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POVZETEK 

V diplomskem delu predstavljam učenje predšolskega otroka in pristope k 
poučevanju pri obravnavi učne enote vpliva sončnega obsevanja na temperaturo. V 
prvem poglavju teoretičnega dela diplomske naloge predstavljam fizikalne osnove 
sončne energije in sončno obsevanje kot vir energije, ki ga človek izkorišča za svoje 
dejavnosti, v drugem poglavju pa nekatera pojmovanja učenja in pristope k 
poučevanju, ki so pomembni na kurikularnem področju naravoslovja. S teoretičnimi 
osnovami sem oblikovala empirični del diplomske naloge in ga glede na zastavljene 
cilje razdelila na tri dele. V prvem delu predstavljam rezultate strukturiranih 
intervjujev, s katerimi sem odkrivala predstave predšolskih otrok o Soncu in sončni 
energiji. S pomočjo pridobljenih informacij sem zasnovala učno pripravo, v kateri sem 
upoštevala tudi usmeritve različnih teorij učenja, npr. konstruktivistično poučevanje 
pojmov s kognitivnim konfliktom, učenje kot reševanje problemov in raziskovalno 
učenje, kar predstavljam v drugem delu. Nato sem izvedla predvidene dejavnosti s 
predšolskim otroci drugega starostnega obdobja in ponovno opravila strukturirane 
intervjuje. V tretjem delu predstavljam rezultate ponovne izvedbe intervjujev in 
sklepanja, kako je učni poseg vplival na predstave predšolskih otrok o Soncu in 
sončni energiji. Primerjava rezultatov intervjujev pred in po izvedbi dejavnosti kaže na 
očitne spremembe v predstavah predšolskih otrok o Soncu in sončni energiji, ki jih 
lahko pripišemo ustreznemu učenju in pristopom k poučevanju. 

Ključne besede: predšolsko obdobje, otrokove predstave, sončna energija, učenje 
pojmov, učenje kot raziskovanje 

 



ABSTRACT 

In this thesis, I present learning of preschool children and approaches to teaching the 
learning unit called The effect of solar radiation on temperature. In the first chapter of 
the theoretical part, I present the physical basis of solar energy and radiation as the 
source of energy exploited by human beings for their activities, while in the second 
chapter I present some of the most important learning concepts and teaching 
approaches for the preschool curriculum field of science. With the theoretical 
foundation, I formed the empirical part of the thesis and divided it into three parts 
according to the set goals. In the first part, I present the results of structured 
interviews that show preschool children's ideas about the Sun and solar energy. 
Then, with the help of the acquired information, I prepared a learning lesson in which 
I took into account different learning theories like constructivist teaching notions with 
cognitive conflict, learning presented as problem-solving and inquiry-based learning. 
Furthermore, I performed activities with preschool children aged five to six years. In 
the third part of the research I re-conducted the interviews and with that, I obtained 
information on how the learning process influenced the preschool children's 
perception on the Sun and solar energy. The comparison of the interview results 
before and after the lesson shows that there are some obvious changes in the 
preschool children's ideas about the Sun and solar energy that can be attributed to 
proper learning and teaching approaches. 

Key words: preschool period, children's ideas, solar energy, learning notions, 
inquiry-based learning 
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1 UVOD 

Sončna energija je primarni in obnovljivi vir energije, ki ga človek izkorišča za svoje 
dejavnosti že od samih začetkov. Danes, ko se soočamo s pomanjkanjem nekaterih 
neobnovljivih virov energije in ko je zavedanje o škodljivih vplivih določenih 
energetskih virov na okolje večje, sončna energija postaja nepogrešljiv vir v razvoju 
tehnologij za koriščenje trajnih in čistih virov energije. Otrok razvija odnos do narave 
že v predšolskem obdobju, ko se v vsakdanjem življenju srečuje s pojavi 
obdajajočega okolja in si spontano izgrajuje predstave o določenem pojavu. Primarni 
pojmi predšolskega otroka so pogosto napačni oziroma nepopolni in trdovratni za 
spreminjanje, saj se oblikujejo na subjektivnih predstavah. V raziskovalnem delu 
diplomske naloge bom določene vsebine s področja obravnave sončne energije 
prenesla v predšolsko obdobje in za otroke drugega starostnega obdobja pripravila 
dejavnosti, s katerimi bodo raziskovali vpliv sončnega obsevanja na temperaturo. Pri 
oblikovanju dejavnosti bom izhajala iz intuitivnih predstav otrok z namenom, da bi 
otroci pojme o Soncu in sončni energiji ustrezno spremenili oziroma na novo zgradili. 
Za usvojitev določenega znanja pa je pomembna tudi izbira načina za predstavitev 
vsebin otrokom, zato bom med teorijami učenja izbrala tiste pristope, ki so ustrezne 
za kurikularno področje naravoslovja. V diplomski nalogi bom ugotavljala, kako so 
načrtovane dejavnosti vplivale na otroške predstave o Soncu in sončni energiji. 
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2 SONČNA ENERGIJA 

V prvem delu bom opredelila osnovne fizikalne pojme, ki so potrebni za razumevanje 
sončne energije. Drugi del je namenjen predstavitvi Sonca kot nebesnega telesa, ki 
je vir sončne energije. V tretjem delu bom opisala sončno sevanje kot 
elektromagnetni pojav in sončno obsevanje kot fizikalno količino, ki nam omogoča, 
da v izbrani točki opazujemo dejavnike, ki vplivajo na gostoto svetlobnega toka. 
Četrto poglavje je namenjeno predstavitvi solarnih sistemov, s katerimi človek koristi 
sončno energijo, pri čemer se bom osredotočila na toplotne solarne sisteme.  

2.1 Osnovni fizikalni pojmi 

2.1.1 Energija 

Energija je fizikalna količina z oznako W in mersko enoto joule [J]. Zakon o ohranitvi 
energije pravi, da »energije ni mogoče ustvariti iz nič niti je ni mogoče izničiti, lahko jo 
le spreminjamo iz ene oblike v drugo« (Kladnik, 1994, str. 7). 

Poznamo različne oblike energije (Kladnik, 1994): 

▪ kinetično energijo, 

▪ potencialno energijo, 

▪ prožnostno energijo in  

▪ notranjo energijo. 

Kinetična energija telesa »je energija, ki jo ima telo zaradi gibanja,« pri čemer se 
energija povečuje pri pospešenem gibanju in zmanjšuje pri pojemajočem gibanju 
(Kladnik, 1994, str. 10). Potencialna energija telesa je »energija, ki jo ima telo zaradi 
svoje lege glede na površje Zemlje«, pri čemer se energija povečuje, če se telo dviga 
in zmanjšuje, če telo pada (Kladnik, 1994, str. 29). Prožnostna energija je energija 
deformiranega telesa, pri čemer je »prožnostna energija tem večja, bolj je telo 
deformirano« (Kladnik, 1994, str. 31). 

Notranja energija snovi je sestavljena iz »kinetične energije termično gibajočih se 
molekul, potencialne energije zaradi medmolekularnih sil in notranje energije 
posamičnih molekul« (Kladnik, 1994, str. 48). V energijo posamičnih molekul so 
zajete (Kladnik, 1994): 
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▪ kemična energija, 

▪ svetlobna in električna energija, 

▪ jedrska energija idr. 

2.1.2 Toplota 

Toplota je fizikalna količina, s katero opišemo spremembo notranje energije. Če se 
notranja energija snovi poveča, pomeni, da snov toploto prejme, če se notranja 
energija zmanjša, pa pomeni, da snov toploto odda. Toplota prehaja iz toplejše snovi 
v hladnejšo sama od sebe. »Pretakanja toplote iz ene snovi v drugo ni, če sta snovi v 
termičnem ravnovesju« (Kladnik, 1994, str. 50). Toplotni tok je fizikalna količina, s 
katero »izrazimo množino toplote, ki v enoti časa preide skozi prečni prerez snovi« 
(Kladnik, 1994, str. 59). 

Prenos toplote pogojuje razlika temperatur (Koloini, 1999). Poznamo tri načine 
prenosa toplote (Koloini, 1999): 

▪ prevajanje, 

▪ konvekcijo in 

▪ radiacijo oz. termično sevanje. 

»Prevajanje je način prenašanja toplote v trdnih telesih, tekočinah in plinih« (Koloini, 
1999, str. 14). Pri trdnih telesih se prenaša energija prostih elektronov ter vibracijska 
energija atomov in molekul v smeri padanja temperature. V tekočinah se energija 
prenaša z difuzijskim gibanjem molekul ter s prenosom vibracij med sosednjimi 
molekulami. V plinih pa se energija prav tako prenaša z difuzijskim gibanjem, ki je 
povezano s trki med molekulami (prav tam).  

Prenos toplote s konvekcijo pomeni »prenos toplote med površino trdnega telesa in 
tekočino, ki tako površino oddaja« (Koloini, 1999, str. 16). Gre za gibanje 
makroskopskih delcev tekočine ter mešanje toplejših delcev tekočine s hladnejšimi. 
O naravni konvekciji govorimo, kadar pride do gibanja tekočine zaradi razlik v gostoti, 
ki so posledica temperaturne porazdelitve v tekočini (prav tam). 

Radiacija pomeni prenos toplote telesa s temperaturo, višjo od okolice, v obliki 
elektromagnetnega sevanja (Koloini, 1999; Medved in Arkar, 2009) Energija se pri 
radiaciji lahko prenaša brez posrednika, npr. Sonce ogreva Zemljo preko praznega 
prostora. Način prenosa z radiacijo postane prevladujoč pri visokih temperaturah 
(Koloini, 1999). 
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2.1.3 Temperatura 

S termodinamičnimi količinami izražamo termično stanje snovi in njegove 
spremembe. Sprememba termičnega stanja snovi se navzven kaže tudi kot 
sprememba temperature. Temperatura je tako definirana kot termodinamična 
količina, ki je »premo sorazmerna s povprečno kinetično energijo posamezne 
termično gibajoče se molekule« (Kladnik, 1994, str. 45). 

2.2 Sonce kot nebesno telo 

Sonce je zvezda tipa rumene pritlikavke in osrednje telo v Osončju (Šolski 
astronomski atlas, 2004). Avsec in Prosén (2006, str. 128) zvezde definirata kot 
»razbeljene plinske krogle, ki črpajo iz svoje notranjosti ogromne količine energije in 
jo sevajo v prostor«. Sonce se vrti okoli svoje osi, vendar ne kot trdno telo, saj je 
sestavljeno iz plinov (Avsec in Prosén, 2006), in sicer iz 24 % helija, 75 % vodika in 1 
% drugih elementov (Šolski astronomski atlas, 2004). Povprečna gostota Sonca 
znaša 1,4 kg/dm3. Veliko gostoto pripisujemo visokemu tlaku v Sončevem jedru, saj 
so druge plasti Sonca mnogo redkejše. Zemlja je od Sonca oddaljena 150 000 000 
km (Avsec in Prosén, 2006). 

2.2.1 Sončeva notranjost 

Sončeva notranjost je sestavljena iz (Avsec in Prosén, 2006): 

▪ jedra, 

▪ sevalne plasti,  

▪ konvekcijske plasti in  

▪ fotosfere. 

Jedro Sonca predstavlja približno 0,25 polmera Sonca (Šolski astronomski atlas, 
2004) in 40 % vse Sončeve mase (Medved in Arkar, 2009). Zaradi velike temperature 
(od 8 do 40 milijonov stopinj K) in tlaka lahko v jedru Sonca potekajo termo-nuklearne 
reakcije, ki so izvor Sončeve energije (Avsec in Prosén, 2006). Gre za »proces, pri 
katerem se štirje protoni vodika združijo v helij. Masa helijevega atoma je manjša od 
mase protonov vodika, tako da se del snovi pretvori v energijo« (Medved in Arkar, 
2009, str. 21). Predvidene zaloge vodika v jedru so še za 10 milijard let življenja 
(Medved in Arkar, 2009).  
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Sevalna plast predstavlja približno 0,6 polmera Sonca. Energija iz notranjosti Sonca 
se prenaša s sevanjem (Avsec in Prosén, 2006). 

Konvekcijska plast predstavlja približno 0,12 polmera Sonca. Energija iz notranjosti 
Sonca se prenaša s konvekcijo v vertikalni smeri. V konvekcijski plasti zaradi hitrega 
ohlajanja zunanjega dela plasti nastajajo konvekcijski tokovi, ki se dvigajo in padajo 
(Avsec in Prosén, 2006). 

Fotosfera je vidna plast Sonca, ki je debela približno 300 km, temperatura pa sega od 
4400 do 6400 K (Avsec in Prosén, 2006). »Temperatura fotosfere določa valovne 
dolžine sevanja, ki ga Sonce pošilja v vesolje« (Medved in Arkar, 2009, str. 21).  

2.2.2 Sončeva atmosfera 

Sončeva atmosfera je sestavljena iz (Avsec in Prosén, 2006): 

▪ kromosfere in  

▪ korone. 

Kromosfera je spodnja plast Sončeve atmosfere, ki jo sestavlja okoli 70 elementov 
(63 % vodika, 36 % helija in 1 % drugih elementov). Gibanje konvekcijskih tokov 
povzroča in krepi toplotno gibanje delcev v kromosferi, zato temperatura v kromosferi 
z višino raste do 10 000 K (Avsec in Prosén, 2006). 

Korona je zgornja plast Sončeve atmosfere. V vidnem delu spektra se korona razširja 
v okolico do enega Sončevega radija, z radijskimi metodami pa lahko ugotovimo, da 
se razteza v medplanetarni prostor do nekaj milijonov kilometrov (Avsec in Prosén, 
2006). Temperatura v koroni se giblje okoli 1 000 000 K, oblika korone pa se 
spreminja, saj je odvisna od Sončeve aktivnosti (Šolski astronomski atlas, 2004). 
Sestavljena je iz razredčenega ioniziranega plina, ki vidno svetlobo prepusti, valove s 
krajšo in daljšo valovno dolžino pa absorbira. Žarke, ki jih korona absorbira, seva v 
vesolje podobno kot črno telo enake temperature (Avsec in Prosén, 2006).  

2.3 Sončno sevanje 

Sončno sevanje je elektromagnetno valovanje, torej gre za prenos toplote z radiacijo. 
Izvor Sončeve energije je v jedru Sonca, kjer s procesom fuzije oz. zlitja jeder 
vodikovih atomov nastajajo atomi helija, pri čemer se razlika v masi elementov 
spremeni v energijo. Iz jedra sonca se »energija prenese na fotosfero, ki oddaja 
toplotni tok v obliki elektromagnetnega valovanja« (Medved in Arkar, 2009, str. 10).  
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Spekter sevanja teles, ki ga opredelimo z valovno dolžino elektromagnetnega 
valovanja, je odvisen predvsem od temperature površine telesa in energetskega 
stanja telesa. Čim višja je temperatura telesa, tem krajša je valovna dolžina 
elektromagnetnih valov in energetsko močnejše je njegovo sevanje (Jermanj, 1986). 
Sonce, ki oddaja toplotni tok pri visoki temperaturi ~ 6000 K, seva največ energije pri 
valovni dolžini ~ 5 x 10-7 m (Koloini, 1999). 

Ves toplotni tok, ki ga seva Sonce [P], imenujemo izsev Sonca in znaša okoli (Avsec 
in Prosén, 2006):  

P = 4 x 1026 W. 

Gostoto svetlobnega toka oz. gostoto moči sevanja, ki jo merimo na srednji razdalji 
od Zemlje do Sonca, znaša (Avsec in Prosén, 2006):  

j = 1,35 kW/m2. 

Imenujemo jo tudi solarna konstanta. Sončno sevanje se pri prehodu skozi atmosfero 
zmanjša. Okoli 19 % sončnega sevanja absorbirajo nekateri plini v atmosferi, ki 
zadržujejo nevarno žarčenje (Jermanj, 1986). Preostanek sevanja se širi v obliki 
direktnega oz. žarkovnega sevanja ali v obliki difuznega oz. razpršenega sevanja. Ob 
jasnem vremenu prevladuje direktno sončno sevanje, ki prihaja neposredno iz 
fotosfere Sonca, kadar pa je nebo delno ali v celoti prekrito z oblaki, pa govorimo o 
razpršenem sevanju. Tako direktno kot razpršeno sevanje se ob stiku z Zemljo 
absorbira ali odbije, razmerje pa je odvisno od lastnosti površine. Večina sončnega 
sevanja se absorbira in ponoči seva v ozračje kot infrardeče valovanje (Avsec in 
Prosén, 2006). 

Na jakost sončnega sevanja izbrane točke na Zemlji vplivajo različni dejavniki, pri 
čemer nam pomaga vpeljava fizikalne količine sončnega obsevanja, ki pove, koliko 
toplotnega toka pade v časovni enoti na kvadratni meter (Wh/m2 ali J/m2) (Avsec in 
Prosén, 2006). Izbrana točka leži na določeni geografski širini, ki določa največji in 
najmanjši vpadni kot žarkov ter najdaljše in najkrajše trajanje dneva. Sončno 
obsevanje izbrane točke se spreminja med dnevom in letom (Jermanj, 1986). Na 
sončno obsevanje med dnevom vpliva rotacija Zemlje. Največje obsevanje je 
opoldne, dopoldne in popoldne pa je vpadni kot sončnih žarkov manjši, zato morajo 
žarki prepotovati daljšo pot skozi atmosfero, kjer se absorbira več sevanja. 
Obsevanje se med letom spreminja, na kar vplivata revolucija in nagnjenost Zemlje, 
ki spreminjata vpadni kot žarkov in dolžino dneva izbrane točke (Kosi in Krmelj, 
2011). Na sončno obsevanje izbrane točke vplivajo tudi relief, vegetacija in poselitev. 
Ovire v okolici izbrane točke lahko ustvarjajo senco, npr. gosto naseljena območja, 
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visoke stavbe, visoka drevesa ali razgibanost reliefa. Geografski in poselitveni 
dejavniki pa vplivajo tudi na vremenske razmere, npr. smog v mestih ali megla, ki 
določajo, ali bo sončno sevanje difuzno ali direktno (»Javne informacije Slovenije«, 
Arso - meteo.si, b.d.). 

2.4 Izkoriščanje sončnega sevanja 

2.4.1 Energetika 

Energetika je »dejavnost, ki oskrbuje gospodarstvo z energijo« (Slovar slovenskega 
knjižnega jezika, 2000). Izraz energija se na področju energetike uporablja za 
sredstvo, ki ga človek izkorišča za svoje dejavnosti (Božič in Fendre, 2011). 

Človek pridobi energijo iz naravnih virov energije, ki jih delimo na (Božič in Fendre, 
2011): 

▪ obnovljive vire in  

▪ neobnovljive vire. 

Obnovljivi viri so čisti in okolju prijazni viri energije, ki jih je v okolju dovolj, oziroma se 
hitro obnavljajo. Neobnovljivi viri so običajno za okolje nevarni, se ne obnavljajo, 
oziroma jih človek hitreje izkorišča, kot se obnavljajo (prav tam). 

Nekatere energetske vire lahko človek neposredno uporablja, večino pa je potrebno 
pretvoriti v uporabne oblike energije. Glede na pretvorbo energije delimo vrste 
energije na (Božič in Fendre, 2011): 

▪ primarno energijo in 

▪ sekundarno energijo. 

Primarna energija je »energija, ki ni bila podvržena nobeni pretvorbi ali procesu 
transformacije« (Božič in Fendre, 2011, str. 6). Sekundarna energija je »energija, ki 
nastane pri pretvarjanju primarne energije v ustreznejši energijski nosilec« (Božič in 
Fendre, 2011, str. 6). 

Primarne vrste energije lahko razdelimo glede na obnovljivost vira energije. Poznamo 
naslednje obnovljive primarne vire energije (Božič in Fendre, 2011): 

▪ sončno energijo, 

▪ geotermalno energijo in 
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▪ gravitacijsko energijo. 

Neobnovljive primarne vire energije pa razdelimo na (Božič in Fendre, 2011): 

▪ energijo fosilnih goriv, 

▪ jedrsko energijo in 

▪ notranjo energijo odpadkov. 

Sončna energija je obnovljivi vir in primarna vrsta energije. Človek za svoje delovanje 
lahko izkorišča neposredno vpadno sončno energijo, sončna energija pa posredno 
vpliva in ustvarja tudi druge vire energij: biomaso, energetsko potencialno energijo 
vodnih mas, energijo vetra in energijo morja (Božič in Fendre, 2011). V nadaljevanju 
bom opisala izkoriščanje neposredne vpadne sončne energije. 

2.4.2 Solarni sistemi 

Sončno sevanje, ki ga prestreže Zemlja, izkoriščamo s pomočjo solarnih sistemov 
(Jermanj, 1986). Solarne sisteme delimo glede na končno pretvorbo energije 
(Medved in Arkar, 2009): 

▪ solarni sistemi za pridobivanje električne energije in  

▪ toplotni solarni sistemi. 

Solarni sistemi za pridobivanje elektrike sončno obsevanje pretvorijo v električno 
energijo s sončnimi celicami, ki jih povezujemo v fotonapetostne sisteme. Pretvorbo 
sončne energije v električno energijo omogoča fotoelektrični pojav, ki spremeni 
električno upornost elektrolita zaradi sončnega obsevanja (Medved in Arkar, 2009). 

Toplotni solarni sistemi omogočajo pretvorbo sončne energije v toploto. Delimo jih 
glede na temperaturni nivo toplote, ki ga proizvajajo (Medved in Arkar, 2009):  

▪ nizkotemperaturni sistemi, 

▪ srednje-temperaturni sistemi in 

▪ visokotemperaturni sistemi. 

Nizkotemperaturni sistemi oz. pasivni solarni sistemi izkoriščajo sončno obsevanje za 
naravno ogrevanje stavb. Za povečanje učinkovitosti ogrevanja stavb je potrebno 
ustrezno arhitekturno načrtovanje, pri katerem je pomembna postavitev in oblika 
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stavbe, dobra izoliranost, za uravnavanje ogrevanja pa učinkovit sistem za 
prezračevanje in senčenje (prav tam). 

Srednje-temperaturne sisteme uporabljamo za ogrevanje sanitarne vode, bazenov, 
zraka za sušenje kmetijskih pridelkov, ogrevanje stanovanjskih stavb ali kot podporo 
drugemu ogrevalnemu sistemu (prav tam). Srednje-temperaturne sisteme, 
natančneje sončni kolektor, bom podrobneje opisala v naslednjem poglavju. 

Visokotemperaturne sisteme uporabljamo za kuhanje v sončnih kuhalnikih, za 
uparjanje vode v procesni tehniki in za proizvodnjo električne energije v toplotnih 
sončnih elektrarnah. Z ravnimi sprejemniki sončne energije, ki jih uporabljamo pri 
srednje-temperaturnih sistemih, ne moremo doseči dovolj visoke temperature nosilca 
toplote, zato pri visokotemperaturnih sistemih uporabljamo zrcala, ki odbijajo sončno 
sevanje na sprejemnik in tako povečajo gostoto sončnega sevanja. Toplotne sončne 
elektrarne namreč potrebujejo visoko temperaturo, da uparijo vodo, ki jo vodimo v 
parno turbino, ta pa poganja generator električne energije (prav tam). 

2.4.2.1.1 Sončni kolektor  

Sončni kolektor uvrščamo med srednje-temperaturne toplotne solarne sisteme, s 
katerimi izkoriščamo sončno energijo za segrevanje vode (Medved in Arkar, 2009). 

Sončni kolektor je sestavljen iz dveh osnovnih elementov (prav tam): 

▪ sprejemnika sončne energije in 

▪ hranilnika toplote.  

Sprejemnik sončne energije pretvori sončno obsevanje v toploto in jo v čim večji meri 
odda mediju za prenos toplote, ki se pretaka skozi sprejemnik, medij pa prenese 
toploto v hranilnik toplote (prav tam). Sprejemniki sončne energije sevanja ne smejo 
odbiti kot dolgovalovno sevanje, temveč ga morajo v čim večji meri absorbirati (Novi 
ogrevalni sistemi, 2008). To dosežemo s selektivnimi nanosi plasti na absorberje, ki 
poleg spreminjanja optičnih lastnosti absorberja in posledično boljšega izkoristka 
povečajo tudi kvaliteto in trajnost absorberja. Selektivne nanose omogočajo 
elektrolitski postopki, pri katerih na kovinsko površino nanašamo zelo majhne delce 
iste ali druge kovine (Jermanj, 1986). Medij za prenos toplote je tekočina, »običajno 
voda z dodanim sredstvom proti zmrzovanju« (Novi ogrevalni sistemi, 2008, str. 26). 
Ko medij doseže določeno, dovolj visoko temperaturo, enota za krmiljenje vklopi 
obtočno črpalko in vodi medij do prenosnikov toplote, kjer medij odda svojo toploto 
hranilniku toplote (Novi ogrevalni sistemi, 2008). 
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3 NEKATERA POJMOVANJA UČENJA IN PRINCIPI 
POUČEVANJA, POMEMBNI ZA KURIKULARNO PODROČJE 
NARAVOSLOVJA 

3.1 Pregled teorij učenja 

Že celotno zgodovino človeštva so se ljudje ukvarjali s proučevanjem učenja in 
poučevanja. V Zahodnem svetu pomemben preskok v načinu in vsebini raziskovanja 
beležimo v začetku 20. stoletja, ko je način postal znanstven, vsebina raziskovanja 
pa je postala mnogo širša in celostna (de Corte, 2013).  

Prvi pomembnejši koncept proučevanja učenja – behaviorizem – se je razvil v 
Združenih državah Amerike. Svoje temelje je izpeljal iz empirizma, ki človekovo 
osebnost pojmuje kot tabulo raso (nepopisan list papirja). Behavioristi so trdili, da 
človekovo vedenje oblikuje okolje; dražljaj iz okolja povzroči odziv v vedenju 
posameznika (Lepičnik Vodopivec, 2006). Behavioristi so oblikovali več teorij učenja, 
ki pa se med seboj razlikujejo predvsem po mehanizmih, ki vplivajo na dražljaj in 
odziv (de Corte, 2013). 

Vzporedno z behaviorizmom se je v Evropi razvilo gibanje geštalt psihologov, ki jih 
štejemo kot začetnike celostnega proučevanja učenja. V nasprotju z behavioristi so 
človekovo osebnost pojmovali kot celoto, ki vključuje že obstoječe mentalne sheme, 
ki vplivajo na odziv na dražljaj iz okolja (Marentič Požarnik, 2000). Pomemben 
prispevek geštalt psihologov pri razumevanju učenja so študije vpogleda, ki razlagajo 
nenadno rešitev problema z daljšim miselnim poskušanjem. Podoben koncept 
razumevanja učenja je oblikovala tudi würzburška šola psihologije mišljenja, ki je za 
uspešnejše učenje priporočala uporabo ustreznih metod reševanja problemov (de 
Corte, 2013). 

Geštalt psihologija, würzburška šola psihologije mišljenja in tudi pojav računalnikov 
kot procesorjev informacij so vplivali, da se je v petdesetih letih 20. stoletja razvil 
koncept kognitivizma. Kognitivisti niso več proučevali navzven vidnega vedenja, 
temveč notranje mentalne procese. Učenje je postalo usvajanje znanja, ki ga oseba 
prejme, s pomočjo miselnih procesov predela in ohrani v spominu. Vloga otroka v 
procesu učenja je bila za kognitiviste še vedno pasivna, a študije notranjih mentalnih 
procesov so se nadaljevale in kognitivizem se je nadaljeval v konstruktivizem, ki je 
spremenil vlogo otroka v osebo, ki z lastno miselno aktivnostjo gradi svoje znanje (de 
Corte, 2013). Konstruiranje znanja pomeni osmišljevanje lastnih izkušenj, na kar 
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vplivajo že obstoječe miselne sheme posameznika (Marentič Požarnik, 2000). 
Konstruktivizem je vplival na mnoge teorije učenja in tudi danes je konstruktivistični 
pristop k učenju skupno izhodišče mnogih pedagoških psihologov (de Corte, 2013). 
Kmalu se je razvil socialni konstruktivizem, ki je razumevanju učenja dodal kontekst; 
učenje ni le individualen proces, temveč se izgrajuje v sodelovanju z družbo 
(Marentič Požarnik, 2000). 

Ob koncu 20. stoletja se je uveljavila tudi humanistična psihologija, ki je učenje 
pojmovala kot proces, v katerem je otrok udeležen s celotno osebnostjo. Pomemben 
prispevek humanističnih psihologov je t. i. izkustveno učenje, ki spodbuja celovitost 
čutne in čustvene izkušnje, omogoča prijetnejše in učinkovitejše učenje, motivacijo, 
učni transfer in nazadnje tudi boljše učne rezultate. Vsako učenje temelji na 
izkušnjah, vendar je pomembno, za kakšne izkušnje gre. Kolb pravi, da mora biti 
izkušnja neposredna, v stiku z resničnostjo, otrok pa mora biti vanjo aktivno miselno 
vpleten. Izkustveno učenje poudarja tudi kakovostno vodenje otroka v procesu 
učenja (Marentič Požarnik, 2000). 

Pred vzponom novih teorij učenja v začetka 20. stoletja je bil učni proces običajno 
pojmovan kot transmisija, tj. »prenašanje gotovega znanja, ki je velikokrat ločeno od 
izkušenj učencev in od konkretnih življenjskih okoliščin« (Marentič Požarnik, 2000, 
str. 11). Danes lahko govorimo o učnem procesu kot transakciji, ki spodbuja 
kakovostno učenje, v katerem je otrok miselno in čustveno aktiviran. Smiselna 
interakcija med vzgojiteljem in otroki in med otroki samimi omogoča učni transfer, ki 
spreminja otrokova pojmovanja o svetu in njegovo osebnost (Marentič Požarnik, 
2000). Premik k dejavnemu učenju opisuje tudi de Corte (2013), ki izpostavi t. i. 
prilagodljivo kompetenco oz. prilagodljivo strokovno znanje kot končni cilj učenja in 
poučevanja. Prilagodljiva kompetenca je »zmožnost, da naučeno in osmišljeno 
znanje in razvite veščine uporabljamo v različnih situacijah na prožen in ustvarjalen 
način« (de Corte, 2013, str. 46). Za usvajanje prilagodljive kompetence izpostavi štiri 
ključne značilnosti učenja: konstruktivnost, samoregulacijo, umeščenost in 
sodelovalnost (de Corte, 2013). 

3.2 Naravoslovje v Kurikulumu za vrtce 

Naravoslovje je področje v Kurikulumu za vrtce, nacionalnem dokumentu s strokovno 
podlago in praktičnimi pristopi za delo v slovenskih vrtcih. Poudarek področja je na 
razvijanju odnosa do narave in do naravoslovja kot znanosti (Bahovec idr., 1999). 
Otrok krepi odnos do narave z izkušnjami in tako ustvarja znanje o naravi, vključuje 
se v obdajajoče okolje, spoznava zdrav in varen življenjski stil ter razvija čut za 
naravo. Z ustreznimi izkušnjami pa otrok spoznava tudi naravoslovje kot znanost in 



12 
 

razvija znanstveno-naravoslovno pismenost, spoštovanje znanstvenih dosežkov in 
metod ter vseživljenjsko veselje do raziskovanja (Bahovec idr., 1999; Krnel, 2001).  

Spoznavanje okolja je hkratno razvijanje naravoslovnih postopkov1

Pomembno vlogo pri otrokovem razvoju na področju naravoslovja nosi vzgojitelj, ki 
mora otroku nuditi dovolj izkušenj in časa za raziskovanje posamezne izkušnje. 
Vzgojitelj mora otroka sistematično voditi, usmerjati njegovo pozornost in ustvarjati 
situacije, ki spodbujajo reševanje problemov, prav tako pa mu omogočiti čas za 
spontano raziskovanje. Otroku naj vzgojitelj nudi kvalitetno izkušnjo z uporabo vseh 
čutil, izkušnje pa naj otrok opisuje (Bahovec, idr. 1999). Krnel (2001) priporoča, naj 
otrok pretvarja eno obliko predstavitev v drugo, kar pomeni, da svoje predstave 
preverja z različnih vidikov in poveže z različnimi kurikularnimi področji. Vzgojiteljeva 
naloga je tudi ustvarjanje prijetne atmosfere, v kateri se otroci lahko prosto izražajo. 
Vprašanja in odgovori otrok, ki so velikokrat napačni in za odraslega nesmiselni, naj 
bodo izhodišče za raziskovanje (Bahovec idr., 1999). Tudi Krnel (2001, 2010) 
izpostavlja veščino spraševanja kot temeljno spodbudo za razvoj naravoslovja pri 
otroku. Veščina spraševanja je pomembna kompetenca vzgojitelja in tudi 
sposobnost, ki jo razvijajo otroci (prav tam). 

 in pojmov, kar 
pomeni, da učni produkt ni le vsebina, temveč tudi sam proces. Naravoslovni 
postopki so procesna znanja (spretnosti, sposobnosti), pojmi pa produkt izkušenj in 
predznanja (Krnel, 2001). Ker sta vsebina in metoda ter proces in produkt močno 
povezana, naravoslovne dejavnosti zahtevajo organiziranost, discipliniranost misli in 
sledenje ideji, kar razvija otrokovo ustvarjalnost in kritično mišljenje. V naravoslovju je 
namreč pomembna enostavnost, ki jo dosežemo z izvirnimi idejami (Krnel, 1993).  

3.3 Naravoslovni postopki 

Krnel (1993, str. 13) naravoslovne sposobnosti oz. naravoslovne postopke razdeli v 
dve skupini:  

▪ »sposobnosti, vezane na zbiranje podatkov« in  

▪ »sposobnosti, vezane na obdelavo podatkov«.  

Sposobnosti prve skupine se nanašajo na spoznavne postopke oz. metode 
opazovanja, ki so opredeljene s kognitivnim razvojem otroka (Krnel, 1993, 2010). V 
predšolskem obdobju otrok razvija naslednje spoznavne postopke: »razvrščanje, 

                                            
1 Krnel (1993, 2010) navaja, da se za angleški izraz skills v slovenskem prevodu uporabljajo naslednji 
sinonimi: naravoslovni postopki, procesna znanja, naravoslovne sposobnosti, naravoslovne veščine. 
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urejanje, prirejanje, razporejanje v prostoru in času in uporabo sistemov znamenj« 
(Krnel, 2010, str. 37). Učenje predšolskega otroka naj temelji na učenju razlikovanja, 
ki je izvorno najbolj primarna dejavnost otroka (Krnel, 2010). To navaja tudi Gagné, ki 
dodaja, da otrok krepi sposobnost razlikovanja, če mu ponudimo čim več čutnih 
izkušenj (Marentič Požarnik, 2010). Iz razlikovanja se postopno razvije razvrščanje, ki 
temelji na abstrakciji določene lastnosti, torej na iskanju enakosti oz. podobnosti. 
Otrok postopoma razvija tudi sposobnost urejanja, ki je miselno zahtevnejša, saj 
spremenljivka dobi vrednost. Sprva lahko otrok opredeli eno spremenljivko in jo 
spremlja, šele nato je sposoben dela z več spremenljivkami. Pomembna je tudi 
sposobnost prirejanja, ki vzpostavi odnos med dvema množicama, kar pomeni 
začetek veščin ravnanja s podatki (Krnel, 1993, 2010).  

Sposobnosti druge skupine se nanašajo na metode razvijanja in testiranja zamisli, pri 
čemer je potek dejavnosti univerzalen in zato ni vezan na kognitivni razvoj otroka. 
Dejavnosti potekajo v skladu s potekom raziskave: otrok postavi hipoteze, načrtuje in 
izvede pošten poskus, preveri hipoteze, poroča in povzame rezultate poskusa, 
nazadnje pa rezultate posploši in poišče zakonitosti (Krnel, 1993).  

Krnel (2010, str. 38) opisuje tudi eksperimentiranje kot naravoslovni postopek, ki naj 
bo v predšolskem obdobju omejen na »operacijsko določanje lastnosti in na 
simulacijo pojavov ali tehnoloških postopkov«, kar pomeni, da otroci določijo lastnosti 
na osnovi spremembe, ki jo povzroči izbrana simulacija. Ob izvajanju eksperimenta 
naj otroci spoznavajo pripomočke in če narava pripomočkov dovoljuje, tudi opravljajo 
z njimi. Pomemben proces je tudi ozaveščanje dejavnosti, ki ga spodbujamo z 
dokumentacijo pred in po dejavnosti, npr. preko pogovora, izražanja idej ali risanja 
(Krnel, 2010). 

3.4 Učenje pojmov 

Učenje vključuje proces tvorjenja pojmov, pri čemer so pojmi »hkrati enote in orodje 
mišljenja, organizirajo naše izkušnje in dajejo osnovo za posploševanje in 
zahtevnejše miselne operacije« (Marentič Požarnik, 2000, str. 51). Kot temeljne 
raziskovalce učenja pojmov lahko izpostavimo konstruktiviste, razvojno komponento 
pa so prispevali razvojni psihologi. V prvem delu navajam teorijo razvoja pojmov 
Jeana Piageta in Leva Vigotskega, v drugem delu opisujem poučevanje pojmov, pri 
čemer lahko ponovno izpostavimo konstruktivistično teorijo poučevanja pojmov kot 
eno izmed pomembnih teorij poučevanja pojmov, v zadnjem delu pa se osredotočam 
na preučevanje naravoslovnih pojmov. 
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3.4.1 Razvoj pojmov 

Za konstruktiviste »pojem ni posnetek objektivne resničnosti, ampak rezultat 
aktivnega osebnega izgrajevanja ali konstrukcije« (Marentič Požarnik, 2000, str. 54). 
Učenje pojmov kot proces ustvarjanja ali rekonstruiranja pojmov je utemeljil Jean 
Piaget, ki je konstruktivistični teoriji prispeval razvojni vidik (de Corte, 2013). S težnjo 
po nenehnem vzpostavljanju intelektualnega ravnotežja z okoljem, tj. procesom 
ekvilibracije, je razložil vpliv nove izkušnje na obstoječe miselne sheme in strukture, 
ki jih sestavljajo pojmi. Nova izkušnja lahko spremeni obstoječo miselno shemo s 
procesom akomodacije ali pa se vključi v obstoječi okvir miselne sheme s procesom 
asimilacije (Labinowicz, 2010). Piaget je oblikoval teorijo stadijev kognitivnega 
razvoja, pri kateri je zaporedje stadijev v razvoju vsakega otroka enako, med stadiji 
pa prihaja do kvalitativnih razlik (Horvat in Magajna, 1989, v Batistič Zorec, 2000). 
Povezal jo je z razvojem treh vrst pojmov (Labinowicz, 2010): 

▪ predpojmi, 

▪ konkretni pojmi in 

▪ abstraktni pojmi. 

V senzomotoričnem oz. zaznavno-gibalnem stadiju (od rojstva do drugega leta) se 
pojavijo predpojmi, ki jih otrok uporablja tudi v prvi fazi stadija predoperativnega 
mišljenja (od drugega do četrtega leta). Pri oblikovanju prvih pojmov je značilno, da 
se otrok močno zanaša na zaznavne in gibalne sposobnosti. V zadnji fazi 
senzomotoričnega stadija otrok ponotranji vedenjske akcije v notranje miselne akcije, 
kar pomeni napredovanje v miselnih predstavah in oblikovanju pojmov. Za predpojme 
so značilne polposplošitve, transduktivno mišljenje, tj. sklepanje iz posebnega na 
posebno, in egocentrično mišljenje (Batistič Zorec, 2000; Labinowicz, 2010). V drugi 
fazi predoperativnega mišljenja (od četrtega do sedmega leta) mišljenje postane bolj 
decentralizirano, zato lahko otrok opazuje več dejavnikov hkrati in oblikuje odnose 
med predmeti. Sčasoma se pojavijo konkretni pojmi, ki so značilni predvsem za stadij 
konkretnih operacij (od sedmega do enajstega leta). Šele v tem stadiju Piaget govori 
o miselnih operacijah, saj mišljenje postane logično in neodvisno od zaznav, kar 
pomeni, da si otrok lahko konkretne predmete miselno predstavlja (Zigler in 
Stevenson, 1993, v Batistič Zorec, 2000). V stadiju formalnih operacij se pojavijo 
abstraktni pojmi, saj mišljenje postane abstraktno logično (Labinowicz, 2010). 

Piagetova teorija kognitivnega razvoja je pomembno vplivala na pojmovanje učenja 
in otroka postavila v vlogo aktivnega raziskovalca in konstruktorja lastnega znanja 
(Marentič Požarnik, 2000). Kritiki Piagetove teorije so ugotovili, da je Piaget 



15 
 

podcenjeval mišljenje predšolskih otrok (Thomas, 1992 v Batistič Zorec, 2000). V 
zaznavno-gibalnem in predoperativnem stadiju otroci niso tako egocentrični, lahko 
razumejo vzročnost in ne sklepajo zgolj transduktivno (Newcombe, 1990; Crain, 
1992, v Batistič Zorec, 2000).  

Z razvojem pojmov in miselnih sposobnostih se je ukvarjal tudi Lev Vigotski, ki je za 
razliko od Piageta večji pomen pri izgradnji pojma pripisoval socialnemu okolju, 
predvsem interakciji med otrokom in odraslim (Crain, 1992, v Batistič Zorec, 2000). 
Vigotski je razvoj pojmov povezal z razvojem konceptualnega mišljenja, ki vključuje 
proces abstrahiranja in nato posploševanja ter oblikoval tri stadije razvoja pojmov 
(Crain, 1992; Vigotski, 1977, v Batistič Zorec, 2000): 

▪ neorganizirane zbirke, 

▪ skupne značilnosti in 

▪ abstraktno logične povezave. 

V prvem stadiju otrok združuje stvari v skupine slučajno, v drugem stadiju razvršča 
predmete po skupnih značilnostih, pri čemer so povezave med predmeti konkretne, v 
tretjem stadiju pa so povezave med predmeti abstraktno logične, kar pomeni, da 
otrok razmišlja konceptualno (Crain, 1992; Vigotski, 1977, v Batistič Zorec, 2000). 

Vigotski je pojme razdelil na (Batistič Zorec, 2000; Marentič Požarnik, 2000): 

▪ spontane in  

▪ znanstvene. 

Spontane pojme otrok oblikuje sam, znanstvene pa pridobiva pri šolskem učenju. 
Razvoj spontanih in znanstvenih pojmov je drugačen, pri tem pa se obe vrsti pojmov 
povezujeta in vplivata druga na drugo. Znanstveni pojmi se razvijajo ustrezno, če je 
dosežena določena zrelost spontanih pojmov (Vigotski, 1977, v Batistič Zorec, 2000). 
Učenje pojmov je najučinkovitejše, če ga umestimo v področje bližnjega razvoja, torej 
malo nad otrokovo doseženo stopnjo razvoja. Za doseganje višje stopnje razvoja 
otrok potrebuje pomoč odraslega, ki mu z vodenim dialogom omogoči konstruiranje 
novega pojma (Marentič Požarnik, 2000). 

Vigotskemu so kritiki očitali pretirano poudarjanje kulture v procesu mišljenja, 
pomemben prispevek pa je dal na področju izobraževanja s teorijo bližnjega razvoja, 
na kateri še danes temelji poučevanje (Crain, 1992, v Batistič Zorec, 2000). 
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3.4.2 Poučevanje pojmov 

Tradicionalnim oblikam poučevanja so konstruktivisti očitali transmisijski učni proces, 
pri katerem je otrok le sprejemnik gotovega znanja. Oblikovanje pojmov je namreč za 
konstruktiviste aktivna osebna konstrukcija, ki zahteva učni proces, v katerem je 
otrok samostojen in miselno aktiven. Otrok lahko ustvari trajen učni rezultat, le če 
pojem izgrajuje s poskušanjem, ustvarjanjem in preverjanjem hipotez, z dialogom v 
skupini in z aplikacijo znanja (Marentič Požarnik, 2000). 

Vzgojitelj se mora zavedati, da pojmi niso nekaj statičnega, temveč se razvijajo 
postopno skozi daljše obdobje. Če se bo otrok s pojmi srečal večkrat, bodo pojmi 
postajali vse bogatejši in trajnejši. Pri poučevanju moramo največ pozornosti posvetiti 
spreminjanju že obstoječih pojmov, ki so večkrat napačni ali nepopolni, saj se 
naslednji pojmi izgrajujejo na že obstoječih predstavah (Marentič Požarnik, 2000). 

Konstruktivistično poučevanje pojmov oz. strategija kognitivnega konflikta zajema tri 
faze (Marentič Požarnik, 2000; Krnel, 1993): 

▪ preverjanje obstoječih pojmov, 

▪ kognitivni konflikt in 

▪ novo opredelitev pojma. 

V prvi fazi vzgojitelj preveri že obstoječe pojme otrok, npr. z intervjuji, odprtimi 
vprašanji, s pogovorom ali z risanjem slik. Otrokove predstave o določenem pojavu 
nam namreč pokažejo predznanje otrok, ki je izhodišče za rekonstrukcijo napačnih ali 
nepopolnih pojmov. Preverjanje otroških zamisli je pomembno tudi za otroke, saj 
morajo pretehtati svoje zamisliti in jih izraziti. V drugi fazi ustvarimo kognitivni konflikt 
o izbranih pojmih, da bi otrok ugotovil, da je njegova predstava o določenem pojmu 
nepravilna ali nepopolna. Kognitivni konflikt povzroči potrebo po razjasnitvi zmede 
med obstoječo razlago pojava in novimi izkušnjami (Marentič Požarnik, 2000; Krnel, 
1993). Za uspešnost je potrebnih veliko izkušenj, saj se pojem preoblikuje 
postopoma, v daljšem časovnem obdobju, kar Piaget pripisuje procesu asimilacije, ki 
nove informacije vključuje v že obstoječe miselne strukture (Labinowicz, 2010).  

Kognitivni konflikt prav tako ni uspešen, če nova izkušnja ni primerna razvojni stopnji 
otrok ali pa jim je vsebinsko tuja. Vzgojitelj mora otroke ustrezno usmerjati in jim 
ponuditi dovolj časa, sicer se lahko zgodi, da otroci ne sledijo ciljem, ki jih je zastavil 
vzgojitelj (Driver, Guesne in Tiberghien, 1992). V tretji fazi učnega procesa naj 
vzgojitelj otroku pomaga, da novo razlago ubesedi oz. opiše. Tako prva kot tretja faza 
naj vključujeta dokumentiranje, saj tako lahko otroci primerjajo znanje na začetku in 
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koncu učnega procesa (Marentič Požarnik, 2000). Pri tem je pomembno zavedanje, 
da otroci pojem lahko obvladajo, čeprav zanj še nimajo primerne besede. Učenje 
pojma in učenje besede za pojem sta dva ločena procesa, vendar se med seboj 
povezujeta (Marentič Požarnik, 2000). 

3.4.3 Preučevanje naravoslovnih pojmov 

Prav raziskovanje otrokovih predstav o naravoslovnih pojmih in ugotovitev, da so te 
predstave velikokrat intuitivne, nepopolne ali celo napačne, je spodbudilo 
konstruktiviste k proučevanju pojmov in k razvijanju pristopov za poučevanje pojmov. 
Ugotavljanje otrokovih obstoječih pojmov oz. otrokovih predstav je pravzaprav prva 
faza konstruktivističnega poučevanja pojmov (Marentič Požarnik, 2000). 

Krnel (1993) navaja tri vrste pojmov, ki jih delimo glede na zunanje okoliščine, ki 
vodijo do pojmovnih sprememb:  

▪ intuitivni pojmi,  

▪ napačni pojmi in 

▪ znanstveni pojmi. 

Intuitivni pojmi nastajajo iz potrebe po osmišljanju pojavov. Ker gre za razmišljanja, ki 
izhajajo iz lastnih izkušenj, ne nasprotujejo obstoječi pojmovni strukturi in so zato 
odporni proti spremembam (Krnel, 1993). Tudi Howard Gardner v svojih raziskavah 
ugotavlja vztrajnost otroških idej, ki jih pri poučevanju premalo upoštevamo in 
podcenjujemo (Marentič Požarnik, 2000). Značilnost intuitivnih pojmov je, da temeljijo 
na čutnih zaznavah, prenašajo pa se z vsakdanjo rabo jezika (Krnel, 1993). Druga 
vrsta pojmov so napačni pojmi, ki nastajajo v obdobju šolanja kot nepopolno usvojeni 
znanstveni pojmi. Nove informacije se namreč asimilirajo v obstoječe miselne 
strukture, ne da bi se slednje pri tem preoblikovale (Krnel, 1993). Tretja vrsta pojmov 
so znanstveni pojmi, ki zahtevajo najvišjo stopnjo mišljenja in zato običajno nastopijo 
nazadnje. Ob ustreznih strategijah učenja se lahko razvijejo iz intuitivnih ali napačnih 
pojmov, vendar znanstveni in intuitivni pojmi lahko soobstajajo. Kot navaja Krnel 
(1993), večina raziskovalcev povezuje razvoj znanstvenih pojmov posameznika 
(ontogeneza) z razvojem naravoslovnih znanosti (filogeneza), kot je otrokov miselni 
razvoj povezoval z razvojem človeške vrste tudi Piaget (Labinowicz, 2010). 

Naravoslovne pojme, ki se pojavljajo pri otrocih, so raziskovale tudi R. Driver, E. 
Guesne in A. Tiberghien (1992), ki pojmom prav tako pripisujejo stabilnost, saj 
izhajajo iz subjektivnega konstrukta vsakdanjih izkušenj in že obstoječih pojmovanj in 
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pričakovanj. Iz vzgojiteljevega vidika, ki je usvojil znanstvene pojme, so lahko 
otrokove predstave nekoherentne, vendar so za otroka še vedno stabilne in 
smiselne. Avtorice navajajo, da ima lahko isti otrok različne razlage za določen pojav, 
ki so si lahko celo nasprotujoče. Tudi otrok ima potrebo po koherenci, ki pa ni enaka 
znanstvenikovi koherenci, saj otrok še ni izdelal univerzalnega modela, ki bi zajemal 
vse podobne situacije. Lahko se zgodi, da otrok potrebe po koherentnosti oz. 
povezovanju pojavov sploh nima (prav tam). 

3.5 Učenje kot reševanje problemov in raziskovalno učenje 

 »Reševanje problemov je samostojno kombiniranje dveh ali več že naučenih 
zakonitosti (pravil, principov) v princip višjega reda« (Marentič Požarnik, 2000, str. 
78). Pri takšni obliki učenja je otrok samostojen in miselno aktiven, rešitev problema 
pa omogoči posplošitev na nove, podobne primere. B. Marentič Požarnik (2000) 
navaja več metod reševanja problemov: 

▪ metodo poskusov in napak, 

▪ nenadni vpogled in 

▪ reševanje problemov s postopno analizo. 

Otrok rešuje problem z načrtnim ali slučajnim poskušanjem, kadar je problem 
nepregleden ali če za reševanje nima potrebnega predznanja. Tudi pri običajnem 
raziskovanju se srečamo s slepim poskušanjem. Izvor metode najdemo v teoriji 
behavioristov (Marentič Požarnik, 2000). Druga metoda, reševanje problemov z 
nenadnim vpogledom, po teoriji geštaltistov zajema štiri faze (preparacija, inkubacija, 
iluminacija, verifikacija), ki se med seboj lahko prepletajo. V prvi fazi otrok problem 
spozna, nato sledi navidezna faza mirovanja, ko se otrok s problemom miselno 
ukvarja, v tretji fazi nenadno reši problem, v četrti fazi pa rešitev problema preveri 
(Marentič Požarnik, 2000). Tretja metoda, reševanje problemov s postopno analizo 
oz. algoritmično reševanje, pa pomeni reševanje z vnaprej določenimi fazami, ki 
zagotavljajo uspešno rešitev. Številni znanstveniki so oblikovali različne modele 
reševanja problemov na slednji način (Marentič Požarnik, 2000).   

V nadaljevanju bom opisala model reševanja problemov s postopno analizo Johna 
Deweya, ki ga navaja tudi Maxim (1987) kot temelj za učenje z raziskovanjem. Prav 
pri učenju z raziskovanjem, ki ga je Maxim razvil za vsa kurikularna področja, lahko 
najdemo vzporednice z učenjem na področju naravoslovja. Raziskovalno učenje 
namreč hkrati razvija proceduralna znanja in specifična znanja, postopek dejavnosti 
pa izhaja iz znanstvenega pristopa k raziskovanju. 
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Model reševanja problemov s postopno analizo po Johnu Deweyu zajema štiri faze 
(Marentič Požarnik, 2000): 

▪ otrok zazna in opredeli problem; 

▪ otrok razvija in preizkuša hipoteze; 

▪ otrok najde rešitev in jo preveri; 

▪ otrok prenese rešitev problema v nove situacije. 

V prvi fazi otrok problem zazna in ga opredeli (Marentič Požarnik, 2000). Sprva 
raziskovalne probleme določi vzgojitelj, saj otroci še niso navajeni na učenje z 
raziskovanjem, kasneje pa raziskovalne probleme lahko predlagajo tudi otroci 
(Maxim, 1987; Marentič Požarnik, 2000). Pomembno je, da je vsebina problema 
otrokom neznana, obenem pa morajo o problemu imeti nekaj predznanja in izkušenj, 
saj tako dosežemo največji interes otrok. Dewey prvo fazo raziskovalnega procesa 
opredeljuje kot bistveno, saj je odločilna za vse ostale faze. Če otroci problema ne 
definirajo dobro, ne bodo motivirani za nadaljnje delo (Maxim, 1987). Marentič 
Požarnik (2000) opozarja tudi na vzpostavitev primerne klime, ki omogoča otrokom 
svobodno izražanje in tolerantnost do napak. Pomembno je, da predznanje 
dokumentiramo, da lahko na koncu primerjamo predznanje z usvojenim znanjem 
(Maxim, 1987).  

V drugi fazi otrok razvija in preizkuša hipoteze (Marentič Požarnik, 2000). Otroci 
oblikujejo hipoteze glede na predznanje, ki ga s pomočjo vzgojitelja povežejo s 
problemom. Vzgojitelj otroke sistematično vodi in skrbi, da se raziskovanje navezuje 
na raziskovalna vprašanja in hipoteze, ter ohranja kreativnost otrok (Maxim, 1987). 
Če razmere dopuščajo, naj otroci preizkusijo vse hipoteze, četudi so hipoteze 
velikokrat napačne, saj je preoblikovanje pojmov najuspešnejše, če ustvarimo 
kognitivni konflikt, ki izhaja iz napačnih predstav (Marentič Požarnik, 2000; Maxim, 
1987). Tudi v tej fazi je pomembna dokumentacija, s pomočjo katere nove informacije 
uredimo in pregledno prikažemo. Če delo poteka v skupinah, otroci razvijajo tudi 
sodelovalne sposobnosti (Maxim, 1987). 

V tretji fazi otrok najde rešitev in jo preveri (Marentič Požarnik, 2000). Pri iskanju 
rešitve je pomembna kategorizacija informacij glede na hipoteze. Če je delo potekalo 
v skupinah, posamezni otroci oz. skupine informacije delijo z drugimi otroki (Maxim, 
1987).  

V četrti fazi otrok prenese znanje, ki ga je pridobil v raziskovalnem procesu, v nove 
situacije (Marentič Požarnik, 2000). 
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Za uspešno reševanje problemov so potrebne tako strategije reševanja 
(proceduralno znanje) kot tudi specifično znanje, razmerje pa je odvisno od danega 
problema. Vzgojitelj mora biti za uspešno reševanje problemov pozoren tudi na 
spoznavne stile otrok; nekateri otroci se za rešitev odločijo takoj in zato pogosto 
delajo napake (impulzivni spoznavni stil), drugi pa do rešitve pridejo premišljeno 
(refleksivni spoznavni stil). Upoštevati moramo tudi čustveno-osebnostne in 
motivacijske značilnosti posameznika, npr. vztrajnost, miselno prožnost, 
samokritičnost in čustvena stanja, spretnosti skupinskega sodelovanja in 
komuniciranja posameznika, npr. iniciativnost in medsebojno pomoč (Marentič 
Požarnik, 2000). 

Maxim (1987) je povezal raziskovalno učenje z Bloomovo taksonomijo znanj, ki 
hierarhično razvršča posamezne tipe znanj glede na kompleksnost kognitivnega 
procesa, ki ga znanje zahteva. V lestvici znanj si od najbolj enostavnega do najbolj 
kompleksnega sledijo: poznavanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in 
vrednotenje. Maxim je oblikoval dva tipa raziskovalnega učenja – zaprti in odprti tip –, 
ki se razlikujeta glede na stopnjo znanja, ki ga zahtevata. Poudarek zaprtega tipa 
raziskovanja je na uporabi in analizi rezultatov raziskovanja, pri čemer Maxim 
opozarja, da se je tudi uporabe znanja potrebno učiti in je ne le testirati. Pri odprtem 
tipu raziskovanja pa znanje postane sinteza, saj otroci razvijajo svoje lastne rešitve 
za probleme, ki niso vnaprej določeni. Za odprti tip raziskovanja je značilno kreativno, 
divergentno mišljenje, za zaprti tip raziskovanja pa konvergentno mišljenje (prav 
tam).  
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 Opredelitev problema 

Otrokove predstave oz. pojmovanja, ideje in prepričanja predstavljajo bistvene 
informacije za vzgojitelja, saj nam pomagajo razumeti način otrokovega razmišljanja 
in učenja (Freyberg in Osborne, 1991). S konstruktivističnega vidika poučevanja 
pojmov otrokove predstave za vzgojitelja predstavljajo izhodišče za rekonstrukcijo 
napačnih ali nepopolnih pojmov. Vzgojitelj s pomočjo informacij o izbranih pojmih 
ustvari kognitivni konflikt, da bi otrok ugotovil, da je njegova predstava o določenem 
pojmu nepravilna ali nepopolna (Marentič Požarnik, 2000; Krnel, 1993). Pri 
spreminjanju otrokovih predstav zgolj učiteljev direktivni pristop ni dovolj, saj je za 
uspešno izgrajevanje novih pojmov oz. rekonstrukcijo obstoječih pojmov potrebno 
otroka celostno, miselno in čustveno aktivirati (Marentič Požarnik, 2003). Učenje na 
področju naravoslovja pa ni le razvijanje pojmov, temveč hkratno razvijanje 
naravoslovnih postopkov, pri čemer otroci krepijo sposobnosti, vezane na zbiranje 
podatkov in sposobnosti, vezane na obdelavo podatkov (Krnel, 1993).  

V empiričnem delu diplomske naloge bom raziskala otrokove predstave o sončni 
energiji, toploti in tudi o Soncu kot nebesnem telesu, saj so prav predstave na 
področju naravoslovja, ki jih otroci ustvarjajo spontano in intuitivno, velikokrat 
nepopolne ali povsem napačne (Marentič Požarnik, 2003). S pridobljenimi rezultati 
bom oblikovala dejavnosti, s katerimi bodo predšolski otroci drugega starostnega 
obdobja raziskovali vpliv sončnega obsevanja na temperaturo. Dejavnosti bodo 
razvijale naravoslovne pojme in naravoslovne postopke ter sledile ciljem področja 
naravoslovja v Kurikulumu za vrtce. Po izvedbi dejavnosti bom s ponovnim 
preverjanjem predstav ugotavljala, kako uspešen je bil učni poseg.  

4.2 Cilji in raziskovalna vprašanja 

4.2.1 Cilji 

Cilji empiričnega dela diplomske naloge so: 

▪ ugotoviti, kakšne so predstave predšolskih otrok drugega starostnega obdobja 
o Soncu kot nebesnem telesu in sončni energiji; 
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▪ s pomočjo odgovorov otrok zasnovati in izvesti dejavnosti za raziskovanje 
vpliva sončnega obsevanja na temperaturo z upoštevanjem razvojnih 
značilnosti otrok in načel aktivnega učenja otrok; 

▪ s ponovnim intervjuvanjem otrok o njihovih predstavah o Soncu kot nebesnem 
telesu in sončni energiji sklepati, kako uspešen je bil učni poseg. 

4.2.2 Raziskovalna vprašanja 

V empiričnem delu sem si zastavila naslednji raziskovalni vprašanji: 

▪ Kakšne so predstave otrok o Soncu in sončni energiji pred izvedbo 
dejavnosti? 

▪ Kakšne so predstave otrok o Soncu in sončni energiji po izvedbi dejavnosti? 

4.3 Metodologija 

4.3.1 Vzorec 

V raziskavo sem vključila oddelek predšolskih otrok drugega starostnega obdobja, pri 
čemer je v vseh treh fazah raziskovanja (prvi intervju, dejavnosti in drugi intervju) 
sodelovalo 15 otrok, od tega 8 deklic in 7 dečkov s povprečno starostjo 5 let in 11 
mesecev. Ker je vzorec majhen, rezultati niso posplošljivi na celo generacijo, 
omogočajo pa omejen vpogled v predstave otrok o obravnavani tematiki. 

4.3.2 Tehnika zbiranja podatkov 

Za raziskovanje otroških predstav sem uporabila strukturirani intervju (Priloga 2) z 
devetimi odprtimi vprašanji in enim zaprtim vprašanjem, ki sem ga izvedla z vsakim 
otrokom individualno. Otrokom sem ustno zastavila vprašanja in si sproti beležila 
njihove odgovore.  

4.3.2.1 Predstavitev vprašanj strukturiranega intervjuja 

1. Nariši Sonce in opiši, kaj si narisal. 

Namen vprašanja je ugotoviti, katere osnovne značilnosti Sonca bo otrok narisal in 
opisal in kako vsebinsko obsežni bodo opisi slik. Preučevanje risbe je primeren način 
ugotavljanja predstav o določenim pojmu prav pri predšolskih otrocih, saj otroci 
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pojem lahko obvladajo, čeprav zanj še nimajo primerne besede (Marentič Požarnik, 
2000). 

2. Na katerih slikah je Sonce? 

 

SLIKA 1 

 

SLIKA 2 

 

SLIKA 3 

 

SLIKA 4 

 

SLIKA 5 

 

SLIKA 6 

 

SLIKA 7 

 

SLIKA 8 

Namen vprašanja je ugotoviti, ali otrok prepozna opoldansko Sonce, zahajajoče 
Sonce in Sonce, kot ga vidimo od blizu, in ali otrok razlikuje Sonce od drugih 
nebesnih teles. 

3. Kaj je Sonce? 

Namen vprašanja je ugotoviti, ali otrok ve, da je Sonce zvezda, oziroma, kako bo 
otrok definiral Sonce.  

4. Kakšno je Sonce? 

Namen vprašanja je ugotoviti, s katerimi besedami bo otrok opisal lastnosti Sonca in 
sklepati, kakšno znanje ima otrok o Soncu.  

5. Kje je Sonce ponoči, ko ga ne vidimo? 

Namen vprašanja je ugotoviti, ali otrok sončno obsevanje oziroma odsotnost 
sončnega obsevanja povezuje z vrtenjem Zemlje ali si ta pojav razlaga drugače.  

6. (Predstavljaj si, da najprej stojiš na soncu, potem pa v senci.) Kaj je v senci 
drugače kot na soncu? 

Namen vprašanja je ugotoviti, kakšne razlike med soncem in senco navede otrok. 
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7. (Na soncu ležita črn in bel kamen.) Kaj misliš, ali sta črn in bel kamen na soncu 
enako topla? 

Namen vprašanja je ugotoviti, ali otrok ve, da se črn predmet na soncu bolj segreje. 

8. Zakaj ljudje potrebujemo Sonce? 

Namen vprašanja je ugotoviti, ali otrok ve, da ima Sonce pomembno vlogo za 
življenje ljudi na Zemlji in katere vloge Sonca bo otrok naštel. 

9. Ali poznaš kakšno napravo, ki deluje na sonce? 

Namen vprašanja je ugotoviti, ali otrok pozna kakšno napravo, ki deluje na sonce. 

10. Kaj merimo s termometrom? 

Namen vprašanja je ugotoviti, ali otrok ve, da s termometrom merimo temperaturo 
oziroma ali poveže termometer s pravilnim področjem uporabe. 

4.3.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Raziskavo sem izvedla meseca junija letos v oddelku predšolskih otrok drugega 
starostnega obdobja vrtca v Ljubljani. V prvi fazi raziskave sem z otroki izvedla 
strukturirane intervjuje, s katerimi sem ugotavljala predstave otrok o Soncu kot 
nebesnem telesu in sončni energiji. V drugi fazi sem na podlagi odgovorov, ki sem jih 
pridobila z intervjuji in teoretičnimi osnovami, ki so opisane v prvem delu diplomske 
naloge, oblikovala in izvedla dejavnosti, s katerimi so otroci raziskovali vpliv 
sončnega obsevanja na temperaturo. V tretji fazi sem po izvedenih dejavnostih 
ponovno izvedla intervjuje z enakimi vprašanji, s katerimi sem ugotavljala predstave 
otrok o Soncu kot nebesnem telesu in sončni energiji. 

Podatke, ki sem jih pridobila z intervjuji, sem uredila s programom Microsoft Excel. 
Rezultate sem vnesla v tabele, s katerimi sem predstavila odgovore otrok in število 
otrok, ki je podalo posamezen odgovor. Podatke sem predstavila tudi opisno in jih 
interpretirala. 
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4.4 Rezultati z interpretacijo 

V prvem delu poglavja bom opisno in s pomočjo tabel predstavila rezultate 
posameznih vprašanj intervjujev pred izvedbo dejavnosti in jih interpretirala. V 
drugem delu bom opisno predstavila cilje, materiale in pripomočke ter potek 
dejavnosti, analizo dejavnosti pa bom predstavila opisno in s pomočjo fotografij. V 
tretjem deli bom s pomočjo tabel in opisno predstavila rezultate intervjujev po izvedbi 
dejavnosti ter jih interpretirala, hkrati pa jih bom primerjala glede na rezultate pred 
izvedbo dejavnosti. 

4.4.1 Otroške predstave pred izvedbo dejavnosti 

4.4.1.1 Rezultati in interpretacija prvega vprašanja 

Prvo vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, se je glasilo: Nariši Sonce in opiši, kaj si 
narisal. V prvem delu so primeri risb otrok, v drugem delu pa tabelarični prikaz 
odgovorov in števila odgovorov na drugi del vprašanja: Kaj si narisal? 

 

Slika 1: Risba OTROKA 1 pred izvedbo 
dejavnosti. Opis risbe: Sonce ima žarke, je veliko. 

 

Slika 2: Risba OTROKA 2 pred izvedbo 
dejavnosti. Opis risbe: Sonce ima žarke. 
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Slika 3: Risba OTROKA 3 pred izvedbo 
dejavnosti. Opis risbe: Sonce ima žarke. 

 

Slika 4: Risba OTROKA 4 pred izvedbo 
dejavnosti. Opis risbe: Sonce ima žarke, je 

okroglo. 

Risbe otrok so si med seboj zelo podobne; 14 otrok je narisalo krog in sončne žarke, 
en otrok pa je narisal četrtino kroga v zgornjem kotu lista in sončne žarke. 2 otroka 
sta v krog narisala tudi obraz. 

 
Odgovor 

Število odgovorov pred izvedbo 
dejavnosti 

(n =15) 

Sonce ima žarke. 4 

Sonce ima žarke, je okroglo. 5 

Sonce ima žarke, smeje se. 2 

Sonce ima žarke, je veliko. 4 

Tabela 1: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Kaj si narisal? pred izvedbo dejavnosti 

Na vprašanje Kaj si narisal? so vsi otroci (15 otrok) navedli, da so narisali žarke, 
nekateri so dodali, da je Sonce okroglo (5 otrok), da je veliko (4 otroci) in da se 
Sonce smeje (2 otroka). Opisi risb so kratki in vsebinsko zelo podobni, iz česar 
sklepam, da otroci Sonca kot nebesnega telesa ne poznajo dobro. Dva otroka sta za 
opis risbe navedla, da se Sonce smeje, kar Piaget razlaga z animizmom, tj. 
značilnostjo otrokovega mišljenja v stadiju predoperativnega mišljenja, pri čemer 
otrok neživim stvarem pripisuje značilnosti živega (Batistič Zorec, 2000).  
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4.4.1.2 Rezultati in interpretacija drugega vprašanja 

Drugo vprašanje intervjuja se je glasilo: Na katerih slikah je Sonce? 

 

SLIKA 1 

 

SLIKA 2 

 

SLIKA 3 

 

SLIKA 4 

 

SLIKA 5 

 

SLIKA 6 

 

SLIKA 7 

 

SLIKA 8 

 
Odgovor 

Število odgovorov pred izvedbo 
dejavnosti 

(n =15) 

Slika 1, 5, 7 6 

Slika 1, 5 3 

Slika 5 4 

Slika 1, 5, 8 2 

Tabela 2: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Na katerih slikah je Sonce? pred 
izvedbo dejavnosti 

Pri vprašanju Na katerih slikah je Sonce? je 6 otrok izbralo vse tri slike, na katerih je 
Sonce, 3 otroci so izbrali sliki, na katerih je opoldansko Sonce in zahajajoče Sonce, 4 
otroci so izbrali sliko, na kateri je opoldansko Sonce, 2 otroka pa sta izbrala slike, na 
katerih je opoldansko Sonce, zahajajoče Sonce in komet. Vsi otroci so prepoznali 
opoldansko Sonce, 11 otrok je prepoznalo zahajajoče Sonce. Več kot polovica otrok 
(9 otrok) ni prepoznala Sonca, kot ga vidimo od blizu, iz česar sklepam, da otroci 
Sonca kot nebesnega telesa ne poznajo dobro. Večina otrok (13 otrok) Sonce 
razlikuje od drugih nebesnih teles (Zemlja, drugi planeti, Luna, komet, druge zvezde), 
le 2 otroka sta na slikah izbrala komet. Predvidevam, da sta otroka izbrala komet, ker 
oddaja svetlobo.  
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4.4.1.3 Rezultati in interpretacija tretjega vprašanja 

Tretje vprašanje intervjuja se je glasilo: Kaj je Sonce? 

 
Odgovor 

Število odgovorov pred izvedbo 
dejavnosti 

(n =15) 

Zvezda. 1 

Da močno sveti. 2 

Rumena lučka. 1 

Svetloba. 1 

Da je vroče. 2 

Planet. 1 

Nekaj na nebu. 1 

Da je lepo vreme. 1 

Ne vem. 5 

Tabela 3: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Kaj je Sonce? pred izvedbo dejavnosti 

Na vprašanje Kaj je Sonce? so otroci podajali zelo različne odgovore. Le en otrok je 
povedal pravilen odgovor, da je Sonce zvezda, 4 otroci so Sonce povezali s svetlobo 
(Da močno sveti. Rumena lučka. Svetloba.), 2 otroka s toploto (Da je vroče.), en 
otrok z vremenom (Da je lepo vreme.), en otrok je rekel, da je Sonce planet, en otrok, 
da je Sonce nekaj na nebu, 5 otrok pa na vprašanje ni znalo odgovoriti. Večina otrok 
pravilne definicije Sonca ni podala, vendar moramo ponovno poudariti, da pravilen 
izraz ni pogoj za obvladanje pojma (Marentič Požarnik, 2000). Iz odgovorov tretjega 
vprašanja sklepam, da je polovica otrok Sonce povezala s tematsko podobnim 
področjem. 



29 
 

4.4.1.4 Rezultati in interpretacija četrtega vprašanja 

Četrto vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, je bilo: Kakšno je Sonce? 

 
Odgovor 

Število odgovorov pred izvedbo 
dejavnosti 

(n =15) 

Rumeno. 6 

Rumeno, oranžno. 2 

Rumeno, lepo. 1 

Rumeno, vroče. 1 

Okroglo. 2 

Veliko. 2 

Sveti se. 1 

Tabela 4: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Kakšno je Sonce? pred izvedbo 
dejavnosti 

Pri odgovoru na vprašanje Kakšno je Sonce? je 10 otrok navedlo, da je Sonce 
rumeno, nekateri so dodali, da je oranžno (2 otroka), lepo (1 otrok) in vroče (1 otrok). 
2 otroka sta Sonce opredelila kot okroglo, 2 otroka kot veliko in 1 otrok kot nekaj, kar 
se sveti. Odgovori na vprašanje so kratki in vsebinsko zelo podobni, npr. Sonce je 
rumeno. Zanimivo je, da je 10 otrok navedlo barvo kot lastnost Sonca. Predvidevam, 
da so otroci opisali barvo Sonca, ker je sonce lik, ki ga otroci pogosto rišejo. 
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4.4.1.5 Rezultati in interpretacija petega vprašanja 

Peto vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, je bilo: Kje je Sonce ponoči, ko ga ne 
vidimo? 

 
Odgovor 

Število odgovorov pred izvedbo 
dejavnosti 

(n =15) 

Na drugi strani Zemlje. 3 

V drugi državi. 1 

Za morje gre. 3 

Za gore gre. 2 

Skrije se. 2 

Oblaki ga zakrijejo. 1 

Domov gre. 1 

Spat gre. 1 

Ne vem. 1 

Tabela 5: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Kje je Sonce ponoči, ko ga ne vidimo? 
pred izvedbo dejavnosti 

Na vprašanje Kje je Sonce ponoči, ko ga ne vidimo? so pred izvedbo dejavnosti 3 
otroci navedli pravilen odgovor, da je Sonce na drugi strani Zemlje, in en otrok, ki je 
podal odgovor V drugi državi., iz česar lahko sklepamo, da razume, da je osvetljeno 
drugo področje Zemlje. Ostali otroci so navedli, da gre Sonce za morje (3 otroci), da 
gre za gore (2 otroka), da se skrije (2 otroka), da ga zakrijejo oblaki (1 otrok), da gre 
domov (1 otrok), da gre spat (1 otrok) in en otrok, ki odgovora ni podal. Iz odgovorov 
šestega vprašanja sklepam, da večina otrok sončevega obsevanja oziroma 
odsotnosti sončevega obsevanja ne povezuje z vrtenjem Zemlje. Pri odgovorih 
Domov gre. in Spat gre. lahko opazimo realizem, tj. značilnost otrokovega 
razmišljanja v stadiju predoperativnega mišljenja po Piagetu, pri čemer otrok 
objektivnim pojavom pripisuje subjektivne značilnosti (Batistič Zorec, 2000). 
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4.4.1.6 Rezultati in interpretacija šestega vprašanja  

Otrokom sem zastavila šesto vprašanje: (Predstavljaj si, da najprej stojiš na soncu, 
potem pa v senci.) Kaj je v senci drugače kot na soncu? 

 
Odgovor 

Število odgovorov pred izvedbo 
dejavnosti 

(n =15) 

Bolj mrzlo je. 6 

Bolj temno je. 1 

Bolj temno in bolj mrzlo je. 1 

Ni sonca. 1 

V senci je kot noč. 1 

Ne vidiš svoje sence. 1 

Na soncu je bolj fino. 1 

Nič ni drugače. 2 

Ne vem. 1 

Tabela 6: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Kaj je v senci drugače kot na soncu? 
pred izvedbo dejavnosti 

Na vprašanje Kaj je v senci drugače kot na soncu? je pred izvedbo dejavnosti 6 otrok 
navedlo, da je v senci bolj mrzlo, en otrok, da je bolj temno in en otrok, da je v senci 
bolj temno in mrzlo. Ostali otroci so odgovorili, da v senci ni sonca (1 otrok), da je v 
senci kot noč (1 otrok), da v senci ne vidiš svoje sence (1 otrok), da je na soncu bolj 
fino (1 otrok), da v senci ni nič drugače kot na soncu (2 otroka), en otrok pa odgovora 
ni podal. Večina otrok je senco povezala s toploto (Bolj mrzlo je. Bolj temno in bolj 
mrzlo je.) in s svetlobo (Bolj temno je. Ne vidiš svoje sence.), iz česar sklepam, da 
večina otrok pozna vpliv gostote sončnega obsevanja na temperaturo. 
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4.4.1.7 Rezultati in interpretacija sedmega vprašanja  

Sedmo vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, je bilo: (Na soncu ležita črn in bel 
kamen.) Kaj misliš, ali sta črn in bel kamen na soncu enako topla? 

 
Odgovor 

Število odgovorov pred izvedbo 
dejavnosti 

(n =15) 

Črn kamen je bolj topel. 1 

Bel kamen je bolj topel. 7 

Oba sta enako topla. 3 

Ne vem. 4 

Tabela 7: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Ali sta črn in bel kamen na soncu enako 
topla? pred izvedbo dejavnosti 

Pri vprašanju Ali sta črn in bel kamen na soncu enako topla? je skoraj polovica otrok 
(7 otrok) trdila, da je toplejši bel kamen in le en otrok, da je toplejši črn kamen. Da sta 
oba kamna enako topla, so navedli 3 otroci, 4 otroci pa odgovora niso podali. Iz 
rezultatov je razvidno, da otroci ne poznajo vpliva barve na temperaturo pri sončnem 
obsevanju. Skoraj polovica otrok je izbrala bel kamen, pri čemer predvidevam, da so 
se odločili za belo barvo, ker je svetlejša in jo hkrati označili tudi za toplejšo. 
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4.4.1.8 Rezultati in interpretacija osmega vprašanja 

Otrokom sem zastavila osmo vprašanje: Zakaj ljudje potrebujemo Sonce? 

 
Odgovor 

Število odgovorov pred izvedbo 
dejavnosti 

(n =15) 

Da je toplo. 1 

Da je svetlo. 1 

Da je toplo, svetlo. 1 

Da vidimo. 1 

Da rastejo rastline. 1 

Da se lahko sončimo. 1 

Da ne pada dež. 2 

Drugače bi vedno potrebovali luči, tako kot ponoči. 1 

Da nam v morju ni mrzlo. 1 

Da gremo lahko na sprehod. 1 

Da se gremo lahko igrat. 1 

Ljudje bi drugače umrli. 1 

Ne vem. 2 

Tabela 8: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Zakaj ljudje potrebujemo Sonce? pred 
izvedbo dejavnosti 

Na vprašanje Zakaj ljudje potrebujemo Sonce? so otroci pred izvedbo dejavnosti 
podali zelo različne odgovore. Otroci so rekli, da Sonce potrebujemo, da je toplo (1 
otrok), da je svetlo (1 otrok), da je toplo in svetlo (1 otrok), da vidimo (1 otrok), da 
rastejo rastline (1 otrok), da se lahko sončimo (1 otrok), da ne pada dež (2 otroka), 
da ne potrebujemo vedno luči (1 otrok), da nam v morju ni mrzlo (1 otrok), da gremo 
lahko na sprehod (1 otrok), da se gremo lahko igrat (1 otrok), da bi ljudje brez Sonca 
umrli (1 otrok), 2 otroka pa odgovora nista podala.  

Vlogo Sonca so s toploto povezali 3 otroci (Da je toplo. Da je toplo, svetlo. Da nam v 
morju ni mrzlo.), 4 otroci pa s svetlobo (Da je svetlo. Da je toplo, svetlo. Da vidimo. 
Drugače bi vedno potrebovali luči, tako kot ponoči.), iz česar sklepam, da večina 
otrok zna našteti vsaj eno vlogo Sonca za življenje ljudi na Zemlji. Za nekatere 
odgovore (Da gremo lahko na sprehod. Da se gremo lahko igrat. Da se lahko 
sončimo.) je značilen egocentrizem, tj. značilnost otrokovega razmišljanja v stadiju 
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predoperativnega mišljenja po Piagetu, pri čemer otrok ni zmožen upoštevanja več 
dejavnikov, ki vplivajo na določen pojav, in transduktivno mišljenje, tj. značilnost 
otrokovega razmišljanja v stadiju predoperativnega mišljenja po Piagetu, pri čemer 
otrok poveže dva dogodka tako, da sklepa, da je eden povzročil drugega (Batistič 
Zorec, 2000; Labinowicz, 2010). 

4.4.1.9 Rezultati in interpretacija devetega vprašanja  

Deveto vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, je bilo: Ali poznaš kakšno napravo, ki 
deluje na sonce? 

 
Odgovor 

Število odgovorov pred izvedbo 
dejavnosti 

(n =15) 

Sončne celice. 1 

Nekaj, kar se polni na soncu. 1 

Lučka, ki je na soncu in zato ponoči sveti. 1 

Ne. 12 

Tabela 9: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Ali poznaš kakšno napravo, ki deluje na 
sonce? pred izvedbo dejavnosti 

Na vprašanje Ali poznaš kakšno napravo, ki deluje na sonce? so pred izvedbo 
dejavnosti skoraj vsi otroci (12 otrok) odgovorili, da takšne naprave ne poznajo. 
Nekateri otroci so navedli sončne celice (1 otrok), nekaj, kar se polni na soncu (1 
otrok) in lučka, ki je na soncu in zato ponoči sveti (1 otrok). Sklepam, da večina otrok 
ne pozna naprav, ki delujejo na sonce. 
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4.4.1.10 Rezultati in interpretacija desetega vprašanja 

Deseto vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, je bilo: Kaj merimo s termometrom? 

 
Odgovor 

Število odgovorov pred izvedbo 
dejavnosti 

(n =15) 

Da izmeriš temperaturo. 1 

Da izmeriš vročino, ko si bolan. 5 

Da izmeriš, kako je toplo. 1 

Da izmeriš, koliko si velik. 2 

Da izmeriš hišo. 1 

Z njim najdemo zaklad. 1 

Ne vem. 4 

Tabela 10: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Kaj merimo s termometrom? pred 
izvedbo dejavnosti 

Na vprašanje Kaj merimo s termometrom? je pred izvedbo dejavnosti le en otrok 
odgovoril, da z njim merimo temperaturo. Nekateri so odgovorili, da s termometrom 
izmeriš vročino, ko si bolan (5 otrok), da izmeriš, kako je toplo (1 otrok), da izmeriš, 
koliko si velik (2 otroka), da izmeriš hišo (1 otrok), da z njim najdemo zaklad (1 otrok), 
4 otroci pa odgovora niso podali. 

Skoraj polovica otrok (7 otrok) je termometer povezala s pravilnim področjem 
uporabe termometra (Da izmeriš temperaturo. Da izmeriš vročino, ko si bolan. Da 
izmeriš, kako je toplo.), čeprav ni uporabila pravilnega izraza temperatura; 3 otroci so 
povezali termometer z merjenjem višine oz. dolžine (Da izmeriš, koliko si velik. Da 
izmeriš hišo.). Sklepam, da se je vsaj polovica otrok že srečala s termometrom. 

4.4.2 Dejavnosti 

V prvem delu poglavja opisujem oblikovanje dejavnosti, pri katerih sem upoštevala 
rezultate intervjujev pred izvedbo dejavnosti in teoretične osnove, ki sem jih opisala v 
prvem delu diplomske naloge. V drugem delu opisno predstavim cilje, materiale in 
pripomočke ter potek posameznih dejavnosti, analizo dejavnosti pa predstavim 
opisno in s pomočjo fotografij. 
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4.4.2.1 Oblikovanje dejavnosti 

Pri oblikovanju dejavnosti sem upoštevala rezultate intervjujev pred izvedbo 
dejavnosti, ki so pokazali, da: 

▪ otroci pojma Sonca kot nebesnega telesa ne poznajo dobro; 

▪ večina otrok pozna vpliv gostote sončnega obsevanja na temperaturo; 

▪ večina otrok ne pozna vpliva barve na temperaturo pri sončnem obsevanju;  

▪ večina otrok zna našteti vsaj eno vlogo Sonca za življenje ljudi na Zemlji;  

▪ se večina otrok še ni srečala z napravami, ki delujejo na sonce; 

▪ se je polovica otrok že srečala s termometrom. 

Sonce je vir sončne energije, zato sem prvo dejavnost namenila spoznavanju Sonca 
kot nebesnega telesa. Pri drugi dejavnosti so otroci raziskovali vpliv gostote 
sončnega obsevanja na temperaturo (na soncu, v senci in v temnem prostoru). 
Zaradi nepoznavanja vpliva barve na temperaturo pri sončnem obsevanju sem za 
raziskovanje tega področja pripravila dve dejavnosti. Peto dejavnost sem namenila 
področju, ki ga nisem preverjala z vprašanji intervjujev, tj. raziskovanje vpliva gostote 
sončnega obsevanja na temperaturo, ki ga dosežemo z zgoščevanjem žarkov s 
povečevalnim steklom. Šesto dejavnost sem namenila spoznavanju naprav, ki 
delujejo na sonce, in aplikaciji usvojenega znanja, spoznavanje termometra pa sem 
vključila v drugo in tretjo dejavnost. 

Dejavnosti sem oblikovala na osnovi pojmovanj učenj in principov poučevanja, ki sem 
jih opisala v prvem delu diplomske naloge. Izpostavila bom nekaj najpomembnejših 
usmeritev pri oblikovanju dejavnosti: 

▪ razvijanje naravoslovnih pojmov in naravoslovnih postopkov, 

▪ upoštevanje razvojne stopnje otrok, 

▪ poučevanje pojmov s pomočjo kognitivnega konflikta, 

▪ učenje kot reševanje problemov in 

▪ sledenje fazam raziskovalnega učenja po Maximu (1987). 

Ker je otrokova osnovna dejavnost igra, ki sama po sebi ustvarja notranjo motivacijo 
(Bahovec idr., 1999), sem dejavnosti povezala z metodo igre, s pomočjo katere so se 
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otroci vživeli v vlogo raziskovalcev. Dejavnosti so povezovala pisma (Priloga 3), ki jih 
je otrokom pošiljala izmišljena oseba, raziskovalec Andrej.  

4.4.2.2 Opis in analiza dejavnosti 

4.4.2.2.1 Prva dejavnost 

CILJI: 

▪ otrok si ogleda posnetek in opiše, kaj je na njem videl; 

▪ otrok izdela svojo raziskovalno izkaznico; 

▪ otrok oblikuje raziskovalna vprašanja o Soncu; 

▪ otrok v skupini sodeluje pri raziskovanju Sonca s pomočjo knjig in didaktičnih 
pripomočkov; 

▪ otrok soustvarja plakat, na katerem so zbrane informacije o Soncu. 

MATERIALI IN PRIPOMOČKI: 

▪ prvo pismo in posnetek dogajanja 
na Sončevem površju (Priloga 3), 

▪ projektor, računalnik, 

▪ raziskovalne izkaznice, 

▪ barvice in flomastri,  

▪ lepilo in škarje. 

▪ plakat, 

▪ knjige, 

▪ fotografije (Priloga 4), 

▪ trak Sončeve oddaljenosti, 

▪ globus, svetilka in figurice, 

POTEK DEJAVNOSTI 

Otroke sem povabila v krog in jim povedala, da sem od raziskovalca Andreja dobila 
pismo (Priloga 3). Otroke sem vprašala: Ali veste, kdo so raziskovalci? Ali veste kaj 
raziskovalci počnejo? V kuverti je bilo pismo in posnetek dogajanja na Sončevem 
površju. Z otroki smo si najprej ogledali posnetek, nato pa sem otroke spodbudila k 
pogovoru z vprašanji: Ali veste, kaj smo si ogledali na posnetku? Ste že kdaj videli 
Sonce tako od blizu? Kako pa običajno vidite Sonce? Kaj vse ste videli na posnetku? 
Otrokom sem prebrala prvo pismo, v katerem jih je raziskovalec Andrej povabil, da 
postanejo raziskovalci Sonca in jim poslal vreče s pripomočki za raziskovanje. Z 
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otroki smo odprli prvo vrečo, v kateri so bile raziskovalne izkaznice za otroke, na 
katerih je pisalo Raziskovalec/-ka Sonca, otroci pa so dopisali svoje ime. Otroke sem 
spodbudila, da na izkaznice narišejo Sonce, kot so ga videli na posnetku. 

 

Slika 5: Raziskovalna izkaznica, ki jo je izdelala deklica. 

Otroke sem ponovno povabila v krog, kjer smo si ogledali njihove priponke. Vprašala 
sem jih, kaj vse si želijo izvedeti o Soncu. Spodbujala sem jih k postavljanju vprašanj, 
izhajajoč iz posnetka. 

Z otroki smo odprli drugo vrečo, v kateri so bili knjige o Soncu. Razdelili smo se v dve 
skupini in v knjigah iskali informacije o Soncu. Del raziskovanja je potekal vodeno, 
nekaj časa pa so otroci samostojno raziskovali. Otroke sem pri raziskovanju 
usmerjala z vprašanji: Kaj je Sonce? Kako veliko je Sonce? Kako daleč je Sonce? 
Kakšno je površje Sonca? Kaj se dogaja na površju? Iz česa je Sonce? Kolikšna je 
temperatura na Soncu? Zakaj astronavti ne morejo na Sonce? Zakaj je Sonce 
pomembno? Kaj dobimo od Sonca? Kaj bi se zgodilo, če bi Sonca ne bi bilo? Kdaj je 
na Zemlji topleje in kdaj hladneje? Kam gre Sonce, ko ga ne vidimo? Čez nekaj časa 
sem otrokom pokazala posamezne fotografije (Priloga 4) in jih spodbudila, da s 
pomočjo knjig ugotovijo, kaj slike predstavljajo.  
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Slika 6: Otroci raziskujejo Sonce s pomočjo knjig. 

Ko smo zaključili z raziskovanjem s pomočjo knjig, je sledila dokumentacija. Otroke 
sem vprašala, kaj vse smo izvedeli o Soncu. Pomagali smo si s slikami, ki so jih 
otroci postopoma lepili na plakat (Priloga 4). 

Dejavnost smo nadaljevali in odprli tretjo vrečo, v kateri je bil trak, ki je ponazarjal 
oddaljenost Sonca. Trak smo raztegnili in na njem označili: razdaljo od doma do 
vrtca, razdaljo do Lune, razdaljo do Sonca, dodali pa smo tudi razdalje, ki so jih 
predlagali otroci. Ugotavljali smo, s katerim prevoznim sredstvom bi prepotovali te 
razdalje in koliko časa bi porabili, če bi se vozili z avtom. (Do vrtca bi potrebovali 
nekaj minut, do Lune 4 mesece, do Sonca pa več kot celo življenje.) 

 

Slika 7: Otroci držijo trak, ki predstavlja oddaljenost Sonca. 

Odprli smo četrto vrečo, v kateri so bili globus, svetilka in figurica, ki smo jo pritrdili na 
globus. Z globusom smo ponazorili vrtenje Zemlje, svetilka pa je predstavljala Sonce, 
ki miruje. Ugotovili smo, da Sonce ponoči ne izgine, le Zemlja se zavrti in zato je 
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osvetljena druga stran Zemlje. Otroke sem vprašala: Kdaj je na Zemlji topleje in kdaj 
hladneje?  

 

Slika 8: Ponazoritev vrtenja Zemlje in sončnega obsevanja. 

Plakat in trak oddaljenosti smo obesili v igralnico, da so lahko otroci opazovali, kaj so 
novega izvedeli o Soncu. 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

V prvem delu dejavnosti so se otroci vživeli v vloge raziskovalcev, zato so bili 
motivirani za nadaljnje delo. Raziskovalni problem – poiskati informacije o Soncu – 
smo dobro opredelili, le nekateri otroci so imeli težave pri oblikovanju bolj specifičnih 
raziskovalnih vprašanj. Raziskovanje s pomočjo knjig je potekalo najdlje, saj so otroci 
najprej samostojno raziskovali, ko pa sem opazila, da posamezen otrok potrebuje 
nov izziv, sem ga usmerila z vprašanji ali s fotografijami. Raziskovanje smo 
dokumentirali s pomočjo plakata in tako združili informacije, ki so jih našli 
posamezniki oz. skupine otrok.  

4.4.2.2.2 Druga dejavnost 

CILJI: 

▪ otrok sodeluje pri načrtovanju poskusa, oblikovanju in preverjanju hipotez; 

▪ otrok s tipom ugotavlja, katera voda se je najbolj segrela; 

▪ otrok spozna termometer in sodeluje pri merjenju temperature vode. 
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MATERIALI IN PRIPOMOČKI: 

▪ drugo pismo (Priloga 3), 

▪ tri enake posode z vodo, 

▪ trije termometri. 

▪ dva plakata za hipoteze, 

▪ lepilo in pisala, 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Otrokom sem prebrala drugo pismo, ki jim ga je poslal raziskovalec Andrej. Z 
dejavnostjo smo nadaljevali na igrišču. Otrokom sem naročila, da se premaknejo 
nekam, kjer je topleje in nato nekam, kjer je hladneje. Otroke sem spodbudila z 
vprašanji: Kje se ohladite, če vam je vroče? Kaj nas zunaj greje? Opazujte, kaj vse je 
na soncu drugače kot v senci.  

Z otroki smo odprli vrečo s pripomočki, v kateri so bile tri posode, trije termometri in 
navodilo: Ugotovite, ali Sonce res segreje vodo. Otroke sem z vprašanji spodbujala, 
da sami oblikujejo poskus: Ali se voda na soncu res segreje? Kakšno je morje poleti 
in pozimi? Kako se segreje morje, jezero? Kako bi to preverili? Ali je dovolj, da 
posodo postavimo le ven? Z otroki smo napolnili vse tri posode z enako količino vode 
z enako temperaturo ter prvo posodo postavili na sonce, drugo v senco, tretjo pa v 
temen prostor v vrtcu. Medtem ko smo čakali, da se je voda segrela, sem otroke z 
vprašanji spodbudila, da oblikujejo hipoteze: Kje se bo voda najbolj segrela? Zakaj? 
S hipotezami otrok smo oblikovali vrstični diagram. Vsak otrok je listek s svojim 
imenom prilepil v vrstico diagrama, kjer je predvideval, da se bo voda najbolj segrela. 
Nato smo izdelali še vrstični diagram, kjer smo predvidevali, kje se bo voda najmanj 
segrela. Z otroki smo analizirali vrstični diagram, pri čemer sem jih usmerjala z 
vprašanji: Za katero hipotezo se je odločilo največ otrok? Koliko? Za katero se je 
odločilo najmanj otrok? Koliko?  
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Slika 9: Otroci lepijo listke s svojim imenom na plakat s hipotezami. 

Čez nekaj časa smo posode postavili skupaj, otroci pa so potopili dlan v posode in s 
tipom poskušali ugotoviti, katera voda se je bolj segrela. Spodbudila sem jih, da 
občutek opišejo. 

 

Slika 10: Otroci s tipom poskušajo ugotoviti, katera voda se je najbolj segrela. 

Ugotovili smo, da se je najbolj segrela voda na soncu, nekoliko hladnejša je bila voda 
v senci, najbolj hladna pa voda v garderobi. Otroke sem vprašala: Zakaj se je voda 
na soncu najbolj segrela? Zakaj je voda v senci bolj topla kot voda v garderobi?  
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Otroke sem vprašala: Kako bi kot znanstveniki preverili, katera voda je toplejša? S 
katerim pripomočkom bi to lahko izmerili? Otroci so ugotovili, da bi to lahko izmerili s 
termometrom. Otroke sem spodbudila, naj si termometer ogledajo in opišejo, kaj vse 
vidijo na njem. Vprašala sem jih: Ste že kdaj uporabljali termometer? Ali poznate še 
kakšen termometer, ki je lahko drugačne oblike? Kaj merimo s termometrom? V 
posamezno posodo smo potopili termometre in čez nekaj časa preverili, na katerem 
termometru se je merilna tekočina povzpela najvišje. Z otroki smo oblikovali 
zakonitost: Čim višja je merilna tekočina, tem višjo temperaturo ima voda. Otroci, ki 
so že poznali števila, so lahko temperaturo na termometru tudi odčitali. Plakate s 
hipotezami smo nalepili v igralnico, da so jih otroci lahko opazovali. 

 

Slika 11: Plakat s hipotezami (V kateri posodi se bo voda najbolj segrela?), ki smo ga prilepili v 
igralnico. 

 

Slika 12: Plakat s hipotezami (V kateri posodi se bo voda najmanj segrela?), ki smo ga prilepili v 
igralnico. 
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ANALIZA DEJAVNOSTI 

Otroci so bili za delo motivirani in so zato aktivno sodelovali pri načrtovanju poskusa, 
oblikovanju in preverjanju hipotez. Večina otrok je predvidevala, da se bo voda na 
soncu najbolj segrela, težave pa jim je povzročalo predvidevanje, kje se bo voda 
najmanj segrela. Večina otrok je namreč trdila, da v senci ni sonca, kar pomeni, da 
se po njihovem predvidevanju senca v zunanjem prostoru ne razlikuje od sence v 
temnem, zaprtem prostoru. Pri oblikovanju poskusa so potrebovali pomoč, pri čemer 
sem jih usmerjala z vprašanji.  

4.4.2.2.3 Tretja dejavnost 

CILJI: 

▪ otrok sodeluje pri načrtovanju poskusa, oblikovanju in preverjanju hipotez; 

▪ otrok s tipom ugotavlja, katera voda se je najbolj segrela; 

▪ otrok sodeluje pri merjenju temperature vode. 

MATERIALI IN PRIPOMOČKI: 

▪ črna in bela posoda z vodo, 

▪ plakat za hipoteze, 

▪ lepilo in pisala. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Dejavnost je potekala na igrišču. Z otroki smo odprli vrečo s pripomočki, v kateri so 
bili črna in bela posoda, termometer in navodilo: Ugotovite, kje se bo voda na soncu 
bolj segrela – v črni ali beli posodi? Otroke sem spodbudila, da so sami oblikovali 
poskus. Črno in belo posodo smo napolnili z enako količino vode z enako 
temperaturo ter obe posodi postavili na sonce.  
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Slika 13: Levo: črna posoda pri poskusu Ali sonce res segreje vodo?  
Desno: črna in bela posoda pri poskusu V kateri posodi se bo voda bolj segrela? 

Medtem ko smo čakali, da se je voda segrela, sem otroke spodbudila, da oblikujejo 
hipoteze. Otroke sem vprašala: Kje se bo voda bolj segrela? Zakaj? Z otroki smo 
oblikovali vrstični diagram, na katerega je vsak otrok prilepil listek z imenom v vrstico 
diagrama, kjer je predvideval, da se bo voda najbolj segrela. Vrstični diagram smo 
tudi analizirali, pri čemer sem jih usmerjala z vprašanji: Za katero hipotezo se je 
odločilo največ otrok? Koliko? Za katero se je odločilo najmanj otrok? Koliko? 

 

Slika 14: Vsak otrok je prilepil listek s svojim imenom na plakat s hipotezami. 
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Čez nekaj časa so otroci potopili dlan v posamezno posodo in s tipom poskušali 
ugotoviti, katera voda se je bolj segrela. Spodbudila sem jih, da občutek opišejo. 
Temperaturo smo izmerili tudi s termometrom, pri čemer sem otroke spodbudila, da 
so pri merjenju čim bolj samostojni. 

 

Slika 15: Otroci s tipom poskušajo ugotoviti, katera voda se je bolj segrela. 

Ugotovili smo, da se je voda v črni posodi bolj segrela. Otrokom sem razložila, da 
črna barva vpije največ sončne energije, črni posodi, ki zbira sončno energijo, pa 
lahko rečemo sončni kolektor. Plakat s hipotezami smo prilepili v igralnico, da so ga 
otroci lahko opazovali. 

 

Slika 16: : Plakat s hipotezami (V kateri posodi se bo voda na soncu bolj segrela?), ki smo ga prilepili v 
igralnico. 
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ANALIZA DEJAVNOSTI 

Večina otrok se je pri oblikovanju hipotez na vprašanje V kateri posodi se bo voda na 
soncu najbolj segrela? odločila za črno posodo, rezultati intervjujev pred izvedbo 
dejavnosti pa so pokazali, da bi se največ otrok odločilo za belo posodo. 
Predvidevam, da so se otroci pri oblikovanju hipotez odločili drugače, ker so se s 
problemom srečali neposredno, pri intervjuju pa so o njem le razmišljali. Nekateri 
otroci odgovora morda niso poznali in so zato pri oblikovanju hipotez zgolj ugibali. Pri 
oblikovanju poskusa so bili bolj samostojni kot pri drugi dejavnosti in so zato 
potrebovali manj spodbud. Med vodo v črni in beli posodi po sončnem obsevanju je 
prišlo do očitnih temperaturnih razlik, zato so otroci brez težav ugotovili, katera voda 
se je bolj segrela. 

4.4.2.2.4 Četrta dejavnost 

CILJ: 

▪ otrok preko neposredne izkušnje ugotavlja vpliv barve na temperaturo. 

MATERIALI IN PRIPOMOČKI: 

▪ tretje pismo (Priloga 3), 

▪ črne odeje in 

▪ bele odeje. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Otrokom sem prebrala tretje pismo, ki jim ga je poslal raziskovalec Andrej. Dejavnost 
je potekala na igrišču. Z otroki smo odprli vrečo s pripomočki, v kateri so bile črne in 
bele odeje. Otrokom sem naročila, naj se skrijejo pod črno in nato pod belo odejo. 
Otroke sem vprašala: Kakšen je bil občutek pod črno odejo in kakšen pod belo 
odejo? Dejavnost smo večkrat ponovili, otroci so menjali odeje in primerjali 
temperaturo pod odejo. Otroke sem k razmisleku spodbujala z vprašanji: Kakšne 
barve jopico bi oblekel pozimi? Kakšne bare jopico bi oblekel poleti? Zakaj? V 
katerem delu dneva ti je najtopleje in kdaj najhladneje? Zakaj? V katerem delu leta ti 
je najtopleje in kdaj najhladneje? Kako si lahko pomagamo, če nam je toplo in kako, 
če nam je hladno? 
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Slika 17: Otroci, pokriti s črno odejo. 

 

Slika 18: Otroci, pokriti z belo odejo. 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

Ker je bilo vreme ustrezno, so otroci razliko v temperaturi med črno in belo odejo 
takoj opazili. Spodbudila sem jih, da odeje menjajo med seboj in večkrat ponovijo 
poskus. 

4.4.2.2.5 Peta dejavnost 

CILJ: 

▪ otrok opazuje spremembe, ki se dogajajo pri poskusu povečevanja gostote 
sončnega obsevanja s povečevalnim steklom. 

MATERIALI IN PRIPOMOČKI: 

▪ lupa, 

▪ črn in bel papir. 
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POTEK DEJAVNOSTI 

Z otroki smo odprli vrečo s pripomočki, v kateri so bili povečevalno steklo in temnejši 
ter svetlejši papirnat list. Otroke sem vprašala: Ali veste, kako se imenuje ta 
pripomoček? Ali veste za kaj ga uporabljamo? Otrokom sem razložila, da lupa zbira 
sončne žarke. Poskus sem izvedla jaz, saj je za delo s povečevalnim steklom v 
prisotnosti sončnih žarkov potrebno poskrbeti za varnost otrok. Lupo sem usmerila v 
papirnat list, ki je zagorel in naredil luknjico v listu. Otroke sem vprašala: Zakaj je 
listek zagorel? Kaj je naredila lupa?  

 

Slika 19: Izvajanje poskusa s povečevalnim steklom. 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

Opazovanje sprememb pri poskusu je bilo za otroke zelo zanimivo, saj so bile 
spremembe očitne. Otroci so pri poskusu sodelovali s svojimi idejami. Predlagali so, 
naj list prepognem, da bi ugotovili, če bi zagorelo tudi več plasti lista in ali bi zagorel 
tudi svetel list. Ugotovili smo, da najbolje zagori vrhnja plast prepognjenega lista, 
svetel list pa zagori težje kot temen list. 

4.4.2.2.6 Šesta dejavnost 

CILJI: 

▪ otrok sodeluje pri pogovoru o pripomočkih, napravah in strojih ter o energiji, ki 
je potrebna za njihovo delovanje; 

▪ otrok v skupini izdela napravo, ki deluje na sonce; 

▪ otrok opazuje spremembe, ki se dogajajo v napravi, ki deluje na sonce. 
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MATERIALI IN PRIPOMOČKI: 

▪ fotografije pripomočkov, naprav ali 
strojev (Priloga 5), 

▪ četrto pismo (Priloga 3), 

▪ kartonasti škatli. 

▪ aluminijasta folija, 

▪ lepilo, 

▪ čokolada, sadje in jajce, 

POTEK DEJAVNOSTI 

Z otroki smo odprli vrečo s pripomočki, v kateri sta bili dve kartonasti škatli, 
aluminijasta folija in navodilo: Izdelajte napravo, ki deluje na sonce. Otroke sem 
vprašala: Ali veste, kaj so naprave? Ali veste, kako naprave delujejo? Ugotovili smo, 
da vsaka naprava, pripomoček ali stroj potrebuje energijo za delovanje. Otrokom sem 
razdelila slike (Priloga 5), na katerih so bili pripomočki, naprave oz. stroji. Vsak otrok 
je opisal svojo sliko in povedal, kakšno energijo potrebuje za delovanje. Na slikah so 
bile tudi naprave in pripomočki, ki delujejo na sonce.  

 

Slika 20: Vsak otrok je dobil fotografijo pripomočka, naprave oz. stroja. 
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Slika 21: Otroci predstavljajo, kateri pripomoček, naprava oz. stroj je na sliki in katero energijo 
potrebuje za delovanje. 

S pripomočki v vreči smo izdelali pečico, ki deluje na sonce. Razdelili smo se v dve 
skupini, vsaka skupina pa je po navodilu izdelala pečico. Pred izdelovanjem, sem 
otroke vprašala: Zakaj bomo uporabili aluminijasto folijo? Kakšne barve naredimo 
dno pečice, da se bo pečica čim bolj segrela? (Ta poskus je podoben poskusu z 
lupo; če žarke, ki se odbijejo od aluminijaste folije, pravilno preusmerimo, da se 
zberejo na dnu pečice, folija deluje podobno kot lupa, ki zbira sončne žarke. Dno 
pečice je bilo pobarvano s črno barvo, saj črna vpija največ sončne svetlobe.)  

 

Slika 22: Otroci pri izdelovanju pečice na sonce lepijo aluminijasto folijo na karton. 

Otroci so prejeli zadnje pismo in preizkusili pečici na sonce. V prvo pečico so dali 
narezano sadje s čokolado, v drugo pečico pa jajce. Pečici smo postavili na sonce in 
opazovali spremembe. S fotografijami naprav, ki delujejo na sonce, smo dopolnili 
plakat. 
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Slika 23: Otroci v pečico na sonce polagajo koščke sadja in čokolade. 

 

Slika 24: Jajce, ki smo ga postavili v pečico na sonce. 
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Slika 25: Sadje s čokolado, ki smo ga postavili v pečico na sonce. 

ANALIZA DEJAVNOSTI: 

V prvem delu dejavnosti smo ugotavljali, kaj potrebujejo določeni pripomočki, 
naprave ali stroji za delovanje. Otroci so potrebovali nekaj časa, da so ugotovili, kaj 
naloga od njih zahteva, nato pa jim naloga ni več povzročala težav. Namen 
izdelovanja pečice je bil, poleg spoznavanja naprav, ki delujejo na sonce, tudi 
aplikacija usvojenega znanja. Otroci so sami predlagali, naj uporabimo črno barvo 
pečice, da bi povečali temperaturo. Pri uporabi aluminijaste folije pa sem otrokom le 
razložila, kakšno funkcijo bo imela aluminijasta folija v pečici. Bolje bi bilo, če bi 
pripravila uvodno dejavnost, pri kateri bi otroci opazovali odboj sončnega obsevanja 
in tako sami sklepali, da lahko z aluminijasto folijo usmerimo sončne žarke in 
vplivamo na temperaturo. 
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4.4.3 Otroške predstave po izvedbi dejavnosti in analiza primerjave 
otroških predstav pred in po izvedbi dejavnosti 

V nadaljevanju s pomočjo tabel in opisno predstavljam rezultate posameznih 
vprašanj intervjuja po izvedbi dejavnosti in jih interpretiram. Obenem pri vsakem 
vprašanju primerjam odgovore z rezultati pred izvedbo dejavnosti in jih interpretiram. 
Za boljšo nazornost rezultatov bom v tabele vključila odgovore in število odgovorov 
pred in po izvedbi dejavnosti.  

4.4.3.1 Rezultati in interpretacija prvega vprašanja 

Prvo vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, je bilo: Nariši Sonce in opiši, kaj si 
narisal. V prvem delu so primeri risb otrok, v drugem delu pa tabelarični prikaz 
odgovorov in števila odgovorov na drugi del vprašanja: Kaj si narisal? 

 

Slika 26: Risba OTROKA 1 pred izvedbo 
dejavnosti. Opis risbe: Sonce ima žarke, je veliko. 

 

Slika 27: Risba OTROKA 1 po izvedbi dejavnosti. 
Opis risbe: Sonce je veliko, ima sončeve pege, 

okoli kroži satelit, ki ima sončne celice. 
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Slika 28: Risba OTROKA 2 pred izvedbo 
dejavnosti. Opis risbe: Sonce ima žarke. 

 

Slika 29: Risba otroka 2 po izvedbi dejavnosti. 
Opis risbe: Sonce ima žarke, je veliko, na vrhu so 

izbruhi. 

 

Slika 30: Risba OTROKA 3 pred izvedbo 
dejavnosti. Opis risbe: Sonce ima žarke. 

 

Slika 31: Risba OTROKA 3 po izvedbi dejavnosti. 
Opis risbe: Sonce je okroglo, je veliko, ima 

Sončeve pege. 

 

Slika 32: Risba OTROKA 4 pred izvedbo 
dejavnosti. Opis risbe: Sonce ima žarke, je 

okroglo. 

 

Slika 33: Risba OTROKA 4 po izvedbi dejavnosti. 
Opis risbe: Sonce ima žarke, je okroglo. 
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7 otrok je narisalo krog in sončne žarke, ostale risbe pa se med seboj očitno 
razlikujejo. Več kot polovica otrok je po izvedbi dejavnosti narisala risbo, ki ni bila 
podobna tisti, ki so jo narisali pred izvedbo dejavnosti.  

 
Odgovor  

Število odgovorov pred 
izvedbo dejavnosti  

(n =15) 

Število odgovorov po 
izvedbi dejavnosti 

(n=15) 

Sonce ima žarke. 4 1 

Sonce ima žarke, je okroglo. 5 4 

Sonce ima žarke, je veliko. 4 2 

Sonce ima žarke, smeje se. 2 0 

Sonce ima žarke, je veliko, na vrhu so izbruhi. 0 2 

Sonce je okroglo, je veliko, ima Sončeve pege. 0 3 

Sonce je okroglo, je veliko, ima razpoke. 0 1 

Sonce je veliko, ima Sončeve pege, okoli kroži 
satelit, ki ima sončne celice. 

0 1 

Sonce ima žarke, je veliko, ima pline, ki butajo. 0 1 

Tabela 11: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Kaj si narisal? pred in po izvedbi 
dejavnosti 

Po izvedbi dejavnosti so na vprašanje Kaj si narisal? otroci podajali različne 
odgovore. Na risbi so opisali žarke (1 otrok), žarke in okroglo obliko (4 otroci), žarke 
in velikost (2 otroka), žarke, velikost in izbruhe na Soncu (2 otroka), okroglo obliko, 
velikost in Sončeve pege (3 otroci), okroglo obliko, velikost in razpoke na Soncu (1 
otrok), velikost, Sončeve pege, satelit s sončnimi celicami (1 otrok) in žarke, velikost 
in pline v Soncu (1 otrok). 

Če primerjamo odgovore pred in po izvedbi dejavnosti, lahko opazimo, da so opisi 
slik po izvedbi dejavnosti daljši in vsebinsko bogatejši. Opisi slik se po izvedbi 
dejavnosti med seboj razlikujejo, saj so otroci pri risanju vključili različne lastnosti 
Sonca. Pred dejavnostmi so vsi otroci narisali sončne žarke, po izvedbi dejavnosti pa 
jih 5 otrok ni narisalo. Pri tem sem opazila, da so risbe teh otrok vsebinsko 
najobsežnejše. Po izvedbi dejavnosti ne opazim več animizma, torej pripisovanja 
živih lastnosti neživim stvarem (Batistič Zorec, 2000). Sklepam, da je več kot polovica 
otrok pridobila novo zanje o Soncu kot nebesnem telesu. 7 otrok je po izvedbi 
dejavnosti narisalo risbo, ki je zelo podobna risbi pred izvedbo dejavnosti, npr. Slika 
36 in Slika 37, iz česar sklepam, da otroci znanja niso usvojili ali pa ga zgolj niso 
prenesli na papir. 
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4.4.3.2 Rezultati in interpretacija drugega vprašanja 

Drugo vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, je bilo: Na katerih slikah je Sonce? 

 

SLIKA 1 

 

SLIKA 2 

 

SLIKA 3 

 

SLIKA 4 

 

SLIKA 5 

 

SLIKA 6 

 

SLIKA 7 

 

SLIKA 8 

 
Odgovor  

Število odgovorov pred 
izvedbo dejavnosti  

(n =15) 

Število odgovorov po 
izvedbi dejavnosti 

(n=15) 

Slika 1, 5, 7 6 12 

Slika 1, 5 3 1 

Slika 5, 7 0 1 

Slika 5 4 1 

Slika 1, 5, 8 2 0 

Tabela 12: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Na katerih slikah je Sonce? pred in po 
izvedbi dejavnosti 

Po izvedbi dejavnosti je na vprašanje Na katerih slikah je Sonce? je vse tri pravilne 
slike, na katerih je Sonce, naštela večina otrok (12 otrok). En otrok je izbral le dve 
sliki, na katerih je opoldansko in zahajajoče Sonce, en otrok je izbral le opoldansko 
Sonce in Sonce, kot ga vidimo od blizu, en otrok pa je izbral le opoldansko Sonce. 

Če primerjamo odgovore pred in po izvedbi dejavnosti, lahko opazimo, da je Sonce, 
kot ga vidimo od blizu pred izvedbo dejavnosti prepoznalo 6 otrok, po izvedbi pa 13 
otrok. Po izvedbi dejavnosti so vsi otroci ločili Sonce od drugih nebesnih teles. 
Sklepam, da je večina otrok pridobila novo znanje o Soncu kot nebesnem telesu. 
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4.4.3.3 Rezultati in interpretacija tretjega vprašanja 

Tretje vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, se je glasilo: Kaj je Sonce? 

 
Odgovor  

Število odgovorov pred 
izvedbo dejavnosti  

(n =15) 

Število odgovorov po 
izvedbi dejavnosti 

(n=15) 

Zvezda. 1 7 

Da močno sveti. 2 2 

Svetloba. 1 0 

Rumena lučka. 1 0 

Da je vroče. 2 2 

Planet. 1 0 

Nekaj okroglega. 0 1 

Nekaj na nebu. 1 0 

Da je lepo vreme. 1 0 

Ne vem. 5 3 

Tabela 13: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Kaj je Sonce? pred in po izvedbi 
dejavnosti 

Na vprašanje Kaj je Sonce? je po izvedbi dejavnosti skoraj polovica otrok (7 otrok) 
odgovorila, da je Sonce zvezda. Drugi otroci so odgovorili, da je nekaj, kar močno 
sveti (2 otroka), da je nekaj, kar je vroče (2 otroka), da je nekaj okroglega (1 otrok), 3 
otroci pa odgovora niso podali. 

Če primerjamo odgovore pred in po izvedbi dejavnosti, opazimo, da so nekateri otroci 
po izvedbi dejavnosti namesto opisa Sonca (npr. Da močno sveti. Da je vroče. Da je 
lepo vreme.) uporabili pravilno nadpomenko – zvezda. 
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4.4.3.4 Rezultati in interpretacija četrtega vprašanja 

Četrto vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, je bilo: Kakšno je Sonce? 

 
Odgovor  

Število odgovorov pred 
izvedbo dejavnosti 

(n =15) 

Število odgovorov po 
izvedbi dejavnosti 

(n=15) 

Rumeno. 6 3 

Rumeno, oranžno. 2 3 

Rumeno, lepo. 1 0 

Rumeno, vroče. 1 0 

Okroglo. 2 0 

Veliko. 2 1 

Sveti se. 1 1 

Oranžno, rdeče, od daleč rumeno. 0 1 

Rumeno, oranžno, malo rdeče, zelo daleč. 0 2 

Rumeno, oranžno, daleč, zelo vroče. 0 1 

Okroglo, žareče, vroče. 0 1 

Žareče, sveti se, zelo veliko. 0 2 

Tabela 14: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Kakšno je Sonce? pred in po izvedbi 
dejavnosti 

Na vprašanje Kakšno je Sonce? so po izvedbi dejavnosti otroci odgovarjali zelo 
različno. Odgovorili so, da je rumeno (3 otroci), da je rumeno in oranžno (3 otroci), da 
je veliko (1 otrok), da se sveti (1 otrok), da je oranžno, rdeče in od daleč rumeno (1 
otrok), rumeno, oranžno, malo rdeče in zelo daleč (2 otroka) rumeno, oranžno, daleč 
in zelo vroče (1 otrok), okroglo, žareče in vroče (1 otrok) in žareče, sveti se in zelo 
veliko (2 otroka). 

Pri primerjavi odgovorov pred in po izvedbi dejavnosti lahko opazimo, da so opisi 
daljši, podrobnejši in vsebinsko bogatejši. Pred izvedbo dejavnosti je 6 otrok 
izpostavilo le rumeno barvo Sonca, po izvedbi dejavnosti pa so poleg te lastnosti 
naštevali še druge. 
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4.4.3.5 Rezultati in interpretacija petega vprašanja 

Peto vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, je bilo: Kje je Sonce ponoči, ko ga ne 
vidimo? 

 
Odgovor  

Število odgovorov pred 
izvedbo dejavnosti 

(n =15) 

Število odgovorov po 
izvedbi dejavnosti 

(n=15) 

Na drugi strani Zemlje. 3 7 

V drugi državi. 1 2 

Pod nami je. 0 1 

Za morje gre. 3 2 

Za gore gre. 2 0 

Skrije se. 2 1 

Oblaki ga zakrijejo. 1 0 

Domov gre. 1 1 

Spat gre. 1 1 

Ne vem. 1 0 

Tabela 15: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Kje je Sonce ponoči, ko ga ne vidimo? 
pred in po izvedbi dejavnosti 

Na vprašanje Kje je Sonce ponoči, ko ga ne vidimo? je po izvedbi dejavnosti skoraj 
polovica otrok (7 otrok) podala pravilen odgovor, da je Sonce na drugi strani Zemlje. 
Podobna odgovora (V drugi državi. Pod nami je.) so navedli 3 otroci, ostali pa so 
rekli, da gre Sonce za morje (2 otroka), da se skrije (1 otrok), da gre domov (1 otrok) 
in da gre spat (1 otrok). 

Če primerjamo odgovore pred in po izvedbi dejavnosti, lahko opazimo, da je po 
izvedbi dejavnosti večina otrok podala pravilen odgovor, pri čemer ga nekateri niso 
pravilno ubesedili (V drugi državi. Pod nami je.), še vedno pa je 5 otrok ohranilo svojo 
predstavo o pojavu dneva in noči. Pri odgovorih Domov gre. in Spat gre. ponovno 
lahko opazimo značilni realizem. 
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4.4.3.6 Rezultati in interpretacija šestega vprašanja 

Šesto vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, se je glasilo: (Predstavljaj si, da 
najprej stojiš na soncu, potem pa v senci.) Kaj je v senci drugače kot na soncu? 

 
Odgovor  

Število odgovorov pred 
izvedbo dejavnosti 

(n =15) 

Število odgovorov po 
izvedbi dejavnosti 

(n=15) 

Bolj mrzlo je. 6 9 

Bolj temno je. 1 2 

Bolj temno in bolj mrzlo je. 1 4 

Ni sonca. 1 0 

V senci je kot noč. 1 0 

Ne vidiš svoje sence. 1 0 

Na soncu je bolj fino. 1 0 

Nič ni drugače. 2 0 

Ne vem. 1 0 

Tabela 16: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Kaj je v senci drugače kot na soncu? 
pred in po izvedbi dejavnosti 

Na vprašanje Kaj je v senci drugače kot na soncu? je večina otrok (9 otrok) 
odgovorila, da je v senci bolj mrzlo, 2 otroka sta odgovorila, da je v senci bolj temno 
in 4 otroci, ki so odgovorili, da je v senci bolj temno in mrzlo. 

Če primerjamo odgovore pred in po izvedbi dejavnosti, lahko opazimo, da je pred 
izvedbo dejavnosti 7 otrok navedlo, da je v senci bolj mrzlo, po izvedbi dejavnosti pa 
kar 13 otrok. Sklepam, da so otroci najbolj izrazito izpostavili to lastnost, ker so bile 
dejavnosti usmerjene v raziskovanje vpliva sončnega obsevanja na temperaturo. 
Omenim naj primer določenega otroka, ki je pred izvedbo dejavnosti podal odgovor V 
senci je kot noč., po izvedbi dejavnosti pa je podal odgovor V senci je bolj temno in 
bolj mrzlo. Pred izvedbo dejavnosti si je pri pojavu sence pomagal s podobnim 
pojavom (noč), po izvedbi dejavnosti pa je s poznavanjem lastnosti pojava lahko 
opisal primaren pojav (senca). 
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4.4.3.7 Rezultati in interpretacija sedmega vprašanja 

Sedmo vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, se je glasilo: (Na soncu ležita črn in 
bel kamen.) Kaj misliš, ali sta črn in bel kamen na soncu enako topla? 

 
Odgovor  

Število odgovorov 
pred izvedbo 

dejavnosti 
(n =15) 

Število odgovorov 
po izvedbi 
dejavnosti 

(n=15) 

Črn kamen je bolj topel. 1 122 

Bel kamen je bolj topel. 7 1 

Oba sta enako topla. 3 1 

Ne vem. 4 0 

Tabela 17: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Ali sta črn in bel kamen na soncu 
enako topla? pred in po izvedbi dejavnosti 

Na vprašanje Ali sta črn in bel kamen na soncu enako topla? je večina otrok (12 
otrok) odgovorila, da je toplejši črn kamen. En otrok je odgovoril, da je toplejši bel 
kamen, en otrok pa je odgovoril, da sta oba kamna enako topla.  

Pri primerjavi odgovorov pred in po izvedbi dejavnosti lahko opazimo, da je pred 
izvedbo dejavnosti le en otrok podal pravilen odgovor, po izvedbi dejavnosti pa kar 
12 otrok. Sklepam, da so otroci vpliv barve na temperaturo pri sončnem obsevanju 
dobro usvojili, saj sta bila razumevanju tega pojava namenjena dva poskusa. 

                                            
2 Pri odgovoru Črn kamen je bolj topel. je 9 od 12 otrok navedlo še primer poskusa vpliva barve pri 
sončnem obsevanju na temperaturo pri sončnem obsevanju, ki smo ga izvajali pri dejavnostih. 
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4.4.3.8 Rezultati in interpretacija osmega vprašanja 

Osmo vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, je bilo: Zakaj ljudje potrebujemo 
Sonce? 

 
Odgovor  

Število odgovorov 
pred izvedbo 

dejavnosti 
(n =15) 

Število odgovorov 
po izvedbi 
dejavnosti 

(n=15) 

Da je toplo. 1 4 

Da je svetlo. 1 1 

Da je toplo, svetlo. 1 5 

Da vidimo. 1 1 

Da rastejo rastline. 1 0 

Da se lahko sončimo. 1 0 

Da ne pada dež. 2 0 

Drugače bi vedno potrebovali luči, tako kot ponoči. 1 0 

Da lahko dobimo elektriko, če damo napravo na streho. 0 1 

Da nam v morju ni mrzlo. 1 0 

Da gremo lahko na sprehod. 1 0 

Da se gremo lahko igrat. 1 1 

Da se posušijo mokre obleke. 0 1 

Ljudje bi drugače umrli. 1 0 

Ne vem. 2 1 

Tabela 18: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Zakaj ljudje potrebujemo Sonce? pred 
in po izvedbi dejavnosti 

Na odgovor Zakaj ljudje potrebujemo Sonce? so otroci podajali različne odgovore. 
Navedli so, da Sonce potrebujemo, da je toplo (4 otroci), da je svetlo (1 otrok), da je 
toplo in svetlo (5 otrok), da vidimo (1 otrok), da dobimo elektriko, če damo napravo 
na streho (1 otrok), da se gremo lahko igrat (1 otrok), da se posušijo mokre obleke (1 
otrok), en otrok pa odgovora ni podal. 

Če primerjamo odgovore pred in po izvedbi dejavnosti, lahko ugotovimo, da je po 
izvedbi dejavnosti več otrok povezalo Sonce s toploto in svetlobo. En otrok je vlogo 
sonca povezal z napravami, ki delujejo na Sonce (Da lahko dobimo elektriko, če 
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damo napravo na streho.). Predvidevam, da je otrok odgovor povezal z znanjem o 
napravah, ki ga je usvojil tekom dejavnosti, ki sem jih izvajala.  

4.4.3.9 Rezultati in interpretacija devetega vprašanja 

Deveto vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, se je glasilo: Ali poznaš kakšno 
napravo, ki deluje na sonce? 

 
Odgovor  

Število odgovorov pred 
izvedbo dejavnosti 

(n =15) 

Število odgovorov po 
izvedbi dejavnosti 

(n=15) 

Sončne celice. 1 0 

Nekaj, kar se polni na soncu. 1 0 

Lučka, ki je na soncu in zato ponoči sveti. 1 0 

Pečica na sonce. 0 6 

Pečica na sonce, črna posoda. 0 3 

Pečica na sonce, solarni tuš, nekaj, kar se polni 
na soncu. 

0 1 

Črna posoda, povečevalno steklo, satelit, ki ima 
sončne celice. 

0 1 

Nekaj, kar damo na streho, da imamo toplo vodo. 0 1 

Pečica na sonce, črna posoda, lučka, ki je na 
soncu in zato ponoči sveti. 

0 1 

Ne. 12 2 

Tabela 19: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje Ali poznaš kakšno napravo, ki deluje 
na sonce? pred in po izvedbi dejavnosti 

Na vprašanje Ali poznaš kakšno napravo, ki deluje na sonce? so otroci po izvedbi 
dejavnosti podali odgovore: pečica na sonce (6 otrok), pečica na sonce in črna 
posoda (3 otroci), pečica na sonce, solarni tuš  in nekaj, kar se polni na soncu (1 
otrok), črna posoda, povečevalno steklo in satelit, ki ima sončne celice (1 otrok), 
nekaj, kar damo na streho, da nam je toplo (1 otrok), pečica na sonce, črna posoda 
in lučka, ki je na soncu in zato ponoči sveti (1 otrok), 2 otroka pa na vprašanje nista 
imela odgovora.  

Če primerjamo odgovore pred in po izvedbi dejavnosti, lahko opazimo, da so pred 
izvedbo dejavnosti le 3 otroci poznali naprave, ki delujejo na sonce, po izvedbi pa 13 
otrok. Kar 11 otrok je po izvedbi dejavnosti v odgovoru navedlo pečico na sonce, iz 
česar sklepam, da je bil učni poseg šeste dejavnosti uspešen. Opazimo lahko, da so 
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otroci sončne naprave povezali s sončnim kolektorjem, čeprav zanj niso uporabili 
primernega izraza (Črna posoda. Solarni tuš. Nekaj, kar damo na streho, da imamo 
toplo vodo.). 

4.4.3.10 Rezultati in interpretacija desetega vprašanja 

Deseto vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, je bilo: Kaj merimo s termometrom? 

 
Odgovor  

Število odgovorov pred 
izvedbo dejavnosti  

(n =15) 

Število odgovorov po 
izvedbi dejavnosti 

(n=15) 

Da izmeriš temperaturo. 1 5 

Da izmeriš vročino, ko si bolan. 5 4 

Da izmeriš, kako je toplo. 1 0 

Da izmeriš, kako topla je voda. 0 4 

Da izmeriš, kako topla je voda, stena, noč. 0 1 

Da izmeriš, koliko si velik. 2 0 

Da izmeriš hišo. 1 0 

Z njim najdemo zaklad. 1 0 

Ne vem. 4 1 

Tabela 20: Prikaz odgovorov in števila odgovorov na vprašanje pred in po izvedbi dejavnosti: Kaj 
merimo s termometrom? 

Na vprašanje Kaj merimo s termometrom? so otroci odgovorili, da s termometrom 
izmerimo temperaturo (5 otrok), vročino, ko si bolan (4 otroci), kako topla je voda (4 
otroci), kako topla je voda, stena, noč (1 otrok), en otrok pa odgovora ni podal. 

Če primerjamo odgovore pred in po izvedbi dejavnosti, lahko opazimo, da je pred 
izvedbo dejavnosti podal pravilen odgovor (Da izmeriš temperaturo.) le en otrok, po 
dejavnostih pa 5 otrok. Pred izvedbo dejavnosti je 7 otrok povezalo termometer s 
pravilnim področjem uporabe termometra (Da izmeriš temperaturo. Da izmeriš 
vročino, ko si bolan. Da izmeriš, kako je toplo.), po izvedbi dejavnosti pa 14 otrok (Da 
izmeriš temperaturo. Da izmeriš vročino, ko si bolan. Da izmeriš, kako topla je voda. 
Da izmeriš, kako topla je voda, stena, noč.). Predvidevam, da je bil učni poseg 
spoznavanja termometra uspešen. 
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4.5 Razprava 

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje (Kakšne so predstave otrok o Soncu in 
sončni energiji pred izvedbo dejavnosti?) sem pridobila s pomočjo rezultatov 
intervjujev pred izvedbo dejavnosti. Ugotovila sem, da večina otrok Sonca kot 
nebesnega telesa ne pozna dobro, saj so bili opisi risb Sonca kratki, več kot polovica 
otrok ni prepoznala Sonca, kot ga vidimo od blizu, prav tako večina otrok sončnega 
obsevanja oziroma odsotnosti sončnega obsevanja ni povezala z vrtenjem Zemlje. 
Rezultati kažejo, da večina otrok pozna vpliv gostote sončnega obsevanja na 
temperaturo, ne pozna pa vpliva barve na temperaturo pri sončnem obsevanju. 
Večina otrok se z napravami, ki delujejo na sonce še ni srečala.  

Razvidno je, da je večina otrok znanje o Soncu in sončni energiji pridobila z 
vsakdanjimi izkušnjami, npr. večina otrok pozna razliko med senco in soncem, večina 
otrok je termometer povezala z merjenjem temperature telesa, polovica otrok je 
sončno obsevanje oziroma odsotnost sončnega obsevanja povezala z vidnimi 
spremembami (Za morje gre. Za gore gre. Skrije se.), vsi otroci so prepoznali 
opoldansko Sonce, na vprašanja, ki pa so zadevala bolj specifična znanja, pa večina 
otrok ni znala odgovoriti, npr. več kot polovica otrok ni prepoznala Sonca, kot ga 
vidimo od blizu, večina otrok sončnega obsevanja oziroma odsotnosti sončnega 
obsevanja ni povezala z vrtenjem Zemlje, prav tako skoraj noben otrok ni poznal 
vpliva barve na temperaturo pri sončnem obsevanju in naprav, ki delujejo na sonce. 

Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje (Kakšne so predstave otrok o Soncu in 
sončni energiji po izvedbi dejavnosti?) sem pridobila s pomočjo rezultatov intervjujev 
po izvedbi dejavnosti. Ugotovila sem, se predstave otrok po izvedbi dejavnosti močno 
razlikujejo od predstav otrok pred izvedbo dejavnosti. Opazimo lahko, da je večina 
otrok pridobila novo znanje o Soncu kot nebesnem telesu, saj so bili opisi risb Sonca 
vsebinsko obsežnejši, večina otrok je prepoznala Sonce, kot ga vidimo od blizu, 
skoraj polovica otrok je podala pravilno definicijo Sonca in sončno obsevanje oziroma 
odsotnost sončnega obsevanja povezala z vrtenjem Zemlje. Odgovori so pokazali, da 
večina otrok pozna vpliv barve na temperaturo pri sončnem obsevanju in naprave, ki 
delujejo na Sonce.  

Primerjava rezultatov intervjujev kaže, da je večina otrok napredovala v razvijanju 
predstav o Soncu in sončni energiji, kar pomeni, da so bile dejavnosti ustrezno 
zasnovane. Zaradi majhnega vzorca rezultatov ne moremo posplošiti na celotno 
generacijo, omogočajo pa nam omejen vpogled v predstave otrok o obravnavani 
tematiki. 
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Vzorec raziskave sem glede na cilje raziskovalne naloge izbrala ustrezno, zanimivo 
pa bi bilo povečati število oseb v vzorcu in opazovati predstave otrok o Soncu in 
sončni energiji na večji populaciji otrok. Kot izboljšavo bi predlagala tudi študijo 
primera, pri kateri bi lahko ugotavljali, kako je učni poseg vplival na posameznega 
otroka. S takšno raziskovalno metodo bi lahko vzgojitelj spremljal razvoj 
posameznika in ne le celotne skupine otrok. 

Kot tehniko zbiranja podatkov sem uporabila strukturirani intervju. Pozitivna plat 
intervjuja je stik z otrokom, saj sem lahko z ustrezno vzpostavljenim odnosom 
otrokom omogočila, da so se izražali svobodno in brez strahu pred napakami. 
Negativna plat intervjuja pa je zagotovo raziskovalčevo subjektivno dojemanje 
odgovorov in morebitno, nenamerno napeljevanje na določene odgovore. Vprašanja, 
ki sem jih vključila v strukturirani intervju, bi spremenila in jih zasnovala problemsko. 
Tako bi lahko preverjala ne le poznavanje in razumevanje znanja, temveč tudi 
aplikacijo znanja, ki je po Bloomovi taksonomiji znanja uvrščena višje glede na 
kompleksnost kognitivnega procesa, ki ga znanje zahteva (Maxim, 1987). 
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5 SKLEP  

Dejavnosti, s katerimi so otroci raziskovali vpliv sončnega obsevanja na temperaturo, 
so sledile teorijam učenja, ki so pomembne pri otrokovem spoznavanju narave, in 
ciljem s področja naravoslovja v Kurikulumu za vrtce.  

Učni produkt dejavnosti je bil tako vsebina kot tudi proces, saj so otroci razvijali 
naravoslovne pojme in naravoslovne postopke. Dejavnosti sem zasnovala na osnovi 
prvih rezultatov intervjujev, pri čemer sem izhajala predvsem iz napačnih oziroma 
nepopolnih predstav o Soncu in sončni energiji, z vprašanji intervjuja pa so bili otroci 
izzvani, da svoje zamisli pretehtajo in jih izrazijo. Pri izbiri načina otrokovega učenja 
in pristopa k poučevanju sem upoštevala usmeritve različnih teorij učenja. Omenim 
naj učenje z raziskovanjem, ki je otrokom omogočilo, da so bili aktivni v procesu 
učenja, samostojni v usvajanju naravoslovnih vsebin, s sledenjem fazam 
raziskovalnega učenja pa so razvijali naravoslovne postopke. Vprašanja, ki sem jih 
zastavljala otrokom v okviru dejavnosti, so bila problemsko naravnana, da so lahko 
otroci do odgovora prišli z razmislekom. Pri oblikovanju dejavnosti sem upoštevala, 
da je primarna dejavnost otrok igra, ki jih motivira zaradi nje same, zato sem otrokom 
predlagala, da se vživijo v vloge raziskovalcev. V zadnjem delu raziskave sem s 
primerjavo otroških predstav pred in po izvedbi dejavnosti preverjala vsebinski učni 
produkt in sklepala, kako uspešen je bil učni poseg. Ugotovila sem, da je bil učni 
poseg za večino otrok uspešen. Evalvacija je pomembna tehnika, ki omogoča 
vzgojitelju, da sledi napredku celotne skupine ali posameznika, ter predstavlja 
osnovo za nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo. Dejavnosti so sledile tudi ciljem 
Kurikuluma za vrtce, ki na področju naravoslovja poudarjajo predvsem razvijanje 
odnosa do narave in odnosa do znanosti. Otroci so razvijali odnos do narave z 
neposrednimi izkušnjami s področja sončne energije, odnos do znanosti pa so krepili 
s sledenjem fazam raziskovalnega učenja in uživanjem v raziskovanju.   
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7 PRILOGE 

7.1 Priloga 1: Izjava za starše otrok 

Pozdravljeni, 

sem Kristina Praprotnik, študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški 
fakulteti, UL. V okviru diplomske naloge bom v mesecu juniju v skupini Ježkov 
izvajala dejavnosti za otroke o Soncu in sončni energiji. Prosila bi vas, če bi lahko 
otroke pri izvajanju dejavnosti fotografirala. Fotografije bodo uporabljene zgolj za 
namene diplomske naloge. Hvala za razumevanje. 

S podpisom dovoljujem, da se fotografije, na katerih je moj otrok, lahko uporabijo v 
namene diplomske naloge. 

 IME IN PRIIMEK OTROKA PODPIS STARŠEV 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
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7.2 Priloga 2: Vprašanja strukturiranega intervjuja 

1. Nariši Sonce in opiši, kaj si narisal. 

2. Na katerih slikah je Sonce? 

 
SLIKA 1 

Pridobljeno s: https://pixabay.com/p-
478396/?no_redirect 

 
SLIKA 2 

Pridobljeno s: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antlia_
Dwarf_Galaxy.jpghttps://commons.wikimedia.or

g/wiki/File:Antlia_Dwarf_Galaxy.jpg 

 
SLIKA 3 

Pridobljeno s: https://www.pexels.com/photo/sk 

 
SLIKA 4 

Pridobljeno s: 
https://www.flickr.com/photos/gsfc/14005618547 
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SLIKA 5 

Pridobljeno s: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun-in-

the-sky.jpg 

 
SLIKA 6 

Pridobljeno s: https://pixabay.com/p-
1754740/?no_redirect 

 
SLIKA 7 

Pridobljeno s: 
https://www.flickr.com/photos/gsfc/7931832934 

 
SLIKA 8 

Pridobljeno s: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons

/thumb/2/2a/Lspn_comet_halley.jpg/1024px-
Lspn_comet_halley.jpg 

 
3. Kaj je Sonce? 

4. Kakšno je Sonce? 

5. Kje je Sonce ponoči, ko ga ne vidimo? 

6. (Predstavljaj si, da najprej stojiš na soncu, potem pa v senci.) Kaj je v senci 
drugače kot na soncu? 

7. (Na soncu ležita črn in bel kamen.) Kaj misliš, ali sta črn in bel kamen na soncu 
enako topla? 

8. Zakaj ljudje potrebujemo Sonce? 

9. Ali poznaš kakšno napravo, ki deluje na sonce? 

10. Kaj merimo s termometrom? 
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7.3 Priloga 3: Povezovanje med dejavnostmi 

PRVO PISMO 

Dragi otroci iz skupine Ježkov! 

Moje ime je Andrej in sem astronom. Ali veste, kaj počnemo astronomi? Astronomi 
raziskujemo vesolje, jaz pa se še posebej ukvarjam z raziskovanjem Sonca. Ste si 
ogledali posnetek? Je kdo ugotovil, kaj ste na posnetku videli? Na posnetku je bilo 
Sonce. Naj vam povem, kako je nastal ta posnetek. Kot ste lahko videli na posnetku, 
je Sonce velika žareča zvezda in ker je tako vroča, astronavti z raketo ne morejo 
poleteti do Sonca. Astronomi so zato izdelali posebno plovilo – satelit – ki so ga 
izstrelili iz Zemlje, sedaj pa kroži okoli Sonca. Ker je na satelitu kamera, si ljudje na 
Zemlji lahko ogledamo, kaj se dogaja na Sončevem površju. Ste videli, kaj vse se 
dogaja na Soncu? Kaj ste videli? Ker je Sonce zelo vroče, sončne energija potuje 
tudi do Zemlje. 

Ježki! Ker imamo na raziskovalni postaji zelo veliko dela z raziskovanjem Sonca, bi 
vas prosil za pomoč. Bi mi pomagali in postali tudi vi raziskovalci Sonca? Skupaj s 
pismom sem vam poslal nekaj pripomočkov, da boste lahko raziskovali Sonce in 
ugotavljali, kako Sonce greje našo Zemljo. Kot pravi raziskovalci potrebujete svojo 
raziskovalno izkaznico. Čakajo vas v prvi vreči.  

Lep pozdrav z raziskovalne postaje, Andrej. 

Pismu je bil priložen posnetek dogajanja na Sončevem površju (Nasa Goddard, 
2013). 

DRUGO PISMO 

Pozdravljeni, raziskovalci! 

Ste si že nadeli vaše raziskovalne izkaznice? V torek ste se veliko naučili o Soncu. 
Kaj vse ste novega izvedeli? Danes sem vam ponovno poslal pripomočke, s katerimi 
boste raziskovali, kako sončna energija greje naš planet. Vaše raziskovanje mora 
potekati nekje, kjer je veliko sonca. Kje bi to lahko bilo?  

Želim vam uspešno raziskovanje, Andrej. 
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TRETJE PISMO 

Pozdravljeni, raziskovalci Sonca! 

Vam je zadnje dni kaj vroče? Zakaj vam je vroče? Res je, sonce nas zadnje dni še 
posebej greje. Danes se bomo ponovno odpravili na igrišče, kjer vas čakajo 
pripomočki in še zadnje raziskovanje.  

Želim vam uspešno raziskovanje, Andrej. 

ČETRTO PISMO 

Raziskovalci Sonca! Hvala vam za pomoč pri raziskovanju Sonca. Dober tek!  

Lep pozdrav z raziskovalne postaje, Andrej.  
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7.4 Priloga 4: Fotografije za prvo dejavnost 

 

Pridobljeno s: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
6/67/Sunspots_1302_Sep_2011_by_NASA.jpg 

 

Pridobljeno s: https://pixabay.com/p-
1582347/?no_redirect 

 

 

Pridobljeno s: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

e/e3/Magnificent_CME_Erupts_on_the_Sun_-
_August_31.jpg 

 

Pridobljeno s: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

d/d7/Planets_and_sun_size_comparison.jpg 

 

 

Pridobljeno s: 
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature

=4541 

 

Pridobljeno s: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
c/c2/Transiting_Exoplanet_Survey_Satellite_artis
t_concept_%28transparent_background%29.png 
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Pridobljeno s: https://pixabay.com/p-
309120/?no_redirect 

 

Pridobljeno s: https://pixabay.com/p-
1754740/?no_redirect 

 

Pridobljeno s: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun-in-

the-sky.jpg 

 

Pridobljeno s: https://www.pexels.com/photo/sky-
earth-galaxy-universe-2422/ 

 

Pridobljeno s: 
https://www.flickr.com/photos/gsfc/7931832934 
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7.5 Priloga 5: Fotografije za šesto dejavnost 

 

Pridobljeno s: 
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/01/12/00/

automobile-1300458_960_720.png 

 

Pridobljeno s: 
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/01/00/42/

bus-2028647_960_720.png 

 

Pridobljeno s: https://pixabay.com/p-
311549/?no_redirect 

 

Pridobljeno s: https://pixabay.com/p-
1019828/?no_redirect 

 

Pridobljeno s: 
https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/19/26/

bicycle-154777_960_720.png 

 

Pridobljeno s: 
https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/03/11/46/

airplane-312080_960_720.png 
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Pridobljeno s: https://pixabay.com/p-
309120/?no_redirect 

 

Pridobljeno s: 
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/06/17/21/33/fi

replace-1464166_960_720.jpg 

 

Pridobljeno s: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

a/a9/Filly_table_lamp.jpg 

 

Pridobljeno s: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

b/ba/Wattle_Point_windmill.jpg 

 

Pridobljeno s: 
https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/11/47/c

omputer-158675_960_720.png 

 

Pridobljeno s: 
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/11/19/48/

waterwheel-1322806_960_720.jpg 
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Pridobljeno s: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
c/c2/Transiting_Exoplanet_Survey_Satellite_artist
_concept_%28transparent_background%29.png 

 

Pridobljeno s: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

a/ac/Electric_Razor_Scooter.png 

 

Pridobljeno s: 
http://s0.geograph.org.uk/geophotos/03/90/30/39

03039_0413b8c3.jpg 

 

Pridobljeno s: 
http://maxpixel.freegreatpicture.com/static/photo/1

x/Sport-Rollerskates-Roller-Skates-Skates-
1913035.png 
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