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POVZETEK 

Brez vode ni življenja. Tako otroci kot odrasli se vsakodnevno srečujemo z vodo v 

najrazličnejših oblikah. Potrebujemo jo za golo preživetje in tudi za sproščanje, ter igro. Ker 

gre za dragoceno snov, moramo z njo skrbno ravnati in otroke že v predšolskem obdobju 

navajati na smotrno porabo le te. Otroci uživajo v igri z vodo in na nas, strokovnih delavcih je, 

da jih pri igri z vodo le usmerjamo, da iz izkušenj pridobijo največ. V diplomskem delu sem 

raziskovala, koliko otroci vedo o plovnosti stvari, ki jih obkrožajo. Pri tem pa sem se srečala 

tudi z odraslimi, ki na primer niso vedeli, zakaj ladja plava. Da bi bilo nevednosti čim manj, 

predlagam dejavnosti, s katerimi se otroci preko izkušenj naučijo nekaterih zakonitosti, ki 

odločajo o tem, ali določen predmet v tekočini potone ali plava.  

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem 

predstavila fizikalne osnove iz področja plovnosti in razvoj otroka. Pri tem sem izpostavila dva 

avtorja, katerih teoriji se hkrati povezujeta in razlikujeta; to sta Jean Piaget in pa Lev 

Semjonovič Vigotski.  

V empiričnem delu je opisana raziskava, ki sem jo izvedla v Vzgojnovarstvenem zavodu 

Radovljica in pridobljeni rezultati. Podrobneje so opisane tudi naravoslovne dejavnosti, s 

katerimi sem želela otrokom približati razumevanje plovnosti. Glede na zadovoljstvo otrok, ki 

so sodelovali v raziskavi menim, da vodo premalokrat vključujemo v dejavnosti. Želim si, da 

voda v bližnji prihodnosti strokovnim delavcem ne bi več predstavljala ovire, temveč kot dobra 

iztočnica za oblikovanje naravoslovnih pojmov, pri kateri otroci radi sodelujejo.  

 

Ključne besede: naravoslovje v vrtcu, dejavnosti z vodo, voda, plovnost. 

  



 

 

ABSTRACT 

Without water there is no life. Kids, as like adults, are faced with water in various forms every 

day. We need it for bare survival and also for leisure activities and play. Since it is a precious 

substance, we need to handle it carefully and teach the children to rationally consume it already 

in the preschool age. Kids enjoy playing with water and on us, professional workers, is to 

navigate them through play so they also learn from experience with it.  

For my diploma thesis I was exploring how much children know about the sinking and floating 

of everyday objects, but I've also met adults who didn't know, for example, why ships float. To 

help developing the understanding about this phenomena, I prerared some activities which 

enable to learn about floating and sinking through experience.  

My thesis consists of two parts, theoretical and practical. In theoretical part I am presenting 

laws of physics, relevant for floating and sinking. I am also presenting child's development in 

preschool age. I focused mainly on two authors, Jean Piaget and Lev Semyonovich Vygotsky. 

Their theories are partly similar and opposite in some aspects.  

In practical part I report about research I made in Vzgojnovarstveni zavod Radovljica. I focused 

on science activities, which I developed for kids to understand sinking and floating and analyse 

the impact on their understanding of the phenomena. According to their satisfaction, I think we 

should use water for science activities more often. I also wish that the proposed activities help 

professional workers in kindergartens to use play with water to develop some skills and 

scientific understanding of the laws of nature with kids.  

 

Keywords: early science, water, floating and sinking. 
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I UVOD 

 

V predšolskem obdobju so otroci najbolj dojemljivi za nova spoznanja katera bodo kasneje 

zasidrana v njihovem razumevanju sveta, ki jih obdaja. Zato je zelo pomembno, da strokovni 

delavci otroku predstavimo naravoslovje na njemu primeren način, a strokovno pravilno, brez 

pretiranega posploševanja in poenostavljanja, pri tem pa uporabljamo pravilno izrazoslovje in 

skrbimo tudi za razvoj otrokovega besednjaka.  

Plovnost je ena izmed težjih tem, tako za otroke, kot za odrasle. Temo je potrebno obravnavati 

celostno in s pravilnimi izrazi opisati vse spremenljivke, ki so pomembne za plovnost (gostota, 

masa, prostornina). Če si otroci ustvarijo o naravnem pojavu napačno predstavo, je to kasneje 

zelo težko spremeniti in tudi kasneje  pri učenju prihaja do prepletanja med starimi in novimi 

predstavami.  

Naravoslovje je predšolskim otrokom najbolje predstaviti preko aktivnosti. Otrokom moramo 

dovoliti, da preizkusijo različne materiale, naša dolžnost pa je, da jih pri tem usmerjamo 

primerno njihovi starosti, vendar strokovno neoporečno. Prav zato sem se odločila, da v 

diplomskem delu prikažem aktivnosti za obravnavanje plovnosti pri predšolskih otrocih in 

raziščem njihovo razumevanje le te.   
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II TEORETIČNI DEL 
 

1 FIZIKALNE OSNOVE 
 

1.1 Sile 
 

Riniti, vleči, potiskati, kriviti, gnesti, zavirati ... Vsi ti glagoli opisujejo delovanje sil. S silami 

se srečujemo vsak dan. Sile delujejo med vsemi dejanji v dnevu. Ko si na primer zjutraj 

umivamo zobe, z roko oziroma z mišicami roke delujemo s silo na zobno ščetko tako, da le ta 

drgne (deluje s silo) po zobeh.  

Sila je količina, s katero opisujemo vpliv telesa na drugo telo. Povzroči lahko spremembo 

gibanja in/ali oblike. Ker je sila vektor, je pomembno v kateri smeri deluje in kako velika je, 

saj je od tega odvisen rezultat njenega delovanja (Kladnik, 2000). 

Razdelimo jih  lahko na dve glavni skupini. Sile ob dotiku teles delujejo ob neposrednem stiku 

telesa z drugim telesom, pod sile, ki delujejo na daljavo, pa prištevamo gravitacijsko, magnetno 

ter električno silo. Velikost sil, ki delujejo na daljavo, je odvisna od oddaljenosti med telesi. 

Čim bolj so telesa oddaljena, tem manjša je sila in šibkeje vplivajo druga na drugo (Kladnik, 

2000). 

Merska enota za silo je njuten (N). Rezultanto vseh sil (F), ki delujejo na telo z maso (m) 

izračunamo tako, da pospešek telesa (a) zmnožimo z njegovo maso (m) in enačbo zapišemo 

tako: 

  F = m ∙ a (Kladnik, 2000). 

 

1.2 Plovnost 
 

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika lahko besedo plovnost razložimo tako:  

plôvnost  -i ž (ó) sposobnost za plovbo: s prekopi in poglobitvijo struge so podaljšali plovnost 

reke ♦ navt. plovnost ladje sposobnost ladje, da se drži na površini vode in plove (SSKJ, 1994). 

O plovnosti govorimo takrat, ko je telo v tekočini. Nekatera telesa potonejo na dno, nekatera 

ostanejo na gladini in plavajo, nekatera pa (zelo redko) obmirujejo med dnom in gladino in se 

ne premikajo ne navzgor, ne navzdol – lebdijo. Skladno s tem poznamo tri vrste plovnosti:  
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negativno, pozitivno in nevtralno. Plovnost teles razumemo s pomočjo Arhimedovega zakona 

(Klanjšek Gunde, 2000). 

 

1.2.1 Vrste plovnosti 
 

O pozitivni plovnosti govorimo takrat, ko telo miruje na površini tekočine. Pri tem delujeta na 

telo sila vzgona in teža, ki sta enaki. Telo potone na dno posode, kadar je njegova teža večja od 

sile vzgona. To imenujemo negativna plovnost. Nevtralno plovnost pa ima telo, ki ne plava na 

površju, niti ne potone na dno, temveč lebdi nekje v sredini. Sila vzgona enaka teži telesa 

(Klanjšek Gunde, 2000). Na sliki 1 ima žoga pozitivno, riba nevtralno, kamen pa negativno 

plovnost. 

 

 

Slika 1: Vrste plovnosti. 

 

 

1.3 Arhimedov zakon 
 

Arhimedovo proučevanje plovnosti se je po legendi odvijalo med njegovim namakanjem v kadi. 

Po ukazu sirakuškega kralja Hierona II., je moral ugotoviti ali je njegova krona iz čistega zlata 

ali vsebuje primesi manj žlahtnih kovin. Krone pri tem ni smel poškodovati. Ko se je Arhimed 

ulegel v kad, ki je bila do vrha napolnjena z vodo, je iz kadi izteklo nekaj vode. Ugotovil je, da 
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je iz kadi izteklo natanko toliko vode, kot je prostornina njegovega telesa. V navalu navdušenja 

je gol stekel po ulicah Sirakuz in pri tem vzklikal znani stavek, ki se uporablja še danes: 

»Heureka!« (»Našel sem!«). 

Nato je kraljev ukaz izpolnil tako, da je krono potopil v posodo z vodo, v drugo posodo, z enako 

količino vode kot v prvi posodi, pa je potopil kos čistega zlata, ki je tehtal natanko toliko kot 

krona. Ker je krona izpodrinila več vode, kot pa kos čistega zlata, je Arhimed dokazal, da je 

bila krona iz manj žlahtne snovi z večjo prostornino kot čisto zlato. V primeru, da bi bila krona 

resnično iz čistega zlata, bi morala izpodriniti enako vode kot kos čistega zlata 

(http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2001/ura/jelovcan/MAT/Vzgon.htm).  

Arhimedov zakon govori o hidrostatičnem vzgonu in ga še danes uporabljamo za določevanje 

gostote snovi in proučevanje plavanja teles (Kladnik, 2000). Z Arhimedovim zakonom lahko 

razložimo, kako lahko ladja, ki je velika in težka, plava, namesto da bi potonila. Pri ladji se 

trup, ki je votel, potopi v vodo za toliko, da je teža izpodrinjene vode enaka teži ladje. Pri tem 

sta vzgon in teža ladje enaka in ladja plava (Klanjšek Gunde, 2000). 

 

1.4 Vzgon 
 

Vzgon je navzgor usmerjena sila, s katero mirujoča tekočina pritiska na potopljeno telo. Deluje 

v nasprotni smeri kot sila teže in je po velikosti enak teži tekočine, ki jo telo izpodrine. Kadar 

je sila vzgona enaka sili teže, telo plava ali lebdi, kadar pa je sila vzgona manjša kakor sila teže, 

telo potone (Klanjšek Gunde, 2000). Na sliki 2 vidimo, da v prvem in drugem kozarcu krogla 

plava oziroma lebdi, saj nanjo deluje večja ali enaka sila vzgona (Fvz) v primerjavi s silo teže 

(Fg), v tretjem kozarcu pa je krogla potonila na dno kozarca, saj je sila vzgona manjša od sile 

teže. 
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Fg 

Fg 

Fg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaradi vzgona se nam zdijo telesa v vodi lažja, kot so na zraku, kar je ugotovil že Arhimed med 

namakanjem v kadi. Sila vzgona (Fvz) je premo sorazmerna z gostoto tekočine (ρtek), 

prostornino izpodrinjene tekočine (Vizp) in težnim pospeškom (g), kar lahko zapišemo z 

naslednjo enačbo: 

 Fvz = ρtek∙Vizp∙g  (Kladnik, 2000). 

 

Vzgon pa deluje na telesa tudi kadar le-ta niso v kapljevini. V plinih je vzgon bistveno manjši 

kot v tekočinah, saj je na primer gostota zraka skoraj 1000 - krat manjša kot gostota vode. 

Vzgon v zraku je večji od teže pri tistih plinih, ki imajo manjšo gostoto kakor zrak. Zato lahko 

pri balonih, ki so napolnjeni s plinom manjše gostote kot zrak (npr. helijem), prevlada vzgon in 

baloni poletijo v zrak, pri tem pa teža materiala, iz katerega je izdelan balon, ne sme biti 

prevelika (Kuščer in drugi, 1999). 

Med dviganjem balona se gostota zraka, ki ga obdaja zmanjšuje in posledično se tudi vzgon 

zmanjšuje. Pri tem se zmanjšuje tudi zračni tlak, kar povzroči večanje prostornine balona in s 

tem tudi večanje prostornine izpodrinjenega zraka. Ko se balon raztegne do konca, kolikor mu 

material iz katerega je narejen dopušča, se lahko v mirnem ozračju, na določeni višini ko sta 

sili vzgona in teže enaki, ustavi (Kladnik, 2000). 

Fvz 

Fvz 

Fvz 

Slika 2: Sila teže in sila vzgona. 
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1.5 Tlak 
 

Tlak je fizikalna količina, ki izraža razmerje med ploskovno porazdeljeno silo in površino na 

katero ta sila deluje. Kadar sila deluje v samo eni smeri, govorimo o pritisku. Osnovna enota za 

tlak je paskal (Pa), ki je enak sili 1 N/m². Tlak (p) lahko izračunamo z enačbo, v kateri silo (F), 

delimo s površino (S) in jo zapišemo tako: 

 p = F/S (Klanjšek Gunde, 2000). 

 

1.5.1 Hidrostatični tlak 
 

Gre za tlak, ki nastane v mirujoči tekočini zaradi njene lastne teže. Tlak se z naraščanjem 

globine povečuje, v vodoravni smeri pa se na izbrani globini ne spreminja. Če se potapljamo, 

lahko z merjenjem spremembe tlaka določimo za koliko smo se potopili. Približno na 10 metrov 

se tlak zaradi teže vode poveča oziroma zmanjša za 1 bar (Kladnik, 2000). 

 

1.5.2 Zračni tlak 
 

Zračni tlak z nadmorsko višino pada in je na robu zemeljske atmosfere enak nič, na nadmorski 

višini enega metra pa je tlak približno 100 kPa (Klanjšek Gunde, 2000).  

Zračni tlak je poleg nadmorske višine močno odvisen tudi od vlažnosti in temperature zraka. 

Ko je v zraku veliko vlage, se zračni tlak zmanjša. Zaradi gostote zraka, ki se z višino zmanjšuje, 

se tlak z višino zmanjšuje hitreje, kot bi se v primeru enake gostote (Kladnik, 2000). 

 

1.5.3 Kartezijski plavač 
 

Arhimedov zakon lahko demonstriramo s kartezijskim plavačem. Gre za pripomoček, katerega 

lahko izdelamo iz slamice za pitje, ki jo skrajšamo na približno 8 cm. Odrezano slamico na 

sredini prepognemo in konca slamic spnemo s pisarniško sponko za papir. Na sponko obesimo 

še nekaj sponk zato, da obtežimo plavača. Plavača nato spustimo v plastenko polno obarvane 

vode (zaradi boljše vidljivosti) in plastenko vodotesno zapremo s pokrovčkom.  
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Ko plastenko stisnemo, se tlak v plastenki poveča, voda vdre v slamico in stisne zrak, ki je ujet 

v plavaču. Teža plavača se poveča, ker na mesto zraka vdre voda, prostornina pa se ne spremeni, 

kar privede do povečanja gostote plavača. Ko ima plavač večjo gostoto od vode, potone na dno 

plastenke (Presek št. 34). 

Na plavača delujeta sila vzgona in sila teže. Kadar je vzgon večji od sile teže, plavač izplava na 

vrh plastenke, kjer ga zaustavi pokrovček. Ko plastenko stisnemo, se sila teže poveča, tako da 

se plavač potopi na dno plastenke. Z nadzorovanjem stiska plastenke lahko izenačimo silo teže 

s silo vzgona in plavač lebdi na sredini plastenke. 

Ni pomembno na katerem mestu stisnemo plastenko, saj je tlak enakomerno razporejen povsod 

po mirujoči tekočini. Ko na enem mestu stisnemo plastenko in s tem povečamo tlak, se le ta 

enako poveča po vsej mirujoči tekočini (Presek št. 34). 

Na sliki (slika 3) vidimo, da v prvem primeru, ko plastenka ni bila stisnjena, plavač plava na 

vrhu plastenke (slika 3 a.), saj je sila vzgona večja od sile teže plavača, v drugem primeru pa je 

bila plastenka stisnjena (slika 3 b.). S stiskom smo povečali tlak v plastenki, s čimer se je zrak, 

ki je ujet v plavaču stisnil. To je povečalo težo plavača in je potonil, saj je bila sila teže večja 

od sile vzgona. 

 

           

     a.)                                                          b.) 

Slika 3: Kartezijski plavač.   
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1.6 Gostota 
 

Merilo za množino snovi je masa snovi. Čim večja je masa telesa – tem več snovi vsebuje. 

Kadar imamo snov s povsod enako gostoto govorimo o homogeni snovi. Če je gostota na enem 

delu telesa drugačna kot drugje, je snov heterogena (Kladnik, 2000). 

Gostota je močno odvisna od temperature in od tlaka. Če bi za primer vzeli zrak, bi ugotovili, 

da ima zrak na nadmorski višini 1 metra večjo gostoto kakor na nadmorski višini 1000 m 

(Kladnik, 2000). 

Merska enota za gostoto je kg/m³. Gostoto homogenega telesa (ρ) lahko izračunamo tako, da 

maso (m) delimo s prostornino telesa (V) in jo zapišemo tako: 

 ρ = m/V. 

V tabeli 1 je zapisana povprečna gostota snovi izmerjena pri 20 ºC tlaku 1 bar. Poleg gostote 

pa je iz tabele razvidno, katere snovi plavajo v čisti vodi, ki ima gostoto 1000 kg/m³ in ali se 

kaj spremeni, ko isto snov damo v slano vodo, ki ima gostoto 1400 kg/m³. 
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SNOV GOSTOTA (kg/m³) PLOVNOST V 

VODI (ρ = 1000 

kg/m³) 

PLOVNOST V 

SLANI VODI (ρ = 

1400 kg/m³) 

Aluminij 2700 Potone Potone 

Asfalt 2100 Potone Potone 

Baker 8900 Potone Potone 

Diamant 3500 Potone Potone 

Jeklo 7800 Potone Potone 

Les 800 Plava Plava 

Natrij 970 Plava Plava 

Plastelin 1320 Potone Plava 

Plastika 1300 Potone Plava 

Platina 21400 Potone Potone 

Pluta 50 Plava Plava 

Srebro 10500 Potone Potone 

Stiropor 15 Plava Plava 

Svinec 11300 Potone Potone 

Zlato 19300 Potone Potone 

Živo srebro 13600 Potone Potone 

Tabela 1: Gostota in plovnost snovi. 
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1.6.1 Areometer 
 

Areometer je priprava s katero lahko izmerimo gostoto kapljevine s pomočjo vzgona. 

Podolgovat steklen valj je na spodnji strani razširjen in obtežen da plava pokonci. Kapljevino 

natočimo v pokončno posodo in vanj počasi spustimo areometer, tako da prosto plava z 

razširjeno in obteženo stranjo obrnjeno proti dnu posode. Čim globlje se areometer potopi, tem 

manjša je gostota kapljevine. Na zgornji strani areometra je merilna lestvica iz katere lahko 

razberemo merjeno gostoto kapljevine (Kladnik, 2000). 

 

 

Slika 4: Areometer. 

(http://www.greatart.co.uk/aerometer.html) 
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2 OTROKOV RAZVOJ 
 

2.1 Otroška in razvojna psihologija 
 

Batistič Zorčeva povzema, da je razlika med razvojno psihologijo in psihologijo otroka ter  

mladostnika  v obsegu in ciljih. Razvojna se je razvila  iz otroške in proučuje poleg otroštva 

tudi obdobje odraslosti in staranja, saj se človek razvija in spreminja celo življenje. Spremlja 

procese in spremembe razvoja (oblikovanje teorij, dejavniki, ki vplivajo na razvoj).  Je veda, ki 

proučuje izvor in razvoj duševnih procesov, procesov od rojstva do smrti in procese razvoja od 

najpreprostejših do najbolj razvitih živih bitij (Batistič Zorec, 2006 po Horvat in Magajna, 

1987).  

 

2.2 Teorije v razvojni psihologiji 
 

Vprašanja o človekovem razvoju in o vplivu dejavnikov na otroka, so se začela pojavljati že v 

preteklosti in so aktualna še danes. Odgovori različnih raziskovalcev, ki se lahko razlikujejo ali 

pa so si med seboj enaki  so odvisni od filozofskih prepričanj in pogledov raziskovalcev na 

otroka. Večinoma so si raziskovalci med seboj enotni in so mnenja, da ni mogoče oblikovati 

ene same teorije o razvoju otrok, ki bi bila splošno veljavna (Batistič Zorec, 2003). 

Vsi avtorji teorij v razvojni psihologiji omenjajo v prvi vrsti behavioristično psihološko smer, 

psihoanalizo in Piagetovo kognitivno-razvojno teorijo. Nekateri  omenjajo tudi teorijo L. S. 

Vigotskega in ekološko, etološko ter humanistično teorijo (Batistič Zorec, 2006). 

 

2.3 Kognitivno razvojna teorija J. Piageta 
 

Jean Piaget je svoje tri otroke opazoval pri spontanih aktivnostih in tako dobil  informacije o 

miselnem razvoju otrok.  Otrok po njegovem mnenju v razvoju gradi svoje znanje, ki je proces 

pridobivanja informacij s pomočjo aktivnosti (mentalne ali fizične) in ni zgolj inventar zbranih 

in shranjenih informacij. (Batistič Zorec, 2006). 
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2.3.1 Dejavniki razvoja 
 

Batistič Zorčeva navaja, da Piaget govori o štirih dejavnikih razvoja, ki so: 

1. Dednost oziroma notranja zrelost: po mnenju mnogih avtorjev je bil Piaget 

interakcionist, ki je ključno vlogo pri razvoju pripisoval interakciji med dednostjo in okoljem. 

Na periodičnih točkah otrokovega odraščanja se odpirajo nove razvojne možnosti, kar v njegovi 

teoriji kot časovni urnik določa dednost. Nujni pogoj, da lahko ob ustreznih spodbudah okolja 

otrok napreduje, je zrelost. 

2. Izkušnje: ko otrok z objektom iz okolja manipulira (ga opazuje, tipa, okuša in vonja) 

s tem spontano pridobiva fizične izkušnje in  znanje o tem, kakšen je in kako deluje. Z akcijami 

na objektih si otrok pridobiva logične-matematične izkušnje. 

3. Socialna transmisija: je izobraževanje v najširšem smislu, saj se znanje na otroka 

prenaša iz njegovega socialnega okolja. Znanje prenašajo vrstniki, šola, starši ali drugi 

dejavniki. Pri tem je še zlasti pomembna vloga govora, uspeh pa je odvisen od otrokove zrelosti 

in fizičnih izkušenj. 

4. Uravnoteženje: ima po Piagetovem mnenju glavno in usklajevalno vlogo med 

prejšnjimi tremi dejavniki in predstavlja nenehno povezovanje med otrokovim mišljenjem in 

realnostjo. Otrok nove izkušnje sprejema v obstoječi miselni okvir in obenem zaradi izkušenj 

spreminja lastne strukture v njem. Z lastno aktivnostjo odkriva nove probleme, s čimer 

povzroča neravnotežje in hkrati gradi rešitve, s katerimi doseže višjo stopnjo ravnotežja. Glavni 

cilj miselne aktivnosti je vzpostaviti ravnotežje med okoljem in miselnim procesom. Da lahko 

otrok napreduje v višji stadij razvoja, mora na vsakem stadiju doseči določeno stopnjo 

ravnotežja (Batistič Zorec, 2006). 

 

2.3.2 Stadiji kognitivnega razvoja 
 

Otroci približno enake starosti, ki so v istem stadiju razvoja, dajejo podobne odgovore ob 

reševanju enakega problema. Piageta je bolj kot vsebina odgovora zanimal način razmišljanja. 

Stadiji se med seboj precej razlikujejo, med njimi ni stroge meje, saj se v vsakem nadaljnjem 

ohranijo nekateri vzorci iz že doseženih. Da otrok doseže nov stadij, lahko traja tudi eno leto, 

saj sam prehod poteka postopno. Povezava med stadiji in starostjo pa je zgolj okvirna, saj si  
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vedno sledijo v istem zaporedju, čas, ko se pri posamezniku pojavi določen stadij, pa se od 

otroka do otroka razlikuje (Batistič Zorec, 2006). 

Stadiji razvoja po Piagetu so: 

 1. senzomotorični ali zaznavno-gibalni stadij (od rojstva do 2 let), 

 2. stadij predoperativnega mišljenja ali priprave konkretnih operacij (od 2 do 7 let), 

 3. stadij konkretnih operacij (od 7 do 11 let), 

 4. stadij formalnih operacij (od 11 do 15 let). 

 

Senzomotorični stadij 

V tem stadiju se dojenčki spoznavajo sami s seboj in s svetom, ki jih obkroža. Iz bitij, ki se 

odzivajo predvsem refleksno in z naključnim vedenjem, se spreminjajo v ciljno usmerjene 

malčke. Po mnenju Piageta je prvi znak inteligentnosti, ko otrok začne manipulirati s predmeti. 

S tem ima otrok v mislih cilj pred aktivnostjo. Otrok s predmeti eksperimentira in je aktiven pri 

raziskovanju okolja.  

Stadij je sestavljen iz šestih podstopenj, ki si sledijo v naslednjem vrstnem redu: 

- refleksi, 

- primarne krožne reakcije, 

- sekundarne krožne reakcije, 

- usklajevanje krožnih reakcij, 

- terciarne krožne reakcije, 

- mentalna reprezentacija (Batistič Zorec, 2006). 

 

Stadij predoperativnega mišljenja ali priprave konkretnih operacij 

Otrok ima zmožnost da razume, uporablja in ustvarja simbole. Gre za sposobnost simbolne 

funkcije. Največja značilnost tega stadija je bujna domišljija in razcvet simbolične funkcije. 

Značilna je egocentrična uporaba govora in velika odvisnost od zaznavanja pri reševanju 
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problemov (Thomas, 1992). Edina podlaga za igro so izkušnje, rezultati pa mu nudijo 

zadovoljstvo, kar privede do ponavljanja (Labinowicz, 1989). 

Ta stadij je Piaget razdelil na dva podstadija: 

 1. prekonceptualno ali simbolno mišljenje (od 2. do 4. leta) in 

 2. intuitivno mišljenje (od 4. do 7. leta). 

Značilnost tega stadija je transduktivno mišljenje, to je sklepanje iz posameznega na posebno. 

Otrok poveže dva dogodka, ki sta se zgodila istočasno tako, da sklepa, da je en povzročil 

drugega. V veliki meri jih v tem obdobju zaznamuje egocentrizem v mišljenju, saj se še ni 

zmožen postaviti v točko drugega (Batistič Zorec, 2006). Nastanejo pol posplošitve, ker jim 

dela težave razumevanje, tako  je lahko isti objekt hkrati uvrščen v dva različna razreda. Gre za 

nezmožnost hierarhične ločitve med razredi (Zigler in Stevenson, 1993). 

V drugem podstadiju je mišljenje odvisno zgolj od zaznavanja in teži k naslednji stopnji v 

razvoju, ki je odvisnost od logičnega mišljenja. Otrok postopoma vidi več dejavnikov, ki 

vplivajo na nek dogodek. Intuitivno rešuje probleme, vendar le kadar so objekti, ki so vključeni 

v problem, pred njim. Do konca tega podstadija pa je  še vedno bolj odvisen od zaznavanja kot 

pa od logičnega mišljenja (Thomas, 1992). Tudi v tem podstadiju (na primer pri razvrščanju) 

še ni zmožen upoštevati dveh značilnosti hkrati, prav tako mu predstavlja težavo hkratno 

upoštevanje razreda in njegovega podrazreda (Shaffer, 1989). 

 

Stadij konkretnih operacij 

Mišljenje otrok v tem stadiju ni več odvisno le od trenutne vizualne zaznave in tako postane 

bolj fleksibilno in logično. Z logičnimi pravili lahko miselno manipulirajo s tem kar vidijo ali 

slišijo. Uporabljajo jih le ob konkretnih in jasnih objektih ali njihovih znakih, ne pa v zvezi z 

abstraktnimi dogodki in hipotetičnimi idejami (Zigler in Stevenson, 1993). 
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Najpomembnejši značilnosti miselnih operacij sta: 

- reverzibilnost – je sposobnost, da na miselnem nivoju preidemo neko pot in se nato 

vrnemo nazaj v prvotni položaj in 

- decentracija – je zmožnost istočasnega osredotočanja na več vidikov objekta (Batistič 

Zorec, 2006). 

 

Stadij formalnih operacij 

 Mladostniki razmišljajo abstraktno, logično in probleme rešujejo sistematično.  Razmišljajo o 

različnih možnostih, postavljajo domneve in eksperimentalno preverjajo hipoteze s pomočjo 

deduktivnega sklepanja, kar je značilnost formalnega logičnega mišljenja. Dosežena je najvišja 

točka ravnotežja na ravni formalnih operacij (Batistič Zorec, 2006). Ob zavedanju  miselnega 

procesa je sposoben  razmišljati o lastnem mišljenju (Labinowicz, 1989). 

 

2.3.3  Vrednost in kritike teorije J. Piageta 
 

Po mnenju Shafferja (1989) je J. Piaget doslej izdelal najbolj natančno in integrirano teorijo 

kognitivnega razvoja. Njegove ugotovitve  so imele pomemben vpliv na spremembo pogleda 

razvoja, učenja in poučevanja otrok.  Otrok aktivno raziskuje okolje in konstruira razlage 

fenomenov v le tem (Batistič Zorec, 2003).  

Metodi Piageta (opazovanje in klinični intervju) sta potekali tako, da si je Piaget zapisoval 

opažanja, pri čemer je lahko bil nepristranski. Da bi lahko preverili točnost metod, bi enak 

poskus moral opraviti vsaj še en raziskovalec in nato bi pridobljene rezultate med seboj 

primerjali. Čeprav klinični intervju velja za manj subjektivno metodo, pa se lahko zgodi, da 

otrok pozna odgovor na vprašanje, vendar se ne zna pravilno izraziti in se zaključi s tem, da 

otrok tega ne zna. To bi lahko pomenilo, da je Piaget oblikoval netočne sklepe (McLeod, 2015). 

Na področju predšolske vzgoje raziskave kažejo, da je Piaget podcenjeval mišljenje otrok, saj 

z njimi ni opravil veliko empiričnih raziskav. Uspešnost reševanja nalog je odvisna od 

otrokovih interesov in informiranosti. To je razlog, da otroci ne kažejo iste sposobnosti pri tako 

širokem razponu nalog, kot je predvideval Piaget. Očitajo mu tudi, da je pri svoji teoriji 

zanemaril vlogo poučevanja in vpliv socialnega okolja (Batistič Zorec, 2006). 
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2.4 Teorija L. S. Vigotskega 
 

Tako kot Piaget se je tudi Vigotski ukvarjal s proučevanjem razvoja mišljenja. Njegovo delo 

Mišljenje in govor je na področju psihologije eno izmed najpogosteje citiranih del. Izhodišča 

njegove teorije so: 

- rezultat delovanja med otrokom in socialnim okoljem naj bi bil kognitivni razvoj, česar 

izhodišče je trditev, da so miselne sposobnosti produkt posameznikove aktivnosti. 

Njegova teorija naj bi se po mnenju nekaterih imenovala socialno-zgodovinska teorija 

kognitivnega razvoja. Po njegovem mnenju naj bila naravna linija razvoja prisotna le na 

začetku, nato pa naj bi v ospredje prišla kultura, 

- med stadiji, po katerih poteka razvoj, obstajajo kvalitativne razlike, pomembno je 

zaporedje stadijev, 

- otrok je v razvoju aktiven. 

Na Vigotskega naj bi močno vplivala tudi marksistična filozofija, po kateri otroci konstruirajo 

svoje mišljenje s sodelovanjem v aktivnostih, ki oblikujejo njegovo mnenje (Batistič Zorec, 

2006). 

Po njegovem mnenju  ljudje kreiramo psihološka orodja z namenom nadzorovanja lastnega 

vedenja in mišljenja. Orodja je poimenoval znaki, med katerimi je najpomembnejši  govor. Zanj 

pomembni znakovni sistemi so še numerični, ter druge vrste abstraktnih konceptov in pisanje.  

 

2.4.1 Razvoj govora 
 

Besede naj bi po navedbah Batistič Zorčeve (2006) simbolizirale stvari in dogodke. Govor  se 

razvija v štirih stopnjah: 

- primitivni govor, ki traja približno do drugega leta starosti in je ločen od mišljenja, 

- socialni oziroma zunanji govor izraža preproste misli in čustva. Traja približno do 

tretjega leta starosti. Mišljenje in govor se zbližujeta, 

- egocentrični govor traja od tretjega leta  do konca predšolskega obdobja. Po mnenju 

Vigotskega je govor na tej stopnji orodje mišljenja. Otrokove aktivnosti spremlja glasen 

monolog, ki pa ni namenjen drugim, 
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- notranji govor ali tihi govor se pojavi približno po sedmem letu starosti, ko egocentrični 

govor upade in ga oseba uporablja, ko miselno rešuje probleme. Je nasproten zunanjemu 

govoru, saj oseba misli spreminja v besede, pri notranjem govoru pa besede spreminja 

v misli (Batistič Zorec, 2006). 

 

2.4.2 Mišljenje 
 

Batistič Zorčeva po Sutherlandu (1992: 46) navaja, da proces razvoja mišljenja poteka kot 

internalizacija, oziroma ponotranjenje zunanjih in socialnih interakcij. Proces poteka po 

določenih korakih, kjer otroku najprej pomagajo bolj sposobni drugi, kot je na primer učitelj ali 

vrstnik. V naslednjem koraku si otrok z glasnim govorjenjem sam pomaga pri reševanju 

problemov, kar na koncu privede do ponotranjenega koncepta (Batistič Zorec, 2006). 

Razvoj konceptualnega mišljenja, oziroma razvoj pojmov poteka po treh stadijih (Batistič 

Zorec, 2006 po Crain, 1992, Vigotski, 1997): 

- najprej v neorganiziranih zbirkah otrok stvari slučajnostno razvršča v skupine, 

- v drugem stadiju stvari združuje po skupnih značilnostih, 

- do mišljenja v konceptih pa pride šele v tretjem stadiju, v katerem gre za zmožnost 

analize in sinteze. 

Mišljenje in govor sta na začetku otrokovega razvoja ločeni funkciji, ki pa se z razvojem vedno 

bolj povezujeta. Razvoj specifičnih človeških funkcij poteka s pomočjo učenja, ki ni le proces 

prilagajanja temveč prilagajanje otroka svetu. Posebno pozornost je Vigotski namenjal razvoju 

pojmov. Ločeval je spontane pojme od znanstvenih. Pogoj za razvoj le teh je določena zrelost 

spontanih pojmov. Glavna razlika med razvojem obeh vrst pojmov je, da se spontani pojmi 

razvijejo iz konkretne izkušnje s predmetom k posplošeni razlagi, znanstveni pojmi pa se 

razvijajo od sestavljenih značilnosti predmeta, k nižjim značilnostim, torej v obratni smeri 

(Batistič Zorec, 2006). 
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2.4.3 Vloga šolanja 
 

Pogledi Vigotskega v zvezi z vlogo učenja so se razlikovali od pogledov Piageta. Vigotski je 

vlogi spontanega razvoja pripisoval manjšo vlogo kot Piaget, vendar je ni zanikal. Po njegovem 

mnenju otrok zgolj z lastnim odkrivanjem na področju mišljenja ne more veliko napredovati. 

Oba sta zagovarjala aktivno vlogo otroka pri lastnem izobraževanju (Batistič Zorec, 2006 po 

Sutherland, 1992). 

Vigotski je kot ključno vlogo pri učenju izpostavil didaktično vlogo učitelja. Le ta učencem 

posreduje informacije, ki so zanje pretežke, da bi jih sami odkrili, ne sme pa izvajati rigidne 

kontrole nad učenjem. V šoli so dobrodošla stvar relacije z drugimi otroki, ki si med seboj 

pomagajo da dosežejo skupni cilj. V miselnem razvoju naprednejši otroci pomagajo ostalim pri 

razumevanju snovi.  Poučevanje po njegovem mnenju povzroča, da se mišljenje razvija naprej 

(Batistič Zorec, 2006). 

 

2.4.4 Vrednost in kritike teorije Vigotskega 
 

Vigotski je s svojo teorijo opozoril na vlogo intelektualnih orodij, kot so jezik, pisanje, 

znanstveni koncept in numerični sistem, ki jih otroku nudi kultura. Proučeval je načine, preko 

katerih se posamezniki začnejo zavedati svojega mišljenja in ga premišljeno uporabljati in 

nadzorovati. S tem je poudaril pomen metakognicije. 

Crain vidi nevarnost uporabe teorije Vigotskega v tem, da lahko zunanja pomoč povzroči 

odvisnost otrokovega mišljenja, od mišljenja učitelja. Le ta pa ne pripomore k samostojnemu 

mišljenju otroka (Batistič Zorec, 2006). 

Po mnenju Batistič Zorčeve (2006) lahko teorijo Vigotskega razumemo kot poziv pedagoškim 

delavcem, da  ni pomembno čim hitrejše napredovanje na višji stadij, temveč izkoriščanje 

možnosti razvoja v razvojnem obdobju v katerem je otrok. Poudarjen je pomen optimalnega 

razvoja za učenje, saj Vigotski meni, da razvoju škodujeta tako prehitevanje kot zaostajanje 

učenja (Batistič Zorec, 2006). 
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III EMPIRIČNI DEL 
 

Praktični del sem izvajala v VVZ Radovljica – enoti Posavec. Za izvedbo le tega sem zaprosila 

vodstvo vrtca (priloga 1) in o raziskavi obvestila starše (priloga 2).  

 

1 CILJI NALOGE 
 

 Prvi cilj moje naloge je s pomočjo vprašalnika ugotoviti, ali otroci poznajo pomen besed 

plavanje in potapljanje oziroma, kaj jim ta pojma pomenita. 

 Drugi cilj je s pomočjo vprašalnika (pri katerem bodo otroci imeli pred seboj konkretne 

predmete, s katerimi bodo lahko tudi rokovali) ugotoviti, za katere spremenljivke otroci 

mislijo, da vplivajo na to, ali neki predmet plava oziroma potone. 

 Tretji cilj moje naloge je pripraviti eksperimente, pri katerih bodo otroci z lastno 

aktivnostjo ugotavljali, katere lastnosti predmeta vplivajo na njegovo plovnost. 

 Zadnji cilj moje naloge je preveriti, kakšen vpliv na predstave otrok o plovnosti so imeli 

pripravljeni eksperimenti. 

 

2 HIPOTEZI 
 

 Predvidevam, da več kot polovica predšolskih otrok pozna pomen besed »plava« in 

»potone« in jih tudi znajo uporabljati v vsakodnevnem življenju. 

 Predvidevam, da se več kot polovici predšolskih otrok velikost in barva zdita pomembni 

lastnosti, da neki predmet plava oziroma potone. 

 

3 CILJI DEJAVNOSTI, PREDSTAVLJENIH V DIPLOMSKI 

NALOGI 
 

 Otroci se seznanijo s poštenim poskusom. 

 Otroci predvidevajo in napovedujejo izide poskusov. 

 Otroci samostojno ugotavljajo, kaj vpliva na plovnost. 
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4 IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
 

Raziskavo sem izvajala v treh homogenih oddelkih drugega starostnega obdobja. Potekala je 

tako individualno kot tudi skupinsko in skupno. V vsaki skupini sem bila tri dni in sicer dva 

zaporedna dneva, post-test pa sem izvedla ko je preteklo med 10 in 14 dni od izvajanja 

dejavnosti. 

 

4.1 Ugotavljanje otroških predstav pred dejavnostmi 
 

Prvi dan sem v vsaki od skupin individualno preverjala predznanje otrok o plovnosti. V VVZ 

Radovljica – enoti Posavec sem pred izvajanjem raziskave že opravljala praktično pedagoško 

delo in nadomeščala bolniške odsotnosti, zato so me otroci že poznali. Otroke sem pozdravila 

in jih vprašala ali bi mi želeli pomagati. Odgovor je bil pritrdilen in tako sem jim povedala, da 

bom vsakega od njih prosila, da reši nekaj nalog, katere mi bodo v veliko pomoč.  

Vsakega otroka sem peljala iz igralnice na hodnik, kjer sem imela možnost izvedbe 

individualnega intervjuja s pomočjo vprašalnika (priloga 3). Imena otrok sem že poznala, tako 

da sem vsakega vprašala le še koliko je star, kar sem si zabeležila na vprašalnik. Preden sem 

začela s prvim vprašanjem sem vsakemu povedala, da je vsak odgovor pravilen, zaradi česar so 

bolj sproščeno odgovarjali na vprašanja, oziroma reševali naloge. 
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1. naloga: V katerem kozarcu kocka plava? S križcem (X) označi izbiro otroka na 

opazovalnem listu.  

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 2. 

 

Z intervjujem sem začela tako, da sem pred otroka postavila zgornji sliki (slika 5 in slika 6). 

Vprašala sem ga, kaj vidi. Odgovori so bili podobni: kozarec z vodo in kocko, posoda z vodo 

in kocko. Nato sem ga vprašala v čem je razlika med obema kozarcema. Odgovorili so, da je 

kocka drugače postavljena. Sledilo je vprašanje, ki me je zanimalo: »V katerem kozarcu kocka 

plava?«. Otrok je pokazal na eno izmed slik in jaz sem na opazovalnem listu njegov odgovor 

označila s križcem. 

 

2. naloga: Ali snov vpliva na plovnost? S križcem (X) označi izbiro otroka na 

opazovalnem listu. 

 

Pri tej nalogi sem pred otroka postavila kvadre iz različnih snovi, kateri so prikazani na sliki 

spodaj (slika 7). Otrok si jih je ogledal in se z njimi rokoval kolikor dolgo je želel. Nato sem ga 

vprašala, če je katero snov že kdaj kje videl.  

 

   Slika 6: Kocka v 

kozarcu potone. 
Slika 5: Kocka v 

kozarcu plava. 
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Slika 7: Kvadri različnih snovi. 

 

Vsi otroci so že poznali plastelin, zato jim ga nisem dodatno predstavljala. Otrokom sem ostale 

snovi predstavila in jim povedala, kje so se z njimi že srečali.  

Les je večina otrok poznala kot snov, iz katere so narejene mize in stoli, vendar ga niso znali 

poimenovati, zato sem jim pomagala pri imenovanju. Ker sem zaznala zanimanje, sem začela 

postavljati vprašanja o lesu, kot na primer kako dobimo les, ali les raste okrog nas in podobno. 

Veliko otrok namreč ni vedelo, da les dobimo iz dreves, zato sem izkoristila zanimanje za 

pojasnila in obenem dobila idejo za eno izmed dejavnosti, katere bom izvedla med nadaljnjim 

delom v vrtcu. 

Veliko otrok je ob rokovanju z železom reklo: »Ta je pa težak!«. Vprašala sem jih, če morda 

vedo, zakaj je enak kvader druge snovi toliko lažji in dobila odgovore da ne vedo, peščica otrok 

pa je odgovorila, da zato ker je to »druga stvar«, s čemer so mislili, da gre za drugo snov. 

Pojasnila sem jim, da je vsaka snov nekaj posebnega.  

Ko so se otroci rokovali s plastičnim kvadrom in še niso vedeli za katero snov gre, sem jih 

vprašala, če so se že kdaj srečali s to snovjo. Vsi so mi odgovorili, da te snovi ne poznajo. Ko 

sem jim omenila, da gre za plastiko, je približno polovica otrok spremenila mnenje, saj so 

prepoznali besedo plastika. Povedali so, da imajo doma plastične stole na terasi, da se v kadi 

igrajo s plastičnimi figuricami, da pijejo iz plastičnih kozarcev in plastenk… Samega materiala 

niso prepoznali, so pa zato prepoznali besedo. Sama pa sem plastiko predstavila kot snov, iz 

katere so lopatke, grabljice, vedra, tovornjaki in ostale igrače v peskovniku. Vsi otroci so 

spremenili mnenje in sicer, da so se že srečali s plastiko. 

PLASTELIN ŽELEZO 

LES STIROPOR ALUMINIJ 

PLASTIKA 
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Aluminij je otroke pritegnil zaradi barve, zato so ga v večini primerov izbrali kot prvega za 

rokovanje. Niso ga prepoznali po ogledu in ne po imenovanju, zato sem jim ga predstavila kot 

snov, iz katerega so izdelana letala, kar je vse močno pritegnilo. Tako po izgledu kot po namenu 

uporabe jih je ta snov najbolj pritegnila. 

Stiropor so po otipu že poznali, saj so v vrtcu izdelovali pirhe iz stiroporja. Tako da sem jim 

samo povedala za katero snov gre. 

Otroka sem po rokovanju z vsemi snovmi vprašala kateri po njegovem mnenju plavajo in kateri 

potonejo , ter ga prosila, da svojo odločitev prikaže s tem, da jih postavi na ustrezno sliko (slika 

5 ali slika 6). Ker so otroci imeli težave z razvrščanje, sem se odločila, da sliko 6 umaknem in 

jo nadomestim s takšno, ki bo zanikala dogovorjen simbol za plavanje. Ponudila sem jim izbiro 

»plava« ali »ne plava« namesto »plava« ali »potone«, kot sem načrtovala od začetka. Vzela 

sem sliko kozarca s plavajočo kocko (slika 5) in jo prečrtala, s čimer sem zanikala lastnost 

plavanja (slika 8). 

 

 

                                

            

            

            

             

 

 

 

 

Otrok je vsakega izmed kvadrov postavil na sliko (slika 5 ali slika 8), za katero je menil da je 

pri posameznem kvadru pravilna, torej da kvader plava ali ne plava. Sama sem odločitve otrok 

zapisala v opazovalni list.           

     

  

Slika 8: Kocka v 

kozarcu ne plava. 
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3. naloga: Ali barva vpliva na plovnost? S križcem (X) označi izbiro otroka na 

opazovalnem listu. 

 

Za to nalogo sem izdelala enako velike kvadre različnih barv iz plastelina (slika 9). Za potrebe 

nadaljnjih dejavnosti, sem morala najti plastelin, ki ni topen v vodi. Na slovenskem trgu 

prevladujejo plastelini iz pretežno naravnih sestavin, ki pa so posledično vsi topni v vodi. Našla 

pa sem plastelin znamke Lumpi, ki se v vodi ne raztopi ali zmehča in je bil primeren za potrebe 

moje naloge.  

 

 

Slika 9: Kvadri iz plastelina. 

 

Otroku sem v rokovanje ponudila kvadre iz plastelina. Otroci so že poznali barve, zato sem jih 

samo še enkrat ponovila. Vsakega izmed njih sem vprašala, ali je med kvadri, poleg barve, še 

kakšna razlika in dobila odgovore, da je črn kvader manjši od ostalih, da je rumen največji… 

Ker so bili kvadri izdelani iz enake količine plastelina in so med seboj odstopali največ 1 mm, 

sklepam, da je barva vplivala na njihovo odločitev. Otroka sem nato vprašala, kater kvader po 

njegovem mnenju plava. Otrok je kvadre položil na ustrezno mesto po njegovem mnenju (slika 

5 ali slika 8) sama pa sem na opazovalnem listu s križcem označila njegovo odločitev. 
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4. naloga: Ali velikost vpliva na plovnost? S križcem (X) označi izbiro otroka.  

 

Pri tej nalogi sem vzela veliko kepo plastelina in jo ponudila otroku, da se je z njo rokoval. Nato 

jo je postavil na ustrezno mesto (slika 5 ali slika 8) in s tem določil ali kepa plava ali ne plava.  

Nato sem ta isti kos prepolovila (1/2) in ga zopet ponudila otroku. Prepolovila sem ga še 

dvakrat, tako da sem dobila 1/4 in 1/8 začetne kepe plastelina. S tem sem otroku pokazala da 

se material pri tem ne spreminja ampak zgolj velikost. Otrok je za vsako od štirih velikost 

plastelina (slika 10) določil, ali plava oziroma ne, s postavitvijo na ustrezno mesto, sama pa 

sem njegovo odločitev označila s križcem na opazovalnem listu.  

 

 

Slika 10: Kepe plastelina različnih velikosti. 

 

5. naloga: Ali oblika vpliva na plovnost? S križcem (X) označi izbiro otroka. 

 

Tudi pri tej nalogi sem kos plastelina spreminjala v različne oblike pred otrokom, da je bilo 

razvidno, da je snov ostala ista, spremenila se je zgolj oblika. Kos plastelina sem oblikovala v 

naslednje oblike: kvader, krogla, kocka, kača, čolniček (slika 11). 

 

KEPA ½ KEPE ¼ KEPE 1/8 

KEPE 
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Slika 11: Plastelin različnih oblik. 

 

Za vsako nastalo obliko sem otroka vprašala, če ga na kaj spominja in njegov odgovor zapisala 

na opazovalni list pod opombe. Nato sem obliko poimenovala in ga vprašala, če misli, da bi, na 

primer krogla, plavala, če bi jo dali v vodo. Otrok si je vsako obliko ogledal in položil na 

ustrezno mesto po njegovem mnenju, torej če oblika plava ali ne plava (slika 5 in slika 8), sama 

pa sem na opazovalnem listu s križcem označila njegovo odločitev.  

Najprej sem plastelin s kroženjem vzporedno postavljenih dlani oblikovala v kroglo in jo 

ponudila otroku. Najpogostejši otroški odgovori, na kaj jih oblika krogle spominja so bili: 

različne vrste žog, balon, bombon. 

Kroglo sem z enakomernim stiskanjem nasprotnih si strani in ravnanjem ploskev s pritiskanjem 

na ravno podlago, preoblikovala v kocko in jo ponudila otroku. Najpogostejši odgovori otrok, 

na kaj jih oblika kocke spominja so bili: igralna kocka, lego kocke, lesene kocke za sestavljanje.  

Kocko sem nato preoblikovala v kvader. To sem storila tako, da sem kocko začela počasi 

raztegovati v dveh, nasprotnih si smereh. Pri tem sem ploskve ravnala s pritiskanjem na ravno 

podlago. Kvader sem ponudila vsakemu otroku in pri nekaterih, še preden sem postavila 

vprašanje na kaj ga oblika spominja, dobila odgovor, da je to takšna oblika, kakršno je že videl 

ta dan in pri tem s prstom pokazal na kvadre plastelina in ostalih snovi, katere sem imela pri 

sebi. Ostali pa so po postavljenem vprašanju najpogosteje odgovorili, da jih spominja na lesene 

kocke za igranje in čokolado.  

KVADER 

ČOLNIČEK 

KAČA 

KOCKA KROGLA
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Kvader sem nato položila na ravno podlago in ga povaljala z dlanjo, da sem dobila »kačo« in 

jo dala otroku v rokovanje. Najpogostejši odgovori otrok, na kaj jih dana oblika spominja so 

bili: penast črv za v vodo, kača, veja, vrv. 

Kačo sem potem stisnila v kroglo in jo položila na ravno podlago, kjer sem jo s pritiskom dlani 

sploščila. Robove sem rahlo zavihala navzgor in s tem dobila obliko čolnička. Otrok si je tudi 

to obliko ogledal in povedal na kaj ga spominja. Najpogostejša odgovora sta bila krožnik in 

čolniček.  

 

4.2 Dejavnosti 
 

Dan po izvajanju individualnega intervjuja sem v vsaki skupini izvedla dejavnosti, s katerimi 

sem želela otrokom prikazati kaj vpliva na plovnost in s tem utrditi in nadgraditi njihovo 

predznanje na tem področju.  

Najprej sem otrokom še enkrat pokazala sliki s kozarcema (slika 5 in slika 6) in vprašala, če se 

še spomnijo, kaj predstavljata. Nekaj otrok je takoj povedalo, da v prvem kozarcu kocka plava, 

v drugem pa ne, ostali pa so jim sledili.  

Nato sem jim še enkrat pokazala kvadre, narejene iz različnih snovi (slika 7), in jih vprašala ali 

se katere snovi spomnijo. Največ odgovorov je bilo za les, plastelin in aluminij. Pri 

poimenovanju ostalih snovi pa sem jim pomagala tako, da sem še enkrat povedala kako se 

imenujejo. 

Pokazala sem jim tudi kvadre iz različnih barv plastelina (slika 9)  in jih vprašala, če vedo, po 

čem se razlikujejo med seboj. Odgovorili so, da po barvi in da so vsi iz plastelina. Našteli so 

vse barve, tako da jih sama nisem še enkrat ponavljala. 

Pokazala sem jim kepo plastelina in jih vprašala kaj smo naredili iz nje. Otroci so mi odgovorili, 

da sem jo trgala, da je bila manjša in pa spreminjala v oblike. Vprašala sem jih še, če se 

spomnijo v katere oblike sem jo spremenila in najpogosteje dobila odgovore: v kačo, v posodo, 

v žogico. Sama pa sem še enkrat poimenovala vse oblike.  

Povedala sem jim, da bomo plovnost snovi preizkušali v vodi. Otroke sem naključno razdelila 

v tri skupine, katere so krožile med dejavnostmi.  



Univerza v Ljubljani − Pedagoška fakulteta   Justin Nuša; Diplomsko delo 

 

28 

 

Dejavnosti smo zaključili s pogovorom o tem, kaj vse bi še lahko preizkusili če plava. Otroci 

so sami rekli, da bodo doma preizkusili stvari kot so medvedek, svečka, rokavček, plastenka, 

steklenica...  

 

 

 

Slika 12: Potek dejavnosti. 

 

4.2.1 Preizkušanje plovnosti konkretnih snovi in izdelkov v vodi 
 

Pri tej dejavnosti so imeli otroci na voljo posodo z vodo in snovi, za katere so plovnost določali 

dan prej pri intervjuju (kvadre iz različnih snovi, kvadre različnih barv iz plastelina, kepo 

plastelina). Otrokom sem povedala, da bomo čisto vsako snov in izdelke iz plastelina posebej 

polagali v vodo in jih opazovali če plavajo ali ne. Nato jih bomo vzeli iz vode in jih položili na 

ustrezno sliko, katera označuje da snov plava ali pa da snov ne plava (slika 5 in slika 8). 

Poudarila pa sem, da moramo biti previdni pri polaganju snovi in izdelkov v vodo, saj če na 

primer čolniček vržemo v vodo, bo le ta potonil, ob previdnem polaganju pa bo plaval.  

Najprej sem jim ponudila kvadre iz različnih snovi, nato plastelin različnih barv, kasneje 

plastelin katerega smo dodajali in odvzemali, na koncu pa še plastelin katerega smo oblikovali 

v kroglo, kocko, kvader, »kačo« in čolniček. Otroci so jih sami preizkušali v vodi in jih 

postavljali na pravilno mesto. Pri tem so se med seboj opozarjali, da naj bodo previdni pri 
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polaganju v vodo, in se močno veselili ko je določena snov ali izdelek plaval. Otroke sem ves 

čas usmerjala z različnimi vprašanji kot so: »Zakaj tako misliš?«, »Kaj pa če bi preizkusili tako 

da bi...?«. Otroci so sami začeli postavljati vprašanja, kot je ta: »Ali bi lahko železo plavalo, če 

bi ga drugače oblikovali?«, kar me je zelo razveselilo, saj sem videla, da začenjajo razumeti kaj 

vse vpliva na plovnost. Pri tej dejavnosti sem otroke popravljala, ko so rekli, da je snov potonila 

ker je težka in ne, ker ima večjo gostoto od vode. Razliko med maso in gostoto sem jim 

predstavila s primerjanjem ladje in malega koščka plastelina. Ladje ne moremo dvigniti z eno 

roko, plastelin pa lahko in kljub temu ladja plava, košček plastelina pa ne. 

 

 

Slika 13: Preizkušanje plovnosti konkretnih snovi in izdelkov v vodi. 
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4.2.2 Oblikovanje in preizkušanje plovnosti plastelina v vodi 
 

Pri tej dejavnosti je vsak otrok dobil svoj kos plastelina, skupaj pa so imeli na voljo eno posodo 

z vodo. Otrokom sem podala navodila, naj poskušajo plastelin oblikovati tako, da bo le - ta 

plaval. Ko pa izdelek preizkusijo v vodi, pa naj ga postavijo na ustrezno mesto, da bodo tudi 

ostali videli, kaj vse je že bilo preizkušeno in seveda, ali plava ali ne. Pri mlajših otrocih je bilo 

potrebno malce namigniti, naj poskusijo narediti čolniček, starejši pa so to ugotovili že sami. 

Pri tej dejavnosti je bil potreben pogovor, spodbuda in usmerjanje pri otrokovem lastnem 

raziskovanju. Otroci so imeli možnost preizkusiti vse, kar jih je zanimalo. Pri tej dejavnosti so 

po želji lahko preizkusili tudi predmete iz igralnice, vendar jih je v večini plastelin veliko bolj 

zanimal. 

 

 

Slika 14: Oblikovanje in preizkušanje plovnosti plastelina v vodi. 
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4.2.3 Risanje – Carrollov diagram 
 

Za to dejavnost sem otrokom pripravila delovne liste v obliki Carrollovega diagrama (priloga 

4). Otroci so na ustrezno mesto v diagramu z barvicami narisali kaj plava, in kaj ne. Nekateri 

otroci so pred to dejavnostjo že sodelovali pri predhodno omenjenih dejavnostih in so lahko  

uporabili znanje, ki so ga pridobili, ali pa so, kot ostali, risali po spominu, torej kaj so že kdaj 

videli, da je plavalo oziroma ne. Pri tej dejavnosti sem vodila pogovor o tem, kaj so otroci že 

videli, da je plavalo v morju, v bazenu, v reki, v kadi, v posodi, in kaj ni. Zaradi boljšega 

razumevanja risb pa sem prosila strokovno delavko, da je na risbe mlajših otrok napisala, kaj 

naj bi le te predstavljale.  

 

 

 

Slika 15: Otroci med risanjem Carrollovega diagrama. 

 

V nadaljevanju prilagam fotografije otroških risb. 

  



Univerza v Ljubljani − Pedagoška fakulteta   Justin Nuša; Diplomsko delo 

 

32 

 

Deklica A. (3 leta) je v Carrollovem diagramu narisala ribo in meduzo kot plavajoči stvari, 

polž, kamen in skala pa po njenem mnenju ne plavajo (slika 16). 

 

Slika 16: Carrollov diagram deklice A. (3 leta). 

 

Deklica T. (4 leta) je na obe strani Carrollovega diagrama narisala ladji, le da jo je na strani, 

kjer so stvari, ki ne plavajo, prečrtala. Pri tem je uporabila enak znak za označevanje kot sem 

ga sama. Poleg ladij je narisala še ribo, kot stvar, ki plava, in kamen, kot stvar, ki potone (slika 

17). 

 

Slika 17: Carrollov diagram deklice T. (4 leta). 
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Deček B., ki je star 5 let, je v Carrollov diagram narisal geometrijska telesa, katera smo tisti 

dan preizkušali v vodi in jih narisal nad oziroma pod tekočino. Iz tega ni razvidno ali deček 

pozna stvari, ki plavajo, je pa razvidno da ve, kaj pomeni, da stvar plava oziroma potone (slika 

18). 

 

Slika 18: Carrollov diagram dečka B. (5 let). 

Deček A. (6 let) je v Carrollov diagram, kot stvari, ki plavajo, narisal sebe, kocko lesa in ladjo. 

Kot stvari, ki ne plavajo, pa je narisal kocke plastelina različnih barv in velikosti in jih označil 

z navzdol obrnjenimi puščicami. Iz risbe je razvidno, da si je deček zapomnil, da kocka 

plastelina ne plava, ne glede na to kakšne barve ali velikosti je (slika 19). 

 

Slika 19: Carrollov diagram dečka A. (6 let). 
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Otroci so si izmenjavali mnenja in v nekaj primerih je prišlo do tega, da je cela skupina narisala 

enako stvar.  

 

4.3 Ugotavljanje otroških predstav po dejavnostih 
 

Po približno dveh tednih sem otrokom v vsaki skupini še enkrat zastavila enaka vprašanja kot 

prvi dan. Zopet sem ga izvajala individualno na hodniku. Pri tem so sodelovali vsi otroci, kateri 

so prisostvovali pri izvedbi intervjuja pred dejavnostmi in dejavnostih.  

Veliko otrok je spraševalo, zakaj spet isti vprašanja, da so to že odgovarjali, in podobno. 

Povedala sem jim, da bom tako lahko ugotovila koliko so se v zadnjih dneh naučili. Ker so 

otroci vprašanja že poznali, so odgovarjali hitreje, že vnaprej so vedeli kaj morajo storiti, zato 

sem za izvedbo intervjujev po dejavnostih potrebovala bistveno manj časa kot pred njimi.  

Veliko otrok je samih razlagalo kar so se naučili, veliko jih je tudi omenilo, da na to da nek 

predmet plava, vpliva gostota. Besedo gostota so si zapomnili, saj sem jo ves čas uporabljala in 

jih popravljala, kadar so besedo gostota zamešali z maso oziroma težo, kot so se izrazili sami. 

Nekaj otrok pa mi je omenilo, da so doma s starši preizkušali različne predmete, če plavajo ali 

potonejo.  
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5 ANALIZA REZULTATOV INTERVJUJEV PRED IN PO 

DEJAVNOSTIH 
 

Odgovore otrok na intervjuje pred in po dejavnostih sem razdelila po starosti, nato pa podatke 

obdelala s programom Microsoft Excel in jih prikazala v obliki grafov s programom Microsoft 

Word. 

 

 

Grafikon 1: Starost in število otrok. 

 

V raziskavi je sodelovalo 53 otrok, med katerimi je bilo 11 triletnikov, 15 štiriletnikov, 10 

petletnikov in 17 šestletnikov, kar je prikazano v grafikonu 1. 
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1. naloga: V katerem kozarcu kocka plava? 

 

 

Grafikon 2: "V katerem kozarcu kocka plava?" 

 

V grafikonu 2 je prikazano, koliko otrok je pred in koliko po dejavnostih poznalo pomen besede 

»plava«. Pred začetkom dejavnosti je pomen besede »plava« poznalo 64 % triletnikov, 47 % 

štiriletnikov, 80 % pet let starih otrok in 85 % šestletnikov. Po dejavnostih so vsi otroci, stari 

med 4 in 6 let poznali pomen te besede, med triletniki pa je bilo takih 75 %. 

Pri tej nalogi  je, ne glede na starost, po dejavnostih več otrok poznalo pomen besede »plava«. 
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2. naloga: Ali snov vpliva na plovnost? 

 

 

Grafikon 3: "Ali snov vpliva na plovnost?" podatki za les in stiropor. 

 

V grafikonu 3 so prikazane vrednosti pravilnih odgovorov in sicer da les in stiropor plavata. 

Pred začetkom dejavnosti je to, da les plava, vedelo 36 % triletnikov, 60 % štiri in pet let starih 

otrok ter 76 % šestletnikov. Po dejavnostih so vsi otroci, stari 4 in 6 let vedeli, da les plava, med 

triletniki je bilo takih 55 %, med pet let starimi otroki pa je bilo takih 90 %. 

Pred izvedbo dejavnosti je to, da stiropor plava, vedelo 45 % tri leta starih otrok, 67 % 

štiriletnikov, 30 % pet let starih otrok in 82 % šestletnikov. Po izvedbi dejavnosti je to, da 

stiropor plava vedelo 45 % tri leta starih otrok, 87 % štiriletnikov, 90 % pet let starih otrok in 

94 % šestletnikov. 

Pri tej nalogi se je po dejavnostih več otrok, ne glede na starost, odločilo za pravilen odgovor. 

Izjema so triletniki, ki so se tako pred in po dejavnostih v enakem številu odločili za pravilen 

odgovor. 
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Grafikon 4: "Ali snov vpliva na plovnost?" podatki za železo, aluminij, plastelin in plastiko. 

 

V grafikonu 4 so prikazane vrednosti pravilnih odgovorov in sicer da vse omenjene snovi 

potonejo oziroma ne plavajo.  

Pred začetkom dejavnosti je to, da železo ne plava, vedelo 55 % triletnikov, 60 % 4 in 5 let 

starih otrok, ter vsi šestletniki. Po dejavnostih so to, da železo ne plava, vedeli vsi petletniki, 

med triletniki je bilo takih 64 %, 87 % 4 leta starih otrok in 94 % šestletnikov.  

Pred izvedbo dejavnosti je to, da aluminij ne plava, vedelo 64 % tri leta starih otrok, 47 % 

štiriletnikov, polovica pet let starih otrok in 65 % šestletnikov. Po izvedbi dejavnosti je to, da 

aluminij ne plava, vedelo 91 % triletnikov, 80 % štiri in pet let starih otrok, ter 94 % 

šestletnikov. 

Pred dejavnostmi je dejstvo, da plastelin ne plava, poznalo 64 % triletnikov, 47 % štiri leta 

starih otrok, 60 % petletnikov in 53 % šest let starih otrok. Po dejavnostih so dejstvo, da 

plastelin ne plava, poznali vsi otroci stari pet in šest let. Med triletniki je bilo takih 73 %, med 

štiri leta starimi otroki pa 87 %. 

Pred začetkom dejavnosti je to, da plastika ne plava, vedelo 55 % triletnikov, 40 % štiri leta 

starih otrok, polovica petletnikov in 41 % šestletnikov. Po dejavnostih je to, da plastika ne 

plava, vedelo 55 % tri leta starih otrok, 93 % štiriletnikov, 80 % petletnikov in 82 % šest let 

starih otrok. 
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Pri tej nalogi se je število pravilnih odgovorov, ne glede na starost otrok, povečalo po 

dejavnostih. Izjema so šestletniki, ki so se za primer železa po dejavnostih v manjšem številu 

odločili za pravilen odgovor kot pred dejavnostmi. Sem mnenja da zato, ker sem otrokom zaradi 

boljšega poznavanja snovi omenila, da so ladje zgrajene iz železa in vseeno plavajo. Mlajši 

otroci so težje razumeli to, da gre za enak material le v drugačni obliki, zato jih ta podatek ni 

oviral pri tej nalogi, starejše pa je.  

 

3. naloga: Ali barva vpliva na plovnost? 

 

Pridobljeni podatki pri tej nalogi so zaradi boljše preglednosti razdeljeni v dva grafikona 

(BARVE A in BARVE B).  

 

 

Grafikon 5: "Ali barva vpliva na plovnost?" podatki za plastelin bele, črne in modre barve. 

 

V grafikonu 5 so prikazane vrednosti pravilnih odgovorov in sicer da plastelin ne plava, ne 

glede na to kakšne barve je. 

Pred začetkom dejavnosti je to, da plastelin bele barve na plava, vedelo 36 % triletnikov, 20 % 

štiri leta starih otrok, 80 % pet let starih otrok in 41 % šestletnikov. Po dejavnostih so to, da 
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plastelin bele barve ne plava, vedeli vsi otroci stari med štiri in šest let, med triletniki pa je bilo 

takih 82 %. 

Pred izvedbo dejavnosti je dejstvo, da plastelin črne barve ne plava, poznalo 36 % triletnikov, 

33 % štiri leta starih otrok, 80 % petletnikov in 53 % šest let starih otrok. Po izvedbi dejavnosti 

so dejstvo, da plastelin črne barve ne plava, poznali vsi otroci stari štiri in šest let, med triletniki 

je bilo takih 82 %, med petletniki pa 90%. 

Pred dejavnostmi je to, da plastelin modre barve ne plava, vedelo 27 % triletnikov, 33 % štiri 

leta starih otrok, 60 % pet let starih otrok in 47 % šestletnikov. Po dejavnostih so vsi otroci, 

stari med štiri in šest let vedeli, da plastelin modre barve ne plava, med triletniki pa je bilo takih 

91 %.  

Pri tej nalogi se je po dejavnostih več otrok, ne glede na starost, odločilo za pravilen odgovor. 

 

 

 

Grafikon 6: "Ali barva vpliva na plovnost?" podatki za plastelin rdeče, rumene in zelene barve. 

 

V grafikonu 6 so prikazane vrednosti pravilnih odgovorov in sicer, da plastelin ne plava, ne 

glede na to kakšne barve je. 
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Pred izvedbo dejavnosti je to, da plastelin rdeče barve ne plava, vedelo 36 % triletnikov, 33 % 

štiri leta starih otrok, 30 % petletnikov in 41 % šestletnikov. Po izvedbi dejavnosti so vsi otroci, 

stari med štiri in šest let vedeli, da plastelin rdeče barve ne plava, med triletniki pa je bilo takih 

73 %. 

Pred dejavnostmi je dejstvo, da plastelin rumene barve ne plava, poznalo 64 % triletnikov, 20 

% štiriletnikov, polovica pet let starih otrok in 35 % šestletnikov. Po dejavnostih je so to dejstvo 

poznali vsi otroci stari med štiri in šest let, med triletniki pa je bilo takih 82 %. 

Pred začetkom dejavnosti je to, da plastelin zelene barve ne plava, vedelo 55 % triletnikov, 20 

% štiriletnikov, 70 % petletnikov in 59 % šest let starih otrok. Po zaključenih dejavnostih pa so 

to, da plastelin zelene barve ne plava, vedeli vsi otroci stari štiri in šest let, med triletniki je bilo 

takih 91 %, med petletniki pa 90 %. 

Pri tem vprašanju se je po dejavnostih več otrok, ne glede na starost, odločilo za pravilen 

odgovor. 

 

 

Grafikon 7: Primerjava odgovorov pri spremenljivkah barva in snov. 

 

V grafikonu 7 so prikazana povprečja pravilnih odgovorov otrok, ne glede na starost, in sicer, 

da plastelin potone, ne glede na barvo.  
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Pred dejavnostmi, ko je bila spremenljivka snov, se je za to, da plastelin potone odločilo 56 % 

vseh otrok, kar je več kot v vseh primerih, ko je bila spremenljivka barva. Po dejavnostih, pa 

se je za to, da plastelin potone, odločilo 90 % vseh otrok, kar je manj od vseh primerov, ko je 

bila spremenljivka barva.  

Ko je bila spremenljivka barva, se je pred dejavnostmi največ otrok odločilo da potoneta kvadra 

plastelina črne in zelene barve in sicer se jih je za to odločilo 51 %. Sledijo odgovori otrok, ki 

so se v 44 % odločili, da potoneta kvadra plastelina bele in rumene barve. 44 % otrok se je 

odločilo, da potone kvader plastelina modre barve, najmanj otrok, 35 %, pa se jih je odločilo, 

da potone kvader plastelina rdeče barve.   

Po dejavnostih se je, ko je bila spremenljivka barva, največ otrok odločilo, da potone kvader 

plastelina modre barve in sicer se jih je za to odločilo 98 %. Za to, da kvadra plastelina bele in 

rumene barve potoneta, se je odločilo 96 % vseh otrok. Sledijo odgovori otrok, ki so se v 95 % 

odločili, da kvader zelene barve potone. Najmanj otrok in sicer 93 %, pa se jih je odločilo, da 

potoneta kvadra črne in rdeče barve. 

 

4. naloga: Ali velikost vpliva na plovnost? 

 

 

Grafikon 8: "Ali velikost vpliva na plovnost?" 
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V grafikonu 8 so prikazane vrednosti pravilnih odgovorov in sicer da kepa plastelina, ne glede 

na velikost, ne plava. 

Pred začetkom dejavnosti je to, da kepa plastelina ne plava, vedelo 36 % triletnikov, 40 % 

štiriletnikov, polovica petletnikov in 94 % šest let starih otrok. Po končanih dejavnostih so vsi 

otroci, stari štiri in šest let vedeli, da kepa plastelina ne plava, med triletniki je bilo takih 82 %, 

med pet let starimi otroki pa 90 %. 

Na začetku je dejstvo, da polovica kepe plastelina ne plava, poznalo 36 % triletnikov, 20 % štiri 

leta starih otrok, 40 % petletnikov in 29 % šest let starih otrok. Na koncu, pa so to dejstvo 

poznali vsi šestletniki, 91 % triletnikov, 80% štiriletnikov ter 90 % pet let starih otrok. 

Da četrtina kepe plastelina ne plava, je pred dejavnostmi vedelo 45 % tri leta starih otrok, 20 % 

štiriletnikov, 40 % pet let starih otrok in 29 % šestletnikov. Po dejavnostih pa so to, da četrtina 

kepe plastelina ne plava, vedeli vsi šestletniki, 82 % triletnikov, 80 % štiri leta starih otrok in 

90 % petletnikov. 

Pred dejavnostmi je to, da osmina kepe ne plava, vedelo 45 % triletnikov, 27 % štiriletnikov, 

40 % petletnikov in 29 % šest let starih otrok. Po dejavnostih so to, da osmina kepe plastelina 

ne plava, vedeli vsi šestletniki, med triletniki je bilo takih 55 %, med štiriletniki 73 % in med 

petletniki 90 %. 

Pri tej nalogi se je po dejavnostih več otrok, ne glede na starost, odločilo za pravilen odgovor. 
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Grafikon 9: Primerjava odgovorov pri spremenljivkah velikost in snov. 

 

V grafikonu 9 so prikazane vrednosti pravilnih odgovorov, da plastelin kot snov potone, ne 

glede na to, kakšne velikosti je. 

Pred izvedbo dejavnosti, se je največ, 56 % vseh otrok, odločilo, da plastelin potone takrat, ko 

je bila spremenljivka snov. Ko je bila spremenljivka velikost, se je 55 % otrok odločilo, da kepa 

plastelina potone. Da osmina kepe plastelina potone, je bilo mnenja 35 % otrok, en odstotek 

manj jih je menilo, da četrtina kepe plastelina potone. Najmanj, 31 %, se jih je odločilo, da 

polovica kepe plastelina potone. 

Po izvedbi dejavnosti, se je največ, 93 % vseh otrok, odločilo, da kepa plastelina potone takrat, 

ko je bila spremenljivka velikost. 90 % otrok se je odločilo, da plastelin kot snov potone, enako 

število otrok se je odločilo, da polovica kepe plastelina potone. Da četrtina kepe plastelina 

potone, se je odločilo 88 % otrok, najmanj pa jih je bilo mnenja, da osmina kepe plastelina 

potone, in sicer 80 %. 
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5. naloga: Ali oblika vpliva na plovnost? 

 

 

Grafikon 10: "Ali oblika vpliva na plovnost?" podatki za oblike, ki ne plavajo ("kača", kocka, 

krogla in kvader). 

 

V grafikonu 10 so prikazane vrednosti pravilnih odgovorov in sicer, da plastelin v obliki 

»kače«, kocke, krogle in kvadra ne plava. 

Pred izvedbo dejavnosti je to, da plastelin v obliki »kače« ne plava, vedelo 27 % triletnikov, 7 

% štiri leta starih otrok, 40 % pet let starih otrok in 23 % šestletnikov. Po izvedbi dejavnosti pa 

so to vedeli vsi otroci stari tri in šest let. Med štiriletniki jih je to vedelo 93 %, med petletniki 

pa 90 %. 

Da plastelin v obliki kocke ne plava, je pred dejavnostmi vedelo 54 % triletnikov, 20 % 

štiriletnikov, 30 % petletnikov in 23 % šest let starih otrok. Po dejavnostih so to, da plastelin v 

obliki kocke ne plava, vedeli vsi petletniki, 64 % triletnikov, 93 % štiri leta starih otrok in 82 

% šestletnikov.  

Pred dejavnostmi je to, da plastelin v obliki krogle ne plava, vedelo 45 % tri leta starih otrok, 

20 % štiriletnikov, 30 % pet let starih otrok in 76 % šestletnikov. Po dejavnostih pa so to vedeli 

vsi otroci stari tri in pet let. Med štiriletniki jih je to vedelo 87 %, med šestletniki pa   94 %. 
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Plastelin v obliki kvadra ne plava in takega mnenja je bilo pred dejavnostmi 45 % triletnikov, 

33 % štiri leta starih otrok, 70 % petletnikov in 59 % šest let starih otrok. Po dejavnostih so vsi 

šestletniki menili, da plastelin v obliki kvadra ne plava. Med triletniki jih je bilo istega mnenja 

82 %, med štiriletniki 93 %, med petletniki pa 90 %. 

Pri tej nalogi se je po dejavnostih več otrok, ne glede na starost, odločilo za pravilen odgovor.  

 

 

Grafikon 11: "Ali oblika vpliva na plovnost?" podatki za obliko, ki plava (čolniček). 

 

V grafikonu 11 so prikazane vrednosti pravilnih odgovorov in sicer, da plastelin v obliki 

čolnička plava. 

Pred izvedbo dejavnosti je to, da plastelin v obliki čolnička plava, vedelo 64 % tri leta starih 

otrok, 73 % štiriletnikov, 60 % petletnikov in 76 % šest let starih otrok. Po izvedbi dejavnosti 

so to, da plastelin oblikovan v čolniček plava, vedeli vsi otroci stari med štiri in šest let, med 

triletniki pa je bilo takih 82 %. 

Pri tej nalogi se je po dejavnostih več otrok, ne glede na starost, odločilo za pravilen odgovor. 
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Grafikon 12: Primerjava odgovorov pri spremenljivkah oblika in snov. 

 

V grafikonu 12 so prikazane vrednosti pravilnih odgovorov vseh otrok in sicer, da plastelin kot 

snov ne plava, prav tako plastelin ne plava, če je oblikovan v »kačo«, kocko, kroglo ali kvader, 

kadar pa je plastelin oblikovan v čolniček, le-ta plava. 

Pred izvedbo dejavnosti, se je največ, 68 % otrok odločilo, da plastelin v obliki čolnička plava, 

ko je bila spremenljivka oblika. Da plastelin kot snov potone, je menilo 56 % vseh otrok. 52 % 

otrok se je odločilo, da plastelin v obliki kvadra ne plava. Plastelin v obliki krogle ne plava in 

za ta odgovor se je odločilo 43 % vseh otrok, 32 % pa se jih je odločilo, da plastelin v obliki 

kocke prav tako ne plava. Najmanj otrok se je odločilo, da plastelin v obliki »kače« ne plava in 

sicer 24 %. 

Po izvedbi dejavnosti, se je 96 % vseh otrok odločilo, da plastelin v obliki čolnička plava ter da 

plastelin v obliki »kače« ne plava. En odstotek manj, jih je bilo mnenja, da plastelin v obliki 

krogle potone. Plastelin v obliki kvadra ne plava in tako je menilo 91 % vseh otrok. 90 % se je 

odločilo, da plastelin kot snov potone, najmanj, 85 % otrok pa je bilo mnenja, da plastelin v 

obliki kocke ne plava. 
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6. PREVERJANJE HIPOTEZ 
 

Hipoteza 1: Predvidevam, da več kot polovica predšolskih otrok pozna pomen besed »plava« 

in »potone« in jih tudi znajo uporabljati v vsakodnevnem življenju. 

Več kot polovica predšolskih otrok pozna pomen besed »plava« in »potone«. Pred izvajanjem 

dejavnosti je pomena besed »plava« in »potone« poznalo 64 % triletnikov, 47 % štiriletnikov, 

80 % pet let starih otrok in 85 % šestletnikov. Po izvedbi dejavnosti pa so ta dva pomena poznali 

vsi otroci stari med štiri in šest let, med triletniki pa je bilo takih 75 %. Med sproščenim 

pogovorom s skupinami sem ugotovila, da otroci nimajo težav z uporabo teh besed v 

vsakodnevnem življenju. Hipotezo 1 lahko potrdim. 

 

Hipoteza 2: Predvidevam pa tudi, da se več kot polovici predšolskih otrok velikost in barva 

zdita pomembni lastnosti, da neki predmet plava oziroma potone. 

Pred izvedbo dejavnosti je več kot polovica predšolskih otrok bila mnenja, da velikost in barva 

vplivata na plovnost. Ko je bila spremenljivka velikost, se je več kot polovica otrok, 55 %,  pred 

dejavnostmi odločila, da kepa plastelin potone, manj kot polovica otrok in sicer 31 % otrok je 

menilo, da polovica kepe plastelina potone, da četrtina kepe plastelina potone jih je menilo 34 

%, da osmina kepe plastelina potone pa jih je bilo mnenja 35 %. Ko je bila spremenljivka barva, 

je bilo 65 % otrok mnenja, da kvader iz plastelina rdeče barve plava, 49 % pa jih je menilo, da 

plavata kvadra iz plastelina črne in zelene barve. Ker se pridobljeni rezultati med seboj 

razlikujejo, lahko potrdim hipotezo 2. 
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IV ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem predstavila dejavnosti iz področja naravoslovja, in sicer iz teme 

plovnost. Ugotovila sem, da se otroci že v predšolskem obdobju skoraj vsakodnevno srečujejo 

z besedami, ki se povezujejo s plovnostjo. Pri nekaterih sem opazila napačno razumevanje 

izrazov oziroma neustrezne ali pomanjkljive predstave o razlogih za to, da predmet plava ali 

potone. Tako sem od nekaterih otrok dobila odgovore kot so, da predmet ne plava, če je 

pretežak. Zato sem še posebno poudarjala besedo gostota, in sicer, da predmet ne plava, če ima 

večjo gostoto od kapljevine, v kateri se nahaja. Po koncu dejavnosti je večina otrok usvojila 

besedo gostota in jo začela uporabljati.  

Med izvajanjem dejavnosti so otroci uživali in v sproščenem vzdušju raziskovali plovnost. Na 

začetku sem imela pomisleke glede risanja Carrollovega diagrama, vendar otroci s tem niso 

imeli težav. Risali so po svojih zmožnostih, večina risb je bila pravilnih.  

Otroci so navdušeno preizkušali materiale, katere sem jim pokazala že pri izvajanju 

individualnega vprašalnika. Previdno so enega za drugim polagali v vodo in bili veseli, kadar 

je le ta plaval.  

Prav tako so z zanimanjem ustvarjali lastne oblike iz plastelina in jih s pričakovanjem polagali 

v vodo. Dobila sem občutek, da so bili otroci ponosni sami nase, kadar je njihova izdelek plaval.  

Sama sem v teoretičnem delu obnovila lastno znanje glede plovnosti in glede razvoja otroka ter 

izvedela še marsikaj novega, kar mi bo prišlo prav v nadaljnjem delu z otroki. Ker otroci ravno 

v predšolskem obdobju kar vsrkavajo nova znanja, je prav ustrezno znanje vzgojitelja ključno 

za to, da otroci prejmejo prave informacije in usmeritve ob stiku z novimi pojavi ali materiali.  

Voda otroke navdušuje in motivira za nadaljnje raziskovanje. Če smo otrokom pripravljeni 

prisluhniti in jim predstaviti tisto, kar jih zanima, sem prepričana, da se bodo otroci veliko 

naučili, prav tako pa se bomo od njih veliko naučili tudi mi. 
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VI PRILOGE 
 

Priloga 1: prošnja vodstvu vrtca 
 

Nuša Justin 

Posavec 84 

4244 Podnart 

Posavec, 15. 5. 2016 

Vzgojnovarstveni zavod Radovljica 

Kopališka cesta 10 

4240 Radovljica 

 

 

Spoštovani, 

 

sem Nuša Justin, študentka predšolske vzgoje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.  Za 

dokončanje študija mi manjka samo še diplomska naloga, katera ima naslov Obravnavanje 

plovnosti v predšolskem obdobju in jo pišem pod mentorstvom dr. Ane Gostinčar Blagotinšek. 

Za dokončanje diplomske naloge bom izvedla raziskavo, v kateri bom otroke individualno 

intervjuvala in pripravila poskuse z vodo, preko katerih želim ugotoviti kaj vpliva na to, da se 

otroci odločijo za oznako, da nek predmet plava oziroma potone. Rezultate raziskave bom 

obdelala in analizirala v empiričnem delu diplomske naloge z zgoraj omenjenim naslovom. Pri 

tem bi Vaš vrtec prosila za pomoč, saj si želim raziskavo izvesti v enoti Posavec, kjer sem v 

preteklih letih že opravljala praktično pedagoško delo. Izvedla bi jo v skupinah Račke, Ježki in 

Zajčki. 

Zagotavljam Vam, da imena otrok ne bodo nikjer objavljena, prav tako pa bodo fotografije, ki 

bodo nastale med dejavnostmi uporabljene samo v diplomski nalogi. 

Že vnaprej se Vam najlepše zahvaljujem za Vaše sodelovanje in Vam želim še veliko uspehov 

pri Vašem delu, 

 

 

Nuša Justin 
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Priloga 2: obvestilo za starše 
 

Spoštovani starši. 

 

Sem Nuša Justin in sem študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani. Za dokončanje študija mi manjka samo še diplomska naloga. Naslov le te je 

Obravnavanje plovnosti v predšolskem obdobju in jo pišem pod mentorstvom dr. Ane Gostinčar 

Blagotinšek.  

Ker sem v VVZ Radovljica – Enoti Posavec v preteklih letih že opravljala praktično pedagoško 

delo, sem si ga izbrala za izvajanje raziskave katera je potrebna za dokončanje diplomske 

naloge. Raziskavo bom predvidoma izvedla med 19. 5. in 4. 6. 2016 v skupinah RAČKE, 

JEŽKI in ZAJČKI.  Otroke bom individualno intervjuvala in pripravila poskuse z vodo, preko 

katerih želim ugotoviti kaj vpliva na to, da se otroci odločijo za oznako da nek predmet plava 

oziroma potone. 

Naj poudarim še to, da imena otrok ne bodo nikjer objavljena, saj bo vzorec moje naloge 

predstavljala povprečna starost in ne posameznik. Bom pa dejavnosti fotografirala in fotografije 

uporabila SAMO v diplomski nalogi in ne za kakršnokoli drugo objavljanje, prikazovanje… 

Najlepše se Vam zahvaljujem za zaupanje, v kolikor pa ne želite, da Vaš otrok sodeluje v tej 

raziskavi, pa to prosim sporočite vzgojiteljici Vašega otroka. 

 

Nuša Justin 
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Priloga 3: vprašalnik 
 

OPAZOVALNI LIST 

 

Ime otroka: ________________________ 

Starost: ________________ 

 

1. Katera slika prikazuje kocko, ki plava? Izbiro označi s križcem (X). 

  

  

 

Opombe: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Ali kvadri iz naštetih snovi plavajo ali potonejo? S križcem (X) 

označi, izbiro otroka. 

 

 

MATERIAL 

 

 

  

LES   

ŽELEZO   

ALUMINIJ   

PLASTELIN   

STIROPOR   

PLASTIKA   

 

Opombe: 

_____________________________________________________________________ 
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3. Ali barva vpliva na plovnost? S križcem (X) označi, na katero mesto 

je otrok postavil kvadre, ki se razlikujejo po barvi. 

 

 

BARVA 

 

 

  

BELA   

ČRNA   

MODRA   

RDEČA   

RUMENA   

ZELENA   

 

Opombe: 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Ali velikost telesa vpliva na plovnost? S križcem (X) označi, na katero 

mesto je otrok postavil kvadre, ki se razlikujejo po velikosti. 

 

 

VELIKOST 

 

 

  

CELOTA   

1/2 CELOTE   

1/4 CELOTE   

1/8 CELOTE   

Opombe: 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__ 
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5. Ali oblika vpliva na plovnost? S križcem (X) označi, na katero mesto 

je otrok postavil predmete, ki se razlikujejo po obliki. 

 

 

OBLIKA 

 

 

  

KAČA   

KOCKA   

KROGLA   

ČOLNIČEK   

KVADER   

 

Opombe: 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__ 
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Priloga 4: delovni list (Carrollov diagram) 
 

 

 

 

  

 


