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POVZETEK 

V učnem načrtu za spoznavanje okolja je med splošnimi cilji zapisano, da učenci pri pouku 

spoznavanja okolja razvijajo spoznavno področje, ki vključuje razvijanje procesov, 

sposobnosti in postopkov, v povezavi z njim pa tudi celostno (sopomenka kompleksno) 

mišljenje. Celostno mišljenje nam omogoča dojemanje stvari, pojavov in dogajanja kot 

medsebojno povezanih elementov celote. To mišljenje ne temelji na linearnih zaporedjih, 

temveč na mreži povezav, prepletenosti in medsebojni odvisnosti delov, ki tvorijo celoto. 

Podobno bi lahko opisali sistemsko mišljenje, ki prav tako omogoča povezovanje 

elementov v celoto, pomaga razumeti vzročno-posledične povezave v našem življenju. 

Razvoj celostnega, sistemskega mišljenja pri učencih lahko razvijamo z različnimi učnimi 

pristopi, ki poudarjajo celostni razvoj otroka. 

 

 V magistrskem delu smo vrednotili model medpredmetnega povezovanja spoznavanja 

okolja in umetnosti  z vidika razvoja mišljenja pri učencih. Medpredmetno povezovanje je 

temeljilo na temi »tovarne«. Vrednotili smo primernost metod ustvarjalnega giba in lutk ter 

ogleda razstave in pedagoškega dela v Mestnem muzeju Ljubljana pri razvoju celostnega, 

sistemskega mišljenja pri učencih. V raziskavo smo vključili učence prvega razreda 

namensko izbrane osnovne šole, ki so izbrano temo o ljubljanskih tovarnah spoznali z 

ogledom razstave in pedagoškim delom v muzeju ter z uporabo metode ustvarjalnega giba 

in lutke pri pouku. Od učencev, vključenih v raziskavo, smo pridobili in analizirali risbe in 

rezultate prirejanja sličic na temo »tovarne« (pred pričetkom obravnave teme, po ogledu 

razstave v Mestnem muzeju Ljubljana in po zaključeni obravnavi teme). Izvedli smo tudi 

intervju z učenci.  Pregledali in analizirali smo učne priprave izvedenih učnih ur in 

načrtovane dejavnosti v Mestnem muzeju Ljubljana. Raziskava je bila kvalitativna in 

kvantitativna, uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda. 

Izsledki raziskave so pokazali, da so bile uporabljene  metode učinkovite in primerne za 

učence prvega razreda osnovne šole ter da omogočajo razvoj višjih oblik mišljenja. Iz 

zbranih podatkov smo namreč ugotovili, da so učenci napredovali tako v razvoju 

sistemskega kot celostnega mišljenja. Pregled je v pomoč učiteljem pri načrtovanju 

izvedbe pouka v prvem razredu osnovne šole, še posebej učiteljem, ki v pouk večkrat 

vključujejo metodo ustvarjalnega giba in uporabo lutk.  
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ABSTRACT 

 

In the curriculum for the environmental studies it is written among the general objectives 

that pupils during the environmental studies lessons develop a cognitive field that includes 

developing processes, abilities, and procedures, and also, in connection with it integrated 

(synonym complex) thinking. Integrated thinking enables us to comprehend things, 

phenomena, and actions as interconnected elements of the whole. This thinking is not 

based on linear sequences, but on a network of connections, interlacing and 

interdependence of parts which form the whole. Similarly, the systemic thinking could be 

described which also enables connecting the elements into the whole, helps to understand 

cause-and-effect connections in our life. The development of integrated systemic thinking 

in pupils enables could be developed by various learning approaches which stress the 

integrated development of a child. 

In the master’s thesis, we evaluated a model of cross-curricular integration of the 

environmental studies and arts from the perspective of the development of thinking in 

pupils. Cross-curricular integration was based on the topic of a “factory”. We valued the 

appropriateness of the methods of the creative movement and puppets as well as seeing the 

performance and educational work at the City Museum of Ljubljana in the development of 

integrated systemic thinking in pupils. In the research, we included the pupils of the first 

grade of purposely selected elementary school, who became acquainted with the selected 

topic on factories in Ljubljana by seeing the exhibition and educational work in the 

museum by using the method of creative movement and a puppet during the lessons. We 

gained and analyzed the drawings and the results of adaptations of the pictures on the topic 

of a “factory” of the pupils, included in the exhibition (before the beginning of the 

discussion of the topic, after seeing the exhibition in the City Museum of Ljubljana, and 

after the concluded discussion of the topic). We also performed an interview with the 

pupils. We checked and analyzed the learning preparations of the performed lessons and 

the planned activity in the City Museum of Ljubljana. The research was qualitative and 

quantitative. Descriptive and causal-non-experimental methods were used. The results of 

the research showed that the used methods were efficient and appropriate for the pupils of 

the first grade of the elementary school and that the methods enable the development of 

higher forms of thinking. On the basis of the selected data, we namely ascertained that the 

pupils made progress in the development of the systemic and integrated thinking as well. 

The overview is of assistance to teachers in planning the performance of lessons in the first 

grade of the elementary school, especially the teachers who include the method of creative 

movement and the use of dolls in lessons on several occasions. 
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1 UVOD 

 

Danes živimo v svetu, ki se hitro spreminja, iz dneva v dan dobiva nove razsežnosti in 

nove možnosti za nadaljnji razvoj. Takšen svet potrebuje ljudi, ki so inovativni, znajo 

razmišljati zunaj svojih okvirjev in so kreativni, unikatni. Kako oblikovati ljudi, ki jih 

potrebuje trenutna družba, še vedno ostaja naloga šole, ki pa se vse težje spoprijema s tem. 

Šolski sistem se je v zadnjih letih spremenil in napreduje, vendar prepočasi glede na razvoj 

družbe.  

  

V šoli se kaže vse večji poudarek na medpredmetnem povezovanju, povezovanju različnih 

področij in strok, kar vodi k boljšemu in bolj povezanemu znanju. Predvsem majhni otroci 

svet doživljajo kot celoto, vse stvari so zanje medsebojno povezane, zato je smiselno pouk 

načrtovati tako, da se bo učenec čim bolje in čim hitreje učil. S pomočjo medpredmetnih 

povezav se pri učencih razvija tudi višje oblike mišljenja, ki so v današnjem svetu še kako 

pomembne, a šola pogosto pozabi nanje. Za najboljše rezultate učenja in razvoj miselnih 

struktur pa je pomembna tudi izbira pravih metod dela, ki omogočajo celosten otrokov 

razvoj, kjer je učenec aktiven in s svojo lastno aktivnostjo pridobiva znanje. 

 

V teoretičnem delu te magistrske naloge smo se osredotočili in predstavili medpredmetne 

povezave, njihovo načrtovanje in pomembnost. S smiselnim vključevanjem 

medpredmetnih povezav poskrbimo za celostni razvoj, hkrati pa pri učencih razvijamo 

višje oblike mišljenja. Mi se bomo osredotočili predvsem na celostno, sistemsko mišljenje. 

Kaj sploh je mišljenje in v čem se posamezne oblike mišljenja medsebojno razlikujejo, 

smo predstavili v poglavju Mišljenje. V nadaljevanju pa bomo predstavili metode dela pri 

pouku, ki učenca postavljajo v središče pouka. Učenec znanje pridobiva aktivno, z 

izkustvenim učenjem, kar vodi v boljše znanje in razumevanje ter tudi tako lahko razvija 

višje oblike mišljenja. Predstavili smo tri metode celostnega učenja, in sicer metodo 

ustvarjalnega giba, uporabo lutke pri pouku in učenje v muzeju.  

 

V empiričnem delu smo preverjali učinkovitost omenjenih metod za razvoj višjih oblik 

mišljenja pri učencih v prvem razredu osnovne šole. Gre za kombinacijo kvalitativne in 

kvantitativne raziskave. Do rezultatov smo prišli s pomočjo kvalitativnega kodiranja avdio 

posnetkov in risb učencev, s pregledom učnih priprav za nastope, ki so jih izvedle 

študentke, in kvantitativno analizo števila povezav, ki so jih našli učenci. Zanimalo nas je, 

ali in kako se bo razvila pojmovna mreža za pojem tovarne v povezavi z učenjem v muzeju 

in z učenjem z metodo ustvarjalnega giba ter uporabo lutk pri pouku in ali bodo učenci 

napredovali v razvoju celostnega, sistemskega mišljenja.  
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2 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

 

Šolski sistemi po svetu posvečajo vse več pozornosti povezovanju vsebin in veščin med 

posameznimi predmeti in predmetnimi področji. Strokovnjaki so tako poskušali najti 

odgovor na vprašanja, kako naj bo v šolah organizirano izvajanje učnega procesa, da bo 

mogoče preseči predmetno razdrobljenost in zagotoviti razvoj kompleksnih, 

interdisciplinarnih kompetenc (Pavlič Škerjanc, 2010). Šola v 21. stoletju mora učenca 

pripraviti »za vseživljenjsko učenje, da se bo znal učiti, znal misliti in da bo postal socialno 

sprejet član družbe, ki bo pripravljen sprejemati člane iz drugih kulturnih ali religioznih 

svetov« (Širec, Arzenšek, Deutsch, Košpenda, Kumer, Laco, Lamut in Lazar, 2011, str. 

34).  

 

V tem kontekstu si moramo ponovno zastaviti sledeče vprašanje: »Kakšen mora biti pouk, 

da učencem damo to popotnico?« (Širec idr., 2011, str. 34). Svet ljudje doživljamo kot 

celoto, ne razdeljeno po kriterijih posameznih disciplin. Naši možgani namreč zaznave 

obdelujejo vzporedno ter  jih urejajo v kompleksne mreže z jasnimi medsebojnimi odnosi 

(Pavlič Škerjanc, 2010). Pri tem pa je nujna učenčeva miselna aktivnost, saj le tako pride 

do znanja, ki je produkt človeštva, družbe (Širec idr., 2011). Če želimo torej doseči večjo 

avtentičnost učnega procesa, so  potrebne intenzivnejše in globlje povezave med 

disciplinami. V osredje kot najpomembnejši cilj pri razvoju kurikulov stopa tesnejše 

povezovanje med predmeti in predmetnimi področji, saj bo le tako mogoče doseči 

usposobitev za reševanje problemov v resničnem življenju, ki zahteva celovita, povezana 

znanja in veščine (Pavlič Škerjanc, 2010). 

 

 

2.1 Medpredmetne povezave kot didaktični pristop 

 

Že hiter pregled učnih vsebin in ciljev nam pokaže, da se vsebine medsebojno prepletajo in 

dopolnjujejo, zato je smiselno pri poučevanju v prvem triletju osnovne šole vključevati 

medpredmetno povezovanje (Krnel, 2011). Učni načrti za predmete, ki se poučujejo v 

osnovni šoli, vključujejo poglavje, v katerem so predstavljene medpredmetne povezave. 

Tako je v učnem načrtu za spoznavanje okolja zapisano, da »povezovanje učnih predmetov 

v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ni le zaželeno, temveč pogosto naravno in 

spontano« (Učni načrt, 2011, str. 27). Medpredmetno povezovanje namreč omogoča 

celostno obravnavo vsebin, učence pa pripravlja na vseživljenjsko učenje. V. Štemberger 

(2008) ugotavlja, da lahko zaradi raznolikosti obravnavanega področja medpredmetne 

povezave opredelimo z različnimi definicijami. 

 

1. CELOSTNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES – se odraža skozi celostnost 

vsebin, osredinjenost na enega učitelja, celostno zaznavanje in doživljanje ter pouk, 

ki je organiziran kot povezana celota.  

2. MULTIDISCIPLINARNI PRISTOP – temelji na usvajanju določenih znanj, 

veščin, tako da je določena vsebina, tema obravnavana s stališča različnih strok. 
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3. INTERDISCIPLINARNI PRISTOP – temelji na usvajanju znanj, veščin, ki so 

skupna različnim strokam. Ta znanja so lahko obravnavana le pri enem ali pa vseh 

predmetih, katerim je določeno znanje skupno (Štemberger, 2008). 

 

Dressl (1958, v Lake, 2002) meni, da učenci z medpredmetnim povezovanjem ne dobijo 

zgolj celostnega pregleda znanja, temveč jim lahko predstavlja vzpodbudo za oblikovanje 

in razvijanje novih modelov, struktur in sistemov (Štemberger, 2008). 

 

Beane (1997) pa pri opredelitvi teorije medpredmetnega povezovanja izpostavi štiri 

ključna področja: integracijo izkušenj, socialno integracijo, integracijo znanja in 

integracijo kot oblikovanje kurikula. 

 

Ob pregledu različnih pogledov lahko ugotovimo, da so medpredmetne povezave v svojem 

bistvu didaktični pristop, s katerim učence pripravimo na vseživljenjsko učenje (Širec idr., 

2011, Štemberger, 2008). Pri tem gre za »povezovanje vsebin različnih predmetov znotraj 

predmetnika na horizontalni ravni in povezave določenega predmeta z različnimi 

medpredmetnimi področji« (Štemberger, 2008, str. 96).  

 

Načrtovanje medpredmetnih povezav je za učitelja zahtevno, saj mora dobro poznati učni 

načrt in biti razsoden pri svojih odločitvah (Širec idr., 2011). Za učinkovitost si mora 

učitelj v povezavah zastaviti jasne cilje in natančno načrtovati pouk, če želi določeno 

vsebino učencem predstaviti čim bolj celostno (Štemberger, 2008). Dobro mora poznati 

različne vrste znanj in se osredotočiti na učenčevo in učiteljevo spremenjeno vlogo. Hkrati 

pa mora imeti znanje s področja »procesnega aktivnega izgrajevanja znanja s 

povezovanjem obstoječega znanja« (Bevc, 2005). Medpredmetne povezave poskuša 

izpeljati tako, da čim bolj spodbuja ustvarjalnost otrok, hkrati pa so lahko učinkovito 

motivacijsko sredstvo za učence. 

  

Pristop je še posebej učinkovit pri mlajših otrocih, ki v usvajanje pojavov vključujejo vsa 

čutila in svet dojemajo celostno, zato jim je potrebno pojav osvetliti iz različnih zornih 

kotov, da si o njem lahko ustvarijo celotno sliko. Povezave lahko vključujemo v pouk na 

različnih stopnjah učnega procesa, še posebej pa je učinkovito vključevanje v fazi 

spopolnjevanja in  utrjevanja znanja (Štemberger, 2008). 

 

T. Hodnik Čadež (2008) poleg temeljitega načrtovanja ciljev ugotavlja, da je potrebno 

medpredmetne povezave prilagoditi razvojni stopnji in predznanju učencev. Za 

uresničevanje ciljev lahko učitelj uporablja različne metode in oblike dela, s katerimi 

omogoča doseganje celostnega otrokovega razvoja. 
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2.2 Pozitivni učinki povezav 

 

Z medpredmetnimi povezavami pri učencih razvijamo generične veščine, ki niso odvisne 

od vsebine, ampak jih je mogoče prenesti na druge situacije, primere. Med takšne veščine 

spadajo kritično mišljenje, reševanje problemov, aktivno poslušanje, branje, pisanje, 

ustvarjanje. Medpredmetne povezave so povezane z realnim življenjem, kar učencu 

predstavlja razlog, močan motiv za učenje (Hodnik Čadež, 2008). Poleg tega pa po mnenju 

B. Sicherl Kafol (2008) takšne povezave omogočajo razvoj mrežnega oz. sistemskega 

mišljenja, presegajo porazdeljeno znanje, vodijo k odkrivanju globljih povezav med pojavi, 

omogočajo večjo kakovost učenja, samostojnost pri delu, pridobljeno znanje pa je 

kakovostnejše in dolgotrajnejše.  

 

Pozitivne učinke izvajanja medpredmetnih povezovanj kažejo izsledki raziskav (Paulič, 

2002, Smith & Johnson, 1993 v Sicherl-Kafol, 2008), in sicer da učenci na ta način 

razvijajo interes in motivacijo za učenje ter poglabljajo svoje znanje. Prav tako učenci 

dosegajo boljše učne rezultate, še posebej slabši učenci (Drake, 1998 v Sicherl-Kafol, 

2008), poveča se zavzetost za učenje, vzpostavljajo se kvalitetnejši medosebni odnosi 

(Arhar, Johnston, Markle, 1989 v Sicherl-Kafol, 2008; Bolak, Bialach in Dunphy, 2005 v 

Širec idr., 2011). 

 

 

2.3 Učni transfer pri medpredmetnih povezavah 

 

Pri otrokovem spoznavanju in odkrivanju sveta, pridobivanju znanja, je velik pomen 

transfera, ki omogoča hitrejše in boljše učenje ter pomnjenje (Štemberger, 2008). Transfer 

omogoča »prenos učnega učinka s prejšnjega na nadaljnje učenje, z enega predmetnega 

področja na drugo in tudi iz znanih okoliščin v nove« (Marentič Požarnik, 2008, str. 98). 

Današnja in bodoča družba potrebuje ljudi, ki bodo imeli razvit pozitivni transfer in bodo 

lahko usvojeno znanje prenesli na druga področja. Vendar izkušnje kažejo, da v šolah do 

razvoja pričakovanega transfera pogosto ne pride.  

 

Učni transfer je lahko pozitiven (znanje, ki omogoča hitrejši napredek pri učenju nove 

vsebine), lahko pa je negativen (znanje, ki zavira napredek) (Štemberger, 2008). Za 

oblikovanje pozitivnega transfera so ključnega pomena učne metode, ne zgolj vsebine 

pouka. Pri poučevanju sta posebej pomembna povezovanje posebnega s splošnim in teorije 

s prakso ter uporaba pravil v novih situacijah. Na ta način povečujemo transferno vrednost 

vsakega posameznega predmeta in prenos transfera na druge predmete (Marentič Požarnik, 

2008).  

Tako so v kurikulumu kot transfer metod pridobivanja znanja opredeljene medpredmetne 

povezave, s katerimi razvijamo spretnosti, dosegamo znanja, ki so uporabna v različnih 

situacijah in novih okoliščinah. Učencem naj bi omogočale razviti transfer, ki je pogoj za 

uvideti povezave med pridobljenim znanjem in praktičnimi življenjskimi situacijami (prav 

tam, 2008). 
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V učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011) so na koncu sklopa splošnih ciljev zapisani 

širši cilji pouka in se navezujejo na medpredmetne spretnosti oz. učni transfer. Med cilji je 

zapisano, da naj bi se skupaj s predlaganimi metodami in oblikami dela uresničevali tudi 

naslednji cilji: 

 »družbeni (komunikacija, odnosi med učenci in učiteljem) 

 motivacijski (radovednost) 

 razvijanje delovnih navad (kako se učiti) 

 moralni (norme v vedenju, reševanje moralnih nasprotij) 

 ustvarjalnost in samopobude (delo z gradivi, eksperimentiranje) 

 gibalni (ročne spretnosti, varnost pri delu) 

 čustveni cilji (pozitivna samopodoba, odnos do narave)« (Učni načrt za 

spoznavanje okolja, 2011, str. 5).  

  

Navedene cilje oz. spretnosti naj bi razvijali pri vseh predmetih, kar je mogoče, če učenci 

razvijejo pozitivni transfer in znanje iz enega predmeta uspešno prenesejo na drug 

predmet. Žal pa učenci, še posebej na začetku šolanja, največkrat sami ne uspejo najti 

različnih povezav, zato je naloga učitelja, da jim te povezave »predstavi in osmisli« 

(Štemberger, 2008, str. 97). B. Marentič Požarnik ugotavlja (2008), da se učencem pomaga 

premagati medpredmetne pregrade tako, da se jim isto področje osvetli z različnih vidikov 

in poveže spoznanja različnih področij. Učencem se pomaga razvijati medpredmetne 

spretnosti in hkrati spretnost prenosa teh spretnosti na druge, nove situacije.  

 

 

2.4 Izhodišča medpredmetnih povezav 

 

Za doseganje prej omenjenih želenih ciljev je potrebno dobro razmisliti o načrtovanju 

medpredmetnih povezav. Videli smo, da imamo za medpredmetne povezave številne 

definicije, ki so si bolj ali manj podobne in jih lahko razdelimo v dve veliki skupini, in 

sicer na »vsebinske« in »procesne«. 

 

2.4.1 Povezovanje na ravni vsebin in pojmov 

 

Medpredmetne povezave lahko temeljijo na povezovanju učnih vsebin v središčni temi, 

ideji, predmetu ali  tematskem sklopu. V slovenskih šolah pogosto zasledimo tovrstni 

pristop, ki v ospredje postavlja vsebino, zapostavlja pa procese in cilje učenja, ki so 

ključnega pomena za medpredmetne povezave (Skribe-Dimec in Umek, 1994). Takšen 

pristop vodi v prenatrpanost učnih programov, učenje na pamet, izključuje pa aktivno 

preizkušanje učnih izkušenj (Sicherl-Kafol, 2008). 
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2.4.2 Povezovanje na ravni procesov in ciljev 

 

Pri procesnem vidiku medpredmetnega povezovanja je poudarjeno povezovanje procesov 

in ciljev učenja. B. Sicherl-Kafol (2008) pravi, da se omenjeni vidik udejanja na »podlagi 

konceptualnega, učnociljnega in procesno-razvojnega področja« (str. 115).  

 

Izhodišče konceptualnega načrtovanja predstavlja načelo vedenja. Učencem je potrebno 

»pomagati povezati pojme v pojmovne mreže ali sisteme« (Marentič Požarnik, 2008), saj 

raziskave kažejo, da imajo premalo transfernega znanja in s tem povezane težave pri 

oblikovanju pojmovnih mrež, ki imajo pomembno vlogo v kognitivni strukturi. 

Povezovanje na osnovi pojmov zagovarjajo številni avtorji (Kline, 1992; Ericksonova, 

1995 v Sicherl-Kafol, 2008) in je zajeto tudi v slovenskih učnih načrtih za osnovno šolo. 

Načrtovanje medpredmetnih pojmov je tako lahko »možnost za spodbujanje globljega 

razumevanja pojavov in zakonitosti« (Sicherl-Kafol, 2008, str. 116), pri čemer pa je 

potrebno temeljito razmisliti o izbiri pojmov, ki lahko predstavljajo skupno osnovo za 

medpredmetno  povezovanje.  

 

B. Sicherl-Kafol (2008) kot izhodišče učnociljnega načrtovanja opredeli namen učenja in 

poučevanja oz. učne cilje. Pozornost učiteljev usmerja na učne cilje v povezavi z vsebino, 

na način, s katerim učenci pridobijo določeno znanje in veščine ter kako jih uporabljajo 

(Rutar Ilc, 2005). Iz učnih načrtov je potrebno premišljeno izločiti zgolj tiste cilje, pri 

katerih lahko z medpredmetnim povezovanjem dosežemo strokovno utemeljenost in 

pozitivno vrednost k razumevanju pojmov, dejavnosti (Marjanovič Umek idr., 2012). Cilje 

po Bloomu (1956) opredelimo po posameznih področjih razvoja. Ti se navezujejo na  

kognitivno področje (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje), 

afektivno področje (sprejemanje, odzivanje, razvoj značaja) in psihomotorično področje 

(groba in fina motorika, nebesedno sporazumevanje). Na tej osnovi lahko načrtujemo cilje 

za medpredmetno povezovanje. L. Marjanovič Umek idr. (2012) pri medpredmetnem 

povezovanju na ravni ciljev še posebej izpostavijo dva vidika: 

 tovrstno povezovanje daje tako učiteljem kot učencem več časa in priložnosti za 

poglobljeno in celostno obravnavo vsebin ter ciljev; 

 upošteva značilnosti otrokovega razvoja, še posebej v obdobju srednjega otroštva, 

ko je potrebno posamezne pojme in probleme predstaviti širše, z meddisciplinarnim 

pogledom.  

 

Prav tako Kline in Martel (1992) kot prvega izmed petih korakov za aktivno učenje 

izpostavita zastavljanje ciljev. Dejavnosti, aktivnosti dobijo smisel, ko se vprašamo, KAJ 

se želim naučiti. V nadaljnjih korakih se odločimo oz. izberemo ustrezno pot za 

načrtovanje učenja, strategij za učenje in doseganje želenih rezultatov, pri tem pa 

poskušamo odgovoriti na vprašanje, KAKO bom to dosegel. Tako Kline in Martel (1992) 

kot B. Sicherl Kafol (2001) ugotavljajo, da vprašanje, KAJ se želim naučiti, ni dovolj, 

temveč je še bolj pomembno izpostaviti, KAKO in ZAKAJ se učiti. V ospredje postavijo 

proces.  
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»Izhodišče procesno-razvojnega načrtovanja je vzgojno-izobraževalni proces« (Sicherl-

Kafol, 2008, str. 117).  Slednji ni le orodje za doseganje vnaprej opredeljenih učnih ciljev, 

temveč je cilj samemu sebi in ima notranjo vrednost, ki jo določa otrokov razvoj. Pri tem je 

v prvi vrsti pomen učnega procesa in ne zgolj njegovi učinki, kar predstavlja »novo 

kvaliteto v razvoju učnociljnega načrtovanja« (Sicherl-Kafol, 2008, str. 117). Procesni cilji 

so osnova za medpredmetno povezovanje, so izhodišče za opredelitev rezultatov in 

opredelitev dejavnosti oz. cilja medpredmetnih povezav.  S konkretno določenimi cilji 

namreč merimo na rezultat, medtem ko cilji, izraženi v nedovršni obliki predstavljajo pot, 

predvidevajo dejavnosti, s katerimi bomo prišli do želenega rezultata (Rutar Ilc, 2010). 

»Pri medpredmetnem povezovanju ne gre za poenotenje postopkov, oblik, vsebin in ciljev 

učenja, temveč za celovito učno rast s komplementarnimi učnimi izkušnjami na različnih 

področjih razvoja« (Sicherl-Kafol, 2008, str. 118). Posebej pa se je pomembno zavedati, da 

mora biti »medpredmetno povezovanje strokovno utemeljeno, saj povezovanje ciljev ali 

vsebin vse povprek in za vsako ceno zanesljivo ne vodi k večji kakovosti znanja« 

(Marjanovič Umek idr., 2012).  

 

 

2.4.3 Vsebinske medpredmetne povezave iz Učnega načrta za spoznavanje okolja 

 

V učnem načrtu za spoznavanje okolja so za medpredmetno povezovanje predvidene 

naslednje teme:  

 ČAS 

 PROSTOR 

 SNOVI 

 SILE IN GIBANJA 

 SKUPNOSTI 

 ODNOSI 

 OKOLJSKA VZGOJA. 

 

Poleg povezovanja z drugimi predmetnimi področji pa medpredmetno povezovanje 

vključuje tudi teme oz. vsebine in cilje za trajnostni razvoj. Med dane vsebine lahko 

vključimo tudi temo o tovarnah, saj se vsebine za trajnostni razvoj navezujejo na 

državljansko kulturo, okoljsko vzgojo, vzgojo za zdravje, vzgojo potrošnika, prometno 

vzgojo in druge aktualne vsebine. »Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj: 

 vključuje odnos med človekom in naravo ter odnose med ljudmi; 

 vodi do razumevanja vsestranske zveze med naravnim, gospodarskim, družbenim 

in političnim sistemom ter do razumevanja soodvisnosti ljudi, ki živijo v različnih 

delih sveta; 

 skuša dejavno in tvorno reševati zdajšnja in prihodnja okoljska in družbena 

vprašanja človeka« (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011, str. 29). 
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3 MIŠLJENJE 

 

Učni načrt za spoznavanje okolja poleg medpredmetnih povezav med splošnimi cilji 

izpostavlja cilj »razvijanje spoznavnega področja« (Učni načrt, 2011, str. 5), ki poudari 

celostnost otrokovega razvoja. V okviru spoznavnega področja, z razvijanjem postopkov, 

procesov in sposobnosti, ki omogočajo raznolike izkušnje, njihovo analizo in povezovanje, 

učenci razvijajo kompleksno oz. celostno mišljenje (prav tam). Njegov razvoj  in pristope, 

ki omogočajo celostni razvoj otrok, bomo predstavili v nadaljevanju.  

 

 

3.1 Opredelitev mišljenja 

 

V preteklosti niso zaupali v možnost, da bi šola učence lahko naučila misliti. Danes pa 

opredeljujemo »razvijanje mišljenja za vse bolj pomembno in tudi izvedljivo nalogo 

šolanja« (Marentič Požarnik, 2008, str. 104). Šola učencem z izobraževanjem posreduje 

veliko podatkov in znanja,  pri čemer pa ne namenja posebne pozornosti razvijanju višjih 

oblik mišljenja, kljub dejstvu, da brez višjih oblik mišljenja ni mogoče uspešno učenje in 

dobro znanje. Še manj pa je mogoče ustvarjalno delovanje  in življenje v poznejših letih. 

Način pouka in učenja ter šolske razmere v naših šolah omogočajo in spodbujajo v 

glavnem le besedno in logično-matematično vrsto mišljenja (Pečjak in Štrukelj, 2013), zato 

bomo v nadaljevanju pogledali, kako razvijati druge, višje oblike mišljenja.  

 

Vemo, da obstajamo, ker mislimo. Toda, če se vprašamo, kaj pravzaprav je mišljenje, hitro 

ugotovimo, da si besedo napačno razlagamo. Misliti ne pomeni vedno znova predelovati 

starih misli, temveč pomeni iskati nove ideje, nove rešitve (Kline in Martel, 1992), zato je 

smiselno za začetek opredeliti sam pojem mišljenja. 

Mišljenje lahko opredelimo kot proces povezovanja in predelovanja informacij, saj kadar 

mislimo, naši možgani delajo z različnimi informacijami. V spominu shranjene informacije 

pa medsebojno analiziramo in povezujemo (Musek in Pečjak, 2001). Bolj podrobno 

opredelitev podata Pečjak in Štrukelj (2013), ki mišljenje opredelita kot »duševno 

zmožnost s tristopenjskim potekom« (str. 92). Na prvi stopnji se srečujemo s stvarnostjo, jo 

spoznavamo ter jo poskušamo razumeti in razložiti. Tako si ustvarimo »miselno podobo o 

sebi in svetu« (prav tam, str. 92). Druga stopnja temelji na pripravi za delovanje, vključuje 

iskanje ciljev, poti, načinov in sredstev, predvidevanje rešitev in načrta. Tretja stopnja pa 

predstavlja naše delovanje z namenom »zadovoljitve potreb, reševanja problemov, iskanje 

oz. ustvarjanje novega« (prav tam, str. 92). Naše delovanje in rešitve nekega problema pa 

se spreminjajo v odvisnosti od razvoja mišljenja, ki se pri otroku začne zelo zgodaj.  
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3.2 Razvoj mišljenja po Piagetu 

 

O našem zapletenem delovanju možganov v bistvu ne vemo zelo veliko, zato je Piaget na 

podlagi otrokovega aktivnega delovanja sklepal o njegovem mišljenju. Piaget (1963, v 

Marjanovič Umek, 2004) je utemeljil razvoj mišljenja s pomočjo treh miselnih procesov, to 

so: miselne organizacije, adaptacija in ekvilibracija.  

 

Z opazovanjem si otrok pridobi sposobnost organiziranja pojma v določeno miselno 

organizacijo. Oblikovano miselno organizacijo si lahko kadarkoli prikliče v spomin in jo 

uporabi, če jo potrebuje. Ko naleti na nova spoznanja, jih poskuša vključiti v celovite in že 

povezane miselne strukture. Spoznanja postanejo smiselna in loči bolj pomembne od manj 

pomembnih informacij. Otrok poskuša novo izkušnjo razumeti s pomočjo že oblikovane 

miselne organizacije, se upira spremembi in svoje nove zaznave prilagaja veljavnim 

miselnim strukturam, in takrat govorimo o asimilaciji. Če bi prevladal ta proces, bi imeli v 

našem razumu oblikovanih le nekaj zelo velikih, širokih kategorij oz. miselnih organizacij 

in ne bi razlikovali med različnimi informacijami (Labinowicz, 2010). Ker pa se včasih  

nove izkušnje vseeno preveč razlikujejo od predhodnih in jih ne moremo povezati v 

obstoječe strukture, moramo strukture ponovno urediti oz. ustvariti nove, in takrat 

govorimo o akomodaciji (Marjanovič Umek, 2004). Da pa lahko otrokova interakcija z 

okoljem vodi do višjih stopenj v otrokovem razumevanju, je potrebno ustvariti ravnotežje 

med asimilacijo (stabilnost) in akomodacijo (sprememba) (Labinowicz, 2010). Ko sta 

procesa uravnotežena in noben ne prevladuje, se lahko posameznik prilagojeno odziva na 

dražljaje iz okolja. Ekvilibracija (uravnoteženost) tako predstavlja nenehno povezavo med 

otrokovim mišljenjem in realnostjo (Piaget, 1963, v Marjanovič Umek, 2004). 

Prej omenjeni, dvojni proces asimilacije in akomodacije deluje sočasno in otroku omogoča 

doseganje višjih ravni ravnotežja. To pomeni, da otrok »na višjih stopnjah razumevanja 

doseže obsežnejše strukture oz. celovitejše vzorce mišljenja« (Labinowicz, 2010, str. 40). 

Močnejši vzorci mišljenja pa po mnenju Piageta omogočajo večjo intelektualno dejavnost.  

  

Uravnoteženje ima zato v procesu intelektualnega razvoja najpomembnejšo in usklajevalno 

funkcijo, vendar ni dovolj. Po ugotovitvah Piageta na intelektualni razvoj otroka vpliva več 

dejavnikov, in sicer (Labinowicz, 2010): 

 DOZOREVANJE: otrok s starostjo pridobiva več miselnih struktur, ki delujejo 

povezano. Na posamezni stopnji razvoja ima na razpolago le sposobnosti, ki jih je 

do takrat razvil. 

 FIZIČNE IZKUŠNJE: otrokovo razumevanje sveta se razvija sorazmerno s 

številom izkušenj iz okolja, kar pomeni, več izkušenj, boljši razvoj. 

 SOCIALNA IZKUŠNJA: več kot ima otrok možnosti za interakcijo z drugimi 

ljudmi; več različnih pogledov, ki so mu v spodbudo pri razmišljanju, bo spoznal. 

 

Noben dejavnik sam zase ne utemeljuje intelektualnega razvoja, temveč gre za 

kombinacijo dozorevanja, fizičnih izkušenj, socialnih izkušenj, uravnoteženja in interakcij 

med njimi (Labinowicz, 2010).  
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3.3 Vrste živčnih povezav 

 

Mišljenje človeku omogoča njegovo preživetje, določa njegovo delovanje in uspešnost v 

delovanju ter mu zagotavlja kakovost in polnost življenja. Razvoj vsakega posameznika pa 

vpliva na razvoj celotne družbe, saj mišljenje »oblikuje in usmerja vse sestavine človekove 

osebnosti: čutno zaznavanje, čustva, razpoloženja, mnenja, prepričanja, stališča, ocene, 

načrte, izbire, odločitve, delovanje in učinkovitost« (Pečjak in Štrukelj, 2013, str. 93).   

Naše mišljenje je pogojeno s številom delujočih celic, s številom in vrsto živčnih povezav. 

Pečjak in Štrukelj (2013) predstavita tri vrste živčnih povezav:  

 

1. NAVPIČNE POVEZAVE – pri tej vrsti povezav tečejo sporočila o točno 

določenem programu, zahtevah, ki pa ne vključujejo čustvene motivacije. Cilj 

povezav je natančna izpeljava danih ukazov, kar je podlaga za razvoj jezikovnega 

in logično-matematičnega mišljenja.  

2. VODORAVNE POVEZAVE – so vezane na čustva in omogočajo širše 

povezovanje sporočil ter so osnova za razvoj povezovalnega mišljenja.  

3. ŽARKASTE POVEZAVE – so najbolj razvite povezave, a se najmanj pogosto 

razvijejo; potekajo v vse smeri in omogočajo najvišje oblike mišljenja. Omogočajo 

»celostno dojemanje sporočil in doživljanje, celostni pogled na dogajanje, 

ustvarjalno, umetniško mišljenje in delovanje« (Pečjak in Štrukelj, 2013, str. 95). 

Žarkaste povezave so tako osnova za razvoj celostnega mišljenja. 

 

  

3.4 Celostno mišljenje 

 

Razvita, v vse smeri razširjena živčna mreža omogoča celostno mišljenje. Pri tej obliki 

mišljenja sodeluje »celotna osebnost, vsi deli osebnosti: telesni (čutni, gibalni, s 

hormonskim in imunskim sestavom vred), čustveni, umski (mišljenje, spomin in 

domišljija), duhovni (ozaveščenost, doživljanje, presojanje in osmišljanje), človekova 

naravnanost, osebne lastnosti, delovanje in odnosi« (Pečjak in Štrukelj, 2013, str. 97). To 

mišljenje omogoča razumevanje in pogled na »stvari, pojave in dogajanje kot medsebojno 

povezane dele celote, enosti sveta« (prav tam, str. 97).  

 

Celostno mišljenje zahteva oz. omogoča hkratno delovanje obeh možganskih polovic. Leva 

polovica omogoča razčlenjevanje, zaznavanje podrobnosti, logično sklepanje, govor, 

razumevanje stvarnosti (Pečjak in Štrukelj, 2013, Kline in Martel, 1992). Poleg tega pa 

omogoča organizacijo stvari v zaporedje in vsakodnevno rutino (Kline in Martel, 1992). 

Na drugi strani pa desna možganska polovica omogoča videti celoto, povezave in odnose. 

Desna polovica prav tako omogoča oblikovanje novih miselnih struktur in ustvarjanje 

novega, drugačnega. Celostno mišljenje pa povezuje obe polovici in omogoča boljše 

delovanje možganov ter  razvoj obeh  možganskih polovic (Pečjak in Štrukelj, 2013).  

 

Herrmann (2000, v Bawaneh, Kanesan Abdullah, Saleh in Yin Yin, 2011) delovanje naših 

možganov primerja z delovanjem našega telesa. Delovanje parnih delov telesa, tako 
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notranjih kot zunanjih, lahko primerjamo s sestavo naših možganov. Ugotavlja, da ni razlik 

v primerjavi koordinacije rok, nog in oči z dvojno strukturo možganov; vsaka polovica 

možganov namreč omogoča svojevrstno mišljenje in delovanje.  

To podrobneje predstavi s primerom. Za primer si vzemimo našo dominantno roko. 

Dominantno roko uporabljamo pogosteje kot nedominantno roko, tako postane močnejša, 

omogoča opravljanje najrazličnejših nalog. Enako lahko rečemo za naše možgane. Bolj 

pogosto razmišljanje v eni smeri, z eno polovico možganov, bolj razvija tisti del 

možganov, ki je aktiven in se iz dneva v dan krepi in postaja močnejši. Toda pri tem ne 

smemo pozabiti, da imamo tako dve roki kot dve polovici možganov. Enako kot 

nedominantna roka pomaga dominantni roki pri njenem delovanju, tako hkratno delovanje 

naše bolj razvite in manj razvite polovice možganov omogoča razvijati višje miselne 

strukture, z večjo sposobnostjo za izvrševanje vsakodnevnih problemov in vprašanj 

(Herrmann, 2000, v Bawaneh idr., 2011). 

Ljudje, ki imajo razvito celostno mišljenje in hkrati uporabljajo obe polovici možganov, so 

dobri tako na jezikovnem kot matematičnem področju. Stvari znajo urejati in jih načrtovati,  

hkrati pa so spontani in sprejmejo nove priložnosti, ideje. Zelo radi imajo glasbo in 

umetnost. In to je velika prednost, ki jo omogoča celostno mišljenje (Kline in Martel, 

1992). 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Jurca, magistrsko delo 
 

12 
 

 

Shema 1: Značilnosti celostnega mišljenja (Pečjak in Štrukelj, 2013, str. 97) 

 

3.5 Sistemsko mišljenje 

 

Kot smo ugotovili že pri medpredmetnem povezovanju, je v današnji šoli model pouka, t.i. 

transmisijski model, ki temelji na učiteljevem načrtovanju, vodenju pouka, učenci pa so 

večino časa pasivni, vse manj zaželjen. Znanja namreč ne smemo razumeti kot vsebino 

pouka, ki naj bi jo učenci usvojili, ampak se moramo zavedati, da je znanje vsebina, ki jo 

učenci oblikujejo samostojno (Grubelnik, Fošnarič in Marhl, 2005). V ospredje stopa 

transformacijski model pouka, ki je še posebej učinkovit »pri obravnavi dinamičnih 

sistemov, kjer gre za preučevanje odnosov med časovno se spreminjajočimi količinami, ki 

določajo stanje obravnavanega sistema v danem trenutku« (Grubelnik idr., 2005, str. 52). 

Obravnava izbranega naravnega ali družbenega sistema z iskanjem povezav, opazovanjem 

in analizo sistema pa spodbuja razvoj sistemskega mišljenja (prav tam). 
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Sistemsko mišljenje nam omogoča, da na bolj ustvarjalen način pridobimo vpogled v 

vzorce in odnose. Gre za celosten sistem, ki ga lahko primerjamo z živim organizmom, v 

katerem so vsi organi odvisni drug od drugega. Organizem se ves čas spreminja, prav tako 

pa je zanj značilno, da deluje avtonomno ter se lahko nenehno izboljšuje in razvija. 

Sistemska strategija temelji na prispodobi pajkove mreže, ki ob dotiku reagira s celotno 

površino, kar lahko povežemo z medsebojno odvisnostjo delov sistema (Dimovski, Penger, 

Škerlavaj, 2007, v Abram, 2008).  

J. Lazanski (2009) je sistemsko mišljenje opredelila s petimi principi:  

 »velika slika; 

 uravnoteženje kratkoročne in dolgoročne perspektive; 

 prepoznavanje dinamike, kompleksnosti in medsebojne odvisnosti sistema; 

 upoštevanje merljivih in nemerljivih faktorjev; 

 zavedanje, da smo vsi del sistema, vplivamo na druge in drugi vplivajo na nas« 

(Klopčič, 2009, 13. december). 

Prav tako nam sistemsko mišljenje ponuja drugačen pogled, s pomočjo katerega lahko 

razumemo zapletene vzorčno-posledične vzorce v naših življenjih (Hutchens, 2002b). 

Presega namreč vzročno-posledični način razlaganja sveta, tako da upošteva širšo sliko in 

prehajanje med posameznimi točkami (Inštitut za razvoj človeških virov, b. d.). Pomaga 

nam razumeti, kako se stvari, ljudje in dogodki medsebojno povezujejo, dopolnjujejo. 

Sistemsko mišljenje je hkrati način, kako znanje, pridobljeno s področja dinamičnih 

sistemov, prenesti v praktično uporabo (Hutchens, 2002b). 

Za boljše razumevanje sistemskega mišljenja moramo najprej razumeti in poznati sistem. 

Bertalanaffy (1968, v Hokayem in Gotwals, 2016) je bil prvi, ki je začel razvijati sistemsko 

teorijo, uporabno za dinamične sisteme. Menil je, da je v biologiji ključnega pomena 

organizacija, ki vključuje interakcije in povezave med deli sistema, ki sestavljajo celoto, ki 

je več kot le vsota vseh delov. 

Vsak sistem vsebuje tri glavne značilnosti: elemente, povezave in namen. Posamezni 

elementi so medsebojno povezani tako, da skupaj lahko nekaj dosežejo (Inštitut za razvoj 

človeških virov, b. d.). Hutchens (2002a) še natančneje opredeli, da je »sistem vsaka 

skupina vzajemno delujočih ljudi, medsebojno povezanih in soodvisnih delov, ki ima 

določen smisel« (str. 59). Najpomembnejše za razumevanje je, da deli sistema delujejo 

vzajemno, sicer ne moremo govoriti o sistemu. Osupljivo spoznanje sistemske teorije je, da 

se vzorci, ki jih zasledimo in se pojavljajo v določenem okolju, lahko pojavljajo tudi v 

drugih okoljih. To pomeni: če se naučimo spoznati elemente delovanja sistemov v enem 

okolju, jih lahko pričnemo spoznavati in odkrivati tudi v drugih okoljih (prav tam). 

Sistemsko mišljenje predstavlja tudi »kvalitativni opis naravnih pojavov« (Ossimitz, 

2000a, v Oprešnik, 2011), ki se pojavlja predvsem v nižjih razredih osnovne šole. Tako 

lahko v šoli razvijanje sistemskega mišljenja in s tem pridobivanje znanja, ki ga lahko 

prenesemo na druge primere, vključujemo že od prvega razreda dalje, kar nekateri avtorji 
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še posebej spodbujajo (Hokayem in Gotwals, 2016; Clark, 2014; Grubelnik, Fošnarič in 

Marhl, 2005). Podobno kot celostno mišljenje vključuje socialno, telesno in čustveno 

področje. Kljub svoji pomembnosti in vse večji uveljavljenosti pa v učnem načrtu za 

spoznavanje okolja ni predvideno kot vrsta mišljenja, ki bi ga pri učencih razvijali. 
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4 RAZVOJ SISTEMSKEGA MIŠLJENJA 

 

V današnji šoli lahko učitelj izbira med širokim naborom metod poučevanja, vendar 

izsledki raziskav kažejo, da bi se bilo potrebno osredotočiti na manj metod. Med vsemi bi 

bilo potrebno izbrati najboljše, tiste, ki omogočajo največji napredek v znanju ter 

postopnem razvoju sistemskega mišljenja. Številne raziskave (Hill in Redden, 1985, v 

Hokayem in Gotwals, 2016) kažejo, da učenci  že zelo zgodaj lahko dosegajo boljše 

rezultate v razumevanju zapletenih sistemov, če so bili deležni sistemskega poučevanja in 

so postopno razvijali sistemsko mišljenje.   

 

Chandler in Boutilier (1992, v Hokayem in  Gotwals, 2016) sta opredelila štiri temeljne 

lastnosti sistemskega mišljenja: 

 sistemska sinteza se nanaša na predvidevanje, kako sprememba pri enem elementu  

vpliva na celotni sistem in ga spremeni, 

 sistemska analiza se nanaša na določanje in razlikovanje med bistvenimi in 

nebistvenimi elementi v sistemu, 

 dinamična reciklaža se nanaša na razumevanje, kako vpliva recikliranje snovi na 

vzdržljivost sistema, 

 krožna povezanost se nanaša na prepoznavanje krožnih zank v sistemu. To pomeni, 

da en element s svojim vložkom ustvari izkupiček, ki se pretvori v vložek v istem 

sistemu.  

 

Hokayem in Gotwals (2016) sta opredeljene lastnosti mišljenja uporabila za izhodišče pri 

oblikovanju petih stopenj učnega napredovanja sistemskega mišljenja. Stopnje sta 

oblikovala s pomočjo podatkov, pridobljenih z intervjuji.  

 

1. STOPNJA: Antromorfno mišljenje 

Predstavlja najnižjo opredeljeno stopnjo učnega napredovanja. Na tej stopnji vzroki za 

določene utemeljitve temeljijo na osebnih doživetjih, čustvih. Učenci se ne nanašajo na 

objektivne vzroke ali mehanizme, ampak na svoja občutja. 

  

2. STOPNJA: Konkretno praktično mišljenje 

Na tej stopnji učenci pri razlagi ne uporabljajo več čustev, ampak pri razlagi vključujejo 

vzorce, modele, ki izhajajo iz vsakodnevnih izkušenj z materialnim svetom. Učenci mislijo 

konkretno, kar vidijo, medtem ko nevidnih ali skritih vzrokov še ne znajo določiti. Znajo 

pa že vključiti sistemsko sintezo, vpliv ene spremembe na celoten sistem. 

 

3. STOPNJA: Enostavno priložnostno mišljenje 

Na tej stopnji so učenci sposobni razložiti, kako zunanji vzroki vplivajo na spremembe v 

sistemu. Njihovo mišljenje je enostavno, dobro opredelijo posamezen faktor, medtem ko 

večkratne faktorje redko opredelijo.  
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4. STOPNJA: Pol kompleksno priložnostno mišljenje 

Za razliko od prejšnje stopnje učenci že vključujejo večkratne faktorje. Učenci začnejo 

upoštevati kompleksne situacije v sistemu, ki temeljijo na vzrokih in posledicah. Začnejo 

prepoznavati, da spremembe pri enem elementu v sistemu ne vplivajo le na en element, 

ampak še na druge elemente, ki so v povezavi z danim elementom.  

 

5. STOPNJA: Kompleksno priložnostno mišljenje 

Na tej stopnji učenci prepoznajo mrežo povezav v sistemu, ki temelji na kompleksnem 

razumevanju sistema. Učenci upoštevajo spremembe v sistemu kot spremembo na celoten 

sistem in začnejo razmišljati sistemsko. To je stopnja, na kateri učenci začnejo upoštevati 

medsebojno odvisnost in povezanost elementov v sistemu.  

 

Kljub linearni opredelitvi posameznih stopenj pa ne smemo pričakovati, da bodo učenci 

napredovali točno od 1. do 5. stopnje. Učenci lahko posamezne stopnje preskočijo ali 

združijo dve stopnji skupaj. Hokayem in Gotwals (2016) kot razloge za takšne 

»medstopnje« navajata, da učenje nikoli ni povsem linearno in je odvisno od vsakega 

posameznika. Poleg tega je odgovor in razmišljanje učenca odvisno od strukture vprašanja. 

Kljub temu, da učenec včasih že usvoji višje stopnje sistemskega mišljenja, se vrne na 

nižje stopnje, da nekomu lažje in enostavneje razloži, kaj želi povedati.  

 

Sistemsko mišljenje je glede opredelitve stopenj sprva zelo podobno opredelitvi celostnega 

mišljenja, zato pri mlajših učencih težko ločimo med razvojem celostnega in sistemskega 

mišljenja. Razlika se tako pokaže šele na višjih stopnjah razvoja mišljenja, ko se učenec 

zaveda soodvisnosti pojavov v celotnem sistemu in začne razmišljati sistemsko (Hokayem 

in Gotwals, 2016).    
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5 CELOSTNOST UČENJA IN POUČEVANJA 

 

V prejšnjih podpoglavjih smo že večkrat omenili in izpostavili upoštevanje celostnega 

otrokovega razvoja, ki je ključnega pomena predvsem za poučevanje v prvem triletju. V 

svetu in tudi že pri nas obstaja raznolika ponudba pristopov, t.i. celostnih pristopov k 

učenju, ki naj bi omogočali hitrejše učenje in »največji izkoristek možganskih 

sposobnosti« (Marentič Požarnik, 2008, str. 120). B. Kroflič (2011) celostno učenje in 

poučevanje opredeli kot pristop oz. »proces, ki povezuje v celoto spoznavne in čustvene 

procese, telo in duha, vse senzorne poti, vse izrazne poti, znotrajosebno in medosebno 

komunikacijo, besedno in nebesedno komunikacijo, osebnostno rast, samozavest in dobro 

počutje učenca in učitelja« (str. 37).  

Pri usposabljanju bodočih učiteljev se upošteva nova odkritja na področjih kognitivne 

znanosti o delovanju naših možganov, o hkratnem delovanju leve in desne možganske 

poloble, delovanju skozi celostne dejavnosti, ki vključujejo afektivne, kognitivne in 

psihomotorične procese (Kroflič, 2001). Med številnimi pristopi se vse bolj uveljavlja tudi 

t. i. izkustveno učenje, ki »skuša povezati človekovo čutno in čustveno izkušnjo, 

razmišljanje, analiziranje in delovanje v celoto« (Marentič Požarnik, 2008, str. 120).  

 

5.1 Izkustveno učenje 

 

V najširšem pogledu lahko vsako učenje opredelimo kot izkustveno, povezano z nekimi 

izkušnjami, vendar so lahko razlike med izkušnjami zelo velike. Na eni strani imamo 

izkušnje, ki so pridobljene iz učiteljeve razlage, torej posredne, simbolične izkušnje, in na 

drugi strani konkretne izkušnje, ki jih pridobimo s spoznavanjem sveta z neposrednim 

vključevanjem naših čutil, čustev in gibanja (Marentič Požarnik, 2008). 

V šoli je z vsakim višjim razredom manj konkretnih izkušenj in večino znanja temelji na 

učiteljevi razlagi ter knjigah (prav tam). Gardner (1995, v Kroflič, 1999) prav tako 

opozarja, da se je ob prehodu iz neformalnega šolanja k tradicionalni šoli in nato k sodobni 

šoli neprestano zmanjševal pomen medosebnih, telesnih in prostorskih vidikov znanja, 

medtem ko je v ospredje stopalo jezikovno, kasneje predvsem logično-matematično znanje 

in s tem povezan razvoj mišljenja. Tako se je še ne dolgo nazaj zdelo, da konkretna 

izkušnja ni dovolj pomembna, da bi se jo bolj pogosto vključevalo v pouk (Marentič 

Požarnik, 2008).  

Izkustveno učenje je zato nastalo kot posledica želje po nadgraditvi učiteljeve razlage in 

predstavlja tesnejšo povezavo med teorijo in prakso. Kolb (1984, v Marentič Požarnik, 

2008) opredeli izkustveno učenje kot »vsako učenje v neposrednem stiku z resničnostjo, ki 

jo preučuje (…) Gre za neposredno srečanje s pojavom, ne za razmišljanje o takem 

srečanju ali o možnosti, da bi kaj naredili v resnični situaciji« (str. 123). Takšno učenje 

omogoča postopno oblikovanje pojmovnih predstav, od konkretne izkušnje, s katero se 

učenec sreča, do razvoja abstraktnih pojmov (Novak, 2005). Izkustveno učenje nam 
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omogoča globlje razumevanje sveta, v katerem živimo (Griss, 1998). Prav tako omogoča 

razvijanje lastnosti, ki jih bomo ljudje v prihodnosti potrebovali, in sicer: 

 »sposobnosti prožnega prilagajanja novemu, 

 razvijanje osebne avtonomije,  

 občutljivosti za sebe in druge,  

 sposobnost komunikacije in sodelovanja,  

 sposobnost celovitega dojemanja situacije in ustreznega ravnanja« (Novak, 2005, 

str. 123).  

Različni avtorji (Dewey, Piaget, Lewin in Kolb) so se spraševali, kako povezati 

neposredno izkušnjo, naše doživljanje z razmišljanjem. Posamezna izkušnja namreč ni 

dovolj za novo znanje, temveč predstavlja izhodišče za povezovanje z že obstoječim 

znanjem (Marentič Požarnik, 2008). Vsaka izkušnja predstavlja pogoj za znanje, če jo le 

znamo pravilno umestiti in povezati s predhodnim znanjem.  

Izkustveno učenje je holističen (celosten) način pogleda na svet. Povezuje »vzhodno 

modrost in zahodno znanost, povezuje umetnost na eni strani z znanostjo na drugi strani, 

dopolnjuje logično z intuitivnim mišljenjem, povezuje telesno z duševnim« (Geršak, 

2006b, str. 641). Medsebojno povezuje in prepleta doživljanje, percepcijo, kognicijo in 

akcijo v celoto (Marentič Požarnik, 2008). Posamezni elementi so medsebojno prepleteni 

in se povezujejo, na ta način pa učencem omogočajo celovit osebni razvoj preko lastne 

izkušnje. Ni pomembno, pri katerem elementu povezovanje začnemo, pomembno pa je, da 

so vključeni vsi elementi in noben ne umanjka.  

Učenje, kot ga je opredelil David Kolb (1984 v Marentič Požarnik, 2008) poteka v 

medsebojnem prepletanju dveh razsežnosti spoznavanja: prvo povezuje neposredno, 

subjektivno doživljanje in abstraktno mišljenje oz. konceptualizacijo, druga razsežnost pa 

se kaže od razmišljajočega gledanja pojavov do aktivnega vključevanja vanje. Pri tem gre 

za neprestano krožno povezanost in prehajanje med ravnmi; od konkretne izkušnje do 

razmišljujočega opazovanja in abstraktne konceptualizacije do aktivnega eksperimentiranja 

in pridobivanja novih izkušenj (prav tam).  

Učne metode z vidika izkustvenega učenja po Walterju in Marksu (1981, v Marentič 

Požarnik, 2008) delimo na osrednje in podporne. Med osrednje metode izkustvenega 

učenja vključujemo: »simulacije, igranje vlog in socialne igre, strukturirane naloge, 

skupinsko interakcijo in telesno gibanje ter sproščanje« (Marentič Požarnik, 2008, str. 

125). Kot podporne metode pa opredeljujemo: »opazovanje procesa, čas za razmislek, 

fantaziranje in vizualizacijo, terenske izkušnje, ekskurzije, metodo primerov in projektov, 

uporabo avdiovizualnih sredstev« (prav tam, str. 125). V slovenskih šolah je vključevanje 

posameznih metod povezano z dnevi dejavnosti, šolo v naravi, z naravoslovnimi in 

kulturnimi dnevi itd.  

B. Marentič Požarnik (1992) predstavi izkustveno učenje kot skupen element različnim 

učnim procesom, kot so: akcijsko učenje, projektno učno delo, medpredmetni pouk, 

terenske vaje itd. Učenci morajo biti pri tem ves čas aktivni in se lažje in hitreje učijo, 
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hkrati pa razvijajo sposobnosti komunikacije in sodelovanja, celovitega dojemanja 

stvarnosti in njenih povezav.  

Bistvo tega koncepta učenja pa ni v uporabi ustrezne metode, temveč v učno-vzgojnem 

okolju, ki omogoča ustrezne izkušnje. Medved (2007, v Korban Črnjavič, 2016) ugotavlja, 

da je glavni problem pri izkustvenem učenju organizacija učnega okolja. Ključnega 

pomena za uspešnost izkustvenega učenja je kakovostno vodenje učnega procesa (Marentič 

Požarnik, 2008). Učitelj mora ves čas skrbeti, da so učenci aktivni, da imajo v vsakem 

trenutku določeno delo oz. zaposlitev. Od učitelja priprava aktivnega okolja za učence 

zahteva temeljite priprave in veliko znanja, veliko iznajdljivosti in prožnosti pri izvedbi, 

saj mora vsakemu učencu omogočiti uporabo in iskanje lastnih metod učenja in mu 

zagotoviti osebni učni prostor (Korban Črnjavič, 2016). 

 

5.2 Aktivno učenje 

 

 Aktivnemu učenju in poučevanju številni strokovnjaki pripisujejo velik pomen, ker 

omogoča  trajnejše znanje. Pri tem učenec ni zgolj pasiven udeleženec pouka, ampak je 

aktivno vključen v vse faze učnega procesa.  

Ob pojmu aktivnega učenja večina najprej pomisli na učenje, kjer so učenci aktivni brez 

vključevanja učitelja v pouk. Učitelji zmotno menijo, da je aktivno učenje, če učencem 

namesto lastne razlage ponudijo učbenike in učenci samostojno iščejo informacije; da 

morajo biti učenci ves čas aktivni in da so vse njihove ideje sprejemljive in kvalitetne 

(Marentič-Požarnik, v Rutar Ilc, 2004; Skribe-Dimec, 1997). Prav tako je napačna razlaga, 

da učenci znanje pridobijo le z lastno aktivnostjo, delom na terenu in praktičnim delom. D. 

Skribe-Dimec (1997) pri tem opozarja, da se učenci pri opazovanju nekega pojava ne 

osredotočijo na razumevanje celotnega procesa oz. videnega, temveč zgolj na to, kar 

vidijo, za znanje pa je ključnega pomena razumevanje pojava.  

B. Šteh (v Rutar Ilc, 2004) aktivno učenje opredeli kot miselno aktivnost, ki omogoča 

hitrejše iskanje povezav. Pri tem pa T. Hodnik Čadež (v Rutar Ilc, 2005) opozarja, da se 

miselne aktivnosti ne sme enačiti samo s konkretnimi aktivnostmi, temveč za izhodišče 

vzamemo miselno aktivnost kot tako, kar pomeni, da je učenec lahko miselno aktiven tudi 

med poslušanjem učiteljeve razlage. Tako je resnično aktivno učenje povezano z 

učenčevim aktivnim vključevanjem v gradnjo znanja v povezavi  s svojim okoljem. Dani 

koncept temelji na konstruktivističnem pojmovanju učenja in »vključuje načrtovanje 

učnega procesa, ki mora biti v skladu s pojmovanji učencev, poudarja sposobnosti in 

procese višjega reda in pojmuje učenje kot proces socialne konstrukcije znanja« (Picig, 

1992, v Skribe-Dimec, 1997, str. 185).  

Sodobna didaktična priporočila od učitelja zahtevajo, »da sproža, spodbuja in usmerja 

aktivnost učencev, da sami iščejo, odkrivajo, oblikujejo, strukturirajo in usvajajo znanje« 

(Novak, 2005, str. 23). Tako z aktivnim učenjem učinkovito razvijajo svoje sposobnosti in 
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osebnostne lastnosti, razvijajo različne vrste mišljenja (ustvarjalno, kritično, analitično in 

sistemsko).  

Številne raziskave v zadnjih letih so potrdile, da je znanje, pridobljeno na t. i. aktiven 

način, dolgotrajnejše in bolj uporabno. Psihologi ugotavljajo, da aktivno učenje z lastnim 

odkrivanjem in izgrajevanjem spoznanj omogoča hitrejše ponotranjenje pojmov, 

zakonitosti, postopkov, pri tem pa se povečata tudi trajnost in uporabnost znanja v novih 

situacijah. V izhodišče učenja in poučevanja se postavlja posameznika, ki gre skozi celoten 

proces pridobivanja znanja, ob upoštevanju njegovih individualnih posebnosti. Znanje, 

pridobljeno z lastno izkušnjo in podprto z ustreznimi koraki v učnem procesu, ima več  

izhodišč za priklic in uporabo kot znanje, ki ga le privzamemo. Zato mora učna metoda pri 

aktivnem učenju zagotoviti »interakcijo med konkretno aktivnostjo in miselno aktivnostjo«  

(Hodnik Čadež, v Rutar Ilc, 2005, str. 27).  

  

5.3 Ustvarjalni gib 

 

5.3.1 Pomen gibanja za celostni razvoj otroka 

 

Majhni otroci razumejo in dojemajo svet preko informacij, ki jih pridobijo s telesom. Če 

pogledamo zdrave otroke, vidimo, da se gibajo. To delajo povsem spontano in naravno. 

Svet spoznavajo in nanj reagirajo z gibanjem. Nihče jih ne uči skakati, kotaliti se po travi 

(Griss, 1998). Gibanje je za otroka osnovna potreba, zato je pomembno, da se zavedamo, 

da z gibanjem ne razvijamo zgolj psihomotoričnih sposobnosti in spretnosti, temveč 

vplivamo tudi na kognitivni in čustveno-socialni razvoj otroka (Tancig, 1987).  

 

Pomen gibanja predstavljajo različni avtorji razvojnih teorij. Piaget (1952, v Geršak, 2015) 

»senzomotorično aktivnost označuje kot primaren dejavnik v razvoju kognitivnih 

procesov« (str. 532). Otrok ob rokovanju s predmeti, raziskovanjem okolice, poslušanjem, 

vonjanjem pridobiva spontane in neposredne izkušnje, ki jih je Piaget imenoval fizične 

izkušnje, ki pa ob določeni zrelosti otroka omogočajo razvoj miselnih shem (Marjanovič 

Umek, 2004). Pomembnost gibanja in iger poudari tudi Havighurst (1953, v Geršak, 2015), 

ki je otrokov razvoj opredelil »kot rezultat medsebojnega delovanja bioloških, socialnih in 

kulturnih sil« (str. 32). Gibbs (2010, v Geršak, 2016) pa je z izsledki empiričnih raziskav 

pokazal »tesno povezanost med človekovo telesno, gibalno dejavnostjo in psihičnimi 

procesi« (str. 33).  

 

Avtorji različnih teorij (Piaget, Havighurst, Gibbs) so otrokov razvoj spremljali iz različnih 

zornih kotov, a kljub temu so vsi prišli do nekaterih skupnih točk. Ugotovili so, da so 

»gibanje, motorični razvoj in igra pomembni dejavniki v otrokovem razvoju (…) in da so 

psihomotorično, kognitivno in emocionalno-socialno področje človekovega vedenja v 

nenehni soodvisnosti« (Tancig, 1987, str. 15). Predvsem zadnji vidik, čustveno-socialni 

razvoj, nemalokrat prezremo in ga zapostavljamo, čeprav predstavlja zelo pomembno 
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področje razvoja. Gibanje in izkušnje, pridobljene z gibanjem, namreč zelo pomembno 

vplivajo na izoblikovanje lastne podobe oz. dojemanja samega sebe ter oblikovanje 

vrstniških odnosov in sodelovanja v skupini. Otroci v predšolski dobi in predvsem na 

začetku šolanja zelo visoko »vrednotijo gibalne spretnosti in je od njih precej odvisno 

sprejemanje posameznika v skupino« (Tancig, 1987, str. 51). Tako ima posameznik z 

dobro razvitimi gibalnimi spretnostmi dobro mnenje o samem sebi, hkrati pa je zaradi 

svojih spretnosti sprejet v družbo, kar mu daje še dodatno potrditev in samozavest.  

Podobno V. Geršak (2015) ugotavlja, da je telo v otrokovem življenju ključnega pomena 

za interakcijo z okoljem, izražanjem samega sebe, hkrati pa otroku daje zadovoljstvo, 

zabavo, spodbuja njegovo domišljijo in ustvarjalnost. Gibanje mu omogoča konkretne 

izkušnje, ki so temelj njegovega znanja ter pogoj za razvoj kasnejših abstrakcij.  

 

Ugotovitve starejših razvojnih teoretikov, »da je duševni razvoj povezan in odvisen od 

gibanja« (Geršak, 2016, str. 34), pa potrjujejo raziskave današnjih znanstvenikov s 

področja nevroznanosti.   

Raziskave kažejo, da telo vpliva na razvoj kognicije, delovanje možganov. »Način 

delovanja čutil omejuje razvoj mentalnih predstav« (Geršak, 2015).  

 

5.3.2 Utelešena kognicija 

 

Avtorica S. Tancig (2007, v Geršak, 2015) je mnenja, da površinsko učenje, ki je značilno 

za tradicionalno šolo, v današnji družbi ne zadostuje, zato je potrebno v ospredje 

postavljati višje-nivojske oblike učenja, ki temeljijo na aktivnem vključevanju učencev v 

pouk. Pri tem je potrebno izbrati celostni učni pristop, ki temelji na aktivnem vključevanju 

učencev in izkustvenem učenju.  

  

Utelešena kognicija predstavlja novo teorijo, ki izhaja iz holističnega (celostnega) pogleda 

na povezanost uma in telesa pri razvoju mišljenja (Young Overby, 2014). Že Piaget (1954, 

v Geršak, 2016) in M. Montessori (1987, v Geršak, 2016) sta  razlagala, da je duševni 

razvoj povezan s senzomotoriko. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da je gibanje 

ključnega pomena pri razvoju mišljenja. 

Zadnjih nekaj let nevroznanstveniki, raziskovalci umetne inteligence in kognitivne 

znanosti »odkrivajo in potrjujejo ključno vlogo telesa v kognitivnih procesih – utelešena 

kognicija« (Tancig, 2014, str. 11). Na tem področju je Gibbs (2006, v Geršak, 2016) zbral 

in predstavil veliko število empiričnih dokazov za različna področja (npr. mišljenje, 

percepcija…), ki podpirajo utelešenje človekovega uma in kažejo na tesno povezanost med 

človekovo telesno, gibalno dejavnostjo in psihičnimi procesi.  

 

Novo področje nevroedukacije se osredotoča na vprašanja, povezana z učenjem in 

poučevanjem. Na podlagi rezultatov raziskav poskušajo »oblikovati učne in poučevalne 

metode, strategije in modele za novo pedagogiko, ki upošteva spoznanja o možganih« 

(Tancig, 2014, str. 11). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Jurca, magistrsko delo 
 

22 
 

Naši možgani »so del telesa, ki je vključeno v fizično in socialno okolje« (Geršak, 2015, 

str. 533). Pri tem se utelešenje nanaša na dejstvo, da so možgani del telesa, telo pa 

predstavlja filter za informacije, ki jih pridobimo iz okolja. Način, kako bodo delovala naša 

čutila, omejuje razvoj mentalnih predstav. Hkrati telo otroku omogoča manipulacijo z 

okolico, kar pomeni, da si otrok sam izbira izkušnje za učenje, sam izbere način oz. pot, 

kako se bo učil (prav tam).   

 

Z utelešenim delovanjem želimo poudariti medsebojno povezanost senzoričnih in 

motoričnih procesov delovanja v kogniciji, ki so neločljivo povezani in so se že razvijali 

skupaj (Varela et. al., 2000, v Geršak, 2015). Nesmiselno je deliti možgane in duševnost, 

ki se medsebojno povezujejo in predstavljajo eno, dopolnjujočo se celoto.  

 

Telo je »najstarejše izrazno in komunikacijsko sredstvo« (Telban, 2002, v Geršak, 2015, 

str. 535), saj z njim prikazujemo svoje delovanje v neki družbi. Pomembno je človekovo 

zavedanje lastnega telesa. Človek želi telo obvladati, ga nadzorovati in gibanje lahko 

opišemo kot rezultat želje po nečem, kar naj bi imelo nek pomen, vrednost. Tako je 

motorični razvoj po mnenju kineziologov osnova za otrokov razvoj. Otrok mora pred 

vstopom v šolo razviti osnovne senzomotorične spretnosti, kjer ključno vlogo predstavlja 

otrokovo telo. Da so senzomotorične sposobnosti pogoj za uspešno učenje in delovanje v 

šolskem okolju skozi celotno obdobje šolanja, kažejo tudi različne študije (Osgood-

Campbell, 2015, v Geršak, 2016). Vedno več raziskav na področju nevroznanosti in 

psihologije kaže na velik pomen utelešene kognicije, t.i. povezanosti med človekovimi 

senzoričnimi in motoričnimi sposobnostmi s kognicijo. Naše delovanje, gibalna aktivnost 

torej omogoča razvoj naših možganov (Tancig, 2015), kar bi moralo predstavljati vodilo 

poučevanja in učenja v današnji šoli, kjer so učenci še vedno večino časa pasivni in morajo 

sedeti pri miru, na svojih mestih.  

 

5.3.3 Ustvarjalni gib kot učna metoda 

  

Ob vstopu v šolo so otroci zelo dobri v neverbalnem izražanju, izražanju z gibanjem 

(Griss, 1998). Otrok se »z igro uči gibati, uči pa se tudi z gibanjem« (Tancig, 1987, str. 

11), zato je pomembno »gib načrtno in premišljeno vključevati v vse vzgojno-

izobraževalne dejavnosti« (Geršak, 2016, str. 31). 

 

Novejša spoznanja poudarjajo drugačen model pouka, pomen neposredne izkušnje, 

doživljanja, sodelovanja, medsebojne komunikacije, in se umikajo od tradicionalne šole, 

kjer je bil v ospredju učitelj. Težimo k celostnemu učenju, med metode celostnega učenja 

in poučevanja pri pouku pa spada tudi ustvarjalni gib. Ta se še posebej uveljavlja pri 

zgodnjem poučevanju otrok, saj imajo otroci nenehno potrebo po gibanju in so težko dlje 

časa pri miru (Geršak, 2006a).  

 

Metoda ustvarjalnega giba je »način dela, pri katerem otroci z gibanjem izražajo, 

oblikujejo, ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine. Oblika dela je lahko frontalna, 
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skupinska ali individualna« (Kroflič, 1999, str. 127). Pri tem lahko vključujemo vse učne 

in vzgojne predmete. Učitelj ne potrebuje določenega gibalnega predznanja, dovolj je 

metodično znanje in nekaj lastne iznajdljivosti. Učencem prepušča gibalno ustvarjanje, pri 

čemer jih ustrezno spodbuja (prav tam). Izražanje  z gibom tako poteka skozi igro, kjer 

otroci medsebojno komunicirajo, se sproščajo, učijo in ustvarjajo. Samo ustvarjanje z 

gibom pripomore in pozitivno vpliva na otrokov celostni razvoj, saj otrok istočasno razvija 

telesno, gibalno, intelektualno, čustveno in socialno področje (Geršak, 2006a, 2015). Otrok 

ima pri vključevanju ustvarjalnega giba v pouk možnost, da zadovolji osnovne potrebe po 

svobodi, ljubezni, zabavi in sprejetosti (Glasser, 1998). Omenjene štiri potrebe so skupaj s 

potrebo po preživetju ključnega pomena za uspešno učenje.  

 

Ustvarjalni gib ima pomembno vlogo pri krepitvi socialnih odnosov v razredu, otroku daje 

občutek sprejetosti, pripadnosti, omogoča delo v prijetnem vzdušju in s tem otrok 

zadovoljuje potrebo po ljubezni. Z aktivnim vključevanjem v sooblikovanje učnega 

procesa otrok zadovolji tudi potrebo po moči, dokazovanju. Tovrsten način učenja otroku 

omogoča lastno svobodo. Učitelj ga ne omejuje, usmerja in karkoli otrok naredi, je odraz 

njegove lastne svobode in samostojnosti. Pri vsem tem pa se otroci zabavajo, igrajo in 

sproščajo (Geršak, 2016).  

Z uspešno izpeljano učno uro, pri kateri vključujemo metodo ustvarjalnega giba, »učitelj 

omogoča učencem, da s pomočjo lastnega telesa pridobiva potrebno znanje in 

razumevanje« (Geršak, 2015, str. 536). Učencem omogoča celovit razvoj, ki zajema 

telesne, čustvene, razumske in duhovne zmožnosti učenca. Na ta način povežejo telesno, 

fizično na eni strani z miselnim, intelektualnim na drugi strani, povežejo rezultat dela 

lastnih rok in rezultat dela možganov v celoto (Kroflič, 1999).  

 

 

5.4 Uporaba lutk pri pouku 

 

Domiselna uporaba lutk pri pouku je uspešna metoda učenja in poučevanja na vseh 

področjih poučevanja. Ne le, da je uspešna, v današnjem svetu je nujna, če želimo dobiti 

ustvarjalne, sproščene otroke, polne idej in sposobne reševanja problemov (Korošec, 

2009). 

Gibanje je osnovna potreba majhnih otrok, ki se ves čas in zelo radi gibajo. Glavno 

opravilo zanje pa predstavlja igra. Igra ponuja obilico gibanja, ki je izhodišče za nove, 

drugačne igre. A še pred vstopom v šolo večina otrok izgubi veselje do gibanja, ker se 

primerjajo z vrstniki, kdo je boljši in kdo doseže boljše rezultate. In na tem mestu je 

potrebno razmisliti, kako otroke motivirati, vzpodbuditi, da bodo imeli o sebi pozitivno 

samopodobo in veselje do spoprijemanja z novimi izzivi. Odgovor na vprašanje se skriva v 

uporabi lutke (Majaron, 2006).  
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5.4.1 Lutka in otroci 

 

Otroci pogosto lažje vzpostavijo kontakt z lutko kot pa z odraslo osebo, vzgojiteljico, 

učiteljico. Lutka namreč nastopa kot posrednik v komunikaciji in otroku omogoča manj 

stresen način sprejemanja okolja, v katerem živi; sprošča vzdušje v razredu in daje 

možnost izražanja čustev, lastnega pogleda na svet (Korošec, 2016). Otroku lutka 

predstavlja avtoriteto, ki si je sam izbral in mu ni bila »vsiljena«, kar mu omogoča, da 

sprejema in upošteva stališča lutke (Majaron, 1998).  

 

Lutka nosi v sebi nekaj magičnega in ne pritegne le otrok, temveč pogosto tudi odrasle. 

Popelje nas v drugačen, poetičen svet. Poznamo jo od pradavnine dalje, vendar se je tekom 

zgodovine spreminjala in dopolnjevala. Predstavlja lik, ki poveže otrokovo realnost z 

domišljijo (Korošec, 2015). Lutke, ki jih uporabljamo, so lahko zelo preproste, 

najpreprostejše so kar naše roke in prsti, ki jim lahko dorišemo obraz, jih oblečemo v 

obleke. Za lutko lahko uporabimo katerikoli del našega telesa, od komolcev, kolen, stopal 

do trebuha, pri čemer je potrebno upoštevati, da vsaka lutka ponuja drugačne možnosti in 

način gibanja. Gibanje določa značaj lutke in otrok bo prepoznal gibanje in ga poskušal 

tudi sam posnemati, ga povezati s svojimi izkušnjami. Poleg tega pa ima lutka lasten 

prepoznaven glas. Sprva otrok sprejema neverbalno sporočanje, gibanje lutke, kasneje pa 

se osredotoči še na besedno izražanje in si krepi lasten besedni zaklad (Majaron, 1998). 

 

5.4.2 Lutke pri pouku 

 

Z uporabo lutke pri pouku lahko dosežemo številne vzgojno-izobraževalne cilje, ki se 

navezujejo na vsa področja otrokovega razvoja. Pri vključevanju lutk v pouk učenci 

aktivno sodelujejo v učnem procesu, od začetnih idej za izdelavo lutke do končne dramske 

uprizoritve, in tako postopoma dosegajo cilje. Različne raziskave so pokazale, da z 

dramsko-lutkovno dejavnostjo odlično razvijamo posamezne otrokove sposobnosti in 

talente. Lahko rečemo, da gre za celostno učenje, »z vsem telesom in vsem mišljenjem« 

(Korošec, 2006b, str. 124).  

H. Korošec (2015) izpostavi, da »je lutka odličen medij za komunikacijo med vzgojiteljem 

in otrokom ter otroki samimi« (str. 82). Lutka učencem omogoča bolj sproščen odnos in 

vpliva na medosebne odnose v razredu, učitelju pa omogoča boljše razumevanje otroka in 

uspešnejše doseganje številnih vzgojno-izobraževalnih ciljev, med drugim: 

 

 razvijati kreativno izražanje, 

 spodbujati in razvijati domišljijo, 

 spodbujati otrokov občutek lastne vrednosti in samozaupanja, 

 razvijati socialno-interakcijske spretnosti, 

 naučiti se sprejemati in dajati ideje, nove zamisli (O´Hare, 2012). 

  

Različne lutkovne tehnike so nam v pomoč pri doseganju kurikularnih ciljev in boljše 

motivacije, poleg tega vplivajo na boljše pomnjenje in razumevanje učne snovi. Učitelj z 
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lutkami predstavi učno snov na drugačen, vznemirljiv način, otroci pa se ob izdelavi in igri 

z lutkami učijo celostno. Ob dejavnostih z lutko otrok potrebuje svobodno mišljenje za 

razvoj svojih potencialov in dovolj svobode za razvoj idej (Korošec, 2015). 

 

Delo z lutkami omogoča doseganje številnih ciljev, poleg tega pa pripomore k čustvenemu 

in socialnemu razvoju otroka. Cilj dramskih dejavnosti je namreč ustvariti izkušnje, s 

pomočjo katerih učenci lažje razumejo medčloveške odnose, se vživijo v doživljanje 

drugih ljudi in iščejo možne rešitve za različne situacije. Učenci se srečajo z nekim 

problemom, temo, ki je v učnem načrtu, poti do rešitve, sama rešitev pa je odvisna od 

okoliščin, v katerih otrok dela, od njegove domišljije in iznajdljivosti. Ob igri z lutko 

razvija tudi komunikacijske spretnosti, sodelovanje v skupini, premaguje strahove, ki mu 

jih postavlja realnost, in rešuje manjše konflikte (Korošec, 2006a). Tako naloga šole ni 

zgolj »vzgoja za vedeti«, temveč še bolj pomemben vidik je »vzgoja za biti« (Fontana, 

1996/97, v Kroflič, 1999).  

 

Pri vključevanju lutk v učni proces ni dovolj, da se učenci in učitelj ob tem zabavajo. 

Pomembni so cilji, ki bodo doseženi z uporabo lutke, pri čemer se je potrebno zavedati, da 

je otrok v igri lutk v vlogi ustvarjalca in je proces dela pomembnejši od samega rezultata. 

Učitelj si jasno zastavi načrt dela, v katerem pa dopušča učencem lastno domišljijo in 

improvizacijo. Otroci so aktivni skozi celoten proces in se korak za korakom približujejo 

cilju (Korošec, 2006b). Skozi dejavnosti razvijajo mišljenje, natančneje ustvarjalno 

mišljenje. Vsak otrok ima v sebi potencial za razvoj ustvarjalnosti, vloga učitelja pa je, da 

ga pri tem spodbuja in mu omogoča razvoj lastnega potenciala v največji meri. V procesu 

razvoja ustvarjalnosti gre otrok skozi tri faze (Geršak in Korošec, 2011): 

 

1. presenečenje – če želimo otroka spodbuditi, ga je potrebno dobro motivirati. Tema, 

ki jo želimo predelati, mora biti zanimiva in za otroka pomembna, da se nanjo 

naveže. S presenečenjem izzovemo otrokovo zanimanje za temo in pridobivanje 

novega znanja. 

  

2. doživljanje – otroci se seznanijo s prostorom, različnimi materiali, oblikami, 

glasovi, predmeti, ipd. Potrebno jim je ponuditi številne in raznolike izkušnje (npr. 

ogled muzejev, predstav, koncertov, raziskovanje narave, iskanje idej,…). 

 

3. izražanje – otroci svoje izkušnje in znanje uporabljajo v novih situacijah, v novih 

odnosih. Aktivno raziskujejo in preizkušajo, kaj se dogaja, kaj lahko ustvarijo, kaj 

se zgodi, če nekaj naredijo. 

  

Razvijanje ustvarjalnosti je v današnji šoli še kako pomembno. Otroku moramo dati 

možnost, da informacije in izkušnje z lastno ustvarjalnostjo preoblikuje in jim pripiše nov 

pomen, jih postavi v nov kontekst. Z razvojem ustvarjalnosti učencem dopuščamo prosto 

pot in osmislimo njihovo delo (Korošec, 2006b). Misliti moramo na to, kaj in kako bomo 

učence naučili. Današnja družba ne potrebuje ljudi, ki znajo stvari ponoviti, temveč 

potrebuje ljudi, ki znajo misliti in biti sposobni ustvariti lastne ideje, zamisli. 
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5.5 Učenje v muzeju 

 

V preteklosti so muzeji obiskovalcem redko ponudili več kot le vizualno predstavo 

objektov in sprehod skozi razstavo. Povezava med obiskovalci in muzejem pa postaja vse 

bolj pomembna in se osredotoča na pristno, uspešno uporabo muzeja, ki ponuja aktivno 

srečanje s predmeti na razstavi. V ospredje je postavljena celostna fizična izkušnja 

(Hooper-Greenhill, 1994).  

Naključni opazovalec bi ob pogledu na aktivnosti v muzeju za otroke rekel, da se otroci le 

igrajo. Pomembnost igre smo omenili že v predstavljenih metodah dela (ustvarjalni gib in 

lutke pri pouku) in tudi tukaj jo lahko izpostavimo kot pomemben element za otrokov 

celostni razvoj. Prostor, namenjen igri, »vpliva na kakovost učenja ne glede na starost 

otroka in stimulira kakovostno sodelovanje med otrokom in odraslim« (Behs, 1992, v 

Kužnik, 2009). Nejasna meja med učenjem in igro je eden glavnih prednosti muzeja. Če bo 

ob obisku muzeja otrok začutil, da je učenje prav tako prijetno kot igra, smo že veliko 

dosegli. 

Ko govorimo o učenju v muzeju, se pogosto pojavi vprašanje, ali se otroci tam res učijo. 

Odgovor na vprašanje lahko dobimo ob opazovanju in spremljanju otrokovih dejavnosti v 

muzeju. Nekateri otroci se aktivno vključujejo, preizkušajo razstavne eksponate, si 

ogledujejo panoje, medtem ko drugi pasivno sedijo ali opazujejo druge pri dejavnostih. 

Vendar pa bi tako za prve kot za druge težko rekli, da so se oz. se niso nič naučili. Otroci 

se učijo na različne načine in se različno odzivajo na dražljaje iz okolja. Lahko pa rečemo, 

da je pridobljeno znanje otrok odvisno od samega namena obiska muzeja, s kom so prišli v 

muzej, kaj bodo tam počeli in videli ter drugih dejavnikov, ki se medsebojno povezujejo 

(Kužnik, 2009). 

  

5.5.1  Splošni namen muzeja 

 

V muzeju učni proces poteka drugače kot v šoli, zato je za učence nemalokrat takšno 

učenje zanimivo in nimajo občutka, da se učijo. Zaradi drugačnih pristopov muzej 

omogoča dopolnjevanje s šolo predvsem na področju socialnih izkušenj, otrokove 

samozavesti, razredne klime. Delo v muzeju v primerjavi s šolskim delom tudi razvija 

drugačne oblike mišljenja, drugačne vizualne predstave (Hooper-Greenhill, 1994).  

  

Stradling (2004, v Vene, 2013) ugotavlja, da delo v muzeju omogoča doseganje različnih 

vzgojno-izobraževalnih ciljev,  med drugim: 

 omogoča bolj celostno predstavo o življenju ljudi v določenem obdobju ali na 

določenem koncu sveta, 

 učence motivira k razmišljanju, 

 ponuja priložnosti za različne oblike učenja, 

 predstavlja izhodišče za nadaljnje raziskovanje učencev.  
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Vsak muzej glede na svoj namen ponuja različne pristope k učenju in omogoča razvoj 

različnih oblik mišljenja, predvsem kritičnega in samostojnega mišljenja.  

 

5.5.2 Konstruktivistična pedagogika v muzeju 

 

Temelj konstruktivistične pedagogike je »aktiven miselni proces, v katerem učeči se sam 

konstruira svoje lastno znanje v procesu osmišljanja svojih izkušenj, kjer nadgrajuje ali 

spreminja obstoječe ideje in razlage (Delakorda, 2007, str. 21).  

 

V muzeju imajo konstruktivistične razstave več vstopnih točk, ni ene same možne poti. 

Takšne razstave omogočajo veliko raznolikih aktivnih modelov učenja. Sami panoji in 

nalepke na stenah omogočajo različne poglede ljudi na neko stvar. Na vsakem koraku so 

ponujena izhodišča za učenje, ki so povezana s predmeti v muzeju in aktivnostmi, ki 

zahtevajo aktivno vključevanje in pridobivanje novih izkušenj. Razstave ponujajo že 

omenjene izkušnje in materiale, ki so otrokom dostopni, z njimi lahko rokujejo, jih 

spoznavajo, o njih razmišljajo in domnevajo. Poudarek takšnega učenja je na raziskovanju 

in izkušnjah z različnimi materiali. Ni potrebno, da otrok pride do določenih zaključkov, 

pomembnejši je sam proces učenja, aktivno vključevanje v ogled razstave, kjer lahko otrok 

vzpostavi povezavo s predmeti in programom, ki ga razstava ponuja (Kužnik, 2009). 
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6 EMPIRIČNI DEL 

 

6.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Tema »tovarne« pri pouku spoznavanja okolja je zelo široka in povezuje ter prepleta med 

seboj različne elemente z družboslovnega in naravoslovnega področja. Pri načrtovanju 

obravnave te teme v prvem razredu je tako potrebno razmisliti o učnem pristopu za 

doseganje ciljev in razvoj celostnega, sistemskega mišljenja. Opredeljeni vrsti mišljenja 

predstavljata višji obliki mišljenja, vendar šola premalokrat spodbuja in načrtuje dejavnosti 

za razvoj tovrstnega mišljenja. Razvoj tako celostnega kot sistemskega mišljenja pa je zelo 

pomemben za današnjo družbo, ki potrebuje ljudi, ki znajo oblikovati nove, unikatne ideje, 

znajo preseči dosežene okvirje in si upajo iti čez, biti drzni. Mišljenje pri učencih lahko 

razvijamo na različne načine, v nadaljevanju pa smo se osredinili na metode, ki temeljijo 

na aktivnem učenju in poučevanju.  

 

V magistrskem delu smo vrednotili model medpredmetnega povezovanja z vidika razvoja 

mišljenja pri učencih. Medpredmetno povezovanje spoznavanja okolja in umetnosti je 

temeljilo na temi »tovarne«. Učenci so se učili z uporabo različnih učnih pristopov, in sicer 

ogleda razstave in vodenega pedagoškega dela v Mestnem muzeju Ljubljana, metodo 

ustvarjalnega giba in uporabo lutk pri pouku.  

 

Zanimalo nas je, ali in v kolikšni meri so bili uporabljeni pristopi učinkoviti pri razvoju 

celostnega, sistemskega mišljenja pri učencih v prvem razredu osnovne šole.  

 

6.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

 

Glavni namen raziskave je vrednotenje medpredmetnega povezovanja spoznavanja okolja 

in umetnosti z vidika razvoja celostnega, sistemskega mišljenja, pri čemer smo temo 

obravnavali z uporabo ustvarjalnega giba in lutk pri pouku ter z ogledom razstave in 

delavnicami v Mestnem muzeju Ljubljana. 

 

Glede na problematiko smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

  

RV1: Ali in kako se bo pri učencih razvila pojmovna mreža za pojem tovarne z učenjem v 

muzeju? 

 

RV2: Ali in kako se bo pri učencih razvila pojmovna mreža za pojem tovarne z učenjem z 

metodama ustvarjalnega giba in uporabe lutk? 

 

RV3: Ali in v kolikšni meri bodo učenci napredovali v razvoju celostnega, sistemskega 

mišljenja? 
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6.3 Metoda in raziskovalni pristop 

 

Uporabili smo kvalitativni raziskovalni pristop in deskriptivno metodo ter kvantitativni 

raziskovalni pristop in kavzalno-neeksperimentalno metodo. 

 

6.4 Vzorec 

 

Vzorec je bil slučajnostni, namenski. Na osnovni šoli v Osrednjeslovenski regiji smo 

izbrali učence enega oddelka prvega razreda, 24 učencev, starih 6–7 let, ki so obiskali 

razstavo z naslovom Kako dišijo tovarne v Mestnem muzeju Ljubljana. Kasneje so pri njih 

študentke predšolske vzgoje izvedle učne nastope z uporabo metode ustvarjalnega giba in z 

uporabo metode lutke na temo »tovarne«.  

 

6.5 Opis postopka zbiranja podatkov 

 

V mesecu oktobru 2016 smo stopili v stik z osnovno šolo v Osrednjeslovenski regiji, da 

smo se dogovorili za sodelovanje učencev v raziskavi. Na začetku šolskega leta je 

učiteljica od staršev učencev, ki so sodelovali v raziskavi, pridobila soglasja za sodelovanje 

v raziskavi in dovoljenje za snemanje s snemalnikom zvoka za lažje analiziranje 

pridobljenih podatkov ter soglasje za objavo in analizo risb učencev.  

 

6.5.1 Organizacijski načrt kvalitativne raziskave 

 

Raziskava je bila izvedena v časovnem okvirju treh mesecev, in sicer v treh delih. Prvič 

smo se na šolo odpravili 21. 11. 2016, preden so se učenci prvega razreda odpravili na 

obisk razstave Kako dišijo tovarne v Mestnem muzeju Ljubljana. Drugič smo se na šolo 

odpravili 30. 11. 2016 in 1. 12. 2016, ko so učenci že obiskali razstavo v Mestnem muzeju 

Ljubljana. Po izvedenem drugem delu raziskave so imeli učenci pet zaporednih petkov v 

razredu nastope študentk predšolske vzgoje. Z metodo ustvarjalnega giba in uporabe lutk 

so spoznavali temo tovarne. Po zaključenih nastopih, ki so se končali v sredini meseca 

januarja, smo 23. 1. 2017 z učenci izvedli še tretji, zadnji del raziskave.  

V prvem delu raziskave smo zbirali podatke o predznanju učencev na temo tovarne, v 

drugem delu raziskave smo pridobili podatke za prvo raziskovalno vprašanje. Tretji del 

raziskave  nam je dal odgovore na drugo raziskovalno vprašanje. Iz odgovorov in analize 

risb vseh treh delov raziskave pa smo dobili odgovor še na tretje raziskovalno vprašanje.  

 

6.5.2 Vsebinski načrt raziskave 

 

V časovnem okviru treh mesecev se je raziskava z družboslovno temo »tovarne« 

zaključila.  V tem času so bili izvedeni trije pogovori z učenci, obisk razstave in pedagoško 
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delo v Mestnem muzeju Ljubljana ter nastopi študentk predšolske vzgoje z uporabo 

metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku. Spodnja tabela prikazuje vsebinski načrt 

raziskave in dejavnosti, ki so jih bili deležni učenci in so bile pomembne za samo 

raziskavo. Za vsako dejavnost je zapisan datum izvedbe, vsebinski naslov dejavnosti in 

izvajalec dejavnosti, saj nosilci dejavnosti in raziskave niso bili isti. 

 

Datum Naslov vsebine Izvajalec 

21. 11. 2016 1. del raziskave, pogovor z 

učenci 

lastna izvedba 

22. 11. 2016 Kako dišijo tovarne, ogled 

razstave v Mestnem muzeju 

Ljubljana  

pedagoška vodja v Mestnem 

muzeju Ljubljana 

30. 11. in 1. 12. 2016 2. del raziskave, pogovor z 

učenci 

lastna izvedba 

2. 12. 2016 Tovarna igrač študentke predšolske vzgoje  

16. 12. 2016 Tovarna volne, mleka, 

časopisa in kovine 

študentke predšolske vzgoje 

21. 12. 2016 Tovarna sanj študentke predšolske vzgoje 

4. 1. 2017 Ledena tovarna študentke predšolske vzgoje 

13. 1. 2017 Tovarne glasbil študentke predšolske vzgoje 

23. 1. 2017 3. del raziskave, pogovor z 

učenci 

lastna izvedba 

Tabela 1: Vsebinski načrt raziskave 

 

6.5.2.1 Ogled razstave Kako dišijo tovarne v Mestnem muzeju Ljubljana 

 

V Mestnem muzeju Ljubljana so si učenci prvega razreda ogledali razstavo na temo 

»tovarne«. Skozi celotno razstavo jih je vodila pedagoška vodja v Mestnem muzeju 

Ljubljana. V uvodnem delu so se učenci razgibali in se pogovorili o tem, kaj je tovarna. 

Učenci so imeli možnost povedati svoje ideje, predloge. Na poti v naslednji prostor so bile 

embalaže mleka. Vodja jim je razložila, da mleko dobimo od krav, v tovarnah pa mleko 

zapakirajo. Iz mleka lahko naredijo tudi sladoled, sir, kar so učenci videli na sliki. 

Pedagoška vodja je učencem  predstavila, da so sprva za delovanje tovarne uporabljali 

vodo, veter, kasneje pa so izumili parni stroj, katerega delovanje so učenci s pomočjo 

modela lahko videli v živo. V nadaljevanju so bile predstavljene tovarne v Ljubljani. 

Učenci so videli slike požara v cukrarni, slike sladkornega trsa in sladkor v posodi. Na sliki 

so videli bombaž, ki so ga lahko tudi otipali in izvedeli, da so v tekstilni tovarni včasih 

delali tudi otroci. Pogledali so si kavne nadomestke, cikorijo in želodovo kavo. Na sliki in 

v realnosti so videli in spoznali še tobak za cigarete, hmelj za izdelavo piva in papir, ki ga 

pridobimo iz lesa. V drugem prostoru so bile predstavljene reklame, sejem in posoda iz 

kovine, ki je oživela in učencem predstavila zgodbo o svojem življenju. Učenci so se 

preizkusili v zavijanju bonbonov in videli, kako se lošči čevlje. Ob prehodu v drug prostor 

si je moral vsak učenec zamisliti gib in ga ponavljati, tako kot je potekalo delo v tovarni. 
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Ogledali so si tipkalni stroj in poskusili z njim tudi pisati. V sobi z nakupovalnimi vozički 

pa je bilo na tleh polno odpadkov, ki so jih morali učenci odnesti in odvreči v pravi 

zabojnik za odpadke. Ogled razstave so učenci zaključili z risanjem svoje tovarne in 

izdelavo broške, za konec pa so svoje spretnosti preizkusili v tkanju tkanine na statvah. 

 

6.5.2.2 Tovarna igrač 

 

Učenci so spoznali lutko Mihca, ki jim je predstavil svojo zgodbo. Učenci so se skupaj z 

njim odpravili v tovarno igrač, od koder je Mihec prihajal. Na list papirja so s črtami 

narisali pot do tovarne, ki so jo potem morali tudi prehoditi. V tovarni so se morali gibati 

zelo previdno in tiho, da jih ne bi opazil varnostnik. V nadaljevanju so učenci dobili 

različne igrače, vendar so bile pokrite z odejo in so morali s tipanjem ugotoviti, katero 

igračo imajo in iz katerega materiala je narejena. Z gibanjem so prikazali delovanje igrače.  

 

6.5.2.3 Tovarna volne, mleka, časopisa in kovine 

 

Učence je pozdravil delavec Bine, prišel je iz tovarne, oblečen v delovno obleko. A v 

tovarni ne delajo samo delavci, ampak tudi stroji in roboti, zato so se učenci za nekaj 

trenutkov spremenili v robote. V nadaljevanju so učenci spoznali štiri tovarne, in sicer 

tovarno volne, tovarno mleka, tovarno časopisa in tovarno kovine. Spoznali so, od kod 

dobimo surovine in kako iz teh surovin v tovarni nastanejo izdelki. Z gibanjem in 

pripomočki so učenci prikazali, kako iz niti nastane pulover ali šal, kako šumi časopisni 

papir, kako teče mleko in kako nastane aluminij. Za umiritev so si učenci poskušali 

zamisliti, da so izdelki, ki gredo po tekočem traku v tovarni, se peljejo po tovarni, na koncu 

padejo v škatlo, jih zapakirajo in naložijo na tovornjak. Tovornjak škatle odpelje v 

trgovino in izdelki na policah čakajo na kupce.   

 

6.5.2.4 Tovarna sanj 

 

Deklica Lučka je želela izvedeti, kje in kako nastanejo sanje. Preko lutkovne zgodbe so 

učenci spoznali, da sanje nastanejo v tovarni sanj, se peljejo po tekočem traku in zanje 

skrbijo zaposleni v tovarni. Zgodba se zaplete, ko sanje postanejo nesrečne, žalostne, za 

kar je odgovorna delavka v tovarni. Otroci so poskušali rešiti zaplet in deklici Lučki 

narediti lepe sanje.  

 

6.5.2.5 Ledena tovarna 

 

Učenci so si ogledali kratko lutkovno predstavo Ledena tovarna. Liki v predstavi želijo 

ustanoviti svojo tovarno, razmišljajo, kaj bi lahko delali. Sprva se preizkusijo v izdelovanju 

ledenih smutijev, snežnih kep, izdelovanju okraskov, vendar jim nobene zamisli ne uspe 

uspešno izpeljati. Na koncu se skupaj odločijo, da bodo izdelovali ledene kocke z okusom 
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limone. Ideja se vsem zdi odlična in tako se lotijo dela in začnejo po tekočem traku 

proizvajati ledene kocke. Po zaključeni lutkovni predstavi so učenci izdelali vsak svojo 

lutko in na koncu odigrali svojo lutkovno predstavo.  

 

6.5.2.6 Tovarne glasbil 

 

Učenci so uro pričeli s pogovorom o tovarnah in instrumentih, podrobneje so si ogledali in 

se pogovorili o kitari. V nadaljevanju so se učenci po skupinah pogovarjali o trupu in vratu 

kitare, drugi o strunah in vijakih. Pridobljeno znanje so prenesli v pesem, kjer so z lastnimi 

telesi poskušali prikazati postopek izdelave kitare. Sledila je dejavnost »Tovarna zvoka«, 

kjer so učenci poskušali z uporabo lastnega telesa proizvesti čim več različnih zvokov. 

Skupine učencev so za zaključek svoje delo predstavile ostalim skupinam.  

 

6.6 Instrumenti in tehnike zbiranja podatkov 

 

Podatke za raziskavo smo pridobivali: 

 z risbami in prirejanjem sličic na temo »tovarne« 

 s polstrukturiranim intervjujem z učenci. 

 

Instrument za zbiranje podatkov smo si zamislili in oblikovali sami, saj glede na namen in 

cilje raziskave nismo našli ustreznega že izdelanega instrumenta za zbiranje podatkov. V 

nadaljevanju predstavljeni instrument in tehnike zbiranja podatkov smo uporabili v vseh 

treh delih raziskave.  

 

6.6.1 Risbe in prirejanje sličic na temo tovarne 

 

Vsak učenec je dobil A3 list papirja in si pripravil barvice. Učencem smo nato zastavili 

vprašanje Na kaj pomisliš ob besedi tovarna? Na list papirja so učenci narisali vse 

asociacije, ideje, ki so se jih spomnili ob pojmu tovarna. Prostor na listu papirja so si lahko 

poljubno razdelili, glede na svoje potrebe. Po zaključenem risanju so sledili individualni 

pogovori z učenci. Risba je bila učencem v pomoč, da so se vnaprej pripravili, kaj bodo 

povedali in so lahko pri pogovoru še kaj dodali, spremenili. Vsakemu učencu je bil 

ponujen vnaprej narejen izbor tridesetih sličic, ki se povezujejo s tovarno. Med danimi 

sličicami so učenci izbrali tiste, za katere so sami menili, da se navezujejo na tovarne.  

 

6.6.2 Polstrukturirani intervju z učencem 

 

Pogovore z učenci smo zaradi kasnejše lažje obdelave podatkov snemali s snemalnikom 

zvoka. Pogovor je tako potekal bolj tekoče in hitreje. Posnetke smo kasneje poslušali in jih 

prepisali. Z vsakim učencem je bil opravljen individualen pogovor, v katerem je učenec 
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predstavil svojo risbo in jo smiselno povezal s pojmom tovarna. Nato je k risbi dodal 

sličice, za katere je našel povezavo s pojmom tovarna. V zadnjem delu pogovora je 

predstavil svoj izbor sličic, kaj je na dani sličici, kako je dana sličica povezana s tovarno in 

zakaj je dano sličico izbral. Učencem smo pustili, da so samostojno predstavili svojo risbo 

in izbor sličic. Pri tem jih nismo usmerjali ali dopolnjevali njihovih odgovorov. Prav tako 

učencev nismo prekinjali in smo jih pustili, da so povedali vse, kar so želeli povedati. S 

tem smo vsem učencem zagotovili enake pogoje. 

 

6.7 Postopki obdelave podatkov 

 

Podatke, zbrane s snemalnikom zvoka, smo v prvem koraku dobesedno prepisali. Tako 

pridobljene podatke smo v nadaljevanju kodirali po metodi kvalitativnega raziskovanja in 

konstruirali eno pojmovno mrežo za vse tri dele raziskave za vsakega učenca posebej. Za 

analizo podatkov števila povezav, ki so jih učenci našli, smo uporabili kvantitativno 

analiziranje podatkov. Podatke smo predstavili v tabeli Excel in za posamezni del 

raziskave izračunali povprečno število najdenih povezav.  

 

6.7.1 Kodiranje avdio posnetkov in konstruiranje pojmovnih mrež 

 

S pomočjo kodiranja smo pridobivali odgovore na vsa tri raziskovalna vprašanja. Postopek 

kodiranja in konstruiranja pojmovnih mrež je potekal v naslednjih korakih: 

 

Korak 1: Kodiranje, izpolnjevanje kodirne tabele 

Kodiranje smo zapisovali v obliki tabel za vsakega učenca posebej. V tabelo smo zapisali 

prvotno besedilo, ki smo ga pridobili s pomočjo avdio posnetkov. Iz prvotnega besedila 

smo izluščili besede, pojme, ki so smiselne in se povezujejo s temo tovarne.  

  

Korak 2: Identificiranje kategorij pojmov 

V naslednjem koraku smo podobne pojme združili v kategorije pojmov.  

 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Ključne besede, pojmi Kategorija pojmov 

1.To so božični okraski, ki 

jih naredijo v tovarni. Tukaj 

so škarje, barvica, šilček, kar 

tudi naredijo v tovarni. In 

balon, ki ga naredijo v 

tovarni.  

 

Na sliki je mlin na vodi. 

Narejen je iz lesa, v tovarni. 

To je blago, ki je sešito v 

tovarni.  Iz bombaža v 

tovarni naredijo majico. 

božični okraski 

 

škarje, barvica, šilček 

balon 

 

 

 

mlin na vodi-les 

 

blago 

 

bombaž-majica 

izdelek 

 

izdelek 

izdelek 

 

 

 

izdelek-surovina 

 

izdelek 

 

surovina-izdelek 
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Pisalni stroj uporabljajo v 

tovarni, da nanj pišejo. 

Tekoči trak ima v tovarni, 

da nanj naložijo težke stvari, 

da se po njem peljejo, za 

nalaganje v škatle.  Vlak 

odpelje,  npr. mize iz 

tovarne. Volno v tovarni 

uporabljajo za pletenje. 

Voziček naredijo v tovarni 

iz kovine. Po reki lahko z 

ladjo peljejo izdelke 

drugam. V tovarni naredijo 

plišaste igrače za otroke. 

Delavci izdelujejo različne 

stvari. Časopis naredijo v 

tovarni, da lahko beremo. Iz 

tovarne se para kadi skozi 

dimnik.  

pisalni stroj-za pisanje 

 

tekoči trak-stvari-škatle 

 

 

vlak- mize 

 

volna 

 

voziček- kovina 

reka-ladja- izdelki 

 

plišaste igrače-otroci 

delavci-stvari 

 

časopis-branje 

 

dimnik-para 

 

naprava, stroj-namen 

 

stroj, naprava-izdelek-

embalaža 

 

prevoz-izdelek 

 

surovina 

 

izdelek-surovina 

okolje-prevoz-izdelek 

 

izdelek-uporabnik 

zaposleni-izdelek 

 

izdelek-uporaba 

 

naprava-namen 

2. Tukaj so vrata in postelja 

iz lesa, narejeno v tovarni. 

Pliška so naredili iz volne. 

Avtobus so naredili v 

tovarni za prevoz ljudi. 

Tukaj je lizika, ki so jo 

naredili za sladkanje otrok. 

V tovarni so tudi naredili 

čistilno napravo, da čisti 

vodo in zrak. V tovarni 

naredijo tudi vetrnice, ki so 

lahke, da se vrtijo.  

 

To je tetrapak, vanj natočijo 

sok, mleko in ga peljejo po 

tekočem traku. Iz bombaža, 

volne, naredijo igračo, 

medvedka, pliška.  To je 

škatla, jo zalepijo, da ne 

padejo stvari iz tovarne ven. 

Posoda je narejena v tovarni 

za shranjevanje stvari.  Ta 

trak je za hitrejši prevoz 

vode. Na vodi je čistilna 

naprava, ki očisti vodo, ki 

priteče iz tovarne. V tovarni 

delavci delajo rezervne dele 

za avtobus. V tovarni so 

naredili police za trgovino.  

Tipkovnico so naredili v 

tovarni. Hišo in mlin so 

vrata, postelja-les 

 

pliško-volna 

avtobus- prevoz ljudi 

 

lizika-otroci 

 

čistilna naprava-zrak in voda 

 

vetrnica 

 

 

tetrapak-sok, mleko-tekoči 

trak 

 

bombaž, volna-medvedek, 

pliško 

škatla-stvari 

 

posoda-shranjevanje stvari 

 

trak-prevoz vode 

 

voda- čistilna naprava-

tovarna 

delavci-rezervni deli za 

avtobus 

police za trgovino 

tipkovnica  

hiša in mlin-les 

izdelek-surovina 

 

izdelek-surovina 

izdelek-uporaba 

 

izdelek-uporabnik 

 

izdelek-uporaba-okolje 

 

izdelek 

 

 

izdelek-uporaba-naprava, 

stroj 

 

surovina-izdelek 

 

embalaža-izdelek 

 

izdelek-uporaba 

 

stroj, naprava-namen 

 

okolje-naprava, stroj 

 

zaposleni-izdelek 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek-surovina 
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naredili iz lesa, v tovarni. 

3. To je stroj na paro, s 

katerim delamo, v njem 

lahko kaj stopijo. To je 

alarm, če je kaj narobe v 

tovarni, začne utripati lučka. 

Tukaj je luč, da je v tovarni 

svetlo in lahko delajo. Trak 

za prevažanje težkih stvari, 

na koncu traku se stvari 

zapakirajo v škatlo in jih 

odpelje tovornjak.  

 

Škatle so iz papirja in so jih 

naredili v tovarni papirja. 

Čokolado so naredili v 

tovarni čokolade iz 

kakavovih semen. Na traku 

so flaše iz plastike, ki so jih 

naredili v tovarni. To je 

kovina, vlak iz kovine, ga 

naredili, da nekaj prevaža. V 

tovarni so naredili palčke za 

volno. To je naprava, da 

računalnik ve, katero tipko 

pritisniti. Naredili so jo v 

tovarni. Žita v vrečki so 

naredili v tovarni. To so 

delavci, imajo čelade in 

delajo v tovarni. Tetrapak je 

iz kartona, papirja, narejen v 

tovarni.  V tovarni 

predelujejo stvari, stare 

stvari v nove. Iz lesa naredili 

vlakec. Dimnik, se iz njega 

kadi, da ne onesnažuje. To 

je bombaž, iz njega naredijo 

majico. Iz sončnic naredijo 

semena, za jest. Drevesa 

požagajo, da dobijo les za v 

tovarno. Iz kovine so v 

tovarni naredili lonček, iz 

kovine in plastike pa 

voziček za trgovino. Iz lesa 

so naredili police, ki so v 

trgovini.  

stroj na paro-delo, za 

topljenje 

 

alarm-nekaj narobe 

 

luč-svetloba 

 

trak-prevoz težkih stvari- 

škatla-tovornjak 

 

 

 

škatle-papir 

 

čokolada-kakavova semena 

 

tekoči trak-flaše iz plastike 

 

kovina-vlak-prevoz 

 

 

palčke za volno 

naprava za pisanje črk 

 

 

žita v vrečki 

delavci-čelade 

 

tetrapak-karton, papir 

 

predelava stvari 

 

les-vlakec 

dimnik-se kadi-

onesnaževanje 

bombaž-majica 

sončnice-semena-hrana 

drevesa-les 

 

kovina-lonček  

kovina in plastika-voziček 

za trgovino 

les-police za trgovino 

naprava, stroj-namen 

 

 

naprava, stroj-namen 

 

naprava, stroj-namen 

 

stroj, naprava-namen- 

embalaža-prevoz 

 

 

 

izdelek-surovina 

 

izdelek-surovina 

 

naprava-izdelek 

 

surovina-izdelek-uporaba 

 

 

izdelek 

izdelek 

 

 

izdelek 

zaposleni-oprema 

 

izdelek-surovina 

 

surovina-izdelek 

 

surovina-izdelek 

naprava, stroj-namen-okolje 

 

surovina-izdelek 

surovina-izdelek-uporaba 

okolje-surovina 

 

surovina-izdelek 

surovina-izdelek 

 

surovina-izdelek 

Tabela 2: Primer kodiranja kvalitativnega raziskovanja za enega učenca 

Tabele kodiranja za ostale učence se nahajajo v 9. poglavju Priloge.   
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Korak 3: Konstruiranje pojmovnih mrež 

Dobljene kategorije pojmov, ki se navezujejo na temo tovarne, smo predstavili v obliki 

mreže. Kategorije pojmov so razporejene okrog osrednjega pojma tovarna in so z njim 

povezane. 

 

Pojmovna mreža predstavlja kategorije pojmov, ki jih je učenec našel v povezavi z dano 

temo, in povezave med posameznimi pojmi. Predstavili smo vse povezave, ki jih je učenec 

našel od začetka do zaključka raziskave. V pojmovno mrežo so vključene vse  v raziskavi 

opredeljene kategorije pojmov, s pojmom tovarne pa so povezane le kategorije, ki jih je 

učenec našel, jih opredelil. Pojmovna mreža se povezuje s sistemskih mišljenjem, za 

katerega je značilno razumevanje sistema in prepletanje posameznih elementov med seboj. 

Mreža predstavlja sistem, v katerem so elementi povezani in odvisni drug od drugega, 

skupaj tvorijo celoto. Razumevanje odnosov in soodvisnosti elementov v sistemu pa 

predstavlja sistemsko mišljenje.  

 

Pojmovne mreže za vse učence se nahajajo v 9. poglavju  Priloge. 

 

Korak 4: Interpretacija pojmovnih mrež 

Na koncu smo dobljene pojmovne mreže med seboj po dobljenih kategorijah primerjali in 

interpretirali. Tako smo dobili pregled o individualnem napredku učenca in razlike med 

posameznimi učenci.  

 

6.7.2 Kvantitativno analiziranje števila najdenih pojmov in števila povezav 

 

S kvantitativno analizo smo pridobili število najdenih pojmov  v povezavi s temo tovarne 

in dobili delne odgovore na raziskovalna vprašanja.  

 

Iz kodirnih tabel smo izpisali število pojmov in povezav, ki jih je učenec našel v 

posameznem delu raziskave. Dobljene podatke smo uredili in predstavili v programu 

Excel. Z vidika doseganja napredka smo  podatke o številu najdenih pojmov in povezav 

predstavili s pomočjo grafov.  

 

6.8 Rezultati in interpretacija rezultatov 

 

Rezultate in interpretacije rezultatov predstavljamo v naslednjih poglavjih, oblikovanih na 

raziskovalnih vprašanjih.  
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6.8.1 PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Z risbami učencev in s pomočjo avdio posnetkov smo zbirali podatke za prvo raziskovalno 

vprašanje: Ali in kako se bo pri učencih  razvila pojmovna mreža za pojem tovarne z učenjem v 

muzeju? 

 

6.8.1.1 Rezultati in interpretacija risb učencev in kodiranja avdio posnetkov 

 

Učenci so pred in po obisku razstave risali oz. odgovarjali na vprašanje Na kaj pomisliš ob 

besedi tovarna? Po končanem risanju so nam predstavili, kaj so narisali in zakaj so to 

narisali, kako je to povezano s tovarno. Poleg risb so razporedi sličic, ki so jih učenci 

izbrali, da so povezane s tovarnami. Razporeditve sličic so učenci naredili sami.  

 

Učene

c 

Pred obiskom razstave in pedagoškim delom v 

Mestnem muzeju Ljubljana 

Po ogledu razstave in pedagoškem delu v Mestnem 

muzeju Ljubljana 

1. 

 

 

2. 
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Učenec 
Pred obiskom razstave in pedagoškim delom v 

Mestnem muzeju Ljubljana 

Po obisku razstave in pedagoškem delu v Mestnem 

muzeju Ljubljana 

3. 

  

4. 

  

5. 
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Učenec 
Pred obiskom razstave in pedagoškim delom v 

Mestnem muzeju Ljubljana 

Po obisku razstave in pedagoškem delu v Mestnem 

muzeju Ljubljana 

6. 

  

7. 

 

 

8. 
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Učenec 
Pred obiskom razstave in pedagoškim delom v 

Mestnem muzeju Ljubljana 

Po obisku razstave in pedagoškem delu v Mestnem 

muzeju Ljubljana 

9. 

 

 

10. 

 

/ 

11. 
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Učenec 
Pred obiskom razstave in pedagoškim delom v 

Mestnem muzeju Ljubljana 

Po obisku razstave in pedagoškem delu v Mestnem 

muzeju Ljubljana 

12. 

  

13. 

 

 

14. 
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Učene

c 

Pred obiskom razstave in pedagoškim delom v 

Mestnem muzeju Ljubljana 

Po obisku razstave in pedagoškem delom v 

Mestnem muzeju Ljubljana 

15. 

 

 

16. 

 

 

17. 
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Učenec 
Pred obiskom razstave in pedagoškim delom v 

Mestnem muzeju Ljubljana 

Po obisku razstave in pedagoškem delu v Mestnem 

muzeju Ljubljana 

18. 

  

19. 

 

 

20. 
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Učenec 
Pred obiskom razstave in pedagoškim delom v 

Mestnem muzeju Ljubljana 

Po obisku razstave in pedagoškem delu v 

Mestnem muzeju Ljubljana 

21. 

 

/ 

22. 

 

 

23. 

 
 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Jurca, magistrsko delo 
 

45 
 

Učenec 
Pred obiskom razstave in pedagoškim delom v Mestnem 

muzeju Ljubljana 

Po obisku razstave in pedagoškem delu v 

Mestnem muzeju Ljubljana 

24. 

 

/ 

Tabela 3: Risbe učencev pred in po obisku razstave in pedagoškem delu v Mestnem muzeju Ljubljana 

Že ob hitrem pregledu risb, ki so jih narisali učenci pred in po obisku razstave in 

pedagoškem delu v Mestnem muzeju Ljubljana, opazimo razlike. Če si najprej podrobneje 

ogledamo risbe pred obiskom razstave, opazimo, da so učenci v večini primerov narisali 

stavbo, ki predstavlja tovarno. Tovarno kot zgradbo je namreč narisalo kar 15 učencev, 5 

učencev je narisalo nekaj drugega, 4 učenci, ki niso poznali pojma tovarne, pa so prav tako 

narisali zgradbo. Pojem tovarna so najpogosteje povezali s stavbo, ki ima visok dimnik, 

stavbo, ki je velika, večja kot hiša. Pri večini učencev je tako nastala risba z enim 

elementom.  

 

Izmed risb učencev zagotovo izstopa risba devetnajstega učenca, ki je narisal kravo in 

kravo poimenoval tovarna mleka. Zanimivo se nam je zdelo njegovo razmišljanje, da v 

tovarni naredijo, nastane nekaj novega, krava pa proizvaja, nam daje mleko, se pravi tako 

kot iz tovarne dobimo izdelke, od krave dobimo mleko.  

 

Podobno kot pri samih risbah so učenci k risbi najpogosteje izbrali sličice, ki se navezujejo 

na tovarno samo, npr. visok dimnik, različne stroje v tovarni. Učenci, ki niso vedeli, kaj 

pomeni pojem tovarna, k risbi niso razvrstili sličic, saj jih niso znali umestiti k osrednjemu 

pojmu tovarna.   

 

V drugem delu raziskave, po obisku razstave, smo dobili drugačne risbe, ki se pri večini 

učencev precej razlikujejo od njihovih prvih risb. Tovarna kot stavba se pojavi le še enkrat, 

sicer pa so predstavljeni stroji v tovarni, tekoči trak in delo v tovarni. En učenec je narisal 

gorečo tovarno, nesrečo, za katero je izvedel ob ogledu razstave. Risbe niso več sestavljene  

iz le enega elementa, ampak iz različnih elementov. Nekateri učenci so si prostor na 

papirju razdelili in v posamezni prostor narisali nek element, drugi so prosto nizali 

elemente. Večina učencev je tako zajela več kot tri različne stvari, ki so jih povezali s 

tovarnami. Vključili so stvari, ki so jih spoznali na ogledu razstave in pedagoškem delu v 

Mestnem muzeju. Na risbah tako najdemo že prej omenjeno gorečo tovarno (cukrarna), kot 

je risba  dvaindvajsetega učenca; statve, na katerih so učenci poskusili tkati, kar je 

prikazano na risbi petega in devetega učenca; kovinsko škatlo, ki je v muzeju oživela in 
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nagovorila učence; bombaž in sladkorni trs, ki so ju v muzeju videli na slikah. V izboru 

sličic so pogosteje našli sličice, ki so se navezovale na ogled razstave in so jih povezali s 

tovarnami, jih vključili k svojim risbam in znali razložiti, zakaj so sličico izbrali.  

 

Iz risb vidimo napredek učencev, da so  po obisku razstave večinoma našli več pojmov in 

več povezav z osrednjim pojmom tovarna. Kvalitativna analiza kodiranja posnetkov pa 

nam je pokazala še natančnejše podatke in razlike, ki so predstavljene z naslednjo tabelo in 

grafom v nadaljevanju. 

 

 

Učenec Število 

pojmov v 

prvem 

delu 

raziskave 

Število 

pojmov v 

drugem 

delu 

raziskave 

Število 

povezav 

v prvem 

delu 

raziskave 

Število 

povezav 

v 

drugem 

delu 

raziskave 

Število  

večdelnih 

povezav 

v prvem 

delu 

raziskave 

Število 

večdelnih 

povezav 

v 

drugem 

delu 

raziskave 

1 31 36 11 13 2 3 

2 48 50 15 19 7 5 

3 24 43 8 17 1 2 

4 19 38 6 9 1 1 

5 13 29 6 10 0 1 

6 19 46 6 15 0 5 

7 11 28 2 5 1 1 

8 12 33 4 8 2 1 

9 30 52 10 18 5 4 

10 21  / 8  / 0  / 

11 15 23 7 6 1 1 

12 0 4 0 1 0 0 

13 0 25 0 10 0 3 

14 17 14 4 1 1 0 

15 19 32 4 6 0 1 

16 19 10 4 3 1 1 

17 19 24 8 7 2 3 

18 5 6 2 1 0 0 

19 26 39 4 16 1 4 

20 0 6 0 0 0 0 

21 15 / 5 / 1 / 

22 0 27 0 7 0 0 

23 23 13 6 2 0 0 

24 16  / 5  / 2  / 
Tabela 4: Rezultati kvalitativne analize po učencih za število pojmov, število povezav in število večdelnih 

povezav 

Tabela prikazuje podatke, pridobljene s kvalitativno analizo. Iz tabele lahko razberemo,  

koliko pojmov je posamezni učenec našel v prvem in drugem delu raziskave.   

 

Učenci so se v prvem delu raziskave medsebojno zelo razlikovali glede znanja o tovarnah. 

Nekateri učenci so s pojmom tovarne že povezali določene pojme in tudi kategorije 
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pojmov medsebojno že povezovali, medtem ko so bili na drugi strani učenci, ki niso 

poznali niti pomena osrednjega pojma tovarna. Večje razlike v napredku se kažejo pri 

učencih, ki so že v prvem delu našli več pojmov,  medtem ko je napredek pri učencih, ki so 

v prvem delu našli manj pojmov, manjši. Učenci z manjšim številom pojmov so običajno 

našli tudi manj povezav, zelo redko pa so našli večdelno povezavo. Za večdelne povezave 

smo označili povezave, ki povezujejo vsaj tri pojme, kar pomeni, da je učenec, npr. 

povezal tri pojme: izdelek-surovina-trgovina.  

 

 

Graf 1: Povprečni rezultati za število najdenih pojmov, število povezav  in število večdelnih povezav pred 

obiskom razstave v Mestnem muzeju Ljubljana in po obisku razstave 

Iz zgornjega grafa lahko opazimo razliko v številu pojmov in številu povezav, ki so jih 

učenci našli pred obiskom razstave v Mestnem muzeju Ljubljana in po obisku razstave. T-

test za parne primerjave je pokazal, da so razlike med učenci v številu pojmov in številu 

povezav pred in po obisku razstave v muzeju statistično pomembne (t1 = -2,867; g1= 25; 

α1= 0,008; t2= -2,078; g2 = 25; α2 = 0,048). Vrednost Wilcoxon testa med številom 

večdelnih povezav pred obiskom razstave in po obisku razstave ni statistično pomembna 

(Z = -1,068; α = 0,285). Za vzorec lahko trdimo, da so učenci po obisku razstave v muzeju 

(M = 1,6) našli nekaj več povezav kot pred obiskom razstav (M = 1,2). Razlika je pozitivna 

in kaže na to, da so učenci z obiskom razstave Kako dišijo tovarne in pedagoškim delom v 

Mestnem muzeju Ljubljana usvojili novo znanje in ga kasneje znali uporabiti.  

 

Največja razlika pred in po obisku razstave se kaže v številu pojmov. Pred obiskom 

razstave so učenci v povprečju našli 16,8 pojmov, pri čemer je potrebno upoštevati, da kar 

štirje učenci niso s tovarno povezali nobenega pojma oz. sploh niso vedeli, kaj pomeni 

pojem tovarna, na drugi strani pa je en učenec s tovarno povezal 48 pojmov. Po obisku in 

pedagoškem delu v Mestnem muzeju Ljubljana so učenci v povprečju imenovali 24,7 
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pojma. Skoraj vsi učenci so našli več pojmov kot prvič. Učenci, ki prvikrat niso našli 

pojmov, povezanih s tovarno, so tokrat našli pojme, en učenec jih je povedal kar 27. 

 

Razlika se je prav tako pokazala v številu povezav, ki so jih učenci našli med posameznimi 

pojmi. Pred obiskom razstave so učenci v povprečju našli 5,3 povezav, od tega štirje 

učenci, ki niso poznali pojma tovarne, tudi niso našli povezav med pojmi. Povezave, ki so 

jih našli, so bile najpogosteje v povezavi izdelek-surovina in stroj-namen. Po obisku 

razstave pa so učenci v povprečju našli 7,4 povezav. Povezave so tokrat našli tudi učenci, 

ki jih prvikrat niso našli. Učenec, ki je našel največ povezav, je po ogledu razstave našel 19 

povezav, kar 8 učencev pa je našlo 10 ali več povezav. Poleg večjega števila povezav so se 

spremenile tudi vrste povezav. Več učencev je našlo povezave izdelek-trgovina; stroj, 

naprava-okolje ali izdelek-okolje; izdelek-zaposleni.  

 

Pred ogledom razstave in pedagoškim delom so učenci v povprečju našli 1,2 večdelnih 

povezav, od tega deset učencev ni našlo nobene večdelne povezave, dva učenca pa sta jih 

našla več kot 5. Po razstavi so učenci v povprečju našli 1,6 večdelnih povezav. Šest 

učencev še vedno ni našlo niti ene večdelne povezave, sicer pa je kar 7 učencev našlo več 

kot 3 večdelne povezave.  

 

Učenci so večino pojmov in povezav, ki so jih povedali po ogledu razstave, spoznali na 

samem ogledu in pedagoškem delu v Mestnem muzeju Ljubljana. Pojmi in povezave se 

navezujejo na dejavnosti, ki so potekale v muzeju. Najbolje so si učenci zapomnili stvari, 

ki so jih v muzeju lahko preizkusili, npr. zavijanje bonbonov, tkanje tkanine, kjer so bili 

aktivno udeleženi ali pa so stvari vsaj lahko otipali, npr. bombaž, kovinska škatla, slike 

sladkornega trsa. Večina učencev si je tako zapomnila bombaž, nekateri si niso zapomnili 

točnega poimenovanja te surovine, znali pa so jo opisati, kakšna je na otip in njen videz, 

zato so jo lahko narisali. Večina učencev je že k risbi vključila nove pojme, ki so jih 

spoznali na ogledu razstave, medtem ko so se nekateri kasneje ob sličicah spomnili, da so 

določeno stvar videli v muzeju.  

 

Glede na zbrane podatke in napredek v znanju učencev med prvim in drugim delom 

raziskave lahko rečemo, da so vsi učenci uspeli razviti pojmovno mrežo za osrednji pojem 

tovarne. Večina učencev je po načinu razmišljanja na prvi stopnji razvoja sistemskega 

mišljenja, t. i. antromorfnega mišljenja, kar se kaže v utemeljitvah povezav in pojmov. Ti 

so se navezovali na njihova doživetja, čustva. Tako so učenci najpogosteje vključevali 

pojme, ki so jih spoznali z učenjem v muzeju. Dvaindvajseti učenec je narisal tovarno v 

plamenih, ker se je spomnil na gorečo tovarno (cukrarno), ki jo je videl na fotografijah v 

muzeju. Večina učencev je tako narisala izdelke, ki jih naredijo v tovarni in so jim všeč ter 

so se že v realnosti srečali z njimi. Nekateri učenci so že pred ogledom razstave našli 

veliko pojmov in tudi nekaj povezav med njimi, drugi so pojme in povezave našli šele po 

ogledu razstave, kar kaže na to, da je bil ogled razstave in pedagoško delo v muzeju 

ustrezno in primerno za razvojno stopnjo učencev. 
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6.8.1.2 Razvoj pojmovne mreže po ogledu razstave in pedagoškem delu v Mestnem 

muzeju Ljubljana 

 

Iz podatkov zbranih z analizo risb učencev in kodiranja avdio posnetkov, smo za vsakega 

posameznega učenca oblikovali pojmovno mrežo, ki prikazuje, katere povezave je učenec 

našel v posameznem delu raziskave. Pojmovne mreže za vse učence se nahajajo v 9. 

poglavju Priloge.  

  

V nadaljevanju predstavljamo pojmovne mreže treh izbranih učencev. Predstavljamo 

pojmovno mrežo enega učenca, ki je na začetku našel zelo veliko število pojmov in 

povezav, enega učenca, ki je našel povprečno število pojmov in povezav ter enega učenca, 

ki na začetku raziskave ni poznal osrednjega pojma tovarne. Poleg mrež so za izbrane 

učence v tabeli predstavljene vrste  povezav in število povezav. Razlog za takšno odločitev 

je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v razvoju pojmovne mreže glede na predznanje 

učencev. 
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I. Učenec, ki je v prvem delu raziskave našel zelo veliko število pojmov 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 2: Pojmovna mreža drugega učenca po obisku razstave in pedagoškem delu v Mestnem muzeju 

Ljubljana 

Legenda: 

 povezave pred obiskom razstave 

                   povezave po obisku razstave 

                   vzročno-posledična zveza 

 

Predstavljena je pojmovna mreža drugega učenca, ki je v prvem delu našel največje število 

pojmov in povezav. Mreža predstavlja vse povezave med pojmi, ki jih je učenec našel ali v 

prvem delu ali v drugem delu raziskave. Z rdečo barvo smo predstavili povezave, ki jih je 

učenec našel v prvem delu raziskave, preden je začel spoznavati temo tovarne. Z modro 

barvo smo označili povezave, ki jih je učenec še dodal po ogledu razstave Kako dišijo 

tovarne v Mestnem muzeju Ljubljana. Puščica, usmerjena proti enemu pojmu, predstavlja 

vzročno posledično zvezo, od vzroka k posledici. V pojmovni mreži so zajete vse 
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kategorije pojmov, ki so se pojavile med učenci. Učenec je definiral pojme, ki so z 

osrednjim pojmom tovarne povezani s črtami.  

 

Učenec je z osrednjim pojmom tovarna že v prvem delu raziskave povezal vse pojme, 

razen pojmov prevoz in trgovina. Pojem trgovina je povezal v drugem delu raziskave, 

medtem ko za pojem prevoz še ni našel povezave s pojmom tovarne.  

 

Povezava Število povezav pred 

obiskom razstave in 

pedagoškim delom v 

Mestnem muzeju 

Ljubljana 

Število povezav po 

obisku razstave in 

pedagoškem delu v 

Mestnem muzeju 

Ljubljana 

surovina-izdelek 4 9 

izdelek-stroj, naprava 3 1 

izdelek-uporaba 1 0 

stroj, naprava-namen 0 1 

izvor-surovina 0 2 

trgovina-izdelek 0 1 

surovina-izdelek-embalaža 1 0 

surovina-izdelek-uporaba 1 1 

surovina-izdelek-zaposleni 0 1 

surovina-izdelek-stroj, naprava 0 1 

surovina-zaposleni-delo 2 0 

stroj, naprava-namen-surovina 1 0 

stroj, naprava-namen-okolje 1 0 

stroj,naprava-izdelek-uporaba  0 1 

zaposleni-izdelek-uporabnik 0 1 

izvor-surovina-embalaža 1 0 

Skupaj 15 19 
Tabela 5: Vrste in število pojmovnih povezav drugega učenca 

Učenec je že pred obiskom raziskave našel veliko število pojmov, povezav in večdelnih 

povezav. Iz tabele lahko razberemo, da je učenec našel največ povezav surovina-izdelek, 

prav tako je našel največ besed za pojem izdelek. Kvalitativna analiza nam je pokazala, da 

je učenec zelo malo pojmov uporabil samostojno. Večino pojmov je povezal z drugimi 

pojmi. Njegova pojmovna mreža je bila že na začetku precej prepletena, vendar jo je še 

dodatno dopolnil po obisku razstave.  

 

V drugem delu raziskave je učenec našel še večje število pojmov in povezav. Nekatere 

povezave so se ponovile, nekaterih povezav tokrat ni povedal, nekatere povezave pa so bile 

nove. Zopet so prevladovale povezave surovina-izdelek. Vseh povezav je bilo več, vendar 

je bilo manj večdelnih povezav. Teh je bilo le 5, vendar so bile drugačne kot v prvem delu 

raziskave. Če pogledamo vrste povezav, ugotovimo, da so bile v drugem delu raziskave 

najdene povezave, ki niso vedno takoj vidne in tudi niso bile predstavljene ob ogledu 

razstave in pedagoškem delu v Mestnem muzeju Ljubljana. Takšna povezava je npr. stroj, 

naprava-izdelek-surovina. Učenec je povezal surovino z izdelkom, surovina je osnova za 

izdelavo izdelka, pri čemer pa izdelek naredijo, izdelajo s pomočjo stroja. Izmed vseh 
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oblikovanih kategorij pojmov učenec v svojo pojmovno mrežo ni vključil le enega pojma, 

in sicer pojma prevoz.  

 

Za učenca bi lahko rekli, da je po obisku razstave uspešno razširil svojo že prej oblikovano 

pojmovno mrežo. Pojme med seboj zna povezati, razume vmesne povezave in zna 

povezave tudi razložiti. Pri razlagi redko uporablja in vključuje svoja čustva, doživetja, 

vključuje pa vzorce, modele iz materialnega sveta, kar vidi v realnosti. Učenec je razložil 

sličico s časopisom: »V tovarni natisnejo časopis s pomočjo tiskalnika, ki ima tipke s 

črkami«. Iz razlage se vidi, da si je učenec pomagal s konkretnimi izkušnjami, in sicer, da 

izdelke naredijo stroji. Glede na učenčev način razmišljanja bi lahko rekli, da je že na drugi 

stopnji sistemskega mišljenja, torej na stopnji konkretnega praktičnega mišljenja.  
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II. Učenec, ki je v prvem delu raziskave našel povprečno število pojmov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 3: Pojmovna mreža sedemnajstega učenca po obisku razstave in pedagoškem delu v Mestnem muzeju 

Ljubljana 

Legenda: 

 povezave pred obiskom razstave 

                    povezave po obisku razstave 

                    vzročno-posledična zveza 

 

Mreža predstavlja vse pojme in pojmovne povezave, ki jih je učenec našel v prvem in 

drugem delu raziskave. V prvem delu raziskave je učenec z osrednjim pojmom povezal 

večino pojmov, ni pa še našel povezav za pojme prevoz, trgovina in surovina. Pojma 
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trgovina in prevoz je uspel povezati po obisku razstave in pedagoškem delu v Mestnem 

muzeju Ljubljana.  

 

Povezava Število povezav pred 

obiskom razstave in 

pedagoškim delom v 

Mestnem muzeju 

Ljubljana 

Število povezav po 

obisku razstave in 

pedagoškem delu v 

Mestnem muzeju 

Ljubljana 

izdelek-zaposleni 1 0 

izdelek-stroj, naprava 1 1 

izdelek-embalaža 0 1 

izdelek-trgovina 0 1 

stroj, naprava-namen 2 1 

stroj, naprava-embalaža 1 0 

stroj, naprava-zaposleni 1 0 

izdelek-stroj, naprava-embalaža 2 0 

izdelek-embalaža-prevoz 0 1 

izdelek-trgovina-potrošnja 0 1 

stroj, naprava-namen-okolje 0 1 

Skupaj 8 7 
Tabela 6: Vrste in število povezav sedemnajstega učenca 

Učenec je pred obiskom razstave in pedagoškim delom v muzeju našel 19 pojmov in 7 

povezav, od tega 3 večdelne povezave. Iz tabele vidimo, da je učenec pred obiskom 

muzeja našel drugačne povezave kot po obisku muzeja. V prvem delu raziskave je našel 

največ povezav s pojmom izdelek in stroj, naprava. S kvalitativno analizo avdio posnetkov 

smo ugotovili, da je učenec pred in po obisku razstave našel največ besed za pojem 

izdelek. Prav tako se povezave najpogosteje navezujejo s pojmom izdelek.  

 

V drugem delu raziskave je učenec dopolnil pojmovno mrežo, in sicer z vključitvijo 

pojmov prevoz in trgovina. Nove pojme je tudi povezal z drugimi pojmi in našel nove 

povezave, npr. izdelek-trgovina-potrošnja. Nekatere pojme, ki je učenec izbral in jih 

vključil k svoji risbi, je  spoznal ob ogledu razstave in pedagoškem delu v Mestnem 

muzeju Ljubljana. Pri pojmu voziček je učenec še posebej poudaril, da je takšen voziček 

videl v muzeju. Spomnil se je tudi zavijanja bonbonov in to narisal na risbi.  

 

Učenec je po obisku razstave našel nove pojme in nove povezave, zato lahko sklepamo, da 

je bilo učenje v muzeju zanj primerno. Glede na pojme, ki jih je učenec vključil in jih 

povezal s svojimi doživetji, kar se mu je najbolj vtisnilo v spomin, je učenec na prvi stopnji 

sistemskega mišljenja, stopnji antromorfnega mišljenja, ker izhaja iz lastnih doživetij. 

Narisal je tovarno, kjer delajo in zavijajo bonbone. V zavijanju bonbonov se je učenec 

preizkusil v muzeju.  
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III. Učenec, ki v prvem delu raziskave ni vedel, kaj pomeni osrednji pojem 

tovarna 

Na začetku raziskave štirje učenci niso poznali pojma tovarna in izmed teh učencev smo 

izbrali učenca, pri katerem je bil napredek med prvim in drugim delom raziskave najmanj 

opazen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 4: Pojmovna mreža dvanajstega učenca po obisku razstave in pedagoškem delu v Mestnem muzeju 

Ljubljana 

Legenda: 

 povezave pred obiskom razstave 

                   povezave po obisku razstave 

                   vzročno-posledična zveza 

 

TOVARNA 

IZDELEK 

UPORABA UPORABNIK 

SUROVINA 

IZVOR 

PREVOZ 

EMBALAŽA 

TRGOVINA 

POTROŠNJA 

OKOLJE 

NAMEN 

STROJ, 

NAPRAVA 

DELO 

ZAPOSLENI 
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Iz pojmovne mreže učenca vidimo, da učenec pred obiskom razstave s pojmom tovarna ni 

povezal nobenega pojma. Učenec se s tem pojmom do sedaj še ni srečal in si niti ni znal 

predstavljati, kako naj bi tovarna izgledala. Na risbi sicer vidimo, da je narisal hišo, vendar 

ni znal povedati, zakaj je narisal hišo. Predvidevamo lahko, da je najverjetneje idejo za 

takšno risbo dobil pri sošolcih, ki so v prvem delu raziskave najpogosteje narisali tovarno 

kot zgradbo.  

 

V drugem delu raziskave se je pokazal napredek učenca. Učenec se je ob ogledu razstave 

in pedagoškem delu spoznal s pojmom tovarna in usvojil določeno znanje. Z osrednjim 

pojmom tovarna je uspel povezati štiri pojme, od tega se trije pojmi navezujejo na pojem 

izdelek, en na pojem surovina. Kljub malemu številu pojmov je našel povezavo med pojmi, 

in sicer povezavo izdelek-surovina. 

  

Če za predhodna učenca velja, da sta po obisku razstave in pedagoškem delu v Mestnem 

muzeju Ljubljana pojmovno mrežo dopolnila, lahko za tega učenca rečemo, da je uspel 

oblikovati začetno pojmovno mrežo za pojem tovarna, kar pomeni, da je bilo tudi zanj 

učenje v muzeju učinkovito in ustrezno. Učenec je izhajal iz lastnih doživetij, kar se mu je 

vtisnilo v spomin, njegovo razmišljanje pa je antromorfno, usmerjeno nanj in na človeka. 

»Narisal sem igrače, skodelice, posteljo, spalnico, to je hiša igrač. To hišo igrač so 

naredili v tovarni«. Učenec je pri tem izhajal iz lastnih doživetij, kar mu je blizu in del 

njegovega vsakdana in njegovega trenutnega življenja.  

 

Glede na zbrane podatke in konstruirane pojmovne mreže za vsakega posameznega 

učenca, kjer se kaže razvoj posameznika, lahko rečemo, da je bilo za vse učence učenje v 

muzeju ustrezno in primerno. Vsi učenci so namreč uspeli ali dopolniti ali na novo 

oblikovati pojmovno mrežo. Med učenci obstajajo razlike, vendar je pomemben napredek 

vsakega posameznika. Za učenca, ki je začel na začetku, z nič predznanja, je bil to velik 

preskok in dosežek, pa čeprav je našel le štiri pojme.  

  

 

6.8.2 DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Risbe učencev v zadnjem, tretjem delu raziskave in kodiranje avdio posnetkov so nam dali 

podatke za odgovor na vprašanje: Ali in kako se bo pri učencih razvila pojmovna mreža za 

pojem tovarne z učenjem z metodama ustvarjalnega giba in z uporabo lutk? 

  

6.8.2.1 Rezultati in interpretacija risb učencev in kodiranja avdio posnetkov 

 

Risbe so nastale v zadnjem, tretjem delu raziskave. Učence so poučevale študentke 

predšolske vzgoje z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku. Po petih učnih 

enotah smo učencem ponovno zastavili vprašanje Na kaj pomisliš ob besedi tovarna?, 

učenci pa so narisali risbe in izbrali sličice, ki so po njihovem mnenju povezane s pojmom 

tovarne.  
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Učenec Po zaključku pouka z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku 

1. 

 

2. 

 

3. / 

4. 
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Učenec Po zaključku pouka z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku 

5. 

 

6. 

 

7. 

 
  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Jurca, magistrsko delo 
 

59 
 

Učenec Po zaključku pouka z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku 

8. 

 

9. / 

10. 

 

11. / 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Jurca, magistrsko delo 
 

60 
 

Učenec Po zaključku pouka z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku 

12. 

 

13. 

 
14. / 

15. 
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Učenec Po zaključku pouka z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku 

16. 

 

17. 

 

18. 
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Učenec Po zaključku pouka z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku 

19. 

 

20. 

 

21. 
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Učenec Po zaključku pouka z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku 

22. 

 

23. 

 

24. 

 
Tabela 7: Risbe učencev po zaključku nastopov študentk z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk pri 

pouku 

Ob primerjavi risb, ki so nastale po učenju v muzeju, in risb, nastalih ob koncu poučevanja 

z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutke, opazimo razlike. Risbe učencev so se tekom 

celotne raziskave bistveno spremenile in zadnje risbe so pri večini učencev nadgradnja 

predhodnih risb. Prve risbe so večinoma prikazovale tovarno kot zgradbo, na drugih risbah 

je bilo že več elementov in strojev, ki jih uporabljajo v tovarni.  
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Ob pregledu zadnjih risb pa ugotovimo, da se risbe razlikujejo od predhodnih risb, hkrati 

pa se bolj razlikujejo med učenci. Večina učencev je narisala risbo iz več elementov, pri 

čemer so narisali tako različne izdelke kot različne stroje, ki se nahajajo v tovarni. Nekaj 

učencev je sicer narisalo tovarno, vendar tovarna ni več samo zgradba, ampak lahko poleg 

nje vidimo različne stroje ali pa gre za določeno vrsto tovarne. Izmed 24 učencev so 4 

učenci narisali alarm, v primeru, da je v tovarni kaj narobe. Pojem so učenci spoznali pri 

poučevanju študentk z uporabo metode lutke pri pouku. V risbah se večkrat pojavi tudi 

tekoči trak in izdelki, ki se peljejo po njem. V sklopu nastopov študentk z uporabo metode 

ustvarjalnega giba so si učenci predstavljali, da so izdelki, ki se premikajo po tekočem 

traku, se peljejo po tovarni, na koncu padejo v škatlo. Škatlo zapakirajo in naložijo na 

tovornjak ter jo odpeljejo v trgovino. Izdelki na policah v trgovini čakajo na kupce. Vse te 

elemente, od škatel do kombija oz. tovornjaka, najdemo na risbah učencev. 

 

Učenec Število 

pojmov v 

drugem 

delu 

raziskave 

Število 

pojmov  v 

tretjem 

delu 

raziskave 

Število 

povezav v 

drugem 

delu 

raziskave 

Število 

povezav v 

tretjem 

delu 

raziskave 

Število 

večdelnih 

povezav v 

drugem 

delu 

raziskave 

Število 

večdelnih 

povezav v 

tretjem 

delu 

raziskave 

1 36 45 13 19 3 4 

2 50 49 19 16 5 4 

3 43 / 17 / 2  / 

4 38 73 9 29 1 10 

5 29 43 10 8 1 3 

6 46 56 15 16 5 6 

7 28 24 5 3 1 2 

8 33 37 8 6 1 1 

9 52 / 18  / 4 / 

10  / 21  / 7  / 0 

11 23  / 6  / 1  / 

12 4 21 1 5 0 1 

13 25 51 10 10 3 2 

14 14  / 1  / 0  / 

15 32 30 6 3 1 0 

16 10 14 3 4 1 2 

17 24 28 7 6 3 1 

18 6 31 1 10 0 0 

19 39 60 16 19 4 8 

20 6 39 0 5 0 3 

21 15 36 4 10 2 3 

22 27 23 7 7 0 0 

23 13 18 2 6 0 0 

24  / 17  / 5  / 2 

Tabela 8:  Rezultati kvalitativne analize po učencih za število pojmov, število povezav in število večdelnih 

povezav v drugem in tretjem delu raziskave 
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Tabela prikazuje podatke, zbrane s kvalitativno analizo avdio posnetkov, in predstavlja 

primerjavo med drugim in tretjim delom raziskave. V vmesnem času so učenci pojem 

tovarna spoznavali z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutke pri pouku. Zbrani podatki 

nam povedo, da so učenci napredovali in so v zadnjem delu raziskave našli še večje število 

pojmov kot prej. Večina učencev je našla večje število pojmov, nekateri so število najdenih 

pojmov celo podvojili. Napredek v številu pojmov se je tokrat še posebej pokazal pri 

učencih, ki na začetku niso poznali osrednjega pojma tovarna.  

 

 

Graf 2: Povprečni rezultati za število najdenih pojmov, število povezav  in število večdelnih povezav po 

obisku razstave v Mestnem muzeju Ljubljana in po zaključku pouka  z uporabo metode ustvarjalnega giba in 

lutk pri pouku 

Iz zgornjega grafa vidimo, da je povprečno število pojmov in število povezav po zaključku 

učenja z ustvarjalnim gibom in lutko naraslo. T-test za parne primerjave je pokazal, da 

razlike med učenci v številu pojmov in številu povezav po obisku razstave v muzeju in po 

zaključku pouka z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk niso statistično pomembne 

(t1 = -1,653; g1 = 25; α1 = 0,111; t2 = 0,916; g2 = 25; α2 = 0,368). Vrednost Wilcoxon 

testa med številom večdelnih povezav po obisku razstave v muzeju in po zaključku pouka 

z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk ni statistično pomembna (Z = -1,353; α = 

0,176).  

Po obisku razstave so učenci v povprečju našli 24,7 pojma, pri čemer je deveti učenec 

našel kar 52 pojmov, dvanajsti učenec pa le 4 pojme. Po zaključku pouka študentk 

predšolske vzgoje je povprečje števila pojmov naraslo na 32,4 pojma.  Četrti učenec je 

našel 73 pojmov, kar predstavlja največje število najdenih pojmov v vseh treh delih 

raziskave. Šestnajsti učenec  pa je našel najmanj, 14 pojmov, vendar ta učenec ni bil med 

učenci, ki na začetku niso poznali osrednjega pojma tovarna. Pojmi, ki so jih učenci 

najpogosteje našli, so se navezovali na teme, ki so jih učenci spoznali preko ustvarjalnega 
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giba in lutk pri pouku. Učenci so si zapomnili stvari, ki so jih videli in preizkusili, njihovo 

mišljenje je še vedno na prvi stopnji, pri nekaterih učencih na drugi stopnji, t. i. 

konkretnem praktičnem mišljenju, saj so s tovarno povezali posamezne elemente iz 

vsakdanjega življenja. In sicer so si iz pouka študentk učenci najbolje zapomnili sledeče 

pojme: časopis, blago, tekoči trak, škatle, trgovina, igrače. 

Pozitivna razlika se je pokazala tudi pri številu najdenih povezav. Po obisku razstave so 

učenci v povprečju našli 7,4 povezave, po zaključku nastopov študentk z uporabo metode 

ustvarjalnega giba in lutk pri pouku pa so našli 9,0 povezav. Največje število povezav je 

našel četrti učenec, in sicer 29 povezav. Najmanjše število povezav sta našla sedmi in 

petnajsti učenec, ki sta našla 3 povezave. Povezave, ki so jih učenci našli, so se pogosto 

navezovale na teme, ki so jih spoznali pri pouku z metodo ustvarjalnega giba in lutk pri 

pouku. Učenci so največkrat našli povezave izdelek-surovina, izdelek-tekoči trak, 

embalaža-trgovina.  

Povprečno število večdelnih povezav se med drugim in tretjim delom raziskave ni 

spremenilo. Če si ogledamo tabelo, v kateri je predstavljeno število povezav za vsakega 

posameznega učenca, lahko vidimo, da je kar nekaj učencev po zaključku nastopov 

študentk našlo več večdelnih povezav kot po obisku razstave, vendar pa je nekaj učencev 

našlo manj povezav kot prej. Deset večdelnih povezav je našel četrti učenec, ki je v tretjem 

delu raziskave našel tudi največje število pojmov. Deseti, petnajsti, osemnajsti, 

dvaindvajseti in triindvajseti učenec niso v zadnjem delu našli nobene večdelne povezave. 

Večdelne povezave, ki so jih učenci našli, so se podobno kot pojmi in povezave 

navezovale predvsem na znanje, ki so ga učenci usvojili z uporabo metode ustvarjalnega 

giba in lutk pri pouku. Učenci so našli povezave izdelek-embalaža-trgovina; surovina-

izdelek-trgovina; stroj, naprava-izdelek-uporaba. Znanja, pridobljenega v muzeju, učenci 

niso pozabili, vendar je večina učencev povedala manj povezav iz učenja v muzeju kot 

predhodno, kar morda kaže na to, da so se učenci bolj kot na celotno znanje osredotočili le 

na znanje, ki so ga pridobili nazadnje.  

Zbrani podatki in graf nam kažejo, da so učenci po nastopih študentk z uporabo metode 

ustvarjalnega giba in lutk pri pouku napredovali in sta metodi primerni za učenje teme o 

tovarnah, ki je precej zahtevna za učence prvega razreda. Učenci se niso naučili le pojmov, 

povezav, ki so jim bile posredovane, ampak so se naučili tudi razmišljati in poiskati lastne 

povezave med pojmi. Večina učencev je našla vsaj eno, dve lastni povezavi. Najpogostejši 

lastni povezavi sta bili izdelek-surovina in izdelek-stroj. Izstopa povezava trinajstega 

učenca, ki je našel povezavo stroj, naprava-okolje, in sicer, da dim iz tovarne naredi 

umazan, nečist zrak. Pri tem je učenec najverjetneje izhajal iz lastnih doživetij, iz 

vsakdanjih izkušenj. Nekaj učencev je razmišljajo tudi o tem, da so v tovarni stroji, vendar 

morajo tudi te stroje narediti v tovarni.   
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6.8.2.2 Razvoj pojmovne mreže po zaključku pouka z uporabo metode 

ustvarjalnega giba in lutk pri pouku  

 

Po zaključenih nastopih študentk predšolske vzgoje z uporabo metode ustvarjalnega giba 

in lutk pri pouku so učenci narisali še eno risbo in z njimi smo opravili še en razgovor. Iz 

podatkih, pridobljenih s kvalitativno analizo, smo dopolnili pojmovne mreže učencev. 
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I. Učenec, ki je v prvem delu raziskave našel zelo veliko število pojmov 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 5: Pojmovna mreža drugega učenca po zaključku nastopov študentk z uporabo metode ustvarjalnega 

giba in lutk pri pouku 

Legenda: 

 povezave pred obiskom razstave 

                   povezave po obisku razstave 

                   vzročno-posledična zveza 

                   povezave po zaključku poučevanja z ustvarjalnim gibom in lutko 

TOVARNA 

IZDELEK SUROVINA 

STROJ,               

NAPRAVA 

EMBALAŽA 

ZAPOSLENI 

OKOLJE 

TRGOVINA 

NAMEN 

PREVOZ 

POTROŠNJA 

DELO 
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Povezave, ki jih je učenec našel po zaključku nastopov študentk z uporabo metode 

ustvarjalnega giba in lutk pri pouku, so označene z zeleno barvo. Učenec je veliko število 

pojmov in povezav našel že v prvih dveh delih raziskave, vendar mu je uspelo v tretjem 

delu raziskave mrežo še dopolniti. Učenec je našel 49 pojmov, kar pomeni, da je našel en 

pojem manj kot po obisku razstave, in 16 povezav, tri povezave manj kot v drugem delu 

raziskave. Kljub temu pa je uspel najti nove povezave, nove pojme, katere je spoznal pri 

pouku z uporabo ustvarjalnega giba in lutk pri pouku.  

 

Povezava Število povezav 

pred obiskom 

razstave in 

pedagoškim 

delom v Mestnem 

muzeju Ljubljana 

Število povezav 

po obisku 

razstave in 

pedagoškem delu 

v Mestnem 

muzeju 

Ljubljana 

Število 

povezav po 

zaključku 

nastopov 

študentk z 

metodo 

ustvarjalnega 

giba in lutk 

pri pouku 

surovina-izdelek 4 9 6 

izdelek-stroj, naprava 3 1 0 

izdelek-uporaba 1 0 3 

izdelek-prevoz 0 0 1 

stroj, naprava-namen 0 1 0 

izvor-surovina 0 2 0 

trgovina-izdelek 0 1 0 

izdelek-zaposleni 0 0 2 

surovina-izdelek-embalaža 1 0 0 

surovina-izdelek-uporaba 1 1 1 

surovina-izdelek-zaposleni 0 1 0 

surovina-izdelek-stroj, naprava 0 1 0 

surovina-zaposleni-delo 2 0 0 

stroj, naprava-namen-surovina 1 0 1 

stroj, naprava-namen-okolje 1 0 0 

stroj,naprava-izdelek-uporaba  0 1 0 

zaposleni-izdelek-uporabnik 0 1 0 

izvor-surovina-embalaža 1 0 0 

izvor-surovina-izdelek-embalaža 0 0 1 

stroj,naprava-namen-zaposleni-

okolje 
0 0 1 

Skupaj 15 19 16 
Tabela 9: Vrste in število povezav drugega učenca 

Povezave, ki jih je učenec našel po zaključku nastopov študentk, se navezujejo na teme, 

pojme, ki jih je spoznal pri pouku z metodo ustvarjalnega giba in lutk. Na novo je v svojo 

pojmovno mrežo vključil pojem prevoz in ga povezal s pojmom izdelek. Našel je povezavo 

za izdelek-zaposleni, da delavci v tovarni naredijo, izdelajo izdelek. Med seboj je v dveh 

povezavah uspel povezati kar štiri pojme, in sicer izvor-surovina-izdelek-embalaža. 

Povezavo je učenec našel za mleko. Povedal je, da mleko dobimo od krave, v tovarni ga 

zapakirajo v kartonasto embalažo in dobimo mleko v tetrapaku. Druga povezava pa 
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povezuje pojme stroj, naprava-namen-zaposleni-okolje. Učenec je izpostavil visok dimnik 

tovarne, iz katerega se kadi. Delavci v tovarni so pomagali dimnik zgraditi, da je dovolj 

visok in se dim ne kadi na ljudi.  

 

Ob pogledu na celotno pojmovno mrežo učenca, vidimo, da je učenec zelo dobro 

napredoval in je tako po obisku razstave in pedagoškem delu v Mestnem muzeju Ljubljana 

kot po zaključku nastopov študentk predšolske vzgoje z uporabo metode ustvarjalnega giba 

in lutk pri pouku usvojil novo znanje, nove pojme. Učenec je že na začetku, pred obiskom 

razstave, našel veliko število pojmov in povezav, vendar je kljub temu vedno znova usvojil 

nove pojme in nove povezave, ki jih je predstavil s svojimi risbami in razporeditvami 

sličic. Iz zbranih podatkov smo ugotovili, da je učenec pri posamezni risbi in pogovoru 

uporabil pojme, ki jih je na novo spoznal, medtem ko je pojme, ki jih je poznal že od prej, 

uporabil manj pogosto. V razlage je vključil lastna doživetja in elemente, modele iz 

vsakdanjega življenja, kar kaže, da je učenec trenutno na prvi oz. drugi stopnji sistemskega 

mišljenja. Njegovo razmišljanje je omejeno na njegov pogled na svet. Predstavi uporabnost 

izdelkov, kaj z njimi počnemo, npr. »računalnik naredili, da mi pišemo črke« ali »plastiko 

naredili v tovarni, da damo lahko kaj notri«. Celotna pojmovna mreža učenca je prepletena 

in kaže na to, da učenec pojme zna medsebojno povezati in razume povezave med 

posameznimi pojmi. Tako je zanimivo njegovo razmišljanje, kako naredijo vlak: »Vlak so 

naredili v tovarni iz delov, stisnili so kovino in ga v tovarni sestavili iz majhnih in velikih 

delov«. Opiše postopek izdelave vlaka, pri čemer ne gre za antromorfno mišljenje, temveč 

za konkretno praktično mišljenje. Izhaja iz vzorca, ki značilen za delo v tovarnah.  
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II. Učenec, ki je v prvem delu raziskave našel povprečno število pojmov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 6: Pojmovna mreža sedemnajstega učenca po zaključku nastopov študentk z uporabo metode 

ustvarjalnega giba in lutk pri pouku 

Legenda: 

 povezave pred obiskom razstave 

                   povezave po obisku razstave 

                   vzročno-posledična zveza 

                   povezave po zaključku poučevanja z ustvarjalnim gibom in lutko 
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Ob pogledu na pojmovno mrežo sedemnajstega učenca vidimo, da nobena povezava ni 

označena z zeleno barvo, kar pomeni, da učenec po zaključku nastopov študentk z uporabo 

metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku ni našel nobene nove povezave. Učenec je 

našel večje število pojmov, našel jih je 28, medtem ko je povezav našel manj, in sicer  6. 

Za kategorije pojmov, ki so ostale nepovezane z osrednjim pojmom tovarna, učenec ni 

našel nobenega pojma.  

 

Povezava Število povezav 

pred obiskom 

razstave in 

pedagoškim 

delom v Mestnem 

muzeju Ljubljana 

Število povezav 

po obisku 

razstave in 

pedagoškem delu 

v Mestnem 

muzeju 

Ljubljana 

Število 

povezav po 

zaključku 

nastopov 

študentk z 

metodo 

ustvarjalnega 

giba in lutk 

pri pouku 

izdelek-zaposleni 1 0 0 

izdelek-stroj, naprava 1 1 2 

izdelek-embalaža 0 1 0 

izdelek-trgovina 0 1 0 

stroj, naprava-namen 2 1 3 

stroj, naprava-embalaža 1 0 0 

stroj, naprava-zaposleni 1 0 1 

izdelek-stroj, naprava-embalaža 2 0 0 

izdelek-embalaža-prevoz 0 1 0 

izdelek-trgovina-potrošnja 0 1 0 

stroj, naprava-namen-okolje 0 1 0 

Skupaj  8 7 6 
Tabela 10: Vrste in število povezav sedemnajstega učenca 

Učenec je našel povezave za izdelek v povezavi s strojem in stroj v povezavi z namenom 

stroja. Povezav med pojmi ni našel na novo, vendar pa se povezave vsebinsko vseeno 

razlikujejo od predhodnih. Največ pojmov je našel v povezavi s pojmom izdelek. Učenec 

je povezave v zadnjem delu raziskave povezal tudi s pojmi, ki jih je spoznal pri nastopih 

študentk, saj je mednje vključil pojme alarm, časopis, volna, delavci.  

Glede na zbrane podatke in pojmovno mrežo sedemnajstega učenca vidimo, da je učenec 

po obisku razstave in pedagoškem delu v Mestnem muzeju Ljubljana našel nove pojme in 

povezave, medtem ko po zaključku pouka študentk ni bilo tako vidnega napredka. Učenec 

je spoznal nove pojme in jih nekaj vključil v svojo risbo in razvrstitve sličic, vendar pa je 

večino pojmov, ki jih je učenec povedal v zadnjem delu raziskave samo ponovil od prej. In 

tudi povezave se le ponovijo. Njegovo mišljenje je ostalo na prvi stopnji, in sicer na stopnji 

antromorfnega mišljenja, saj je učenec pri razlagah izhajal iz lastnih izkušenj. Zanimivo je 

njegovo razmišljanje, da mora imeti tovarna alarm, če kdo pride v tovarno, čeprav mu ni 

dovoljeno. V tej trditvi se kaže učenčevo antromorfno mišljenje, osredotočenost na človeka 

in njegovo doživljanje sveta.  
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III. Učenec, ki v prvem delu raziskave ni vedel, kaj pomeni osrednji pojem 

tovarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 7:  Pojmovna mreža dvanajstega učenca po zaključku nastopov študentk z uporabo metode 

ustvarjalnega giba in lutk pri pouku 

Legenda: 

 povezave pred obiskom razstave 

                   povezave po obisku razstave 

                   vzročno-posledična zveza 

                   povezave po zaključku poučevanja z ustvarjalnim gibom in lutko 
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Učenec na začetku ni poznal pojma tovarna, z obiskom razstave in pedagoškim delom v 

Mestnem muzeju Ljubljana ter nastopi študentk z uporabo metode ustvarjalnega giba in 

lutk pri pouku pa je usvojil novo znanje in uspel razviti pojmovno mrežo o pojmu tovarna. 

Iz pojmovne mreže vidimo, da je učenec v zadnjem delu raziskave našel nove povezave in 

nove pojme. Našel je 21 pojmov, 5 povezav in 1 večdelno povezavo, kar zanj predstavlja 

velik dosežek in napredek. Pojme, ki je našel, je najpogosteje povezal s pojmoma izdelek 

in surovina. Uporabil je pojme časopis, volna, škatle, katere je spoznal na nastopih 

študentk z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku. 

 

Povezava Število povezav 

pred obiskom 

razstave in 

pedagoškim 

delom v Mestnem 

muzeju Ljubljana 

Število povezav 

po obisku 

razstave in 

pedagoškem delu 

v Mestnem 

muzeju 

Ljubljana 

Število 

povezav po 

zaključku 

nastopov 

študentk z 

metodo 

ustvarjalnega 

giba in lutk 

pri pouku 

izdelek-surovina 0 1 3 

izdelek-uporaba 0 0 1 

stroj, naprava-namen-okolje 0 0 1 

Skupaj  0 1 5 
Tabela 11: Vrste in število povezav dvanajstega učenca 

Učenec je od prvega do tretjega dela raziskave napredoval in poleg večjega števila pojmov 

našel tudi nekaj povezav. Poleg povezave izdelek-surovina, ki jo je učenec našel že po 

obisku razstave in pedagoškem delu v Mestnem muzeju Ljubljana, je našel še povezavo za 

izdelek-uporaba in stroj, naprava-namen-okolje, ki je tudi večdelna povezava.  

 

Končna pojmovna mreža učenca povezuje štiri kategorije pojmov z osrednjim pojmom 

tovarna in kaže učenčev napredek. Učenec je znanje pridobil na ogledu razstave in 

pedagoškem delu ter pri pouku z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku. S 

pomočjo pridobljenega znanja je oblikoval svojo pojmovno mrežo in znal razložiti pojme 

ter povezave, ki jih je uporabil. Na začetku ni bilo mogoče opredeliti stopnje učenčevega 

razmišljanja, na koncu pa se je pokazalo, da učenec v svoje razlage in utemeljitve vključuje 

lastna doživetja in čustva. Opredelil je pojme, kot so pliško, hlače, majica, okraski, ki jih je 

povezal z uporabo v svojem življenju. Glede na učenčeve trditve lahko rečemo, da je 

učenec na prvi stopnji razvoja sistemskega mišljenja.  

 

V primerjavi vseh treh pojmovnih mrež učencev ugotovimo, da je bilo učenje z metodo 

ustvarjalnega giba in lutk pri pouku učinkovito in ustrezno za učence. Vsi učenci so 

usvojili znanje, se pa med učenci pojavljajo razlike. Nekateri učenci so znanje usvojili 

hitreje in so usvojili več pojmov, povezav in tudi sami uspeli določene pojme povezati, 

medtem ko so drugi usvojili manj pojmov in povezav.  

 

Pri tem se je pokazala tudi razlika v začetnem znanju učencev. Vsi učenci so napredovali v 

razvoju pojmovne mreže, vendar je najhitreje napredoval učenec,  ki je imel na začetku 
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veliko število pojmov in povezav. Najpočasneje pa je napredoval učenec, ki na začetku ni 

poznal osrednjega pojma tovarna. Pojmovna mreža se je razvila v povezavi s temami, ki so 

jih učenci spoznali, z ogledom razstave in pedagoškim delom ter temami nastopov 

študentk z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku. Prepletenost pojmovne 

mreže pa je odvisna od posameznega učenca in njegovega usvojenega znanja. 

 

6.8.3 TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Podatki, pridobljeni z analizo risb učencev in kvalitativno obdelavo avdio posnetkov, so 

nam  dali odgovor na vprašanje: Ali in v kolikšni meri bodo učenci napredovali v razvoju 

celostnega, sistemskega mišljenja? 

Za vsakega posameznega učenca smo v sklopu prvega in drugega raziskovalnega vprašanja 

oblikovali pojmovno mrežo, kjer je predstavljen učenčev napredek v poznavanju pojmov v 

povezavi z osrednjim pojmom tovarna, in povezave, ki jih je učenec našel in znal razložiti. 

Medsebojno povezovanje pojmov in povezave med pojmi so značilne tako za celostno kot 

za sistemsko mišljenje.  

Obe vrsti mišljenja predstavljata višji obliki mišljenja, kjer so živčne povezave mrežasto 

prepletene in sodelujeta obe polovici možganov. Pri celostnem mišljenju sodeluje celotna 

osebnost, pojave in dogajanje posameznik vidi kot celoto in vidi povezave med 

posameznimi deli, mišljenje pa je samostojno, drzno, izvirno, polno prispodob (Pečjak in 

Štrukelj, 2013). S podobnimi značilnostmi bi lahko opisali tudi sistemsko mišljenje. 

Slednje v ospredje postavlja sistem, obravnavo dinamičnega sistema. Glavna značilnost 

sistemskega mišljenja je povezanost med elementi sistema, kar pomeni, da so ključnega 

pomena elementi v sistemu in povezave med elementi ter namen povezav (Inštituta za 

razvoj človeških virov, b. d.). Razvoj sistemskega mišljenja poteka postopoma in ga lahko 

razdelimo na 5 stopenj (Hokayem in Gotwals, 2016). Na prvi stopnji razvoja mišljenja, 

kjer je trenutno večina učencev prvega razreda, gre za antromorfno mišljenje, za katero je 

značilno vključevanje čustev in lastnih doživetij, zato je po svojih lastnostih zelo podobno 

celostnemu mišljenju.  

Če pogledamo opredelitvi mišljenja, ugotovimo, da sta si zelo podobni in imata skupne 

točke, elemente. Glede na pridobljene rezultate zato težko ločimo, ali so učenci bolj 

napredovali v razvoju celostnega ali sistemskega mišljenja.  
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Graf 3: Povprečno število pojmov in povezav v prvem, drugem in tretjem delu raziskave 

Predstavljeni podatki nam kažejo, da so učenci od prvega do zadnjega dela raziskave 

postopno napredovali. T-test za parne primerjave je pokazal, da so razlike v številu pojmov 

in številu povezav pred obiskom razstave v muzeju in po zaključku nastopov študentk z 

uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku statistično pomembne (t1 = -3,307; g1 

= 25; α = 0,003; t2 = -2,341; g2 = 25; α = 0,0028). Vrednost Wilcoxon testa med številom 

večdelnih povezav pred obiskom razstave v muzeju in po zaključku pouka z uporabo 

metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku ni statistično pomembna (Z = -1,832; α = 

0,067). Za vzorec lahko trdimo, da so učenci po zaključku pouka (M = 1,6) našli več 

večdelnih povezav kot pred obiskom razstave (M = 1,2).  

 

Pred obiskom razstave in pedagoškim delom v Mestnem muzeju Ljubljana so učenci v 

povprečju našli 16,8 pojma, medtem ko so po zaključku nastopov študentk z uporabo 

ustvarjalnega giba in lutk pri pouku našli kar 32,4 pojma. To pomeni, da so ob zaključku, v 

zadnjem delu raziskave v povprečju našli še enkrat več pojmov kot na začetku.  

 

Število povezav, ki so jih učenci našli na začetku, je bilo v povprečju 5,3 povezave, po 

zaključku nastopov študentk pa so učenci v povprečju našli 9,0 pojmov. Podobno kot pri 

številu pojmov so učenci na koncu število povezav skoraj podvojili. Učenci so tako v 

številu pojmov kot številu povezav napredovali postopoma, in sicer po obisku razstave in 

pedagoškem delu v Mestnem muzeju Ljubljana ter po zaključku nastopov študentk z 

uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku. Razlika v začetnem in končnem 

znanju učencev je pozitivna.  

 

Vsi učenci so tekom raziskave našli več povezav in pojmov, kot so jih našli pred obiskom 

razstave in pedagoškim delom v muzeju, kar pomeni, da so vsi učenci napredovali v 

razvoju sistemskega mišljenja. Pojme so uspeli medsebojno povezati in povezave smiselno 

utemeljiti, kar pomeni, da se pojma niso samo naučili, ampak so razumeli njegov pomen in 

ga dojeli kot del sistema, v odvisnosti z ostalimi pojmi. Nekateri učenci so uspeli najti tudi 

veliko število večdelnih povezav, se pravi, da so medsebojno povezali tri ali več pojme. V 
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razvoju sistemskega mišljenja so učenci različno napredovali, nekateri boljše kot drugi in 

od tega je bilo odvisno tudi število pojmov, povezav, ki so jih učenci našli. Glede na 

opredeljene stopnje sistemskega mišljenja (Hokayem in Gotwals, 2016) je bila večina 

učencev na začetku na prvi stopnji razvoja mišljenja. Skozi celotno raziskavo so nekateri 

učenci prehajali tudi na drugo stopnjo, t. i. konkretno praktično mišljenje. Pri tem pa ne 

moremo govoriti samo o eni stopnji, saj so prav vsi učenci prehajali med prvo in drugo 

stopnjo. Mišljenje na prvi stopnji se navezuje na doživetja, čustva in večina učencev je pri 

svojih razlagah izhajala ravno iz lastnih doživetij, čustev, ki so jih doživeli pri pouku, ob 

učenju v muzeju. Nekateri učenci so tako na začetku kot tudi na koncu pri svojih razlagah 

izhajali iz konkretnih praktičnih izkušenj, npr. razmišljanje učenca, da je krava tovarna. 

Vsi učenci so našli vsaj eno večdelno povezavo, posebej pa je izstopal četrti učenec, ki je 

našel največje število večdelnih povezav, in sicer je v tretjem delu, po zaključku nastopov 

študentk z metodo ustvarjalnega giba in lutk pri pouku, našel kar 10 večdelnih povezav. 

Njegove povezave so bile različne in so povezovale sledeče pojme: izdelek-uporaba-

uporabnik; izdelek-uporaba-zaposleni; embalaža-prevoz-trgovina; trgovina-izdelek-

potrošnja; surovina-izdelek-uporaba. V povprečju so učenci našli največ povezav s 

pojmom izdelek ali surovina, kar vidimo tudi iz pojmovnih mrež učencev. Pojmovne 

mreže za vsakega posameznega učenca se nahajajo v 9. poglavju Priloge.  

 

Učenci so napredovali v svojem znanju, saj so usvojili nove pojme, hkrati pa so 

napredovali tudi v razvoju sistemskega mišljenja, kar se vidi iz povezav med kategorijami 

pojmov. Povezave, ki so jih učenci povedali, so bile smiselne, včasih celo zunaj okvirjev in 

so učenci stvari dojeli širše, kar kaže na razvoj celostnega mišljenja.  

 

Glede na zbrane podatke težko ločimo sistemsko in celostno mišljenje, saj se na določenih 

točkah medsebojno prekrivata, lahko pa rečemo, da so učenci napredovali tako v celostnem 

kot sistemskem mišljenju. Da so učenci napredovali v razvoju celostnega mišljenja, vidimo 

iz njihovih razmišljanj in stališč, ki smo jih pridobili s kvalitativno analizo. Za celostno 

mišljenje je namreč značilno mišljenje, ki je samostojno, prodorno, izvirno. S takšnim 

mišljenjem je izstopal drugi učenec, ki je svoje ideje povezal tudi s čustvi, in sicer, da so 

»delavci  pridni in  delajo igrače za nas«. Samostojno in izvirno je opredelil tudi tovarniški 

dimnik kot »zelo visok, zato da ni slab zrak, delavci v tovarni so ga pomagali narediti in 

poskrbeli, da je dovolj visok in dim ne pride do nas«. Drugačno je tudi razmišljanje učenca, 

ki je definiral stol kot »izdelek v tovarni, da se lahko nanj usedejo tisti, ki so že utrujeni«. 

Glede na odgovore učencev ugotovimo, da so nekateri bolj napredovali v razvoju 

celostnega mišljenja kot drugi. Učenci so razmišljali o tovarnah, o pojmih, ki jih 

povezujemo s pojmom tovarne, in na ta način razvijali celostno mišljenje. Nekateri učenci 

so do določenih povezav prišli sami, kot na primer do povezave, da so vlak naredili v 

tovarni za prevoz izdelkov, blaga. Pogosto so učenci samostojno definirali povezave 

izdelka z uporabo ali uporabnikom, npr. »posodo naredijo v tovarni, vanjo dajo mleko ali 

kaj drugega«. Na drugi strani pa so učenci, ki so našli le povezave, ki so jih spoznali tekom 

pouka ali obiska razstave. Tako so se pogosto pojavile povezave bombaž, iz katerega 

izdelajo majico, srajco; tipkalni stroj za tipkanje, da lahko nanj kaj napišemo. Po zaključku 

pouka z ustvarjalnim gibom in lutkami pa se je nekajkrat pojavila povezava od izdelave 
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izdelka do izdelka na polici v trgovini. V povezavah se kaže največja razlika med učenci. 

V razvoju celostnega mišljenja so bolj napredovali učenci, ki so razmišljali zunaj znanja, ki 

so ga spoznali pri pouku, in poiskali svoje lastne, izvirne ideje. Že v prvem delu raziskave, 

še pred obiskom razstave, je po svojem razmišljanju izstopal učenec, ki je narisal kravo in 

jo poimenoval »Tovarna mleka«. Učenec je s svojim razmišljanjem, z lastnim sklepanjem 

prišel do tega, da nam krava da mleko, ga proizvede tako, kot izdelek naredijo v tovarni.  

 

Večina učencev je svoje lastne ideje, zamisli vključevala šele po zaključku nastopov 

študentk z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku. Najpogosteje so se zamisli 

navezovale na pojem izdelek in stroj, naprava. Učenci so predstavili celotno pot izdelka, od 

začetka izdelave do trgovine. Celoten proces so sicer spoznali tekom poučevanja študentk 

z uporabo metode ustvarjalnega giba, vendar so nekateri učenci uspeli postopek dopolniti, 

si zamisliti določen izdelek, npr. čokolada, igrača, voda, in njegov postopek izdelave.  

 

Razlike med učenci so bile na začetku in na koncu, vendar lahko rečemo, da so vsi učenci 

napredovali v razvoju tako sistemskega kot celostnega mišljenja, sorazmerno s svojim 

znanjem in sposobnostmi. Na koncu raziskave ni bilo enega učenca, ki ne bi uspel 

oblikovati svoje pojmovne mreže in povezav smiselno utemeljiti. Večina učencev je že na 

začetku poznala osrednji pojem tovarna, a so z ogledom razstave in pedagoškim delom v 

Mestnem muzeju Ljubljana svoje znanje dopolnili in se veliko naučili, izvedeli nove stvari 

v povezavi s tovarno, svoje znanje pa so nato še nadgradili z nastopi študentk predšolske 

vzgoje z uporabo metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku. 
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7 SKLEP 

 

Človek je inteligentno bitje, ki lahko razmišlja in oblikuje lastne zamisli. Misliti ne pomeni 

le predelovati starih zamisli, idej drugih, temveč oblikovati nove, lastne ideje. In današnja 

družba, naš svet potrebuje ljudi, ki znajo misliti, znajo najti nove, inovativne ideje. Naloga 

oblikovanja ljudi pa še vedno ostaja v rokah šole, ki se glede na spremembe v družbi 

spreminja prepočasi. 

  

Ena izmed možnosti šole za kvalitetnejše in dolgotrajnejše znanje so medpredmetne 

povezave. Pouk z vključevanjem medpredmetnega povezovanja postane za učence bolj 

zanimiv, hkrati pa discipline medsebojno povezujemo in na svet gledamo kot celoto, ne 

ločeno na posamezne discipline. Načrtovanje medpredmetnih povezav od učitelja zahteva 

natančno načrtovanje ciljev in samega poteka pouka ter izbiro ustreznih metod za 

doseganje zastavljenih ciljev. V učnem načrtu za spoznavanje okolje je medpredmetno 

povezovanje posebej izpostavljeno in med cilji medpredmetnega povezovanja izpostavlja 

cilj za razvoj celostnega mišljenja.  

 

Šola še vedno daje premajhen poudarek razvoju višjih oblik mišljenja, med katere spadata 

tako celostno kot sistemsko mišljenje. Za obe vrsti mišljenja je glavna značilnost ta, da 

povezuje istočasno delovanje leve in desne možganske polovice. Celostno mišljenje 

vključuje celostno osebnost in nam daje zmožnost vživljanja v druge, široko obzorje, 

zmožnost izvirnega, prodornega mišljenja (Pečjak in Štrukelj, 2013). Sistemsko mišljenje 

pa nam pomaga razumeti različne sisteme, ki jih najdemo v našem svetu. Vsak sistem ima 

določene značilnosti, sistem pa sestavljajo trije osnovni gradniki: elementi, povezave in 

namen povezav (Inštitut za razvoj človeških virov, b. d.). Tako celostno kot sistemsko 

mišljenje sta zelo pomembna za bodočo družbo, saj omogočata razvoj idej, ki so drugačne, 

inovativne, zunaj okvirjev. Obe obliki mišljenja lahko razvijamo že od prvega razreda 

dalje, pri čemer pa moramo izbrati ustrezno metodo.  

 

Za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, še posebej za učence prvega razreda, 

so zelo primerne metode, ki omogočajo aktivno, celostno učenje. Učenci se najbolje in 

najhitreje učijo iz lastnih izkušenj, z vključevanjem svojega lastnega dela in s celostnim 

pogledom na svet. Med celostne metode poučevanja spada metoda ustvarjalnega giba, kjer 

učenci s pomočjo giba spoznavajo učne vsebine in razvijajo mišljenje. Slednjega pa lahko 

razvijajo tudi z metodo lutk pri pouku ali učenjem v muzeju.  

 

V magistrskem delu smo raziskovali razvoj celostnega in sistemskega mišljenja pri učencih 

v prvem razredu osnovne šole. Zanimalo nas je, ali in kako bodo učenci oblikovali 

pojmovno mrežo za osrednji pojem tovarna po ogledu razstave in pedagoškem delu v 

Mestnem muzeju Ljubljana ter po koncu nastopov študentk predšolske vzgoje z uporabo 

metode ustvarjalnega giba in lutk pri pouku ter ali in kako lahko pri učencih razvijamo 

celostno in sistemsko mišljenje. Rezultati raziskave so pokazali, da pri učencih z 

uporabljenimi metodami dela lahko razvijamo tako celostno kot sistemsko mišljenje.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Jurca, magistrsko delo 
 

80 
 

Uporabljene metode so učinkovite in primerne za učence v prvem razredu osnovne šole. 

Učenci so z  ogledom razstave in pedagoškim delom pridobili znanje, ki so ga kasneje 

lahko uporabili in ga znali povezati s predhodnim znanjem. Iz muzeja so si učenci najbolje 

zapomnili stvari, ki so jih lahko sami preizkusili, jih sami spoznali z lastnimi čutili. 

Učinkoviti in za učence primerni sta bili tudi metoda ustvarjalnega giba in lutke pri pouku. 

Učenci so bili aktivno vključeni v pouk, teme so spoznavali s pomočjo lastnih čutil, 

gibanja in s svojim delom, zato so si stvari hitro in bolje zapomnili.  

 

Glede na zbrane podatke so učenci po ogledu razstave in pedagoškem delu v Mestnem 

muzeju napredovali in našli večje število pojmov in povezav kot pred tem. Med učenci so 

bile razlike, vendar so vsi napredovali, nekateri bolj, nekateri manj. Napredek v mišljenju 

učencev pa se je pokazal tudi po koncu nastopov študentk z uporabo metode ustvarjalnega 

giba in lutk pri pouku. Učenci so napredovali v razvoju mišljenja, vendar glede na podobne 

značilnosti obeh mišljenj težko točno določimo, katero vrsto mišljenja so učenci bolj 

razvili. Če se osredinimo na povezave med kategorijami pojmov, lahko rečemo, da so 

učenci napredovali v sistemskem mišljenju, saj so posamezne kategorije pojmov 

povezovali med seboj, utemeljevali pomen povezav. Istočasno pa so napredovali tudi v 

celostnem mišljenju, saj so morali razmišljati zunaj svojih okvirjev, poskušali so najti nove 

pojme in nove povezave. Razmišljali so o vplivu na druge ljudi, kako tovarne vplivajo na 

okolje in različne elemente v povezavi z osrednjim pojmom tovarna povezovali v celoto. 

Pojmovne mreže kažejo razvoj mišljenja učencev in hkrati kažejo, da so bile uporabljene 

metode učinkovite in primerne za učence. 

 

Nadaljnje raziskave s področja razvoja mišljenja pri učencih bi lahko temeljile na 

primerjavi učinkovitosti metod, ki so bile uporabljene sedaj, in na frontalni obliki dela. Z 

raziskavo smo ugotovili učinkovitost uporabljenih metod za razvoj mišljenja, vprašanje pa 

je, ali in kako bi se razvilo celostno in sistemsko mišljenje s frontalno obliko dela. 

Raziskavo bi bilo potrebno izpeljati eksperimentalno, v dveh oddelkih, ki bi istočasno 

obravnavala enako temo, s popolnoma enako vsebino, drugačna bi bila le metoda dela. 

Tako bi še natančneje ugotovili prednosti metod in njihovo učinkovitost. 

 

Drugo možno izhodišče za nadaljnje raziskave bi bilo vertikalno sledenje v oblikovanju 

pojmovnih mrež na isto temo za učence. Podatke smo zbrali v časovnem okvirju treh 

mesecev in za vsakega učenca oblikovali pojmovno mrežo. Le-te bi lahko oblikovali konec 

vsakega šolskega leta do zaključka osnovne šole.  
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9 PRILOGE 

 

9.1 PRILOGA 1: Tabele kodiranja za učence 

 

1. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi Kategorije 

1.To so božični okraski, ki 

jih naredijo v tovarni. Tukaj 

so škarje, barvica, šilček, kar 

tudi naredijo v tovarni. In 

balon, ki ga naredijo v 

tovarni.  

 

Na sliki je mlin na vodi. 

Narejen je iz lesa, v tovarni. 

To je blago, ki je sešito v 

tovarni.  Iz bombaža v 

tovarni naredijo majico. 

Pisalni stroj uporabljajo v 

tovarni, da nanj pišejo. 

Tekoči trak imajo v tovarni, 

da nanj naložijo težke stvari, 

da se po njem peljejo, za 

nalaganje v škatle.  Vlak 

odpelje,  npr. mize iz 

tovarne. Volno v tovarni 

uporabljajo za pletenje. 

Voziček naredijo v tovarni 

iz kovine. Po reki lahko z 

ladjo peljejo izdelke 

drugam. V tovarni naredijo 

plišaste igrače za otroke. 

Delavci izdelujejo različne 

stvari. Časopis naredijo v 

tovarni, da lahko beremo. Iz 

tovarne se para kadi skozi 

dimnik.  

božični okraski 

 

škarje, barvica, šilček 

balon 

 

 

 

mlin na vodi-les 

blago 

 

bombaž-majica 

 

pisalni stroj-za pisanje 

 

tekoči trak-stvari-škatle 

 

 

vlak- mize 

 

volna 

 

voziček- kovina 

 

reka-ladja- izdelki 

plišaste igrače-otroci 

delavci-stvari 

 

časopis-branje 

 

dimnik-para 

 

izdelek 

 

izdelek 

izdelek 

 

 

 

izdelek-surovina 

izdelek 

 

surovina-izdelek 

 

naprava, stroj-namen 

 

stroj, naprava-izdelek-

embalaža 

 

prevoz-izdelek 

 

surovina 

 

izdelek-surovina 

 

okolje-prevoz-izdelek 

izdelek-uporabnik 

zaposleni-izdelek 

 

izdelek-uporaba 

 

naprava-namen 

2. Tukaj so vrata in postelja 

iz lesa, narejeno v tovarni. 

Pliška so naredili iz volne. 

Avtobus so naredili v 

tovarni za prevoz ljudi. 

Tukaj je lizika, ki so jo 

naredili za sladkanje otrok. 

V tovarni so tudi naredili 

čistilno napravo, da čisti 

vrata, postelja-les 

 

pliško-volna 

avtobus- prevoz ljudi 

 

lizika-otroci 

 

čistilna naprava-zrak in voda 

 

izdelek-surovina 

 

izdelek-surovina 

izdelek-uporaba 

 

izdelek-uporabnik 

 

izdelek-uporaba-okolje 
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vodo in zrak. V tovarni 

naredijo tudi vetrnice, ki so 

lahke, da se vrtijo.  

 

To je tetrapak, vanj natočijo 

sok, mleko in ga peljejo po 

tekočem traku. Iz bombaža, 

volne, naredijo igračo, 

medvedka, pliška.  To je 

škatla, jo zalepijo, da ne 

padejo stvari iz tovarne ven. 

Posoda je narejena v tovarni 

za shranjevanje stvari.  Ta 

trak je za hitrejši prevoz 

vode. Na vodi je čistilna 

naprava, ki očisti vodo, ki 

priteče iz tovarne. V tovarni 

delavci delajo rezervne dele 

za avtobus. V tovarni so 

naredili police za trgovino.  

Tipkovnico so naredili v 

tovarni. Hišo in mlin so 

naredili iz lesa, v tovarni. 

vetrnica 

 

 

tetrapak-sok, mleko-tekoči 

trak 

bombaž, volna-medvedek, 

pliško 

 

škatla-stvari 

 

posoda-shranjevanje stvari 

 

trak-prevoz vode 

 

voda- čistilna naprava 

 

delavci-rezervni deli za 

avtobus 

police za trgovino 

tipkovnica  

hiša in mlin-les 

izdelek 

 

 

izdelek-uporaba-naprava, 

stroj 

surovina-izdelek 

 

 

embalaža-izdelek 

 

izdelek-uporaba 

 

stroj, naprava-namen 

 

okolje-naprava, stroj 

 

zaposleni-izdelek 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek-surovina 

 

 

3. To je stroj na paro s 

katerim delamo, v njem 

lahko kaj stopijo. To je 

alarm, če je kaj narobe v 

tovarni, začne utripati lučka. 

Tukaj je luč, da je v tovarni 

svetlo in lahko delajo. Trak 

za prevažanje težkih stvari, 

na koncu traku se stvari 

zapakirajo v škatlo in jih 

odpelje tovornjak.  

 

Škatle so iz papirja in so jih 

naredili v tovarni papirja. 

Čokolado so naredili v 

tovarni čokolade iz 

kakavovih semen. Na traku 

so flaše iz plastike, ki so jih 

naredili v tovarni. To je 

kovina, vlak iz kovine, ga 

naredili, da nekaj prevaža. V 

tovarni so naredili palčke za 

volno. To je naprava, da 

računalnik ve, katero tipko 

pritisniti. Naredili so jo v 

tovarni. Žita v vrečki so 

naredili v tovarni. To so 

stroj na paro-delo, za 

topljenje 

 

alarm-nekaj narobe 

 

luč-svetloba 

 

trak-prevoz težkih stvari- 

 

škatla-tovornjak 

 

 

škatle-papir 

 

čokolada-kakavova semena 

 

tekoči trak-flaše iz plastike 

 

kovina-vlak-prevoz 

 

 

palčke za volno 

 

naprava za pisanje črk 

 

žita v vrečki 

 

naprava, stroj-namen 

 

 

naprava, stroj-namen 

 

naprava, stroj-namen 

 

stroj, naprava-namen- 

 

embalaža-prevoz 

 

 

izdelek-surovina 

 

izdelek-surovina 

 

naprava-izdelek 

 

surovina-izdelek-uporaba 

 

 

izdelek 

 

izdelek 

 

izdelek 
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delavci, imajo čelade in 

delajo v tovarni. Tetrapak je 

iz kartona, papirja, narejen v 

tovarni.  V tovarni 

predelujejo stvari, stare 

stvari v nove. Iz lesa naredili 

vlakec. Dimnik, se iz njega 

kadi, da ne onesnažuje. To 

je bombaž, iz njega naredijo 

majico. Iz sončnic naredijo 

semena, za jest. Drevesa 

požagajo, da dobijo les za v 

tovarno. Iz kovine so v 

tovarni naredili lonček, iz 

kovine in plastike pa 

voziček za trgovino. Iz lesa 

so naredili police, ki so v 

trgovini.  

delavci-čelade 

tetrapak-karton, papir 

 

 

predelava stvari 

les-vlakec 

dimnik-se kadi-

onesnaževanje 

bombaž-majica 

sončnice-semena-hrana 

drevesa-les 

 

kovina-lonček  

 

kovina in plastika-voziček 

za trgovino 

les-police za trgovino 

 

zaposleni-oprema 

izdelek-surovina 

 

 

surovina-izdelek 

surovina-izdelek 

naprava, stroj-namen-okolje 

 

surovina-izdelek 

surovina-izdelek-uporaba 

okolje-surovina 

 

surovina-izdelek 

 

surovina-izdelek 

 

surovina-izdelek 

 

 

2. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.Narisala sem čevlje, uro, 

list, knjigo. To so izdelki, ki 

so jih izdelali s pomočjo 

strojev v tovarni.  

V tovarni natisnejo časopis s 

pomočjo tiskalnika, ki ima 

tipke s črkami. Karton je 

embalaža, iz lesa naredijo v 

tovarni. V tovarni naredijo 

volno. Iz plastike naredijo 

čelade za delavce. Črke so 

naredili v tovarni s tiskalnim 

strojem. Vlak so naredili v 

tovarni. Plastiko v tovarni 

predelajo v lončke za pitje. 

Trak premika hrano po 

tovarni, da jo lahko 

predelajo. Tukaj delavci 

delajo v uri. Pšenico v 

tovarni predelajo v seme. 

Obleke sešijejo iz blaga  v 

tovarni iz blaga. V vozičku 

je hrana iz tovarne, da bomo 

jedli.  

 

To je mehek česen, ki ga v 

čevlji, ura, list, knjiga-stroj, 

naprava 

 

 

časopis-tiskalnik 

 

karton-embalaža-les 

 

volna 

plastika-delavci-čelade 

črke-tiskalni stroj 

 

vlak 

plastika-lončki za pitje 

 

trak-hrana-za predelava 

 

delavci 

pšenica-seme 

 

obleke-blago 

 

voziček-hrana-za jesti 

 

 

 

izdelki-stroj, naprava 

 

 

 

izdelek-stroj, naprava 

 

surovina-izdelek-embalaža 

 

izdelek 

surovina-zaposleni-delo 

izdelek-stroj, naprava 

 

izdelek 

surovina-izdelek-uporaba 

 

stroj, naprava- namen-

surovina 

zaposleni 

surovina-izdelek 

 

izdelek-surovina 

 

izdelek-uporaba 
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tovarni predelajo, za obleke. 

Hišo na vodi naredi arhitekt. 

Iz sončnic v tovarni naredijo 

mleko, seme. Mleko pride 

od krave, v tovarni pa ga 

dajo v embalažo. Čokolado 

izdelajo v tovarni. Trgovino 

nariše arhitekt, gradbeniki 

pa jo postavijo. Dimnik, ki 

odnaša nevarne snovi iz 

tovarne. Lončke iz gline v 

tovarni delavci oblikujejo z 

rokami. Igrače izdelajo iz 

blaga v tovarni igrač. 

Vidimo tovarno, iz nje se 

kadi.  

obleke 

 

sončnice-mleko, seme 

mleko-krava-embalaža 

 

čokolada 

 

 

dimnik-nevarne snovi 

 

delavec-lonček- glina 

 

igrače-blago 

 

tovarna-se kadi 

izdelek 

 

surovina-izdelek 

surovina-izvor-embalaža 

 

izdelek 

 

 

stroj, naprava-namen-okolje 

 

zaposleni-surovina-delo 

 

izdelek-surovina 

 

okolje 

 

2.To je kladivo iz kamna, ga 

naredili v tovarni. Uro so 

naredili v tovarni iz blaga in 

stekla. V tovarni so naredili 

zapestnico, vlak, iz stekla so 

naredili okno. V tovarni 

blaga so naredili obleko.  

 

S tiskalnikom so naredili 

časopis, so kaj napisali. 

Karton so v tovarni naredili 

iz lesa. V uri delajo pridni 

delavci, ki naredijo igrače za 

novo leto, za nas. Na sliki je 

tovarna, hiše pa so naredili 

iz opek in ploščic, ki jih 

naredili v tovarni, iz dveh 

stolpov tovarne se kadi 

nevaren plin. Vlak so v 

tovarni naredili delavci, je iz 

kovine. Česen, to je mehek 

česen, ga naredijo v tovarni. 

Sončnice zrasejo iz semena, 

v tovarni jih vsak dan 

zalivajo, da zrastejo. Blago 

v tovarni naredijo iz volne, 

naredijo igrače. Mleko se je 

predelalo iz krave, kmet 

vzame mleko in ga da v 

tovarno. Voda, mleko na 

traku v tovarni. Čokolada je 

iz mleka, naredijo jo v 

tovarni. Kovina je snov iz 

katere je tudi vlak, so jo 

kamen-kladivo 

ura-blago in steklo 

 

 

zapestnica, vlak 

okno-steklo 

blago-obleka 

 

tiskalnik-časopis-za pisanje 

 

karton-les 

 

delavci-igrače-za otroke 

 

hiša-opeke, ploščice 

 

 

stolp-nevaren plin 

vlak-delavci-kovina 

 

 

 

sončnice-iz semena 

 

blago-volna-igrače 

 

mleko-krava 

 

 

voda, mleko- trak 

čokolada-mleko 

 

kovina-vlak, posode-stroj 

 

surovina-izdelek 

izdelek-surovina 

 

 

izdelek 

izdelek-surovina 

surovina-izdelek 

 

stroj, naprava-izdelek-

uporaba 

izdelek-surovina 

 

zaposleni-izdelek-uporabnik 

 

izdelek-surovina 

 

 

naprava, stroj-namen 

izdelek-zaposleni-surovina 

 

 

 

izvor-surovina 

 

izdelek-surovina-uporaba 

 

surovina-izvor 

 

 

izdelek-stroj, naprava 

izdelek-surovina 

 

surovina-izdelek-stroj, 

naprava 
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predelali, stisnili s stroji, da 

nastanejo posode. Črke so 

izdelali iz vode in barv v 

tovarni. V tovarni so iz gline 

naredili posode. V trgovini 

prodajajo kakav, ki pride iz 

tovarne.  

 

 

črke-voda, barve 

 

glina-posoda 

trgovina-kakav 

 

izdelek-surovine 

 

surovina-izdelek 

trgovina-izdelek 

2.Narisala sem tovarno 

blaga, delajo blago; tovarno 

stekla, kjer delajo steklo. To 

je delo v tovarni, voda teče 

in medvedki, oglje iz 

tovarne , ki ga pelje vlak. V 

teh tovarnah delajo dan in 

noč, cele dni.  

 

Steklenica, steklene izdelke 

naredijo v tovarni. V 

tetrapaku mleko, ki se 

naredilo iz krave, potem so 

ga dali v kartonasto 

embalažo za mleko in sir so 

naredili iz mleka, bel namaz 

iz mleka, kašo so naredili iz 

mleka. Večji, manjši lonci iz 

stisnjene plastike, naredili v 

tovarni. Ura, v njej delajo 

palčki. Trak je iz kovine, da 

v tovarni prevaža mleko ali 

druge stvari. Delavci delajo 

avtomobile, ovitke, druge 

stvari. Tovarna ima visok 

dimnik, zato da ni slab zrak, 

delavci v tovarni so ga 

pomagali narediti in 

poskrbeli, da je dovolj visok 

in dim ne pride do nas. V 

tovarni so naredili okvir, 

notri plastika, da lahko 

damo kaj notri. Stisnjena 

kovina, da lahko spravimo 

kaj notri, naredili v tovarni. 

Računalnik so naredili, da 

lahko mi pišemo črke. Vlak 

so naredili v tovarni iz 

delov, stisnili so kovino in 

ga v tovarni sestavili iz 

majhnih in velikih delov. 

Plastiko naredijo iz dreves, 

blago 

steklo 

delo  v tovarni-voda, 

medvedki 

 

vlak-pelje oglje 

 

 

 

steklenica, stekleni izdelki 

 

mleko v tetrapaku-krava-

kartonasta embalaža 

 

sir-mleko 

bel namaz-mleko 

kaša-mleko 

večji, manjši lonci-plastika 

 

palčki 

trak-kovina- prevoz mleka, 

drugih stvari 

delavci-avtomobili, ovitki, 

stvari 

 

visok dimnik-ni slab zrak-

delavci-onesnaževanje 

 

 

 

okvir-plastika-za položiti kaj 

notri 

kovina-za shranjevanje 

 

 

računalnik-pisanje črk 

vlak-majhni in veliki deli, 

kovina 

 

 

 

 

izdelek 

izdelek 

delo-izdelki 

 

 

prevoz-izdelek 

 

 

 

izdelki 

 

izdelek-izvor-surovina-

embalaža 

 

izdelek-surovina 

izdelek-surovina 

izdelek-surovina 

izdelek-surovina 

 

zaposleni 

stroj, naprava-namen-

surovina 

zaposleni-izdelki 

 

 

naprava, stroj-namen-

zaposleni-okolje 

 

 

 

izdelek -uporaba 

 

izdelek-uporaba 

 

 

izdelek-uporaba 

izdelek-surovina 
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jo prebarvajo, da postane 

srebrna. Drevesa so 

pripeljali v tovarno, da so iz 

njih naredili plastiko. Iz 

plastike so naredili črke, jih 

pobarvali. Volno so naredili 

v nitke, iz tega pa so v 

tovarni naredili igrače in 

blago. 

 

 

 

plastika-črke 

 

volna-nitke-igrače, blago 

 

 

 

 

 

surovina-izdelek 

 

surovina-izdelek-uporaba 

 

3. učenec 

Učenčeva razlaga risb in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.Narisal sem  tovarno na 

veter, ki deluje, ko piha 

burja. Zraven je telefon na 

elektriko, da lahko delavci iz 

tovarne koga pokličejo. In 

motor na veter, da tovarna 

lahko dela.  

 

V trgovini prodajajo 

čokolado, ki jo naredijo v 

tovarni. V tovarni delajo 

tudi tipkovnice. V tovarni 

naredijo škatle, časopis. 

Tudi blago naredijo v 

tovarni. To je vlak na 

elektriko, ki so ga naredili v 

tovarni. Kovinski lonček so 

naredili v tovarni. Cvetlični 

lončki so narejeni v tovarni. 

Voziček naredijo iz kovine v 

tovarni. Tukaj je izdelava 

vode in pijače v tovarni. V 

tovarni delajo motorje. Iz 

tovarne se kadi dim skozi 

dimnik. V tovarni delajo 

izdelke iz kovine. Piramide 

iz mleka tudi naredijo v 

tovarni.  

 

tovarna na veter-burja 

 

telefon-delavci- za klic 

 

 

motor na veter-delovanje 

 

 

trgovina-čokolada 

 

 

tipkovnica 

škatle, časopis 

blago 

vlak-elektrika 

kovinski lončki 

 

cvetlični lončki 

voziček-kovina 

 

voda, pijača 

 

motor 

dim-dimnik 

izdelki iz kovine 

piramide iz mleka 

 

 

stroj, naprava-zaposleni-

namen 

 

stroj, naprava-namen 

 

 

trgovina-izdelek 

 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek-uporaba 

surovina-izdelek 

 

izdelek 

izdelek-surovina 

 

izdelek 

 

izdelek 

namen-naprava, stroj 

izdelek-surovina 

izdelek 

2. To je stroj v tovarni, ki 

dela. Iz sladkornega trsa v 

tovarni naredijo sladkor. Po 

traku se peljejo čevlji, ki jih 

naredili v tovarni. To je hiša, 

kjer manjka še streha, ki jo 

stroj v tovarni-dela 

sladkorni trs-sladkor 

 

trak-čevlji 

hiša-streha iz lesa 

  

stroj, naprava-namen 

surovina-izdelek 

 

stroj, naprava-izdelek 

izdelek-surovina 
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bodo naredili v tovarni lesa.  

Iz bombaža v tovarni 

nastane vata, ki je mehka. 

Iz tovarne dobimo kovino iz 

katere naredijo avtomobile. 

Mleko v tovarnah zapakirajo 

v plastične lončke. Sestavina 

za vato, iz nje naredijo v 

tovarni blago. Tukaj je 

tovarna, iz dimnika se kadi, 

mora biti zelo visok dimnik, 

da se iz njega kadi visoko, 

da ne zbolimo. V tovarni 

naredijo igrače. V tovarni so 

motorji, da stroj sploh lahko 

dela. Tipkovnica je 

povezana s tovarno z 

elektriko. V tovarni šivajo 

blago. V tovarni delajo 

steklenice. Vlak je namenjen 

prevozu tovora iz tovarne, 

lahko pa se z njim peljemo 

tudi mi. Čokolado naredijo v 

tovarni za sladkanje. 

Vozički so povezani s 

tovarno kovine, tam jih 

delajo. Sladoled v tovarni 

naredijo iz mleka. Časopis je 

narejen  v tovarni. Po traku 

se črke pomikajo naprej po 

tovarni. Škatle iz kartona 

naredijo, da v njih kaj damo. 

V uri delavci delajo igrače. 

Glinaste lončke naredijo v 

tovarni. Hrana  (mlečni 

izdelki) je narejena v tovarni 

hrane.  

 

bombaž-vata 

 

kovina-avtomobili 

 

mleko-plastični lončki 

sestavina za vato-blago 

 

 

dimnik-dim-onesnaževanje 

 

 

 

igrače 

motor-stroj 

tipkovnica-elektrika 

 

blago 

 

vlak-prevoz-tovor 

 

 

čokolada-sladkanje 

vozički-kovina 

 

sladoled-mleko 

 

časopis 

trak-črke 

škatle iz kartona-za 

shranjevanje 

delavci 

glina-lončki 

hrana 

 

surovina-izdelek 

 

surovina-izdelek 

 

surovina-embalaža 

surovina-izdelek 

 

 

stroj, naprava-namen-okolje 

 

 

 

izdelek 

stroj, naprava 

izdelek-uporaba 

 

izdelek 

 

prevoz-izdelek 

 

 

izdelek-uporaba 

izdelek-surovina 

 

izdelek-surovina 

 

izdelek 

stroj, naprava-izdelek 

izdelek-surovina-uporaba 

 

zaposleni 

surovina-izdelek 

izdelek 

/ / / 

 

4. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.Narisala sem tovarno, kjer 

delajo igrače, vreče za kruh. 

Za mizo se delavci zmenijo, 

kaj bodo delali.  

 

Delavci imajo čelado, ko 

 

igrače, vreče za kruh 

delavci 

 

 

delavci-čelada 

 

izdelek 

zaposleni 

 

 

zaposleni-oprema 
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delajo v tovarni. Volno 

pletejo v tovarni, da smo 

lahko oblečeni. Embalažo 

mleka kupimo v trgovini, 

naredijo pa jo v tovarni. 

Vodo za maraton naredijo v 

tovarni. Stroj je v tovarni, da 

napišejo pesmi. V tovarni 

naredijo igrače. Blago 

naredijo v tovarni. V tovarni 

je stroj za rezanje stvari. V 

uri v tovarni delajo igrače. 

Volno uporabijo v tovarni za 

pletenje oblek.  

 

volna-oblačila 

 

embalaža za mleko-trgovina 

 

 

voda-za maraton 

stroj, naprava-pišejo pesmi 

 

igrače 

blago 

stroj za rezanje stvari 

igrače 

volna-obleke 

surovina-izdelek 

 

surovina-embalaža-trgovina 

 

 

izdelek-uporaba 

stroj, naprava-namen 

 

izdelek 

izdelek 

stroj, naprava 

izdelek 

surovina-izdelek 

 

2.Narisala sem smrečico in 

okraske, igrače, barvice, 

skodelice, uro, stole in mizo, 

uhane in čokolado. Vse to 

izdelajo v tovarni.  

 

V tovarni naredijo tudi kruh, 

sladoled, časopis. V tovarni 

je trak, ki prevaža stvari. To 

je tudi trak, kjer delajo vodo. 

V tovarni šivajo blago. 

Naredijo čokolado in mleko 

zapakirajo v škatlo. V uri 

delavci delajo igrače. To je 

tipkalni stroj, da tipkajo 

nanj. Vlak naredijo v 

tovarni, da pelje ljudi, lahko 

tudi tovor. Tovarna ima 

dimnik, iz katerega se kadi. 

V trgovini imajo voziček, ki 

ga naredili v tovarni, vanj 

lahko zlagamo stvari, jih 

kupujemo. Igrače naredijo v 

tovarni. V tovarni naredijo 

tudi črke. Posodice iz gline 

naredijo v tovarni. Delavci v 

tovarni delajo s stroji. 

Mleko, sir dobimo iz 

tovarne. Volno dobimo iz 

tovarne.  

 

smrečica 

okraski, igrače, barvice,  

skodelice, ura, stoli in miza 

uhani, čokolada 

 

 

kruh 

sladoled, časopis 

trak-prevaža stvari 

blago 

čokolada, mleko-pakirajo v 

škatlo 

 

delavci-igrače 

tipkalni stroj-tipkajo nanj 

vlak-prevoz ljudi, tovora 

 

dimnik-se kadi iz njega 

trgovina-voziček-zlaganje 

stvari vanj 

 

 

igrače 

črke 

posodice iz gline 

delavci-stroji 

mleko, sir 

volna 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

 

 

izdelek 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

izdelek 

izdelek-embalaža 

 

 

zaposleni-izdelek 

stroj, naprava-namen 

izdelek-uporaba 

 

stroj, naprava-namen 

trgovina-izdelek-uporaba 

 

 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek-surovina 

zaposleni-stroj, naprava 

izdelki 

izdelek 

2.To so stroji, ki so v 

tovarni, da se lahko delajo 

stvari.  To je tabla, da delajo 

načrte, kako bodo delali. To 

stroji-za delanje stvari 

 

tabla-načrti za delo 

 

stroj, naprava-namen 

 

stroj, naprava-namen 
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je skleda, naredijo jo v 

tovarni, da lahko ljudje jedo. 

To je svinčnik, ga naredijo, 

da lahko otroci pišejo z 

njim. To so flomastri, jih 

naredijo v tovarni, da lahko 

otroci rišejo s flomastri. To 

je dimnik tovarne, iz tovarne 

se kadi. To je mleko, 

naredijo ga v tovarni. To je 

plastenka, naredijo v 

tovarni. To je stol, so v 

tovarni, da se lahko usedejo 

tisti, ki so že utrujeni. To je 

postelja, naredijo jo v 

tovarni. To je dežnik, 

naredijo ga v tovarni. Liziko 

naredijo v tovarni za otroke. 

To je miza, lesena miza. 

Svetilko naredijo v tovarni, 

da sveti. Televizijo naredijo 

v tovarni. Bonbon naredijo v 

tovarni, da se lahko otroci 

posladkajo.  

 

V tovarni iz volne lahko 

zašijejo kakšna oblačila. To 

je mleko, iz njega v tovarni 

lahko naredijo kakav. Škatle 

so zato, da jih lahko iz 

tovarne dajo v tovornjak in 

jih odpeljejo v trgovino. V 

tovarni izdelujejo risanke za 

otroke. To je dimnik od 

tovarne, se iz njega kadi. To 

je hiša na vodi, so jo 

zgradili. To je narava, gremo 

lahko v naravo. To je 

trgovina, v njej veliko stvari 

iz tovarne, da si jih lahko 

kupimo. Voziček za 

trgovino, če želiš kupit 

veliko stvari, so ga naredili 

v tovarni.  

To je stroj, da lahko napišeš 

pesmico, naredili so ga v 

tovarni. To so pliški, ki so 

jih naredili v tovarni, da se 

lahko stiskaš z njimi. S 

sladoledom se lahko 

skleda-za ljudi za jest 

 

svinčnik-otroci pišejo 

 

flomastri-otroci rišejo 

 

 

dimnik-se kadi 

mleko 

plastenka 

stol-za sedenje-delavci 

 

 

postelja 

dežnik 

 

lizika-za otroke 

miza-lesena miza 

svetilka-sveti 

televizija 

bonbon-otroci se sladkajo 

 

 

 

volna-zašijejo oblačila 

mleko-naredijo kakav 

 

škatle-dajo v tovornjak-v 

trgovino 

 

 

risanke za otroke 

dimnik-se kadi 

 

hiša na vodi 

 

trgovina-stvari iz tovarne-za 

kupit 

voziček-trgovina-za stvari 

 

 

 

stroj-pisanje pesmice 

 

pliški-za stiskanje 

 

sladoled-za sladkanje-iz 

mleka 

vlak-kam odpotuješ 

 

izdelek-uporaba-uporabnik 

 

izdelek-uporabnik 

 

izdelek-uporaba 

 

 

stroj, naprava-namen  

izdelek 

embalaža 

izdelek-uporaba-zaposleni 

 

 

izdelek 

izdelek 

 

izdelek-uporabnik 

izdelek-surovina 

izdelek-uporaba 

izdelek 

izdelek-uporabnik-uporaba 

 

 

 

surovina-izdelek 

surovina-izdelek 

 

embalaža-prevoz-trgovina 

 

 

 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

 

izdelek 

 

trgovina-izdelek-potrošnja 

 

potrošnja-trgovina-izdelek 

 

 

 

stroj, naprava-namen 

 

izdelek-uporaba 

 

izdelek-uporaba-surovina 

 

izdelek-uporaba-uporabnik 
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posladkaš, naredili ga iz 

mleka. Vlak je narejen  v 

tovarni, da lahko kam 

odpotuješ. Vaze in krožnike 

so naredili v tovarni, da 

lahko jemo iz njih. To je 

stroj za šivanje nogavic. To 

je pšenica, da lahko v 

tovarni naredijo kruh. To je 

mlin, ki poganja vodo, stroj 

na vodi. To so delavci v 

tovarni, delajo  s stroji. V 

tovarni lahko delajo lutke. 

Časopise za starše naredijo v 

tovarni, da jih lahko starši 

berejo. To je trak za delat 

čokolado  v tovarni. To je 

mleko za pitje. Čokolado 

naredijo v tovarni, da se 

lahko posladkaš. Vodo 

naredijo v tovarni za 

maraton.  

vaze in krožniki-jemo iz njih 

 

stroj za šivanje nogavic 

pšenica-kruh 

 

mlin-stroj na vodi 

 

delavci-stroji 

lutke 

časopisi za starše-za branje 

 

trak za delat čokolado 

 

mleko za pitje 

čokolado-za sladkanje 

 

voda-za maraton 

 

izdelek-uporaba-uporabnik 

 

stroj, naprava-izdelek 

surovina-izdelek 

 

stroj, naprava 

 

zaposleni-stroj, naprava 

izdelek 

izdelek-uporabnik-uporaba 

 

stroj, naprava-izdelek 

 

izdelek 

izdelek-uporaba 

 

izdelek-uporaba 

 

 

5. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.Na sliki je pumpanje gum, 

v tovarni gume izdelujejo.  

 

To je pisalni stroj iz kovine, 

narejen v tovarni. Hiše iz 

lesa naredijo v tovarni. V 

tovarni šivajo blago. Tam 

delajo tudi eksperimente. V 

tovarni delavci v uri 

izdelujejo darila. V tovarni 

so delavci in stroji. 

Čokolada je narejena v 

tovarni, iz mleka jo naredijo. 

Stroj so sestavili delavci v 

tovarni.  

 

gume 

 

 

pisalni stroj-kovina 

hiša iz lesa 

 

blago 

delavci-darila 

 

delavci-stroji 

čokolada-mleko 

 

stroj-delavci 

izdelek 

 

 

izdelek-surovina 

izdelek-surovina 

 

izdelek 

zaposleni- izdelek 

 

zaposleni-stroj, naprava 

izdelek-surovina 

 

stroj, naprava-zaposleni 

2.To je pumpanje gum, 

gume naredili v tovarni. To 

je rastlina, iz katere v 

tovarni naredijo sladkor. To 

je rastlina za vato. Tukaj pa 

sem narisala, kako deluje 

gume 

 

rastlina-sladkor 

 

rastlina za vato 

 

izdelek 

 

surovina-izdelek 

 

surovina-izdelek 
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vlak, ki ga imajo v tovarni.  

 

To je majhna tovarna z 

dimniki. To tovarno pa so 

naredili na vodi. Sončnice, 

iz semen lahko kaj naredijo. 

Vlak spušča dim, naredili so 

ga v tovarni. Čokolado 

naredijo iz mleka v tovarni. 

Tovarna, kjer delajo vodo. 

To je tovarna, kjer delajo  

fotografije. Iz bombaža v 

tovarni naredijo vodo. Hišo 

iz lesa so naredili v tovarni. 

To je tovarna, kjer delajo oz. 

pomagajo palčki. Na traku 

se peljejo škatle. Trak 

prevaža papir in ga daje v 

škatle. V tovarni šivajo 

blago. Embalažo za mleko 

so naredili v tovarni. Igrače 

so tudi naredili v tovarni. 

Izdelke iz kovine naredijo v 

tovarni.  

 

vlak-delovanje 

 

dimniki 

 

sončnice-semena 

 

vlak-dim 

čokolada-mleko  

 

voda 

fotografije 

bombaž-voda 

hiša iz lesa 

 

palčki 

 

trak-škatle-papir 

 

blago 

embalaža za mleko 

igrače 

 

izdelke iz kovine 

 

stroj, naprava-namen 

 

stroj, naprava 

 

surovina-izdelek 

 

izdelek-okolje 

izdelek-surovina 

 

izdelek 

izdelek 

surovina 

izdelek-surovina 

 

zaposleni 

 

stroj, naprava-embalaža-

izdelek 

izdelek 

surovina-embalaža 

izdelek 

 

surovina-izdelek 

3.Tukaj gre dim iz tovarne 

ven. V tovarni delajo 

medvedka, igrače, čokolado, 

režejo besede. V tovarni 

delajo roboti, stroji, ki delajo 

iz rastlin mah.  

 

Vlak so naredili v tovarni, iz 

njega se kadi dim. V tovarni 

delajo tudi besede. Imamo 

tovarno papirja, delajo papir, 

tovarno,  kjer delajo jopice. 

Tovarno, kjer delajo hiške iz 

mleka. Potem je to tovarna 

čokolade, delajo čokolado. 

V tovarni delajo mlečne 

izdelke. Tovarna, kjer delajo 

vlake. To je tovarna, kjer iz 

vode iz reke naredijo vodo 

za v trgovino.  

Tovarna kruha, kjer delajo 

kruh. Sladoled naredijo v 

tovarni. Igrače zašijejo v 

tovarni. Sončnice, iz njih 

lahko kaj naredimo.  

dimnik-dim 

medvedek 

igrače, čokolada 

besede 

roboti, stroji 

 

 

vlak-dim 

 

besede 

papir 

jopice 

hiške iz mleka 

 

čokolada 

mlečni izdelki 

 

vlak 

voda iz reke-voda za pitje 

 

kruh 

sladoled 

igrače 

sončnice-semena 

trak-za pomoč-delavci 

stroj, naprava-namen 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

stroj, naprava 

 

 

izdelek-okolje 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

 

izdelek 

izdelek 

 

izdelek 

 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

surovina-izdelek 

stroj, naprava-namen-
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Trakovi so za pomoč v 

tovarnah, da delavci ne 

delajo toliko. Tipkalni stroj, 

za tipkanje na igrače, za 

telefone. Iz bombaža v 

tovarni naredijo majice. 

Hišico so naredili iz lesa. 

Papir so tudi naredili iz lesa. 

Škratki pomagajo božičku 

pri delu v tovarni. To je 

tovarna zgrajena na vodi. 

Tovarna, kjer delajo 

vozičke. Trgovina-stvari iz 

tovarne, da ljudje lahko kaj 

kupijo. Delavci delajo v 

tovarni. V tovarni tudi šivajo 

obleke. 

 

 

tipkalni stroj-tipkanje-

igrače, telefon 

bombaž-majica 

hišica-les 

papir-les 

škrati 

 

 

 

voziček 

trgovina-stvari iz tovarne-

kupovanje 

delavci 

obleke 

zaposleni 

 

stroj, naprava-namen-

izdelek 

izdelek 

surovina-izdelek 

izdelek-surovina 

izdelek-surovina 

zaposleni 

 

 

 

izdelek 

trgovina-izdelki-potrošnja 

 

zaposleni 

izdelek 

 

6. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.Narisal sem tovarno lave, 

ki se topi in tovarno, kjer se 

lava ohlaja, to delajo v 

tovarni; delajo železo. 

 

V tovarni iz papirja naredijo 

škatle. V tovarni naredijo 

igrače. Obleke sešijejo v 

tovarni. V tovarni naredijo 

pisalni stroj, za pisanje. 

Flaše naredijo v tovarni. V 

tovarni delajo tudi 

avtomobile. To je trak, ki ga 

naredijo v tovarni. Tovarna 

ima tudi dimnik, se kadi iz 

njega. Kamen v tovarni 

stopijo. Iz lesa naredijo v 

tovarni časopis. Vlak 

naredijo v tovarni, da 

prevaža ljudi in blago. 

Časopis naredijo iz papirja.  

lava-železo 

 

 

 

 

papir-škatle 

 

igrače 

obleke 

pisalni stroj 

flaše 

avtomobili 

trak 

dimnik-se kadi  

kamen 

les-časopis 

 

vlak-prevoz ljudi, blaga 

 

časopis-papir 

 

surovina-izdelek 

 

 

 

 

surovina-izdelek 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

surovina 

surovina-izdelek 

 

izdelek-uporaba 

 

izdelek-surovina 

2.To je šivalna tovarna. Na 

stroj dajo blago in sešijejo. 

Tu je tovarna papirja, za 

izdelavo papirja. Potem pa 

tovarna dima, iz te tovarne 

se kadi. Tovarna sladkorja, 

stroj-blago 

 

papir 

 

dim-se kadi iz tovarne 

sladkor 

stroj, naprava-surovina 

 

izdelek 

 

izdelek-uporaba 

izdelek 
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delajo sladkor in hišna 

tovarna narejena iz lesa. 

 

Šivalni stroj je v tovarni za 

šivanje oblek. Obleko 

naredijo iz volne, dajo blago 

in sešijejo. Papir naredijo v 

tovarni, tiskajo nanj in ga 

zvijajo. Iz kovine in lesa 

naredijo v tovarni stroj za 

tipkat. Škatle naredijo iz 

kartona. Sladoled se v 

tovarni naredi iz snega in 

sadja. Mleko, pomolzejo 

krave in dobijo mleko, ki ga 

v tovarni zapakirajo v škatle, 

tetrapak. Kruh naredijo iz 

moke in jajc v tovarni. V 

tovarni vlak naredijo iz 

kovine in stekla. Trak ima 

kovino, pelje stvari po 

tovarni. Drevesa porabijo za 

gradnjo stavb. Zračna 

tovarna v naravi, delajo čist 

zrak. Delovna tovarna, za 

prevoz ljudi po vodi. Trak v 

tovarni prevaža črke. 

Delovna tovarna, delavci 

gredo v tovarno delat. 

Vozičke naredijo v tovarni. 

Plastiko tudi naredijo v 

tovarni. Čokolado naredijo v 

tovarni. Božičkova tovarna, 

palčki delajo igrače. Izdelki, 

jih naredijo v tovarni. 

 

hišna tovarna-les 

 

 

šivalni stroj-šivanje oblek 

obleka-volna, blago 

 

papir-tiskanje nanj 

 

kovina, les-stroj za tipkat 

 

škatle-karton 

sladoled-mleko, sadje 

 

mleko-krave-škatle, tetrapak 

 

 

kruh-moka, jajca 

 

vlak-kovina, steklo 

trak-kovina-se pelje po 

tovarni 

drevesa-gradnja stavb 

 

narava, čist zrak 

 

trak-črke 

 

delavci-delat 

 

voziček 

plastika 

čokolada 

igrače 

izdelki 

izdelek-surovina 

 

 

stroj, naprava-izdelek 

izdelek-surovina 

 

izdelek-uporaba 

 

surovina-izdelek 

 

izdelek-surovina 

izdelek-surovina 

 

surovina-izvor-embalaža 

 

 

izdelek-surovina 

 

izdelek-surovina 

stroj, naprava-surovina-

namen 

surovina-izdelek 

 

okolje 

 

stroj, naprava-namen-

izdelek 

 

zaposleni 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

 

3.Kip naredijo v tovarni. 

Peč, v njej se segrejejo 

kamni, da je v tovarni toplo. 

V tovarnah delajo 

zemljevide, bonbone, liste, 

klopce, tire, gume. Avto 

naredijo  v tovarni iz gum in 

stekla. Kartonsko škatlo 

naredijo v tovarni.  

 

Kovino stopijo in iz nje 

naredijo računalnik. Iz 

tovarne iz dimnika se kadi. 

Iz kartona v tovarni naredijo 

kip 

peč-kamni 

 

zemljevidi, bonboni,  listi, 

klopce, tiri, gume 

avto-gume, steklo 

kartonska škatla 

 

 

kovina-računalnik 

 

dimnik-se kadi 

karton-embalaža-trgovina 

 

izdelek 

stroj, naprava-surovina-

namen 

izdelki 

 

izdelek-surovine 

izdelek 

 

 

surovina-izdelek 

 

stroj, naprava-namen 

surovine-embalaža-trgovina 
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embalažo, da gre v trgovino. 

Flaše naredijo v tovarni. Iz 

železa oblikujejo škatlo, 

železo topijo v tovarni, 

naredijo voziček. Delavci za 

tekočim trakom  v tovarni. 

Iz kovine naredijo tekoči 

trak. Mleko dajo v embalažo 

v tovarni. Čokolado naredijo 

v tovarni. Kamen, iz njega v 

tovarni naredijo kip. Cesta, 

delavci naredijo cesto, v 

tovarni pripravijo beton. 

Volna, bombaž, naredijo 

blago in s šivalnim strojem 

sešijejo majice, puloverje. 

Karton naredijo iz 

časopisnega papirja; izdelajo 

kartonsko embalažo za 

shranjevanje. V trgovini 

dobimo stvari, ki jih 

naredijo v tovarni. To je 

lesna tovarna, kjer delajo 

stvari iz lesa. Abecedna 

tovarna, delajo črke. 

Tovarna z lonci, medvedova 

tovarna, kjer delajo  lonce. 

Šivalna tovarna, tam se 

šivajo majice. Božičkova 

tovarna, delajo igrače za 

otroke.  

flaše 

železo-škatla, voziček 

 

delavci-tekoči trak-kovina 

 

 

mleko-embalaža 

čokolada 

kamen-kip 

cesta-delavci-beton 

 

 

volna, bombaž-blago-šivalni 

stroj-majice, puloverji 

 

karton-časopisni papir-

kartonska embalaža-

shranjevanje 

trgovina-stvari iz tovarne 

 

les-izdelki 

 

črke 

lonci-medvedek 

 

šivanje-majica 

 

igrače-otroci 

izdelek 

surovina-izdelek 

 

zaposleni-stroj, naprava-

surovina 

 

surovina-embalaža 

izdelek 

surovina-izdelek 

izdelek-zaposleni-surovina 

 

 

surovina-izdelek-stroj, 

naprava-uporaba 

 

surovina-izdelek-embalaža-

namen 

 

trgovina-izdelki 

 

surovina-izdelki 

 

izdelek 

izdelek 

 

delo-izdelek 

 

izdelek-uporabnik  

 

7. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.Narisala sem tovarno 

čokolade, tam delajo 

čokolado in delovno hišo, 

kjer delavci delajo.  

 

Čokolado naredijo v tovarni. 

Tudi vodo naredijo v 

tovarni. Ljudje, delavci 

delajo v tovarni. V tovarni je 

trak za peljat stvari, 

čokolado pelje trak. Črke se 

peljejo po traku v tovarni, ko 

so že narejene, da gredo ven.  

čokolada 

 

delavci-delo 

 

 

čokolada 

voda 

delavci 

trak-stvari, čokolada 

 

črke-trak 

izdelek 

 

delo 

 

 

izdelek 

izdelek 

zaposleni 

stroj, naprava-namen-izdelki 

 

izdelek-stroj, naprava 
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2. Narisala sem čokolado, 

flaše z vodo, hlače, copate, 

stol, svinčnik, mizo, majico, 

gumb, bonbon. Vse to 

naredijo v tovarni. Nekaj 

sešijejo (hlače, majico, 

copate), nekaj naredijo iz 

lesa (stol, miza, svinčnik), 

nekaj naredijo iz plastike 

(flaše z vodo, gumb).  

V tovarni je trak, ki pelje 

flaše z vodo. Tam delajo 

flaše, flaše in čokolada se 

pelje po tekočem traku. V 

tovarni naredijo čokolado. 

Na traku se pelje igrača, ki 

so jo naredili v tovarni. V 

tovarnah lahko šivajo 

majice. Iz volne lahko 

naredijo igrače.  

 

čokolada, flaše z vodo, 

hlače, copati, stol, svinčnik, 

miza, majica, gumb, bonbon 

 

 

 

les-stol, miza, svinčnik 

plastika-flaše, gumb 

 

 

trak-flaše z vodo 

 

flaše, čokolada-tekoči trak 

 

čokolada 

trak-igrača 

majice 

 

volna-igrače 

izdelek 

 

 

 

 

 

surovina-izdelek 

surovina-izdelek 

 

 

stroj, naprava-namen-

izdelek 

 

 

 

izdelek 

stroj, naprava-izdelek 

izdelek 

 

surovina-izdelek 

 

3. Tukaj je zobnik, kitara, 

štumfi, copati, čokolada, 

hlače, majice. To naredijo v 

tovarni- v tovarni pa je tudi 

veliko hrupa zaradi strojev.  

 

Vlak naredijo v tovarni 

kovine. Časopis v tovarni 

časopisa, tam delajo časopis. 

Delavci delajo v tovarni. 

Hišico iz lesa so naredili v 

tovarni. V tovarni delajo 

igrače. Iz volne naredijo 

blago, s šivalnim strojem pa 

iz blaga šivajo majice. Flaše, 

čokolada se peljejo po 

tekočem traku, na koncu se 

zložijo v škatle in jih peljejo 

v trgovino. V tovarni delajo 

tudi računalnike, to je pa še 

en star računalnik.  

zobnik, kitara, štumfi, 

copati, čokolada, hlače, 

majice 

 

 

hrup-stroji 

 

vlak 

časopis 

 

delavci 

hišica-les 

igrače 

volna-blago-šivalni stroj 

 

flaše, čokolada-tekoči trak-

škatle-trgovina 

 

 

 

računalnik 

izdelek 

 

 

 

okolje-stroj, naprava 

 

izdelek 

izdelek 

 

zaposleni 

izdelek-surovina 

izdelek 

surovina-izdelek-stroj, 

naprava 

izdelek-stroj, naprava-

namen-embalaža-trgovina 

 

 

 

izdelek 

 

8. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije  

1.To je bager pred tovarno, bager stroj, naprava 
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ki pomaga v tovarni in 

tovarna s cevmi in 

dimnikom, umazana 

tovarna.  

 

To so ljudje, ki delajo v 

tovarni. V tovarni izdelujejo 

vodo. Po traku se v tovarni 

peljejo črke. To je stroj, ki 

dela barvo. Dimnik iz 

tovarne, iz njega se kadi.  

 

 

cevi, dimnik-umazana 

tovarna 

 

ljudje 

voda 

trak-črke 

stroj-barve 

dimnik-se kadi  

 

stroj, naprava-okolje 

 

 

zaposleni 

izdelek 

stroj, naprava-izdelek-

namen 

stroj, naprava-izdelek-

namen 

stroj, naprava-okolje 

2.Narisal sem sladkorni trs 

za izdelavo sladkorja  v 

tovarni. To je naprava, na 

kateri so včasih pletli 

(statve). V muzeju je bil 

vlak, iz katerega se kadi, 

prvi stroj. Tovarna, ki gori. 

Kavo naredijo v tovarni. V 

tovarni naredijo tudi škatlo z 

bonboni.  

V tovarni delajo hrano za v 

trgovino. Delajo lonce. V 

tovarni delajo tudi tipkalni 

stroj. Dimnik iz tovarne, iz 

njega se kadi. V tovarni 

delajo delavci.  

Igrače delajo v tovarni. 

Blago delajo v tovarni. 

Vozičke delajo v tovarni. 

Vodo delajo v tovarni. 

Sladoled delajo v tovarni. V 

tej tovarni delajo škratje. V 

tovarni imajo trake, ki 

premikajo stvari naprej. 

Tovarna, ki ima dva velika 

dimnika, kjer gredo 

umazane stvari ven iz 

tovarne.  To je tovarna na 

vodi, delajo vodo. V tovarni 

delajo kruh. Embalažo so 

naredili v tovarni. Nitke in 

to mehko (bombaž) so 

naredili v tovarni. Vlak so 

naredili v tovarni. Čokolado 

so naredili v tovarni.  

 

sladkorni trs-sladkor 

 

naprava-pletenje 

 

vlak-se kadi, prvi stroj 

goreča tovarna 

kava 

 

škatla-bonboni 

 

hrana-trgovina 

lonci 

tipkalni stroj 

dimnik-se kadi  

 

delavci 

igrače 

blago 

vozički 

voda 

sladoled 

 

trak-premikanje stvari 

naprej 

 

dva dimnika-umazane stvari 

gredo ven 

voda 

 

kruh 

embalaža 

nitke, bombaž 

 

vlak 

čokolada 

surovina-izdelek 

 

stroj, naprava-namen 

 

stroj, naprava-namen 

okolje 

izdelek 

 

embalaža-izdelek 

 

izdelek-trgovina 

izdelek 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

 

zaposleni 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

 

stroj, naprava-namen 

 

stroj, naprava-namen-okolje 

 

okolje  

 

izdelek 

embalaža 

izdelek 

 

izdelek 

izdelek 

3. Narisal sem papir, mleko, 

cev, parfume, lonce, 

papir, mleko, cev, parfum, 

lonci, steklena cev, bombaž 

izdelek 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Jurca, magistrsko delo 
 

102 
 

stekleno cev, bombaž, to 

delajo v tovarni. Trak za 

dajanje stvari na trak  v 

tovarni. Alarm v tovarni, če 

je kaj narobe, delajo ga v 

tovarni.  

 

To je tovarna škatel, delajo 

škatle. Tovarna hrane, delajo 

hrano. Tukaj delajo črke. 

Dimnik v tovarni iz katerega 

se kadi. Sladoled delajo v 

tovarni. Tovarna z dvema 

dimnikoma. Bombaž delajo 

v tovarni. V tovarni naredijo 

sir, skuto. V tovarni tipkajo 

na stroje. Tovarna na vodi, 

delajo vodo. V tovarni 

delajo igrače. Delajo tudi 

vozičke. To je delo v 

božičkovi tovarni. Delavci 

delajo v tovarni. V tovarni 

delajo blago. Ta tovarna 

čisti vodo, da jo lahko 

pijemo. Tekoči trak v 

tovarni, da se stvari peljejo. 

V tovarni delajo časopis, 

embalažo, delajo posodo. V 

tovarni delajo volno. Delajo 

čokolado. Delajo vodo in 

naredijo vlak.   

 

trak-prenos stvari 

 

alarm- opozorilo 

 

 

škatle 

hrana 

črke 

dimnik-se kadi iz njega 

sladoled 

 

bombaž 

sir, skuta 

tipkanje na stroje 

voda-delajo vodo 

 

vozički 

 

delavci 

blago 

tovarna čisti vodo za pitje 

 

tekoči trak-stvari se peljejo 

časopis 

embalaža 

posoda 

volna 

čokolada 

voda 

vlak 

 

stroj, naprava-namen 

 

izdelek-stroj, naprava-

namen 

 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

izdelek 

 

izdelek 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

okolje-izdelek 

 

izdelek 

 

zaposleni 

izdelek 

namen 

 

stroj, naprava-namen 

izdelek 

embalaža 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

 

 

 

9. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije  

1.Tukaj sem narisala, kako v 

tovarni naredijo kruh, stroj, 

ki v vrti testo, potem pa v 

pečici spečejo štručke.  

 

Stroj naredijo v tovarni. To 

je dimnik od tovarne, da je v 

tovarni toplo. Trak, po njem 

teče kar se tam dela. Trak z 

vodo, v tovarni izdelujejo 

 

kruh-stroj- namen 

 

 

 

stroj 

dimnik-ogrevanje 

trak-po njem tečejo izdelki 

trak z vodo-voda 

 

 

izdelek-stroj, naprava-

namen 

 

 

 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

stroj, naprava-namen 

stroj, naprava-izdelek 
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vodo. Delavci delajo zmes 

za čokolado, čokolado 

izdelajo v tovarni. Igrače 

izdelajo v tovarni. 

Božičkova delavnica, tam 

delajo škatle. Tovarna s 

papirjem, reciklirajo star 

papir in naredijo novega. V 

trgovini kupimo izdelke, ki 

narejeni v tovarni. Mleko, 

pomolzejo kravo, zmešajo 

mleko in nastane sir, skuta, 

mleko, jogurt. Kruh v 

tovarni naredijo s pomočjo 

strojev. Sladoled naredijo v 

tovarni, ki ima veliko 

hladilnikov, da se sladoled 

ne stopi.  

 

delavci-zmes za čokolado-

čokolada 

igrače 

 

škatle 

papir-reciklaža-star papir-

nov papir 

trgovina-izdelki 

 

mleko-sir, jogurt, skuta 

 

 

kruh-stroji 

 

sladoled-hladilniki-da se ne 

stopi 

 

zaposleni-surovina-izdelek 

 

izdelek 

 

izdelek 

surovina-izdelek-okolje 

 

trgovina-izdelek 

 

surovina-izdelek 

 

 

izdelek-stroj, naprava-

namen 

 

izdelek-stroj, naprava-

namen 

 

 

2. To je blago, naredijo ga iz 

bombaža v tovarni, nato iz 

njega šivilje zašijejo majice. 

Ustekleničeno vodo naredijo 

iz stopljene plastike 

plastenko, nato napolnijo 

vodo. Kristale oblikujejo v 

tovarni ali jih tam naredijo 

za okras. To je sladkorni trs, 

v tovarni naredili sladkor. Iz 

volne naredijo nitke in jih 

zvijejo v klobčič.   

 

V tovarni je stroj za mešanje 

česarkoli. Kruh spečejo v 

tovarni, da ga lahko jemo. 

Piramide iz mleka, najprej 

pomolzli kravo, v tovarni pa 

so mleko ustekleničili, v 

embalažo.  

Iz dreves v tovarni delajo 

papir, različne izdelke. 

Piramide iz mleka so 

naredili iz embalaž mleka, 

videli smo v muzeju. Stroje 

za delo v tovarni (tekoči 

trak) delajo delavci. V 

tovarni je velik dimnik, da 

spušča ven vlago. V tovarni 

pečejo kruh. Iz sončničnih 

blago-bombaž-šivilja-majica 

 

 

stopljena plastika-plastenka-

napolnijo vodo 

 

kristali-za okras 

 

sladkorni trs-sladkor 

volna-nitke-klobčič 

 

 

 

stroj za mešanje 

kruh-za jesti 

 

piramide iz mleka-pomolsti 

kravo-ustekleničenje mleka, 

embalaža 

 

drevesa-papir, izdelki 

 

piramide iz mleka-embalaža 

mleka 

 

tekoči trak-stroj za delo- 

delavci 

velik dimnik-spuščanje 

vlage 

kruh 

izdelek-surovina-zaposleni-

uporaba 

 

surovina-izdelek-uporaba 

 

 

izdelek-uporaba 

 

surovina-izdelek 

surovina-izdelek 

 

 

 

stroj, naprava-namen 

izdelek-uporaba 

 

izdelek-vir-surovina-

embalaža 

 

 

surovina-izdelek 

 

izdelek-embalaža 

 

 

stroj, naprava-delo-delavci 

 

stroj, naprava-namen 

izdelek 

surovina-izdelek-uporaba 
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semen stisnejo olje, iz njega 

naredijo čokolado. Iz 

bombaža v tovarni naredijo 

blago. Vlak naredijo v 

tovarni, delavci ga naredijo. 

Škatla iz kovine, ki nastala v 

tovarni. Iz mleka v tovarni 

izdelali sir, skuto. V tovarni 

so ustekleničili vodo. Iz 

kamna zidajo, ga v tovarni 

oblikujejo. V tovarni so 

naredili čokolado, igrače, 

volno.  

sončnična semena-olje-

čokolada 

bombaž-blago 

vlak-delavci 

 

škatla-kovina 

 

mleko-sir, skuta 

ustekleničena voda 

kamen-zidanje-izdelava 

kamna 

čokolada 

igrače 

volna 

 

surovina-izdelek 

izdelek-zaposleni 

 

izdelek-surovina 

 

surovina-izdelek 

izdelek 

surovina-uporaba 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

/ / / 

 

10. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije  

1.Tukaj je tovarna hiša, kjer 

je veliko igrač in kjer lahko 

delaš, kar želiš.  

 

Čokolado naredijo v tovarni. 

V tovarni lahko naredijo 

različne vrste kruha. 

Posodice izdelujejo odrasli v 

tovarni. Iz volne v tovarni 

kvačkajo oblačila in šale. V 

tovarni predelajo kamen. 

Šivalni stroj uporabijo, da 

naredijo hlače, majice. 

Mleko  v tovarni 

predelujejo. Dimnik spravi 

iz tovarne ven dim.  Iz 

mleka v tovarni naredijo 

sladoled. Iz mleka v tovarni 

naredijo tudi sir, jogurt.  

 

igrače 

 

 

 

čokolada 

različne vrste kruha 

 

posodice-delavci 

volna-oblačila, šali 

 

predelava kamna 

šivalni stroj-hlače, majice 

 

mleko-predelujejo 

dimnik-ven dim 

mleko-sladoled 

mleko-sir, jogurt 

izdelek 

 

 

 

izdelek 

izdelek 

 

izdelek-zaposleni 

surovina-izdelek 

 

surovina-delo 

stroj, naprava-izdelek 

 

surovina-delo 

stroj, naprava-namen 

surovina-izdelek 

surovina-izdelek 

 

/ / / 

3. Narisala sem tovarno 

besed, kjer delajo besede. 

Posebno rožo, ki dela 

besede. 

  

Škatle naredijo v tovarni, da 

damo vanje stvari, da jih 

lahko odpeljejo, da so na 

besede 

 

roža, ki dela besede 

 

škatle-embalaža-stvari 

 

 

kamen 

izdelek 

 

stroj, naprava-namen 

 

embalaža-izdelek 

 

 

surovina 
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varnem. Kamen predelajo v 

tovarni, ki se ukvarja s 

kamni. Tovarna besed, kjer 

delajo besede. Iz volne v 

tovarni šivajo. Posodo 

naredijo v tovarni, vanjo 

dajo mleko ali kaj drugega. 

Tovarna, kjer delajo igrače. 

Tovarna, kjer delajo lonce. 

Tovarna hrane, kjer delajo 

tudi kruh. Stroji v tovarni, 

eni stroji so za prevoz vode. 

Izdelke odpeljejo iz tovarne 

z vlakom. Mleko v tovarni 

uporabijo za več stvari, za 

jogurt, sir…. 

 

besede 

volna-šivanje 

posoda-mleko ali kaj 

drugega 

 

 

igrače 

lonci 

tovarna hrane 

stroji-prevoz vode 

 

izdelki-vlak 

mleko-jogurt, sir 

 

 

izdelek 

surovina-namen 

izdelek-uporaba 

 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

 

izdelki-prevoz 

surovina-izdelek 

 

11. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije  

1.To je tovarna hrane in 

trgovina. V tovarni naredijo 

hrano, v trgovini kupiš 

hrano. 

 

Voziček uporabiš, ko 

kupuješ hrano, ki jo naredili 

v tovarni. Mleko tudi 

kupimo v trgovini, pride iz 

tovarne.  V trgovini kupimo 

med. Vodo naredijo v 

tovarni in jo kupimo v 

trgovini. V trgovini pa 

kupujemo hrano iz tovarne.   

 

hrane-trgovina 

hrana-trgovina 

 

 

nakup-hrana-trgovina 

 

mleko-trgovina 

 

trgovina-med 

voda-trgovina 

 

trgovina-hrana 

izdelek-trgovina 

izdelki-trgovina 

 

 

potrošnja-izdelki-trgovina 

 

izdelek-trgovina 

 

trgovina-izdelek 

izdelek-trgovina 

 

trgovina-izdelek 
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2.Narisal sem tovarno hrane, 

ribo, mandarino, jabolko, 

hruško, kruh. To vse 

naredijo v tovarni.  

 

V tovarni predelajo med. Z 

vozičkom lahko nakupujemo 

stvari, ki jih naredijo v 

tovarni. Sladoled naredijo v 

tovarni. Škatle naredijo v 

tovarni, da lahko stvari iz 

tovarne odpeljejo do 

trgovine. Kruh, iz žita v 

tovarni naredijo kruh. Mleko 

zapakirajo v embalažo ali 

steklenico. Trak z vodo 

imajo v tovarni. V trgovini 

kupujemo izdelke iz tovarne.  

hrana-riba, mandarina, 

jabolko, hruška, kruh 

 

 

 

predelava medu 

 

nakup-izdelki 

sladoled 

škatle-embalaža-izdelki-

trgovina 

 

kruh-žito 

mleko-embalaža, steklenica 

 

trak-voda 

trgovina-izdelki 

izdelek 

 

 

 

 

 

 

potrošnja-izdelki 

izdelek 

izdelek-embalaža-trgovina 

 

 

izdelek-surovina 

surovina-embalaža 

 

stroj, naprava-izdelek 

trgovina-izdelek 

 

12. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.Narisala sem hišo.  

(ni znala povedati, kako je 

povezana s tovarno). 

Kamni so za gradnjo hiše. 

Skodelice so iz stekla. 

Kamen za gradnjo hiše. 

Dimnik je na hiši. Ljudje 

delajo pištole. Vozilo za 

prevažanje.  

(ni povezav s tovarno). 

 

  

2.Narisala sem igrače, 

skodelice, posteljo, spalnico, 

to je hiša igrač. To hišo 

igrač so naredili v tovarni.  

 

Hiška je narejena iz lesa, 

naredili so jo v tovarni. 

Voziček je za nakup v 

trgovini (ni povezave s 

tovarno). Sklede izdelujejo  

v tovarni.  

 

 

 

hiša igrač 

 

 

hiška-les 

 

 

 

skleda 

 

 

izdelek 

 

 

izdelek-surovina 

 

 

 

izdelek 

3. To je tovarna besed, kjer 

delajo besede. V tovarni 

delajo majice, hlače, obutev, 

besede 

 

majice, hlače, obutev, ladja, 

izdelek 

 

izdelek 
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ladjo, pliške, okraske.  

 

Iz tovarne je visok dimnik, 

da se dim ne kadi na ljudi. 

Časopis naredijo v tovarni. 

Volna za šivanje, imajo jo v 

tovarni. Škatle, iz njih 

naredimo časopis. Črke 

naredijo v tovarni, da lahko 

govorimo. V tovarni izdelajo 

vodo. Iz dreves v tovarni 

naredijo leseno  hišo. Iz 

kamnov pa lahko naredijo 

kipe.  

pliški, okraski 

 

dimnik-se ne kadi na ljudi 

 

časopis 

volna- šivanje 

škatle-časopis 

črke-govor 

 

voda 

drevesa-hiša 

 

kamen-kipi 

 

 

stroj, naprava-namen-okolje 

 

izdelek 

surovina 

surovina-izdelek 

izdelek-uporaba 

 

izdelek 

surovina-izdelek 

 

surovina-izdelek 

 

13. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.To je hiša od mene in 

moje sestre (ni povedala 

povezave s tovarno).  

 

Fantje delajo izdelke. Delajo 

hišo ob vodi. Iz potoka 

lahko pijemo vodo. Vlak je 

za ljudi, za prevoz. V 

škatlah dobimo stvari. 

Igrače so za otroke. To je 

sladko, za jest, ljudje to 

jedo. Kruh tudi jemo (ni 

povezav s tovarno).  

  

2. Narisala sem tovarno z 

oknom, da lahko zračimo in 

drevo, ki je padlo in bodo iz 

njega naredili okno.  

 

Vodo in mleko dobimo iz 

tovarne, za pitje. Hiša na 

vodi je zgrajena iz lesa. Iz 

blaga v tovarni naredijo 

obleke, igrače. Kruh je za 

jest, lahko ga iz tovarne 

pripeljejo z vlakom. Igrače 

so narejene v tovarni za 

otroke, za igrat. Smeti, ko 

ljudje porabijo stvari, 

ostanejo odpadki, embalaža.  

Sladoled naredijo v tovarni, 

 

 

drevo-okno 

 

 

voda, mleko-pitje 

hiša na vodi-les 

 

blago-obleke, igrače 

kruh-za jest-pripeljejo z 

vlakom 

igrače-otroci 

 

izdelek-porabljene stvari-

odpadki 

 

sladoled-jedo ga ljudje 

 

 

surovina-izdelek 

 

 

izdelek-uporaba 

izdelek-surovina 

 

surovina-izdelek 

izdelek-uporaba-prevoz 

 

izdelek-uporabnik 

 

izdelek-embalaža-okolje 

 

 

izdelek-uporabnik 
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jedo ga ljudje. Mleko 

dobimo iz dreves. Fantje 

delajo in lahko v tovarni 

naredijo sladkarije. Škatle 

prinesejo v trgovino, da 

lahko kupimo stvari, stvari 

so shranjene v škatli.  

 

 

fantje-sladkarije 

 

škatle-trgovina-stvari 

 

 

 

 

zaposleni-izdelek 

 

embalaža-trgovina-izdelek 

 

 

2.To je tovarna, trak, ki je v 

tovarni. V tovarni delajo 

igrače, morje, mizo.  

 

Ljudje delajo v tovarni. V 

tovarni naredijo mlečne 

izdelke, ki jih peljejo  v 

mercator in tam jih kupimo. 

Tovarna na vodi, delajo 

različne stvari. Iz dimnika 

tovarne se kadi, naredi 

umazan vonj. V tovarni 

delajo robote in te tam tudi 

delajo.  Stvari iz tovarne, ki 

smo jih že pojedli, ostal je 

ostanek. Tovarna, kjer 

delajo škratje. Vlak je robot, 

ki se pelje okrog in pelje 

stvari, vodo za pit, za jesti. 

V tovarni naredijo stvari za 

jest, tudi čokolado. V 

tovarni predelajo tudi 

kamne. Računalnik je robot, 

na katerega moramo tipkati. 

Ljudje delajo v tovarni 

različne stvari. Lahko 

naredijo tudi kruh. Reka, 

voda je umazana, ko pride iz 

tovarne, mora se prečistiti. 

Papir naredijo v tovarni, da 

lahko preberemo časopis ali 

pa iz papirja kaj naredimo.  

Sončnice predelajo v 

tovarni. Posodo naredijo v 

tovarni. Sladoled naredijo iz 

mleka v tovarni. V tovarni 

so naredili hiše, tudi 

mercatorje. Črke, abeceda je 

narejena v tovarni. Drevesa 

so v naravi, jih pripeljejo v 

tovarno. Iz blaga lahko 

naredimo igrače, tudi iz 

trak 

igrače, miza 

 

 

ljudje v tovarni 

mlečni izdelki-mercator-za 

kupit 

 

izdelki 

dimnik-se kadi-umazan vonj 

 

roboti-za delo 

 

stvari, ki jih pojedli, ostanek 

 

 

vlak-pelje stvari, vodo, za 

jesti 

 

stvari za jest, čokolada 

 

kamni 

računalnik-robot-tipkanje 

 

ljudje delajo v tovarni 

kruh 

reka-umazana voda-se 

prečisti 

 

papir-časopis, za kaj narediti 

 

 

sončnice 

posoda 

sladoled-mleko 

hiše, mercator 

 

črke, abeceda 

drevesa-v naravi-v tovarno 

blago, volna-igrače 

 

lončki-za jesti in piti 

stroj, naprava 

izdelek 

 

 

zaposleni 

izdelek-trgovina-potrošnja 

 

 

izdelki 

stroj, naprava-namen-okolje 

 

stroj, naprava-namen 

 

okolje 

 

 

prevoz-izdelki 

 

 

izdelek 

 

surovina 

stroj, naprava-namen 

 

zaposleni 

izdelek 

okolje 

 

 

izdelek-uporaba 

 

 

surovina 

izdelek 

izdelek-surovina 

izdelek 

 

izdelek 

surovina-uporaba 

surovina-izdelek 

 

izdelek-uporaba 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Jurca, magistrsko delo 
 

109 
 

volne lahko naredimo. 

Lončki ,iz njih pijemo in 

jemo. V tovarni naredijo 

tudi vodo, mleko.  

 

voda, mleko 

 

 

izdelek  

 

 

14. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.To je tovarna, ima dimnik 

in iz njega se kadi. Tukaj je 

oblak dima. To je mašina, ki 

dela v tovarni. To je okno v 

tovarni, da ga lahko odprejo. 

  

Drevesa odpeljejo v tovarno, 

da iz njih naredijo mize. To 

je stroj, v tovarni je za delo. 

V tovarni strički delajo 

pijače, sladkarije. Tovarna z 

oblekami, kjer šivajo srajce. 

Tovarna v naravi, okrog so 

drevesa in gore. Iz tovarne 

se kadi dim, zgleda mračno. 

Tovarna, kjer delajo vodo.  

 

dimnik-se kadi-oblak dima 

 

mašina 

okno v tovarni 

 

 

drevesa-mize 

 

stroj-za delo 

strički-pijače, sladkarije 

tovarna z oblekami-srajce 

 

tovarna v naravi 

dim iz tovarne 

 

voda 

stroj, naprava-namen-okolje 

 

stroj, naprava 

 

 

 

surovina-izdelek 

 

stroj, naprava-namen 

zaposleni-izdelek 

izdelek 

 

 

okolje 

 

izdelek 

2. Narisal sem tovarno z 

darili, okno, božička, 

punčko in stopnice. V 

tovarni delajo darila, po 

stopnicah pride punčka do 

božička, ki dela v tovarni. 

Okno, da je v tovarni svetlo.  

 

Tovarna na sliki, iz katere se 

kadi dim. V tovarni delajo 

kruh. V tovarni delajo 

igrače. Trak je v tovarni. 

Delavci delajo v tovarni. 

Tovarna, kjer delajo vodo. V 

tovarni delajo čokolado. v 

tovarni delajo pisalni stroj. 

V tovarni delajo volno.  

 

 

 

 

darila 

božiček 

okno-svetloba 

 

 

dim-se kadi iz tovarne 

kruh 

igrače 

trak 

delavci 

voda 

čokolada 

pisalni stroj 

volna 

 

 

 

izdelek 

zaposleni 

naprava-namen 

 

 

okolje 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

zaposleni 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

/ / / 
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15. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.To je dimnik, ker tovarna 

ima dimnik, se iz njega kadi 

dim.  

 

V tovarni naredijo mleko. 

Vse tovarne imajo dimnik, 

iz njega se kadi dim. Delavci 

delajo v tovarni. Trak imajo 

v tovarni. V tovarni 

izdelujejo flaše, posodo. V 

tovarni naredijo časopisni 

papir. Naredijo tudi črke. V 

tovarni naredijo sir in 

mleko. V tovarni izdelujejo 

igrače. Čokolado naredijo v 

tovarni. Stvari na koncu 

zavijejo v karton. Iz pšenice 

naredijo kruh.  

 

dimnik-se kadi dim 

 

 

 

mleko 

dimnik-dim 

delavci 

trak 

 

flaše, posoda 

časopisni papir 

črke 

sir, mleko 

igrače 

čokolada 

stvari zavijejo-karton 

pšenica-kruh  

stroj, naprava-namen 

 

 

 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

zaposleni 

stroj, naprava 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek-embalaža 

surovina-izdelek 

2. Narisal sem dolg dimnik 

pri tovarni. Narisal sem 

žemljo, trak, papir, mleko, 

majico, spodnje hlače,  

volno, les, bombaž, vse to 

izdelujejo v tovarni.  

 

Tovarne imajo dolge 

dimnike, da se iz njih ven 

kadi dim. Mleko v embalaži 

izdelujejo v tovarni. V 

tovarni izdelujejo stvari, ki 

so potem v trgovini. Stroji 

delajo v tovarni. V tovarni 

izdelujejo različne stvari.  

izdelujejo čokolado, 

pšenico. V tovarni je trak, da 

vozi stvari. V tovarni 

izdelujejo igrače. Bombaž 

izdelujejo v tovarni. Stvari 

zavijejo v škatlo. V tovarni 

izdelujejo blago, posode, 

izdelujejo časopis. Voziček, 

z njim nakupujemo v 

trgovini. Tisto, kar dobimo 

iz tovarne. 

  

dolg dimnik 

žemlja,  

trak, papir, mleko, majica 

spodnje hlače, volna, les 

bombaž 

 

 

dimnik-se kadi dim 

 

mleko-embalaža 

stvari-za trgovino 

 

stroji 

različne stvari izdelujejo 

 

čokolada, pšenica 

trak-prevoz stvari 

igrače 

bombaž 

stvari-škatla 

blago,  

posode, časopis 

voziček-trgovina-izdelki 

stroj, naprava 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

 

 

stroj, naprava-namen 

 

surovina-embalaža 

izdelek-trgovina 

 

stroj, naprava 

izdelek 

 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

izdelek 

izdelek 

izdelek-embalaža 

izdelek 

izdelek 

potrošnja-trgovina-izdelek  
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3. To je alarm, imajo ga v 

tovarni, če se kaj pokvari, če 

je v tovarni požar. V tovarni 

izdelujejo deske, lonce, list, 

parfum, bombaž, mleko, 

cev, steklo. Tovarne imajo 

dolg dimnik. Na trak 

naložijo izdelke.  

 

V tovarni izdelujejo različne 

posode. Tovarna besed, črke 

na traku. V tovarni 

izdelujejo marmelado. V 

tovarni imajo tekoče 

trakove, na katerih so 

izdelki. V tovarni izdelujejo 

mleko in pšenico. Delavci v 

tovarni delajo, včasih lahko 

v tovarni delajo tudi otroci. 

V tovarni izdelujejo igrače 

in plastenke. Čokolado, 

kartonske škatle in časopis 

delajo v tovarni. Tovarne 

imajo dolg dimnik. V 

tovarni naredijo bombaž. V 

tovarni izdelujejo izdelke iz 

mleka.  

alarm-če se kaj pokvari, 

požar 

 

deske, lonci, list, parfum, 

bombaž, mleko, cev, steklo 

dolg dimnik 

trak-izdelki 

 

 

različne posode 

tovarna besed, črke na traku 

 

marmelada 

tekoči trakovi-izdelki 

 

mleko, pšenica 

delavci 

 

igrače, plastenke 

čokolada, kartonske škatle, 

časopis 

dolg dimnik 

 

bombaž 

izdelki iz mleka 

stroj, naprava-namen 

 

 

izdelek 

izdelek 

stroj, naprava 

stroj, naprava-izdelek 

 

 

izdelek 

stroj, naprava 

 

izdelek 

stroj, naprava-izdelek 

 

izdelek 

zaposleni 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

stroj, naprava 

 

izdelek 

izdelek 

 

 

16. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.Narisal sem tovarno, ki 

dela mleko. Tovarna lahko 

dela tudi kocke, travo, rože, 

vlak. Na tovarni je dimnik, 

lučke. Tovarna ima okna, 

vrata in signal, to so deli 

tovarne.  

 

Dimnik je na strehi tovarne, 

da gre ven umazan zrak. 

Kruh delajo v tovarni. V 

paket zapakirajo stvari. 

Tipkovnico, računalnik 

naredijo v tovarni za pisat. 

Trak nalaga pakete v kombi. 

mleko 

 

kocke, vlak 

dimnik, lučke 

okna, vrata, signal 

 

 

 

dimnik-ven umazan zrak 

 

kruh 

paket-stvari zapakirajo 

tipkovnica, računalnik-za 

pisanje 

trak-paket-kombi 

izdelek 

 

izdelek 

stroj, naprava 

stroj, naprava 

 

 

 

stroj, naprava-namen 

 

izdelek 

embalaža-izdelek 

izdelek-uporaba 

 

stroj, naprava-embalaža-
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 prevoz 

2. Narisal sem tovarno, ki 

dela jogurte, stopnice za 

delavce, da hodijo po njih. 

 

 Tekoči trak je v tovarni, da 

se stvari vozijo. Tovarna 

ima dimnik, iz njega se kadi.  

Mleko dajo na trak in ga 

predelajo. Dajo ga v majhne 

flaške, zaprejo z zamaški in 

potem zapakirajo v škatle.  

 

jogurti 

stopnice za delavce 

 

 

tekoči trak-stvari se vozijo 

 

dimnik-se kadi 

mleko-trak-majhne flaške-

škatle 

 

  

izdelek 

zaposleni 

 

 

stroj, naprava-izdelek 

 

stroj, naprava-namen 

surovina-stroj, naprava-

izdelek-embalaža 

 

3. To je tovarna, ki dela 

toplo vodo in segreva 

radiatorje ter dela klimo. 

Delavec pride po lestvi gor 

in prižge stroj. To je mlin za 

vodo, tekoči trak, ki pelje 

stvari do škatel, padejo 

stvari v škatle in jih nato s 

tovornjakom odpeljejo.  

 

Iz tovarne se kadi skozi 

dimnik, ker je v njej vroče. 

Škatle, paketi se peljejo po 

traku, stvari se zapakirajo v 

pakete in jih nato odpeljejo.  

izdelava klime 

 

delavec-stroj 

 

tekoči trak-škatle-stvari v 

škatle-tovornjak 

 

 

 

 

dimnik-se kadi vročina 

škatle, paketi-se peljejo po 

traku-stvari v pakete-

odpeljejo 

izdelek 

 

zaposleni-stroj 

 

stroj, naprava-embalaža-

izdelek-prevoz 

 

 

 

 

stroj, naprava-namen 

embalaža-stroj, naprava-

izdelek-prevoz 

 

17. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije  

1.To je tovarna bonbonov s 

trakom, ki pelje bonbone do 

vrečke, jih strese notri.  

 

Dimnik na tovarni iz 

katerega se kadi.  

Tekoči trak odpelje stvari iz 

tovarne v vrečo, škatlo. 

Delavci delajo izdelke v 

tovarni. Dimnik, umazan 

zrak gre ven iz tovarne. Trak 

odnese do traka izdelke v 

vrečo. V uri delajo stvari, ki 

gredo potem iz tovarne. 

Trak odpelje črke po 

bonboni-trak-vrečka 

 

 

 

dimnik-se kadi iz njega 

 

tekoči trak-vreča, škatla 

 

delavci-izdelki 

dimnik-umazan zrak gre ven 

 trak-izdelki v vrečo 

stvari gredo iz tovarne 

stvari 

trak-črke 

 

izdelek-stroj, naprava-

embalaža 

 

 

stroj, naprava-namen 

 

stroj, naprava-embalaža 

zaposleni-izdelek 

stroj, naprava-namen 

stroj, naprava-izdelek-

embalaža 

 

izdelek 

stroj, naprava-izdelek 
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tovarni. Stroj, en stric tipka 

nanj, da ostali vedo, kaj 

narediti.  

 

stroj-stric tipka nanj stroj, naprava-zaposleni 

2. Narisal sem tovarno, kjer 

delajo bonbone, se bonboni 

zavijajo. Iz tovarne se kadi, 

da gre dim ven, kadi se iz 

dimnika. V tovarni naredijo 

izdelke bonbone, trak, 

majice.  

 

To je tovarna, ki jo naredijo 

na vodi, za čiščenje vode. 

Podobno volni, ampak ni 

volna  in delajo to v tovarni. 

Tekoči trak je v tovarni, da 

prenese stvari. Dimnik, iz 

tovarne se kadi umazan 

zrak.  Stvari v trgovini so za 

kupit, naredijo jih v tovarni. 

Tekoči trak s črkami, ki jih 

naredijo v tovarni. V tovarni 

naredijo čokolado. Naredijo 

tudi časopis. V škatle v 

tovarni zapakirajo blago, 

dajo škatle v kombi. Kruh 

naredijo v tovarni. Blago 

tudi naredijo v tovarni. 

Voziček je v trgovini, da 

lahko z njim kupujemo, 

naredili so ga v tovarni. 

Videl sem ga v muzeju.  

 

bonboni-se zavijajo 

 

dim gre ven-dimnik 

 

 

bonboni, trak, majice 

 

 

 

 

 

 

tekoči trak-prenos stvari 

dimnik-se kadi umazan zrak 

 

stvari-trgovina 

 

tekoči trak-črke 

 

čokolada 

časopis 

blago-škatle-kombi 

kruh 

blago 

voziček za nakupovanje-

trgovina 

izdelek-embalaža 

 

stroj, naprava-namen 

 

 

izdelek 

 

 

 

 

 

 

stroj, naprava-namen 

stroj, naprava-namen-okolje 

 

izdelek-trgovina 

 

stroj, naprava-izdelek 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek-blago-prevoz 

izdelek 

izdelek 

izdelek-potrošnja-trgovina 

  

3. To je tekoči trak, ki pelje 

izdelke. V tovarni je luč, da 

je svetlo in alarm, če kdo 

pride v tovarni, čeprav mu ni 

dovoljeno.  

 

Na tipkalni stroj tisti, ki dela 

v tovarni natipka, kaj je 

potrebno narediti. Delavci v 

tovarni, tako izgleda 

tovarna. Dimnik, iz tovarne 

prihaja dim. V tovarni 

naredijo različne 

izdelke:opeka, lonci, kovina, 

papir, igrače, opeka, 

plastika, igrače, čokolada z 

tekoči trak-izdelki 

luč-svetloba 

alarm-če kdo vdre v tovarno 

 

 

 

tipkalni stroj-delavci tipkajo 

nanj 

delavci 

dimnik-dim 

 

 

opeka, 

lonci, kovina, papir, igrače, 

plastika, igrače, čokolada z 

ovitkom, volna, kruh, stvari 

stroj, naprava-izdelek 

stroj, naprava-namen 

stroj, naprava-namen 

 

 

 

stroj, naprava-namen- 

zaposleni 

zaposleni 

stroj, naprava-namen 

 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 
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ovitkom, volna, kruh, stvari 

v trgovini, vozički, škatle, 

mlečni izdelki. Tekoči trak v 

tovarni po katerem se peljejo 

vode, črke.  

v trgovini, vozički, škatle, 

mlečni izdelki   

tekoči trak-vode, črke 

 

izdelek 

 

stroj, naprava-izdelek  

 

18. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.Narisal sem tovarno s 

cevkami za pretakanje vode. 

Zraven je bager, ki daje 

opeke, da zgradijo tovarno.  

Delavci v tovarni, ki delajo 

stvari.  

 

tovarna s cevkami 

 

bager-opeke 

 

delavci-stvari  

 

 

stroj, naprava-surovina 

 

zaposleni-izdelek 

2. To je tovarna, ki izdeluje 

hiše in bager, ki hiše gradi.  

V tovarni delajo otroci. 

Skozi dimnik gredo plini 

ven iz tovarne. To so 

odrasli, ki delajo v tovarni.  

 

hiša 

bager 

otroci v tovarni 

dimnik-ven gredo plini 

odrasli  

izdelek 

 

zaposleni 

stroj, naprava-namen 

zaposleni  

3. Tukaj je bager, ki dela 

tovarno, stroj, ki dela kroge. 

V tovarni je stroj, ki dela 

papir; stroj, ki dela puščice, 

stroj, ki dela mašnice, stroj, 

ki dela cevke; stroj, ki dela 

denar; tovarna avtomobilov.  

 

V tovarni iz kamna kaj 

naredijo. Iz volne v tovarni 

šivajo. Iz lesa, papirja v 

tovarni kaj naredijo. V 

tovarni naredijo sladoled. 

Ljudje delajo v tovarni. 

Stroji, ki prevažajo stvari so 

v tovarni. Lonec naredijo v 

tovarni. Tovarna besed, 

delajo črke. Tovarna gline, 

naredijo lončke. Tovarna 

mleka, kjer mleko pakirajo. 

Tovarna vode, vodo 

pakirajo. Tovarna hrane. 

Tovarna tipkanja, tipkajo 

pismo, časopis.  

 

stroj-krogi 

stroj-papir 

stroj-puščice 

stroj-mašnice 

stroj-denar 

tovarna avtomobilov 

 

kamen 

volna-šivanje 

les, papir-kaj naredijo 

 

sladoled 

ljudje v tovarni 

stroji-prevoz stvari 

lonec 

črke 

tovarna gline-lončki 

tovarna mleka-pakiranje 

mleka 

tovarna vode-pakiranje vode 

tovarna hrane 

 

časopis 

 

stroj, naprava-izdelek 

stroj, naprava-izdelek 

stroj, naprava-izdelek 

stroj, naprava-izdelek 

stroj, naprava-izdelek 

izdelek 

 

surovina 

surovina-delo 

surovina-izdelek 

 

izdelek 

zaposleni 

stroj, naprava-namen 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek-embalaža 

izdelek-embalaža 

izdelek 

izdelek 

 

izdelek 
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19. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.Narisal sem kravo, ki daje 

mleko. Ta krava je kot 

tovarna, ki naredi mleko.  

V tovarni naredijo lončke z 

vodo. V tovarni naredijo 

kruh. V trgovini imajo 

hrano, ki jo naredijo v 

tovarni. V tovarni naredijo 

tudi mleko in med. 

Čokolado naredijo v tovarni. 

Voziček je za prevoz hrane, 

ki jo kupimo v trgovini. 

Hrano naredijo v tovarni. 

Sladoled naredijo v tovarni. 

Mleko in sir tudi naredijo v 

tovarni. V tovarni naredijo 

tudi pisma, papir. Blago 

naredijo v tovarni. Bombaž 

naredijo v tovarni. V tovarni 

naredijo vrvice. Črke 

naredijo v tovarni. Kolesa 

naredijo v tovarni. Iz 

kartona v tovarni naredijo 

škatle. Kozarec naredijo v 

tovarni. Tudi računalnik 

naredijo v tovarni. Igrače 

naredijo v tovarni. 

 

krava-mleko 

 

 

lončki z vodo 

 

kruh 

trgovina-hrana 

mleko 

med 

čokolada 

voziček-prevoz hrane-

trgovina 

sladoled 

mleko, sir 

 

pisma, papir 

blago 

 

vrvice 

črke 

kolesa 

karton-škatle 

kozarec 

računalnik 

igrače 

vir-surovina 

 

 

izdelek 

 

izdelek 

trgovina-izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

potrošnja-izdelek-trgovina 

 

izdelek 

izdelek 

 

izdelek 

izdelek 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

surovina-izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

2. To je dimnik iz tovarne, 

ven se kadi dim. Krava nam 

daje mleko, odpeljejo ga v 

tovarno. Kruh naredijo v 

tovarni. Igračo izdelajo v 

tovarni in jo potem 

prodajajo v trgovini. V 

škatlah nosimo različne 

stvari, naredijo jih v tovarni.  

 

Čokolado naredijo v tovarni. 

To je volna za šivanje, z njo 

šivajo v tovarni. Iz dimnika 

se kadi dim iz tovarne. Iz 

tovarne nas tekoči trak 

vleče, da ni potrebno hoditi. 

Med naredijo v tovarni. V 

trgovino pripeljejo hrano iz 

dimnik-se kadi dim 

krava-mleko-prevoz v 

tovarno 

kruh 

igrača-trgovina 

 

škatle-različne stvari notri 

 

 

 

čokolada 

volna za šivanje 

dimnik-dim se kadi ven 

tekoči trak-hitrejši prenos 

stvari 

med 

 

trgovina-prevoz-hrana 

stroj, naprava-namen 

vir-surovina-prevoz 

 

izdelek 

izdelek-trgovina 

 

embalaža-izdelek 

 

 

 

izdelek 

surovina-namen 

stroj, naprava-namen 

stroj, naprava-namen 

 

izdelek 

 

trgovina-prevoz-izdelek 
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tovarne. Voziček naredijo v 

tovarni, da jih uporabljamo 

v trgovini. Marmelado 

namažemo na kruh, jo 

naredijo v tovarni. Mleko za 

pit naredijo v tovarni. Kruh 

naredijo v tovarni. Mleko, 

sir naredijo v tovarni, da 

lahko jemo in pijemo. 

Računalnik za pisanje imajo 

v trgovini, jih lahko kupimo. 

Naredili so ga v tovarni. 

Črke iz tovarne, da si z njimi 

pomagamo. Z igračami se 

igramo in jih naredijo v 

tovarni. Pisma, lahko komu 

pišemo, narejena so v 

tovarni. Sladoled je iz 

tovarne, lahko ga jemo.   

 

voziček-v trgovini 

 

marmelada 

 

mleko za pit 

kruh 

mleko, sir-za jesti in piti 

 

računalnik-pisanje-v 

trgovini kupimo 

 

črke-za pomoč 

igrače-za igro 

 

pisma-za pisanje komu 

sladoled-za jesti 

 

izdelek-uporaba-trgovina 

 

izdelek 

 

izdelek-uporaba 

izdelek 

izdelek-uporabnik 

 

izdelek-uporaba-potrošnja 

 

 

izdelek-uporaba 

izdelek-uporabnik 

 

izdelek-uporaba 

izdelek-uporaba 

3. Narisal sem medvedka, 

igračo naredijo v tovarni.  

 

Tovarna vode, delajo vodo, 

da jo lahko ljudje vzamejo. 

To je torta, ki jo naredijo v 

tovarni. To je steklo, ga 

naredijo v tovarni, naredijo 

debelo steklo in ga 

oblikujejo. To je žoga, 

igrača, naredijo v tovarni. 

Vlak je tudi igrača, ki jo 

naredijo. Iz tovarne je 

dimnik, iz njega se kadi. 

Sliko tudi naredijo v tovarni, 

otroci se lahko igrajo z njo.  

Mleko je zdravo, s stroji ga 

naredijo v tovarni. Čokolado 

naredijo s stroji v tovarni. 

Časopis naredijo v tovarni, 

prinese jih poštar ljudem. 

Šivalni stroj imajo v tovarni, 

da lahko z njim šivajo. V 

tovarni delavci sešijejo 

obleke in jih dajo v 

trgovino, da jih lahko ljudje 

kupijo in oblečejo. Kruh 

naredijo v tovarni. 

Marmelado naredijo v 

tovarni in jo dajo v trgovino, 

medvedek, igrača 

 

 

tovarna vode-voda-ljudje 

vzamejo 

torta 

steklo-oblikujejo v tovarni 

 

 

žoga-igrača 

 

vlak, igrača 

 

dimnik-se kadi iz njega 

sliko-za otroke-za igro 

 

mleko -stroji 

čokolada-stroji 

 

časopis-ljudem 

 

šivalni stroj- za šivanje 

 

delavci sešijejo obleke-v 

trgovino-ljudje kupijo 

 

kruh 

marmelada-trgovina-ljudje 

kupijo 

 

izdelek 

 

 

izdelek-uporabnik 

 

izdelek 

surovina-delo 

 

 

izdelek 

 

izdelek 

 

stroj, naprava-namen 

izdelek-uporabnik-uporaba 

 

izdelek-stroj, naprava 

izdelek-stroj, naprava 

 

izdelek-uporabnik 

 

stroj, naprava-namen 

 

zaposleni-delo-izdelek-

trgovina-uporabnik-

potrošnja 

 

izdelek 

izdelek-trgovina-uporabnik-

potrošnja 
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da jo ljudje kupijo. Iz 

kmetije dobimo bombaž, v 

tovarni iz njega naredijo 

obleke in jih spet dajo  v 

trgovino, da jih ljudje 

kupijo. Sladoled naredijo v 

tovarni. Igrače najprej 

sešijejo, potem pa jih dajo  v 

trgovino. Računalnik v 

tovarni naredijo. Vozički so 

za to, da vozimo hrano v 

trgovini. Škatle naredijo v 

tovarni iz kartona, jih 

zalepijo z lepilnim trakom, 

da se zaprejo in jih naložijo 

v tovornjak. Črke so 

pomembne za to, da lahko 

govorimo. Dimnik iz 

tovarne, da gre dim iz 

tovarne ven. Voda iz 

tovarne, naredijo lončke, 

dajo notri vodo in dajo v 

trgovino. Stroj v trgovini pri 

blagajni, da se lahko hrana 

pelje po njem. Hrana je iz 

tovarne. Med naredijo v 

tovarni, je sladek in za jest.  

kmetija-bombaž-naredijo 

obleko- v trgovino-ljudje 

kupijo 

 

sladoled 

igrače-v trgovino 

 

računalnik 

vozički-za hrano- v trgovini 

 

škatle-iz kartona-zlepijo-v 

tovornjak 

 

 

črke-da govorimo 

 

dimnik-dim gre ven 

 

voda-naredijo lončke, notri 

vodo-trgovina 

stroj-prevoz hrane-trgovina 

 

 

med-za jest 

 

izvor-surovina-izdelek-

trgovina-potrošnja-

uporabnik 

 

 

izdelek 

izdelek-trgovina 

 

izdelek 

potrošnja-izdelek-trgovina 

 

embalaža-surovina -prevoz 

 

 

 

izdelek-uporaba 

 

stroj, naprava-namen 

 

izdelek-embalaža-surovina-

trgovina 

stroj, naprava-namen-

trgovina 

 

izdelek-uporaba 

 

 

 

20. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.Narisala sem tovarno, 

hišo. V njej živi muca (ni 

vedela povezave s tovarno).  

 

  

2. To je ura, miza, stol, 

skodelica mleka, lutka, 

čokolada, barvice. Vse to 

naredijo v tovarni 

(pri izbiri sličic ni znala 

povedati povezav s tovarno). 

 

miza, stol, skodelica mleka, 

lutka, čokolada, barvice 

izdelek 

3. Narisala sem barvico, 

medvedka, sladoled, 

špangico. Vse to delajo v 

tovarni. V tovarni pa delajo 

tudi umetno smreko, krogce, 

barvica, medvedek, 

sladoled, špangica 

 

umetna smreka, krogci, trak, 

puščica, flomaster 

izdelek 

 

 

izdelek 
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trak, puščico, flomaster. V 

tovarni je veliko hrupa. 

Mizo, stol, ovitek, konjiček, 

čokolado, kozarec mleka, 

prstan, čarobno palčko, 

muco naredijo v tovarni.  

 

Čokolado tudi naredijo v 

tovarni. V tovarni naredijo 

škatle,katere zlepijo skupaj. 

Naredijo škatlo s pokrovom. 

V tovarni naredijo flaše, 

notri nalijejo vodo in jih 

zaprejo. Iz stekla naredijo 

posodo, dajo notri mleko, 

sir, ki  ga tudi naredijo v 

tovarni. V tovarni naredijo 

škatle s pokrovčki. Naredijo 

črke v tovarni. Tam naredijo 

tudi kornet, vanj pa dajo 

sladoled. V tovarni naredijo 

skodelice, v njih nekaj dajo. 

Vrvice zvijejo v tovarni. V 

voziček v trgovini zložijo 

stvari, ki jih naredijo v 

tovarni.  

 

hrup v tovarni 

miza, stol, ovitek, konjiček, 

čokolada, kozarec, prstan, 

čarobna palčka, muca 

 

 

čokolada 

 

škatle 

škatle s pokrovom 

flaše-za vodo-zaprejo 

 

steklo-posoda-za mleko, sir 

 

škatle s pokrovčki 

 

črke 

kornet-sladoled 

 

skodelice-vanje kaj damo 

vrvice 

voziček-trgovina-stvari iz 

tovarne 

 

delo 

izdelek 

 

 

 

 

izdelek 

 

embalaža 

 

izdelek-uporaba-embalaža 

 

surovina-izdelek-uporaba 

 

embalaža 

 

izdelek 

izdelek-uporaba 

 

izdelek-uporaba 

izdelek 

potrošnja-trgovina-izdelek 

 

21. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.To je tovarna s kamerami 

v obliki črke t, ki ščitijo 

tovarno pred vlomilci. 

 

Papir lahko delajo v tovarni. 

Tudi stvari za šivat lahko 

delajo v tovarni. V tovarni 

delajo darila. Čokolado 

naredijo v tovarni. V tovarni 

prevažajo s trakom 

steklenice. V tovarni delajo 

škatle. V tovarni delajo 

dimnike. Printajo črke v 

tovarni. Iz tovarne, iz 

dimnika se kadi dim. To je 

stroj za prevoz stvari v 

tovarni. Delavci delajo v 

tovarni.  

kamere-ščitijo pred vlomilci 

 

 

 

papir 

stvari za šivat 

darila 

čokolada 

trak-vozijo steklenice 

 

 

škatle 

črke 

dimnik-se kadi dim 

stroj-prevoz stvari 

 

delavci 

stroj,naprava-namen 

 

 

 

izdelek 

izdelek-uporaba 

izdelek 

izdelek 

stroj, naprava-namen-

izdelek 

 

 

izdelek 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

stroj, naprava-namen 

 

zaposleni  
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/  / / 

3. To sta dve tovarni, 

tovarna steklenic in tovarna 

blaga. V tovarni steklenic 

delajo steklenice, zobniki na 

stroju, da stroji delujejo, trak 

za prevažanje steklenic. V 

tovarni blaga pa delajo 

majice, hlače, zadrge, 

copate.  

To je stroj v tovarni, ki 

prevaža steklenice. Stroj, ki 

melje stvari. Različne 

materiale naredijo v tovarni.  

 

V tovarni tiskajo črke. V 

tovarni delajo škatle za 

mleko. V tovarnah delajo 

blago. V tovarnah delajo 

ljudje, znanstveniki. V 

tovarni delajo tudi sladoled. 

V tovarnah so visoki 

dimniki, da gre dim ven. V 

tovarnah delajo nitke. Iz skal 

delajo kamnite umetnine. V 

tovarni so naredili 

tipkovnico. Izdelki iz 

tovarne gredo v trgovino. V 

tovarni naredijo stvari za 

šivanje. V tovarni delajo 

papir. V tovarni delajo tudi 

vlak. Iz dreves v tovarni 

naredijo liste, papir. V 

tovarni naredijo čokolado. 

Paketi, ko stvari iz tovarne 

dostavljajo ljudem. V 

vozičke ljudje dajejo izdelke 

v trgovini. V tovarni je 

veliko strojev.     

steklenice-stroji, trak za 

prevažanje steklenic 

 

 

 

 

 

majice, hlače, zadrge, copati 

 

stroj-prevaža steklenice 

stroj za mletje 

različni materiali 

 

tiskanje črk 

škatle za mleko 

blago 

ljudje delajo v tovarni 

 

sladoled 

visoki dimnik-dim gre ven 

nitke 

skale-kamnite umetnine 

 

tipkovnica 

izdelki-trgovina 

 

stvari za šivanje 

papir 

vlak 

drevesa-papir 

 

čokolada 

paketi-dostava izdelkov 

ljudem 

voziček-izdelki-trgovina 

stroji 

izdelek-stroj, naprava-

namen 

 

 

 

 

 

 

izdelek 

 

stroj, naprava-namen 

stroj, naprava-namen 

izdelek 

 

izdelek 

embalaža-surovina 

izdelek 

zaposleni 

 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

izdelek 

surovina-izdelek 

 

izdelek 

izdelek-trgovina 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

surovina-izdelek 

 

izdelek 

embalaža-izdelki-uporabnik 

 

potrošnja-izdelek-trgovina 

stroj, naprava 
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22. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije  

1.Narisal sem kako kegljam, 

se zabavam (ni vedel, kaj 

pomeni beseda tovarna).  

Vlak je za prevoz ljudi, 

tovora. Skalo lahko 

naredimo iz kovine. Pakete 

prinese poštar. Flaše, v njih 

je voda. Ljudje delajo v uri 

(ni povezal s tovarno). 

 

  

2. To je tovarna, ki gori, to 

nam je povedala učiteljica v 

muzeju.  

Delavci delajo v tovarni. Na 

vlaku so škatle in vlak je za 

prevoz škatel iz tovarne. V 

tovarni izdelujejo flaše, 

mleko, kruh, obleke. V 

tovarni delajo podlage. Iz 

kovine v tovarni naredijo 

črke. Posekajo drevesa za 

les za tovarno. V tovarni 

pišejo na papir. Tovarna ima 

visok dimnik, se kadi iz 

njega. V tovarni izdelujejo 

volno, igrače, čokolado.  V 

tovarni delajo uro. V tovarni 

naredijo tekoči trak. Iz 

kamna lahko naredijo 

kovino. Iz sončnic v tovarni 

naredijo mleko. V tovarni 

naredijo časopis, sladoled 

naredijo iz mleka.  

 

tovarna, ki gori 

 

delavci 

vlak-prevoz škatel 

 

flaše, mleko, kruh, obleke 

 

 

 

kovina-črke 

drevesa-les 

 

pišejo na papir 

visok dimnik-se kadi iz 

njega 

volna, igrače, čokolada 

ura 

tekoči trak naredijo 

kamen-kovina 

sončnice-mleko 

 

časopis 

sladoled-mleko 

okolje 

 

zaposleni 

prevoz-embalaža 

 

izdelek 

 

 

 

surovina-izdelek 

izvor-surovina 

 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

surovina-izdelek 

surovina-izdelek 

 

izdelek 

izdelek-surovina 

3. To je tovarna, ki gori in iz 

nje teče sladkor. Ladja 

potrebuje gorivo, ki ga 

naredijo v tovarni.  

 

To je tovarna kruha, delajo 

kruh. Delavci v tovarni 

delajo. Tovarna vode, kjer 

delajo vodo. Tekoči trak 

pelje tovor v tovarni. Vlak v 

tovarno pripelje in odpelje 

tovor. Igrače naredijo v 

tovarna, ki gori 

gorivo-naredijo v tovarni 

 

 

 

kruh 

delavci 

voda 

tekoči trak-tovor 

vlak-pripelje/odpelje tovor 

igrače 

 

okolje 

izdelek 

 

 

 

izdelek 

zaposleni 

izdelek 

stroj, naprava-izdelek 

prevoz-izdelek 

izdelek 
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tovarni. Tovarna ima 

dimnik, iz katerega gre dim 

ven. Pisalni stroj, da lahko 

kaj natipkamo nanj. V 

tovarni izdelajo embalažo. 

In tudi uro naredijo v 

tovarni. V tovarni delajo 

blago za šivanje. V tovarni 

delajo časopis. Škatle so za 

prenašanje stvari, imajo jih 

v tovarni. Iz črk, ki jih 

naredijo v tovarni, sestavijo 

besede.  

dimnik-dim gre ven 

pisalni stroj-za tipkanje 

 

embalaža 

ura 

blago za šivanje 

 

 

časopis 

škatle-prenašanje stvari 

črke-besede 

stroj, naprava-namen 

stroj, naprava-namen 

 

embalaža 

izdelek 

izdelek-uporaba 

 

 

izdelek 

embalaža- izdelek 

izdelek-uporaba 

 

 

23. učenec  

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.To je tovarna hiša, kjer se 

igram s svojimi prijatelji.  

 

V tovarni naredijo svinčnik. 

V tovarni naredijo konzervo. 

V tovarni naredijo most. Na 

tovarno postavijo dimnik, da 

gre lahko dim ven. Naredili 

so za pit-plastenko. V 

tovarni so naredili igrače. V 

tovarni so stroji. V tovarni 

so naredili vozičke. Naredili 

so tudi hišo iz lesa. V 

tovarni so naredili tudi 

volno. Naredili so sladoled 

in kornet. V gozdu in mimo 

skal se sprehajajo delavci, 

ko ne delajo. Iz hriba se vidi 

tovarna. V tovarni naredijo 

te konzervice. V tovarni 

naredijo železnico za vlak. 

Naredijo tudi čokolado. V 

tovarni naredijo posode. Na 

trak nekaj dajo, da se 

prepelje. Tukaj so od dedka 

mraza palčki, mu pomagajo 

v njegovi tovarni.  

 

 

 

 

svinčnik 

konzerva 

most 

dimnik-dim gre ven 

 

za pit-plastenka 

igrače 

stroji 

voziček 

hiša iz lesa 

volna 

sladoled in kornet 

gozd, skale-delavci 

 

 

konzervice 

 

železnica za vlak 

 

posode 

trak-da se prepelje 

dedek mraz-palčki 

 

 

 

 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

 

uporaba-izdelek 

izdelek 

stroj, naprava 

izdelek 

izdelek-surovina 

izdelek 

izdelek 

okolje-zaposleni 

 

 

izdelek 

 

izdelek-uporaba 

 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

zaposleni 

  

2. To je tovarna papirja, kjer 

delajo papir in tovarna 

stekla, kjer delajo steklo.  

papir 

steklo 

 

izdelek 

izdelek 
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Volno naredijo v tovarni. 

Sladoled naredijo v tovarni. 

Papir tudi naredijo v tovarni. 

Palčki od dedka mraza 

pomagajo v tovarni. 

Konzerve naredijo v tovarni. 

Dimnik na tovarni, da se iz 

tovarne kadi. Trak po 

katerem se stvari peljejo. 

Voziček so naredili v 

tovarni. 

  

 

volna 

sladoled 

papir 

palčki-dedek mraz 

 

konzerve 

dimnik-se kadi iz tovarne 

trak-pelje stvari 

voziček  

  

 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

zaposleni 

 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

stroj, naprava-namen 

izdelek 

3. To je velika tovarna 

besed, kjer so delali besede. 

Nisi mogel govoriti brez 

besed, si jih moral kupiti.  

 

To potrebujejo v tovarni, da 

pelje izdelke. V tovarni 

naredijo časopis. To delavci 

delajo v tovarni. V tovarni 

naredijo sladoled in kornete. 

To je tovarna z dimnikom, 

iz njega se kadi. Palčki od 

dedka mraza pomagajo v 

tovarni. Naredijo konzerve 

za mleko, dajo notri mleko. 

To je konzerva za različne 

stvari. Stroj za tipkanje v 

tovarni. V tovarni naredijo 

zamaške. V tovarni naredijo 

iz kartona škatle.  

besede-si jih moral kupiti, 

da si lahko govoril 

 

 

 

stroj-pelje izdelke 

 

časopis 

delavci 

sladoled in korneti 

dimnik-se kadi 

palčki od dedka mraza 

konzerve za mleko-notri 

mleko 

 

konzerva za shranjevanje 

stroj za tipkanje 

zamaški 

karton-škatle 

izdelek- uporaba 

 

 

 

 

stroj, naprava-izdelek 

 

izdelek 

zaposleni 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

zaposleni 

embalaža-surovina 

 

 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

embalaža 

surovina-embalaža 

 

24. učenec 

Učenčeva razlaga risbe in 

sličic 

Pojmi  Kategorije 

1.Narisala sem delo v 

tovarni nekoč, ko so otroci 

poganjali stroje in so morali 

hitro nitko vzeti, preden jim 

je stroj pritisnil na roko.  

 

Delo v tovarnah, kjer delajo 

s stroji. Iz blaga in volne v 

tovarni šivajo. Ko naredijo 

izdelek, gre čez trak in pade 

v škatlo. V tovarni 

delo v tovarni nekoč-otroci 

delali s stroji-nitke, šivanje 

 

 

 

 

delo v tovarni-stroji 

blago, volna-šivanje 

 

izdelek-trak-škatla 

 

delo- zaposleni-stroji 

naprava-namen 

 

 

 

 

delo-stroji 

surovina-delo 

 

izdelek-stroj, naprava-

embalaža 
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izdelujejo vodo. Tovarna 

kruha, delajo kruh. To je 

tovarna mleka, delajo mleko 

in tovarna čokolade, delajo 

čokolado.  

 

voda 

kruh 

mleko 

čokolada 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

izdelek 

/ / / 

3. Narisala sem stroj, ki dela 

blago, delavec v tovarni, 

delavec, ki pelje blago. To je 

tovarna vode, avto, ki 

odpelje blago (izdelke).  

 

Tovarna vode, kjer delajo 

vodo. V tovarnah je tekoči 

trak, da pelje stvari. Tovarna 

igrač, naredijo jih iz blaga, 

to delajo v tovarni v uri. V 

tovarni delajo delavci. 

Tovarna čokolade, delajo 

čokolado. Tovarna mleka, 

delajo mleko. Izdelke 

najprej zapakirajo in nato 

odpeljejo v trgovine. To je 

tovarna časopisa, delajo 

časopis.  

stroj-blago-delavec-pelje 

blago 

 

 

voda-avto 

 

voda 

tekoči trak-pelje stvari 

igrače-iz blaga 

 

 

delavci 

čokolada 

mleko 

izdelke zapakirajo-odpeljejo 

v trgovine 

časopis 

stroj, naprava-delavec-

prevoz-izdelek 

 

 

izdelek-prevoz 

 

izdelek 

stroj, naprava-namen 

surovina-izdelek 

 

 

zaposleni 

izdelek 

izdelek 

izdelke-embalaža-prevoz-

trgovina 

izdelek 
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9.2 PRILOGA 2: Pojmovne mreže  učencev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Pojmovna mreža prvega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK SUROVINA 

PREVOZ 

OKOLJE 

STROJ, 

NAPRAVA 

EMBALAŽA 

ZAPOSLENI 

UPORABNIK UPORABA 

NAMEN 

OPREMA 

TRGOVINA 

POTROŠNJA 

IZVOR 
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Slika 2: Pojmovna mreža drugega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK SUROVINA 

STROJ,               

NAPRAVA 

EMBALAŽA 

ZAPOSLENI 

OKOLJE 

TRGOVINA 

UPORABA 

NAMEN 

IZVOR UPORABNIK 

PREVOZ 

POTROŠNJA 

DELO 
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Slika 3: Pojmovna mreža tretjega učenca 

TOVARNA 

ZAPOSLENI 

IZDELEK 

TRGOVINA STROJ, 

NAPRAVA 

NAMEN 

SUROVINA 

UPORABA 

EMBALAŽA 

OKOLJE 

DELO PREVOZ 

UPORABNIK 

POTROŠNJA 

DELO 

IZVOR 
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Slika 4: Pojmovna mreža četrtega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK 

OKOLJE 

STROJ, 

NAPRAVA 

SUROVINA 

EMBALAŽA 

ZAPOSLENI 

DELO 

TRGOVINA 

UPORABA 

NAMEN 

UPORABNIK 

PREVOZ 

POTROŠNJA 
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Slika 5: Pojmovna mreža petega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK 

UPORABA 

STROJ, 

NAPRAVA 

UPORABNIK 

TRGOVINA 

NAMEN 

IZVOR 

SUROVINA 

POTROŠNJA 

PREVOZ 

EMBALAŽA 

OKOLJE 

ZAPOSLENI 

OPREMA 
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Slika 6: Pojmovna mreža šestega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK 

UPORABA UPORABNIK 

POTROŠNJA 

TRGOVINA 

IZVOR 

SUROVINA 

ZAPOSLENI 

OKOLJE 

NAMEN 

STROJ, 

NAPRAVA 

EMBALAŽA 

DELO 

PREVOZ 
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Slika 7: Pojmovna mreža sedmega učenca 

TOVARNA 

DELO 

UPORABA UPORABNIK 

SUROVINA 

IZVOR 

PREVOZ 

EMBALAŽA 

POTROŠNJA 

TRGOVINA 

ZAPOSLENI 

OKOLJE 

NAMEN 

STROJ, 

NAPRAVA 

IZDELEK 
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Slika 8: Pojmovna mreža osmega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK 

IZVOR 

SUROVINA 

UPORABNIK UPORABA 

NAMEN 

STROJ, 

NAPRAVA 

POTROŠNJA 

TRGOVINA 

PREVOZ 

EMBALAŽA 

ZAPOSLENI 

OKOLJE 

DELO 
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Slika 9: Pojmovna mreža devetega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK 

UPORABA UPORABNIK 

SUROVINA 

IZVOR 

POTROŠNJA 

TRGOVINA 

ZAPOSLENI 

OKOLJE 

NAMEN 

STROJ, 

NAPRAVA 

DELO 

PREVOZ 

EMBALAŽA 
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Slika 10: Pojmovna mreža desetega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK 

UPORABA UPORABNIK 

SUROVINA 

STROJ, 

NAPRAVA 

IZVOR 

PREVOZ 

EMBALAŽA 

TRGOVINA 

POTROŠNJA 

NAMEN 

ZAPOSLENI 

OKOLJE 

DELO 
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Slika 11: Pojmovna mreža enajstega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK 

UPORABA UPORABNIK 

SUROVINA 

IZVOR 

TRGOVINA 

POTROŠNJA 

NAMEN 

STROJ, 

NAPRAVA 

DELO 

ZAPOSLENI 

PREVOZ 

EMBALAŽA 

OKOLJE 
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Slika 12: Pojmovna mreža dvanajstega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK 

UPORABA UPORABNIK 

SUROVINA 

IZVOR 

PREVOZ 

EMBALAŽA 

TRGOVINA 

POTROŠNJA 

OKOLJE 

NAMEN 

STROJ, 

NAPRAVA 

DELO 

ZAPOSLENI 
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Slika 13: Pojmovna mreža trinajstega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK 
SUROVINA 

IZVOR 

PREVOZ 

EMBALAŽA 

TRGOVINA 

POTROŠNJA 

OKOLJE 

NAMEN 

STROJ, 

NAPRAVA 

DELO 

ZAPOSLENI 

UPORABNIK UPORABA 
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Slika 14: Pojmovna mreža štirinajstega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK 
SUROVINA 

IZVOR 

PREVOZ 

EMBALAŽA 

TRGOVINA 

POTROŠNJA 

OKOLJE 

NAMEN 

STROJ, 

NAPRAVA 

DELO 

ZAPOSLENI 

UPORABNIK UPORABA 
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Slika 15: Pojmovna mreža petnajstega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK 
SUROVINA 

IZVOR 

PREVOZ 

EMBALAŽA 

TRGOVINA 

POTROŠNJA 

OKOLJE 

NAMEN 

STROJ, 

NAPRAVA 

DELO 

ZAPOSLENI 

UPORABNIK UPORABA 
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Slika 16: Pojmovna mreža šestnajstega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK 
SUROVINA 

IZVOR 

PREVOZ 

EMBALAŽA 

TRGOVINA 

POTROŠNJA 

OKOLJE 

NAMEN 

STROJ, 

NAPRAVA 

DELO 

ZAPOSLENI 

UPORABNIK UPORABA 
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Slika 17: Pojmovna mreža sedemnajstega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK 
SUROVINA 

IZVOR 

PREVOZ 

EMBALAŽA 

TRGOVINA 

POTROŠNJA 

OKOLJE 

NAMEN 

STROJ, 

NAPRAVA 

DELO 

ZAPOSLENI 

UPORABNIK UPORABA 
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Slika 18: Pojmovna mreža osemnajstega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK 
SUROVINA 

IZVOR 

PREVOZ 

EMBALAŽA 

TRGOVINA 

POTROŠNJA 

OKOLJE 

NAMEN 

STROJ, 

NAPRAVA 

DELO 

ZAPOSLENI 

UPORABNIK UPORABA 
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Slika 19: Pojmovna mreža devetnajstega učenca 

TOVARNA 

IZDELEK 
SUROVINA 

IZVOR 

PREVOZ 

EMBALAŽA 

TRGOVINA 

POTROŠNJA 

OKOLJE 

NAMEN 

STROJ, 

NAPRAVA 

DELO 

ZAPOSLENI 

UPORABNIK UPORABA 
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Slika 20: Pojmovna mreža dvajsetega učenca 
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Slika 21: Pojmovna mreža enaindvajsetega učenca 
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Slika 22: Pojmovna mreža dvaindvajsetega učenca 
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Slika 23: Pojmovna mreža triindvajsetega učenca 
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Slika 24: Pojmovna mreža štiriindvajsetega učenca 
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