1
4
28
100
0
0

odg. po dejavnostih
ima
nima
f
f%
f
f%
28
100
0
0
1
4
27
96
28
100
0
0
1
4
27
96
1
4
27
96
1
4
27
96
27
96
1
4
28
100
0
0
27
96
1
4
28
100
0
0

Grafični prikaz 9: Iskanje predmetov, ki imajo narisano senco.
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skupaj
f
f%
28
100
28
100
28
100
28
100
28
100
28
100
28
100
28
100
28
100
28
100
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V drugem starostnem obdobju so otroci 100 % pravilno ugotovili, da imajo
drevo, snežak in žoga na slikah narisano senco. To je veljalo pri odgovorih pred
dejavnostmi, kot pri odgovorih po dejavnostih. Tudi pri ostalih predmetih so zelo
veliki odstotki pravilnih odgovorov. Najmanjši odstotek je pri sliki slona, ki ni imel
sence in se je zato pri prvem poskusu za pravilen odgovor odločilo 89 % otrok. To
vprašanje bi za to starost lahko izpustila.

1. Sence so se pomešale. Poišči predmetu pravo senco.
(S križcem v polju označi ali je otrok pravilno poiskal senco ali ne.)

Priloga št. 7a
Tabela 10: Iskanje parov.

hiša
hruška
jabolko
lonec
punčka
vaza

odg. pred dejavnostmi
pravilno
napačno
f
f%
f
f%
28
100
0
0
27
96
1
4
27
96
1
4
27
96
1
4
28
100
0
0
28
100
0
0
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odg. po dejavnostih
pravilno
napačno
f
f%
f
f%
28
100
0
0
27
96
1
4
27
96
1
4
27
96
1
4
28
100
0
0
28
100
0
0

skupaj
f
f%
28
100
28
100
28
100
28
100
28
100
28
100
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vedro

27

96

1

4

27

96

1

4

28

Grafični prikaz 10: Iskanje parov.

Vsi otroci drugega starostnega obdobja so pravilno poiskali sence hiši, punčki in
vazi. 96% otrok je našlo par hruški, jabolku, loncu in vedru. Število pravilno
poiskanih senc predmetom je bilo pri odgovorih pred dejavnostmi enako kot pri
odgovorih po dejavnostih.
Iskanje parov jim je bilo všeč in so želeli še večkrat pomešati in pravilno poiskati
pare. To nalogo bi za to starost malo spremenila. Narisala bi več senc kot je
predmetov, sence pa bi se med sabo razlikovale v manjših podrobnostih, kar bi
otroke spodbudilo k večjemu razmišljanju. (Glej prilogo 7b, ki vsebuje tako
spremenjene sličice.)

2. Med sličicami izberi tiste, kjer so sence pravilno narisane
Večkrat ponovite vprašanje: Ali ima ta pravilno senco?
(S križcem v polju označi ali je otrok pravilno izbral sličico ali ne.)

A) Kakšne oblike je senca?
B) Kje je senca?
C) Kaj vse se vidi v senci?
D) Kakšne barve je senca?
E) Kje je senca?
F) Ali sta senci ob sončnem vremenu obrnjeni v isto smer?
G) Katera slika pravilno kaže velikost senc?
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Tabela 11: Iskanje pravilnih sličic.

A
B
C
D
E
F
G

odg. pred dejavnostmi
pravilno
napačno
f
f%
f
f%
27
96
1
4
21
75
7
25
6
21
22
79
23
82
5
18
10
36
18
64
15
54
13
46
21
75
7
25

Grafični prikaz 11: Iskanje pravilnih sličic.
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odg. po dejavnostih
pravilno
napačno
f
f%
f
f%
28
100
0
0
24
86
4
14
15
54
13
46
25
89
3
11
16
57
12
43
19
68
9
32
26
93
2
7

skupaj
f
f%
28
100
28
100
28
100
28
100
28
100
28
100
28
100
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To vprašanje jim je povzročalo več težav. Potrebno je bilo več znanja in izkušenj.
Pri sliki A je bilo potrebno prepoznati obliko sence. To jim ni povzročala težav.
Vedeli so, da mora biti oblika sence enaka obliki predmeta. Pravilno so odgovorili
vsi otroci po dejavnostih. Pri sliki B je bilo 75% odgovorov pravilnih pri odgovorih
pred dejavnostmi. Pri odgovorih po dejavnostih, pa je bilo pravilnih 86% odgovorov.
Proti mojim pričakovanjem so bili rezultati pri sliki C. Pričakovala sem, da otroci v
večini vedo, da se v senci ne vidi obraza, gumbov in podobnih podrobnosti. Kar 79%
otrok se je odločilo za sliko, kjer so tudi v senci narisani gumbi in obraz. Tako je bilo
pred dejavnostmi, po dejavnostih pa je 54% otrok odgovorilo pravilno. Slika D je
spraševala po barvi sence. 82% otrok se je odločilo za enobarvno – sivo senco, 18%
otrok pa je mnenja, da je senca enake barve kot predmet. 54% otrok je bilo mnenja,
da je senca na drugi strani predmeta kot svetilka, po dejavnostih pa se je za to
odločilo 68% otrok. 54% otrok meni, da sta senci ob sončnem vremenu obrnjeni v
enako smer. 75% otrok se je odločilo za to, da sta senci ob sončnem vremenu enako
veliki, če sta tudi predmeta enako velika. Pri teh vprašanjih so nekateri otroci bolj
ugibali odgovore in niso točno vedeli, zakaj so tako odgovorili. Po dejavnostih so bili
njihovi odgovori že bolj natančni. Najmanj pravilnih odgovorov je bilo pri vprašanju
C, največ pravilnih pa pri A.
3. Si to že kje videl? Kje? Ali je mogoče, da ima en predmet več senc? Kdaj se
to zgodi in kako? Kam bi morali dati luči, da nastane takšna senca? Kaj
misliš, v kakšnih okoliščinah se to zgodi?
(Na črto napiši kaj je odgovoril otrok in koliko podvprašanj je potreboval)

Najbolj so me zanimali odgovori otrok na osmo vprašanje. Res nisem imela
občutka, koliko otrok ve za to, da ima lahko en predmet več senc. Ko sem risala slike
za diplomsko nalogo in sem jih pokazala odraslim osebam, so se čudili, da je
mogoče, da ima en predmet več senc. Že odrasli niso poznali pravilnega odgovora.
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Presenetilo me je, da je v vrtcu Vitanje, kjer sem izvajala dejavnosti, osem otrok že
videlo takšno situacijo. Pet otrok je bilo v trenutku prepričano, da je to videlo po
televiziji na nogometni tekmi. Neki otrok je rekel: »Ja. Sem videla. Ko igrajo v
Allianz Areni.« Ni pa vedela, kam bi postavila svetilke. V drugem primeru je otrok
točno vedel tudi to, kam mora postaviti svetilke in koliko jih mora biti. Trije otroci so
rekli, da so to že videli na televiziji, na nogometni tekmi. Trije otroci so malo
premišljevali in odgovorili, da so videli, niso pa vedeli kje. Ostali otroci pa so
odgovorili, da tega še niso videli.

•

Ali otroci drugega starostnega obdobja vedo, da ima en predmet lahko več
senc?

Otrokom drugega starostnega obdobja sem pokazala sliko nogometaša s štirimi
sencami. Zanimalo me je, če so to že kdaj videli, kje so videli in ali vedo koliko
svetilk je potrebnih, da nastanejo štiri sence ter kam jih je potrebno postaviti.

Tabela 12: En predmet, več senc.

DA
NE

odg. pred dejavnostmi
f
f%
8
29
20
71

odg. po dejavnostih
f
f%
15
54
13
46

skupaj
f
f%
28
100
28
100

Grafični prikaz 12: En predmet, več senc.

Ko so otroci odgovarjali pred dejavnostmi, je 29 % otrok videlo, da ima lahko
en predmet več senc. Samo en otrok je vedel koliko luči bi potreboval in kam bi jih
moral postaviti. Ostalih 71% otrok še niso videli, da ima lahko en predmet štiri
sence. Pri odgovorih po dejavnostih se je situacija spremenila. Takrat je kar 54%
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otrok vedelo, da ima lahko en predmet štiri sence. Kar nekaj otrok, ki so po
dejavnostih odgovorili pritrdilno, je tudi vedelo, koliko lučk je potrebnih za toliko
senc, le nekaj posameznikov pa je vedelo, kam jih je potrebno postaviti.

1. S katerim čutilom vidimo svetlobo?
(Na črto napiši kaj je odgovoril otrok)

•

Ali otroci drugega starostnega obdobja vedo, da svetlobo zaznavamo s
čutilom za vid?

Zanimalo me je, če otroci drugega starostnega obdobja vedo, da svetlobo vidimo
z očmi.
Tabela 13: Zaznavanje svetlobe.

z očmi
z roko

odg. pred dejavnostmi
f
f%
27
69
1
4

odg. po dejavnostih
f
f%
28
100
28
0

skupaj
f
f%
28
100
28
100

Grafični prikaz 13: Zaznavanje svetlobe.

Pri odgovorih pred dejavnostmi je en otrok odgovoril, da svetlobo vidimo z roko,
vsi ostali pa so odgovorili, da svetlobo vidimo z očmi. Pri odgovorih po dejavnostih
so bili vsi mnenja, da svetlobo vidimo z očmi.
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ANALIZA DEJAVNOSTI
Naslednji dan smo začeli z dejavnostmi s področja svetlobe in sence. Za uvod
sem s plišastimi igračami zaigrala igrico »Kako so se živali igrale slepe miši.« (Slika
14). Otrokom je bila igrica zelo všeč. Smejali so se in ko sem končala, je bilo videti
razočarane obraze in vprašujoče poglede: »Ali ne bo več?«. Vendar sem opazila, da
bi otroci vse dejavnosti večkrat ponovili, ponovno poskusili in se dlje časa igrali,
dokler so skoncentrirani. Zato mi je bilo še bolj žal, da sem omejena s časom.

Slika 14: Uvodna motivacija z lutkami.
Pri naslednji dejavnosti so se otroci igrali igrico »Uganeš, kdo sem«. (Slika
15) En otrok je imel pokrite oči. Nekajkrat se je zavrtel okoli svoje osi, nato je s
pomočjo stopil do enega izmed preostalih otrok in poskusil ugotoviti, kdo je to.
Nekaterim je to takoj uspelo, največkrat zaradi tega, ker se jim je prestavila maska, ki
so jo imeli čez oči. Nekateri so prepoznali otroka po glasu, ker je kaj govoril ali se je
začel smejati. Nekaj otrok je potrebovalo kar veliko časa, da so ugotovili, koga se
dotikajo. Po tej dejavnosti je sledil še pogovor o tem, kako so se počutili in ali jim je
bilo težko ugotoviti ter kako so ugotovili. Povedali so, da ni bilo enostavno, še
posebej, če niso ničesar videli, in če so bili otroci res tiho.
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Slika 15: Prepoznavanje osebe z dotikom.

Naslednja dejavnost je bila s skrivnostno škatlo. Škatla je imela luknjico,
skozi katero so otroci lahko pogledali, kaj je v njej. (Slika 16) Predmeti se niso
premikali, niso bili težki, videli pa se tudi niso, ker je bilo premalo svetlobe, zato so
otroci odgovorili, da je škatla prazna. Zadnjih pet otrok, je bilo obrnjenih tako, da je
svetloba od sonca prišla skozi luknjico in so opazili, da je nekaj notri. En otrok je
celo ugotovil, da je notri školjka. Potem smo škatlo odprli in videli, kaj vse se je
skrivalo v njej. Otroci so bili presenečeni. Tisti, ki je videl školjko, je navdušeno
razlagal kako jo je videl, ampak da ni bil povsem prepričan, ker jo je zelo slabo videl.
Tako so otroci sami ugotovili, da potrebujemo svetlobo, če hočemo stvari videti.
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Slika 16: Kaj se skriva v škatli?

Ker je bilo zunaj sonce in so se videle sence, smo šli z otroki do ravne
površine iz peska. Najprej so poiskali, na kateri strani je Sonce, potem so poiskali
sence. Pogledali so, če jih imamo vsi. Nato so postavili enako veliki palici. Ugotovili
so, da sta senci tudi enaki, enako dolgi in enako široki. Primerjali so še sence otrok.
Primerjali so senci največjega in najmanjšega otroka. Ugotovili so, da je senca
majhnega otroka krajša, senca velikega otroka pa daljša.
Sledila je igrica »Ujemi senco«. V načrtu sem imela, da senca lovi senco,
vendar sem opazila, da je to za njih preveč novo področje, zato je bolje, da otrok lovi
senco prijatelja. Na začetku je to potekalo zelo počasi, proti koncu pa so se že izurili
in jim je šlo zelo dobro. Vendar je bilo opaziti, da imajo dovolj vodenih dejavnosti in
potrebujejo igro, ki so jo že vajeni in ob kateri ni potrebno razmišljati. Tako smo za
tisti dan zaključili z dejavnostmi o svetlobi in senci.
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Slika 17: Igra - ulovi senco prijatelja.
Z dejavnostmi smo nadaljevali naslednji dan. Zatemnili smo igralnico.
Posebej smo zatemnili še kotiček, kamor so otroci posamič z lučko poskusili najti
predmete. Pri tem niso imeli težav. Poskusili so poiskati predmete tudi brez svetilke.
Igra jim je bila v veselje in zabavo, žal sem jo zopet morala zaradi časovne stiske po
določenem času prekiniti. Sledil je še pogovor o tem, kako je bilo in kaj je bilo lažje.
Potem sem postavila zaslon iz prosojnega belega platna, ki sem ga
osvetljevala z diaprojektorjem. Otroci so sedeli tako, da so vsi videli sence, ki sem
jih ustvarila z različnim predmeti. Takoj so ugotovili, od katerega predmeta je senca.
Potem sem jim zaigrala »Zgodbo o metulju s senčnimi lutkami.« (Slika 18) Nekaj
otrok je prišlo za platno in so se igrali s svetlobo in senco, ostali otroci pa so
opazovali pred platnom. Nato se je en otrok za platnom postavil tako, da so ostali
otroci videli samo njegovo senco. (Slika 19) Poskusili so ugotoviti, kdo je to. Pri tem
niso imeli težav, razen pri treh deklicah, ki so imele zelo podobne postave in lase.
Skupini smo še zamenjali, tako da so prišli na vrsto vsi otroci.
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Slika 18: Senčna predstava - Metulj.

Slika 19: Čigava je senca?
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Zopet smo zatemnili prostor in s svetilko svetili na enega od otrok, tako da se
je na listu papirja pokazala senca tega otroka. Eden od otrok jo je obrisal, kar niti ni
bilo lahko, saj smo svetilko držali, in če se je premaknila svetilka ali otrok, se je
premaknila tudi senca. Zato smo dejavnost z obrisom sence v sončnem vremenu
ponovili na asfaltnem igrišču in smo sence obrisali s kredo. Tako smo lahko obrisali
senco vsakega otroka, ki je to želel. Otroci so se lahko postavili, kakor so želeli in
primerjali sence med seboj.
Dejavnost, ki je zelo dobro uspela in so si jo otroci najbolj zapomnili, je bila s
kipcem, ki smo mu naredili štiri sence. (Slika 19, 20) Poklicala sem štiri otroke in
vsakega postavila na svojo stran. Najprej je vsak otrok s svetilko, ki jo je držal v roki,
naredil senco kipu. Opazovali smo, kje je senca in kje je luč. Nato smo postopno
prižgali vse štiri svetilke in dobili štiri sence.

Slika 20: Opazovanje.

Slika 21: En predmet, tri sence.
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Otroci so se potem še sami igrali po različnih kotičkih. V škatli za zaveso so s
svetilko iskali predmete, na grafoskopu so delali sence, na papir so risali sence.
Z otroki smo tudi preverili, kateri predmeti svetijo. Pripravljene sem imela
predmete, ki so jih otroci videli narisane na slikah pri odgovarjanju na anketo, razen
tistih, ki jih ni bilo možno prinesti v igralnico (sonce, zvezde, kresnička-žuželka,
drevo, polž, snežinka … ). Za nekatere predmete so bili otroci prepričani, da bodisi
svetijo, bodisi ne svetijo. Tem nisem posvečala veliko pozornosti. Za predmete, pri
katerih so bili otroci v dilemi, sem jim nazorno prikazala, kaj je res. V škatlo z
luknjico sem dala delujočo baterijsko svetilko. Tako so otroci videli, da skozi
luknjico opazimo, da svetilka sveti. Vse tiste predmete, za katere so bili v dilemi
(prstan, lupa, kresnička za pešce, ogledalo, ključ), smo posamič dali v škatlo in
opazovali, ali vidimo svetlobo iz luknjice ali ne. Čeprav sem jim to zelo nazorno
pokazala, jim poskusila razložiti in se z njimi pogovorila, je bila ena deklica tudi po
poskusu trdno prepričana, da ključ, odsevnik za pešce, lupa, ogledalo in prstan
svetijo. Pravilen odgovor je seveda, da se svetloba od njih le odbija. Tako je potem
odgovarjala tudi v anketi naslednji dan.
Čeprav je bil čas dejavnosti omejen in otroci niso imeli veliko možnosti za
samostojno igro ter raziskovanje svetlobe in sence, je bil napredek opazen. Najbolj je
bilo to razvidno pri sedmem in osmem vprašanju in pri risanju lastne sence. Po
dejavnostih jim jo je bilo veliko lažje narisati medtem ko so risali, so komentirali: »V
senci se ne vidijo oči. Nos pa se. Kako naj pa tega narišem?« Ali: »Še sončka morem
narisat. Takrat je senca.«
Pri vprašanju, če so že videli štiri sence, so sedaj vsi otroci iz te skupine
odgovorili pritrdilno. Vedeli so tudi, da potrebujemo štiri svetilke, da dobimo štiri
sence, niso pa vsi vedeli, kam jih morajo postaviti.
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I.ZAKLJUČEK
Svetloba, senca, tema je zanimivo področje, za fotografe, fizike, biologe,
otroke. Tudi meni je bilo zanimivo prebirati že napisana znanja o tem področju. Še
posebej zanimivo mi je bilo ugotoviti, koliko otroci o tem že vedo in kaj ter na
kakšen način jim to lahko predstavim.
V teoretičnem delu sem poglobila svoje znanje s področja svetlobe in sence in
pri tem sem spoznala nekaj novih lastnosti in značilnosti. Razjasnila sem si nekatere
pojme in brskanje po knjigah in internetu, mi je bilo v veselje in zabavo. Spoznala
sem, da je svetloba pomembna za veliko pojavov in je pomembna na vseh področjih,
ne samo takrat, ko je temna in si moramo posvetiti ter prižgati luč. Uporablja se tako
v znanstvenih, zdravstvenih, naravoslovnih področjih, pa tudi na duhovnem področju
zelo poudarjajo pomen svetlobe.
Vesela sem, da sem imela možnost tudi sama podati nekaj najosnovnejših
znanj otrokom. Otroci so z zanimanjem opazovali, se vključevali v dejavnosti in se
igrali igre na to temo. Da so preko igre in različnih dejavnosti prišli tudi sami do
znanj, se je pokazalo pri anketi, ko so jo drugič odgovarjali. Odgovori po dejavnostih
so bili namreč dosti bolj pravilni kot tisti, ki sem jih dobila, ko so otroci na vprašanja
odgovarjali pred dejavnostmi.
Otroci prve starostne skupine so dobro prepoznali predmete, ki oddajajo
svetlobo. Večje težave jim je povzročalo iskanje sence vzgojiteljice. Zelo so bile
opazne razlike v starost. Triletni otroci so hitreje in točneje odgovarjali na vprašanja,
kot otroci stari eno leto, kar sem tudi pričakovala.
Otroci druge starostne skupine so imeli bolj raznolike dejavnosti. Tudi tukaj
je bila velika razlika v znanju otrok različnih starostih. Največ pravilnih odgovorov
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je bilo pri iskanju slik, kjer imajo predmeti narisano senco. Naloga »Iskanje parov«
jim ni povzročala težav. Tudi tukaj so bili skoraj vsi odgovori otrok pravilni.
Največje težave jim je povzročalo vprašanje, pri katerem so med sličicami izbirali
tiste, kjer si so sence pravilno narisane. Nekaj otrok me je prijetno presenetilo s
poznavanjem dejstva, da ima en predmet lahko več senc.
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PRILOGE
PRILOGA 1: Prošnja ravnateljem vrtca, kjer sem izvedla raziskavo.
Pozdravljeni,
sem Jelka Vivod, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Pod mentorstvom mag. Ane Gostinčar Blagotinšek pripravljam diplomsko nalogo z
naslovom Obravnava svetlobe in sence v predšolskem obdobju. Za empirični del
sem se odločila, da po različnih vrtcih poizvem koliko otroci že vedo o svetlobi in
senci. Tudi vaš vrtec bi prosila za pomoč in k izpolniti vprašalnika, ki ne razkriva
identitete nikogar od vprašanih. Zagotavljam Vam, da bodo vsi vaši odgovori ostali
zaupni in bodo uporabljeni izključno za namen raziskave. Vprašalnik bom, zaradi
potrebe diplomske naloge, izvajala dvakrat, v razponu enega meseca.
Zanimajo me predvsem otrokova poznavanja svetlobe in sence. Rezultate raziskave bom
obdelala in analizirala v empiričnem delu diplomske naloge z zgoraj omenjenim
naslovom. Če imate kakršnakoli vprašanja, me lahko kontaktirate na elektronskem
naslovu jelkavivod@gmil.com.
Za Vašo pripravljenost k sodelovanju se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem in Vam
želim še veliko uspehov pri Vašem nadaljnjem delu.

Jelka Vivod
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PRILOGA 2:

VPRAŠALNIK za otroke do 3. leta starosti
STAROST:
Ime:
1. Na mizi so različni predmeti. Poišči tiste, ki svetijo.
(obkroži predmete, ki jih je otrok poiskal)
1. baterija,
namizna svetilka,
igrača, svinčnik,
žoga,

plišasta igrača,

sveča,

svetleča

2. baterija,
namizna svetilka,
igrača, svinčnik,
žoga,

plišasta igrača,

sveča,

svetleča

2. Poišči senco. Najdeš tudi svojo senco? Kaj pa mojo?
V igralnici se morajo videti sence (ali od sonca, ki sveti skozi okno ali od
umetne svetlobe ene žarnice).
(S križcem označi ali je otrok našel senco ali je ni)
1.
DA

2.
NE

DA

NE

SENCA
OTROKOVA SENCA
VZGOJITELJIČINA SENCA

3. Na sličici poišči predmete, ki imajo narisano senco.
(S križcem označi ali je otrok na sličici zaznal senco predmeta ali ne )
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1.
IMA

2.
NIMA

IMA

NIMA

KEMIČNI SVINČNIK
SMREKA
SNEŽAK
PLASTENKA VODE
ŽOGA
4. Sence so se pomešale. Poišči predmetu pravo senco.
(S križcem v polju označi ali je otrok pravilno poiskal senco ali ne.)

1.
PRAVILNO

2.
NAPAČNO

PRAVILNO

JABOLKO
HIŠA
HRUŠKA
PUNČKA

5. Izberi sličico, ki kaže ob katerem vremenu vidimo senco.
(obkroži kar je izbral otrok)

1. sončno

oblačno

2. sončno

oblačno
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PRILOGA 3:

VPRAŠALNIK za otroke od 3. do 6. leta starosti
STAROST:
Ime:
1. Na listkih so narisani tudi predmeti, ki svetijo. Poišči jih.
(Pobarvaj, kar je izbral otrok)

1. baterijska svetilka,
namizna svetilka,
drevo,
okno,

kapljica,
prstan,

ogenj, semafor,
ključ,

drevo,
okno,

kapljica,
prstan,

kresnička (za pešce),
svinčnik,

kresnička (žuželka),

ogenj, semafor,
ključ,

luč, luči od avta, luč na kolesu,

sonce, sveča,

polž, roža, snežinka,

2. baterijska svetilka,
namizna svetilka,

kresnička (žuželka),

lupa,

metla,

kresnička (za pešce),

žoga

svinčnik,

vžigalica, zvezda,
lupa,

metla,

žoga

2. Kam naj postavim rastlino, da bo rasla?
(Na črto napiši kaj je odgovoril otrok)
1.______________________________________________
2.______________________________________________
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ogledalo,

luč, luči od avta, luč na kolesu,

sonce, sveča,

polž, roža, snežinka,

vžigalica, zvezda,

ogledalo,
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3. Nariši svojo senco.
(K anketi priloži risbo, ki jo bo narisal otrok)
4. Izberi sličico, ki kaže ob katerem vremenu vidimo senco.
(obkroži kar je izbral otrok)

1. sončno

oblačno

2. sončno

oblačno

2. Na sličici poišči predmete, ki imajo narisano senco.
(Če otrok odgovori, da je na sličici ob predmetu senca, v pripravljen prostor
označi s križcem DA. Če odgovori, da sence ni, v pripravljen prostor označi
NE.)

1.
DA
DREVO
KEMIČNI SVINČNIK
LONČEK
MUCA
PLASTENKA Z VODO
SLON
SMREKA
SNEŽAK
SVINČNIK
ŽOGA
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NE

DA

NE
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3. Sence so se pomešale. Poišči predmetu pravo senco.
(S križcem v polju označi ali je otrok pravilno poiskal senco ali ne.)

1.
PRAVILNO

2.
NAPAČNO

PRAVILNO

NAPAČNO

HIŠA
HRUŠKA
JABOLKO
LONEC
PUNČKA
VAZA
VEDRO

4. Med sličicami izberi tiste, kjer so sence pravilno narisane
Večkrat ponovite vprašanje: Ali ima ta pravilno senco?
(S križcem v polju označi ali je otrok pravilno izbral sličico ali ne.)
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1.
PRAVILNO

2.
NAPAČNO

PRAVILNO

NAPAČNO

A
B
C
D
E
F
G

5. Si to že kje videl? Kje? Ali je mogoče, da ima en predmet več
senc? Kdaj se to zgodi in kako? Kam bi morali dati luči, da
nastane takšna senca? Kaj misliš, v kakšnih okoliščinah se to
zgodi?
(Na črto napiši kaj je odgovoril otrok in koliko podvprašanj je potreboval)
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1._____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______ podvprašanj
2._____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______ podvprašanj

6. S katerim čutilom vidimo svetlobo?
(Na črto napiši kaj je odgovoril otrok)

1. _________________________________________________
2. _________________________________________________

PRILOGA 4:
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Na listkih so narisani tudi predmeti, ki svetijo. Poišči jih.
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PRILOGA 5:
Izberi sličico, ki kaže ob katerem vremenu vidimo senco.
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PRILOGA 6:
Na sličici poišči predmete, ki imajo narisano senco.
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PRILOGA 7a:
Sence so se pomešale. Poišči predmetu pravo senco.
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PRILOGA 7b:
Sence so se pomešale. Poišči predmetu pravo senco.
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PRILOGA 8:
Med sličicami izberi tiste, kjer so sence pravilno narisane
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A) Kakšne oblike je senca?

B) Kje je senca?

C) Kaj vse se vidi v senci?
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D) Kakšne barve je senca?

E) Kje je senca?
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F) Ali sta senci ob sončnem vremenu obrnjeni v isto smer?

G) Katera slika pravilno kaže velikost senc?
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PRILOGA 9:

Si že to kje videl? Kje? Ali je mogoče, da ima en predmet več senc? Kdaj se to
zgodi in kako? Kam bi morali dati luči, da nastane takšna senca? Kaj misliš v
kakšnih okoliščinah se to zgodi?
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PRILOGA 10:

S katerim čutilom vidimo svetlobo?
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