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I 

POVZETEK 

 

Diplomsko delo opisuje dejavnosti, s katerimi otrokom omogočamo spoznavanje vesolja v 

vrtcu. V teoretičnem delu so predstavljene vsebine in metode dela, ki sem jih glede na 

otrokovo stopnjo mišljenja uporabila pri načrtovanju dejavnosti. Če vzgojitelj dobro pozna 

temo, ki jo obravnava v vrtcu, in otrokovo razvojno fazo, lahko izbere ustrezne metode dela, 

da otrokom laţje pribliţa nove pojme in procese, ki se dogajajo v vesolju.  

 

V empiričnem delu so najprej predstavljeni rezultati raziskave otrokovega razumevanja 

vesolja pred izvedenimi načrtovanimi dejavnostmi. Zanimale so me predstave o Soncu, Luni 

ter planetih.  

 

Glede na ugotovljeno predznanje otrok sem načrtovala dejavnosti s tega področja. Pri tem 

sem upoštevala otrokov miselni razvoj in uporabljala metode, s katerimi sem predvidevala, da 

bom lahko otroke naučila čim več novega o vesolju. Te dejavnosti so predstavljene v 

osrednjem delu.  

 

V zadnjem delu predstavljam rezultate raziskave o otrokovem poznavanju Osončja in vesolja, 

ki so pokazali, da so otroci dobili pravilne predstave o telesih, ki se nahajajo v našem 

Osončju, in spoznali tudi določene procese, ki se v njem dogajajo. Za razumevanje procesov v 

vesolju pa bodo potrebovali več predznanja in miselnih sposobnosti.  

 

Ključne besede: astronomija, miselni razvoj, metode dela 

  



II 

SUMMARY 

 

The diploma work describes activities that enable children in the kindergarten to learn about 

the universe. The theoretical part presents the contents and methods of work, which I used 

when planning the activities according to the child's level of thinking. If the teacher knows the 

topic they are discussing in the kindergarten, and is familiar with the child’s developmental 

stage, they can choose appropriate working methods for helping children to understand new 

concepts and processes happening in space. 

 

The empirical part presents the results of a research about a child's understanding of the 

universe. The research was carried out before the planned activities took place. I was 

interested in their ideas about the Sun, the Moon, and the planets. 

 

I planned activities in this field that were based on the children's prior knowledge. In doing so, 

I took into account a child's mental development, and used the methods that would 

presumably help me the most with teaching the children as many new things about the 

universe as possible. These activities are presented in the central part.  

 

In the last section, I present the results of a research about a child's knowledge of the solar 

system and the universe. The results showed that the children had been given the correct 

perceptions about the bodies in our solar system. They also knew about certain processes that 

are happening in it, but they will require more knowledge and thinking skills for actually 

understanding the processes in space. 

 

Key words: astronomy, mental development, working methods 
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1 UVOD 

 

Vesolje sestavlja vse, kar obstaja (Grego, 2010). Sonce je naša lokalna zvezda, ki je središče 

našega Osončja. Je vir energije in omogoča ţivljenje na Zemlji. Okoli Sonca se giblje osem 

planetov z lunami, ki jim sledijo tudi asteroidi in kometi. Vsak planet je drugačen. Razlikujejo 

se po velikosti, barvi, oddaljenosti od Sonca, številu lun, temperaturi, masi ipd. (Emmerich, 

2006). Z Zemlje jih s prostim očesom ne moremo ločiti od zvezd.  

 

Zemlja je planet, del Osončja, a je za nas posebna, ker je naš dom v vesolju, ţivljenje na njej 

pa je odvisno od Sonca, nam najbliţje zvezde (Grego, 2010). Okrog Zemlje kroţi Luna, ki jo 

vsakič vidimo malo drugače; zdi se nam, kot da spreminja obliko, vendar je ne. Oblika 

osvetljenega dela, ki ga vidimo, je odvisna od poloţaja Sonca in Lune (Prosen, 2001).  

 

Tudi otrok ţivi v vesolju in ga lahko vsak dan opazuje. Posebej primerni za opazovanje so 

Luna, zvezde in posredno tudi Sonce, dobro pa je, da jih opozorimo, da je del vesolja tudi 

Zemlja. Vsak dan je za otroka priloţnost, da se o tem nauči nekaj novega, za opazovanje in 

razmišljanje. To lahko koristi tudi za spodbujanje otrokovega razvoja, pri katerem ima 

pomembno vlogo prostor, v katerem biva (Vrbovšek, 2009).  

 

V diplomskem delu se bom posvetila raziskavi o otrokovem razumevanju nekaterih 

astronomskih pojavov in o poznavanju teles v vesolju. Ugotovila bom, koliko otroci v 2. 

starostnem obdobju 3–6 let ţe vedo o vesolju, in načrtovala dejavnosti, s katerimi jim lahko 

predstavimo vesolje. Pri tem se bom osredotočila na tista spoznanja, za katera se bo izkazalo, 

da jih otroci še nimajo. Na koncu bom preverila, kako so otroci napredovali pri poznavanju 

Vesolja.  
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2 ASTRONOMIJA 

 

Največjemu moţnemu obsegu snovi in sevanj rečemo vesolje. Sestavljajo ga vse galaksije s 

svojimi zvezdami, planeti in prahom (Mitton, 1999). Vedi, ki preučuje nebesna telesa ter vse 

pomembne naravne pojave zunaj Zemlje, pravimo astronomija. Astronomija je znanost, ki za 

spoznanja o vesolju uporablja teoretične matematične izračune, obsega pa tudi potovanja v 

prostor zunaj našega planeta. Danes astronomi za nabiranje informacij uporabljajo zelo 

zapletene tehnologije (Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 2004). Razvoj astronomije je 

spodbudil razvoj matematike in fizike. Z napredkom tehnologije na področju detektorjev in 

teleskopov ter računalništva pa se je hitro razvijala tudi astronomija. V preteklosti so 

astronomi mislili, da s prostim očesom vidijo celo vesolje. Danes pa vemo, da je vesolje 

veliko večje in da Sonce ni središče vesolja, ampak le našega Osončja (Stott, 2003). 

 

2.1 Astronomski instrumenti 

 

Pomemben instrument za preučevanje vesolja je zmogljiv računalnik, s katerim poklicni 

astronomi obdelujejo podatke in na osnovi teh gradijo svoje teorije o pojavih v vesolju. Do 

podatkov pridejo predvsem z natančnim opazovanjem. Za opazovanje daljnega vesolja pa 

uporabljajo: 

– Teleskope: teleskop je pripomoček, s katerim prestrezamo svetlobo z ţarečih 

vesoljskih teles. Teleskopi lovijo tudi radijske valove z objektov, ki so od Zemlje 

oddaljeni tudi milijone let (Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 2004). 

– Spektrometre, ki analizirajo svetlobo, ki prihaja od opazovanega telesa. Omogočajo 

tudi določanje elementov, ki se nahajajo v objektu ali območju (prav tam). 

– Interferometre, ki so kot nekakšni pripomočki teleskopa, saj izboljšajo ločljivost slike. 

Sestavljeni so iz dveh zrcal, ki odbijata sliko sprejetega valovanja na optični ali 

radijski teleskop in tako nastane infrardeča slika (prav tam).  

– Radarje, s katerimi lahko določijo oddaljenost nebesnega telesa in preučujejo njegovo 

površje. Radar oddaja pakete radijskih signalov proti npr. Luni, kjer se valovanje 

odbije in ga radar zopet sprejme (prav tam). 
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2.2 Astronomi 

 

Raziskovalci ţe vrsto let opazujejo vesolje. Pred več kot 100 leti so vsi astronomi raziskovali 

vse pojave v vesolju, danes pa so specializirani in podrobno preučujejo le en del vesolja ali 

pojav v njem. Nekateri se ukvarjajo z zvezdami, drugi z galaksijami, tretji z obdelavo 

informacij, ki prihajajo iz vesolja, in četrti preučujejo začetek, razvoj in napovedujejo 

prihodnost razvoja vesolja (Stott, 2003). 

 

2.3 Nastanek vesolja 

 

Najprej je bilo vesolje skupek zelo goste in teţke snovi. Pred pribliţno petnajstimi 

milijardami let je ta teţka in gosta snov eksplodirala in njeni delci so se razpršili v vse smeri. 

Iz teh delov so nastale galaksije, zvezde in druga nebesna telesa (Uredniška skupina zaloţbe 

Parramon, 2004). 

 

Vesolje danes opredelimo kot skupek galaksij, ki so med seboj ločene in se ves čas gibljejo. 

Galaksije pa sestavljajo številne zvezde, planeti, kometi, plinasti oblaki in oblaki prahu. 

Njihova posebnost je, da se ves čas vrtijo okrog svojega središča (Beaumont, 2009). Galaksije 

so različnih oblik; nekatere so okrogle, druge so v obliki elipse, nekatere so ploščate, druge 

lečaste oblike (Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 2004). 

 

2.4 Galaksija Rimska cesta 

 

Galaksijo, v kateri najdemo tudi našo Zemljo, imenujemo Rimska cesta. Nastajala je pribliţno 

deset milijard let. Najprej je bila okrogla in se je počasi vrtela. Medzvezdna snov se je v 

središču galaksije začela gostiti in Rimska cesta se je zaradi tega začela hitreje vrteti. To je 

tudi razlog, zakaj je njena oblika postajala vedno bolj ploščata. Danes je njena oblika 

sploščena kot disk. Zvezde so začele nastajati tudi na obrobju Rimske ceste in tako so se 

začeli tvoriti rokavi. Danes ima galaksija spiralno obliko s kraki (Uredniška skupina zaloţbe 

Parramon, 2004).  

 

2.5 Zvezde 
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Zvezde so iz vročega plina, ki je zdruţen v masivno kroglo. V vesolju so razporejene precej 

enakomerno. Majhne svetle lise, ki jih vidimo na nebu, so zvezde, ki so zdruţene v skupine – 

galaksije. Ko opazujemo zvezde, ugotovimo, da so nekatere svetle, druge pa nekoliko 

rdečkaste. Na barvo zvezde lahko vplivata njena oddaljenost od nas ali temperatura površja. 

Zvezde se lahko tudi spreminjajo.  

 

Rojstvo zvezde se začne, ko se začne vesoljski prah v določenem območju zbirati okrog neke 

točke. Ko je dovolj velika in masivna, se začne segrevati. Sredica se mora segreti na nekaj 

milijonov stopinj, da lahko stečejo jedrske reakcije in zvezda zaţari, kar imenujemo rojstvo 

zvezde (Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 2004).  

 

Ţivljenje zvezd poteka v fazah. Trajanje in zaporedje faz je odvisno od mase zvezde. V vsaki 

fazi v zvezdi nastajajo različni elementi, del teh snovi pa se po smrti zvezde razprši v vesolje. 

Te snovi obogatijo oblake, iz katerih bo nastala naslednja generacija zvezd (Wheeler, 2008). 

 

Procesi, ki potekajo v zvezdah, so zato zelo pomembni za vse vesolje (TZS, 2004).  

 

Obstajajo različne vrste zvezd (Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 2004): 

 Dvojne zvezde, pri čemer gre za par zvezd, ki kroţita okrog skupnega teţišče. Poleg 

tega imata zvezdi skupen izvor, kar pomeni, da sta se razvili iz enakih snovi. 

 Spremenljivke so zvezde, ki svoj izsev spreminjajo v pravilnih časovnih presledkih 

(od nekaj mesecev do nekaj let). V to kategorijo štejemo tudi t. i. nepravilne 

spremenljivke, ki se spreminjajo v različnih časovnih intervalih. Njihov izsev je 

odvisen od sprememb, ki se dogajajo v njihovi notranjosti, ali od lege, ki jo imata 

zvezdi, ki kroţita v paru druga okrog druge. 

 Nove zvezde so pritlikave zvezde v dvozvezdju, ki orjakinji z močno privlačno silo 

izvlečejo vodik, ki nato pada proti njenemu površju in eksplodira, ko se dovolj zgosti 

in segreje. Zvezda zaradi eksplozije tega vodika močneje sveti nekaj ur in temu pojavu 

rečemo nova zvezda. 

 Supernove so zvezde, ki nastanejo iz ţe skoraj »umrle« zvezde. Orjakinje 

eksplodirajo, saj je pri jedrski reakciji znotraj zvezde izgorel ves vodik in so v zvezdi 

začeli nastajati novi teţki elementi. Masa teh elementov je tako velika, da zvezda 

sesede sama vase in eksplodira. 
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 Pulzarji so nevtronske zvezde, ki se po eksploziji orjaške zvezde hitro vrtijo okrog 

svoje osi in ustvarjajo močne elektromagnetne tokove. Valovanje, ki ga tokovi 

oddajajo, doseţe Zemljo v obliki pulzov. Zdi se nam, kot da bi zvezda utripala v 

pravilnih časovnih intervalih. 

 Kvazarji so zvezde, ki so lahko jedra mladih galaksij, ki še nastajajo, ali pa središča 

črnih lukenj. Gre za verjetno najbolj oddaljen poznan objekt, ki so ga odkrili leta 1960 

in se giblje s hitrostjo 250.000 km/s. 

 

2.6 Naše Osončje 

 

Edina zvezda v našem Osončju je Sonce. Okrog nje po kroţnih ali eliptičnih tirnicah potujejo 

planeti, asteroidi in kometi. Osončje je nastalo iz meglice plinov pred 4,6 milijarde let. 

Najbliţje Soncu kroţijo t. i. notranji ali zemeljski planeti. Gre za manjše in kamnite planete, 

med katere sodijo Merkur, Venera, Mars in Zemlja. Okrog notranjih planetov se nahaja pas 

asteroidov, v katerem kroţijo majhni kamniti asteroidi in Ceres. Zunaj tega pasu se nahajajo 

velikanski plinasti planeti, ki imajo lahko obroče ali številne lune: Jupiter, Saturn, Uran in 

Neptun. Še dlje od teh planetov pa se daleč v vesolje razprostira Kuiperjev pas. Gre za 

območje kometov in pritlikavega planeta Plutona. Leta 2006 je Mednarodna astronomska 

zveza uvedla novo kategorijo planetov – to so  pritlikavi planeti, kamor sodijo Ceres, Erida in 

Pluton (Aguilar, 2007). 

 

2.6.1 Sonce 

 

Sonce je zvezda, stara pribliţno 4,6 milijarde let, kar je pribliţno polovica njenega ţivljenja. 

Sonce je tako veliko, da vsebuje kar 99 odstotkov mase našega Osončja. Le en odstotek pa 

pripada vsem planetom, lunam, asteroidom in kometom skupaj. Glede na ostale zvezde v 

vesolju je Sonce povprečno velika zvezda. Vse zvezde (tudi Sonce) so orjaške vodikove 

krogle, ki v procesu jedrskega zlivanja oddajajo energijo. Jedrskemu zlivanju rečemo tudi 

fuzija. Sonce s procesom fuzije v eni sekundi v energijo pretvori štiri tone snovi (Aguilar, 

2007). 

 

Sonce sodi med rumene pritlikavke. Ţarečo kroglo sestavlja 24 % helija in 75 % vodika, en 

odstotek pa je drugih elementov. Sonce je od Zemlje teţje za pribliţno 330.000-krat 
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(Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 2004). Sončev premer meri 1,4 milijona kilometrov. 

Površje Sonca (fotosfera) ima temperaturo 5500 ºC. Plin v fotosferi se ves čas vrtinči ter se s 

površja dviguje v curkih in stebrih. Sončne pege, ki se pojavijo na fotosferi, so široke na 

stotine ali tisoče kilometrov in nad njimi so veliki plinasti izbruhi (Stott, 2003). 

 

2.6.2 Planeti 

 

Merkur 

 

Tabela 1: Merkur 

Viri: Prosen, 2001; Andros, 2005; Williams, 2017. 

MERKUR 

Polmer: 
2
/5 Zemljinega polmera 

(2.439 km) 

Masa: 
1
/20 Zemljine mase 

Oddaljenost od Sonca: 57.911.000 km 

Vrsta: čvrst in skalnat 

Atmosfera: nima 

Število lun: 0 

Sonce obkroţi: 88 zemeljskih dni 

 

 

Slika 1: Merkur 

Vir: AstroSvet, b. d.  

http://astrosvet.splet.arnes.si/planeti-nasega-osoncja-2/
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Merkur je najmanjši planet od notranjih planetov in je najbliţji Soncu. Lahko ga vidimo z 

Zemlje, vendar se zaradi izrazite bliţine Sonca velikokrat izgubi v njegovi svetlobi. Ima zelo 

raznoliko površje, kjer najdemo številne kraterje, visoke in stare ognjenike ter visoke in 

nazobčane stene. Posebnost Merkurja so zelo hladne noči (tudi do –183 °C) in zelo vroči 

dnevi (tudi do 427 °C). Merkurjevi dnevi in noči se počasi menjavajo. Dan na Merkurju je 

dolg 176 zemeljskih dni. To pomeni, da se planet okrog svoje osi zavrti trikrat, ko dvakrat 

obkroţi Sonce (Andros, 2005).  

 

Merkur je majhen in trden planet. Njegovo jedro je kovinsko (iz niklja in ţeleza), okrog jedra 

je kamninski plašč (silikati) in na vrhu skorja. Nastal je pred pribliţno 4,5 milijarde let in se 

pozneje se ni ravno veliko spreminjal. Njegovo površje so preoblikovali le kraterji, ki so jih 

naredili meteoriti (Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 2004). 

 

Venera 

 

 

Tabela 2: Venera 

Viri: Prosen, 2001;  Andros, 2005; Williams, 2017.  

VENERA 

Polmer: pribliţno enak 

Zemeljskemu polmeru 

(6.052 km) 

Masa: 
4
/5 Zemljine mase 

Oddaljenost 

od Sonca: 

108.200.000 km 

Vrsta: čvrsta in skalnata 

Atmosfera: ogljikov dioksid 

Število lun: 0 

Sonce 

obkroţi: 

224,7 zemeljskega dne 
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Slika 2: Venera 

Vir: AstroSvet, b. d.

Venero na nebu prepoznamo po njenem izrazitem lesku. Njeno površje je rdeče barve in 

prekrito z debelimi oblaki, ki preprečujejo sončnim ţarkom, da bi prodrli do njenega površja. 

Ta sloj ogljikovega dioksida je debel več kot 60 km, kar je največ med vsemi planeti v našem 

Osončju, in ima 90-krat večjo gostoto od Zemljine atmosfere. Temperatura na tem planetu 

doseţe tudi 467 °C in se ne spreminja med dnevom in nočjo. Vrhovi oblakov se gibljejo s 

hitrostjo do 320 km/h, na površju tega planeta pa ni vetra. Kljub temu da so bili znanstveniki 

še nedavno prepričani, da je Venera prekrita z močvirji in tropskimi gozdovi, danes vemo, da 

je to eden od najbolj sušnih planetov – na njej ni mogoče najti niti sledov vode. Venera ima 

podobno kemijsko sestavo kot Zemlja, zato ji pravimo tudi Zemljina sestra. Venerino jedro je 

iz niklja in ţeleza, ki ju obdajata plašč stisnjenih kamnin, imenovanih tudi silikati, in skorja, 

ki ima podobno zgradbo kot plašč, le da gre za drugo obliko agregatnega stanja. Staljene 

snovi plašča pritiskajo na skorjo planeta, da nastanejo ognjeniki. Pri izbruhih ognjenikov 

nastane ogljikov dioksid, ki prihaja v ozračje in povzroča učinek tople grede. Njeno površje je 

prekrito tudi z velikimi kraterji. Majhnih ni, saj majhni meteorji razpadejo v tem gostem in 

debelem ozračju in ne pridejo do Venerinega površja (Andros, 2005). 

 

Venera je tretje najsvetlejše telo v našem Osončju, takoj za Soncem in Luno. Venera nam kot 

Luna kaţe različne mene. Tudi njena podoba je podobna Lunini. Velikost Venere, ki jo 

vidimo z Zemlje, je odvisna od njene oddaljenosti od našega planeta. Venero lahko 
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opazujemo s prostim očesom in vidimo kot ploščico ţe s teleskopom, ki ima 40-kratno 

povečavo (Andros, 2005). 

 

Zemlja 

 

Tabela 3: Zemlja 

Viri: Prosen, 2001;  Andros, 2005; Williams, 2017. 

ZEMLJA 

Polmer: 6.378 km 

Masa: 5,97 10
24

 kg 

Oddaljenost od 

Sonca: 

149.597.870 km 

(povprečno) 

Vrsta: čvrsta in skalnata 

Atmosfera: dušik, kisik 

Število lun: 1 

Sonce obkroţi: 365,24 dne 

 

 

Slika 3: Zemlja 

Vir: AstroSvet, b. d.
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Zemlja je edini planet, ki omogoča ţivljenje. Njena skorja se še vedno nenehno spreminja in 

preoblikuje. Njen edini naravni satelit je Luna (Andros, 2005). 

 

Planet je nastal v enakem času in iz enake snovi kot Sonce. Predhodna zvezda supernova je 

eksplodirala in iz večine snovi je nastalo Sonce, iz preostalih snovi pa so nastali planeti. 

Planeti so se oblikovali tako, da so večji deli zgoščene snovi pritegnili prah in manjše delce 

snovi iz okolice. Planeti so se močno segreli. Ko so razpadali radioaktivni delci, so se stalili. 

Planet se je začel ohlajati in nastala je skorja. Zemlja je bila najprej brez atmosfere. 

Bombardiranje meteoritov je segrelo Zemljo do tališča in teţji predmeti so potonili v 

notranjost in oblikovali Zemljino jedro (Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 2004). 

 

Zemljina skorja je večinoma prekrita z vodo. Naravne sile spreminjajo kopno, ki ga je na 

Zemlji veliko manj kot vode. Temperatura na Zemlji niha od –90 do 58 ºC. Zemlja se okrog 

svoje osi zavrti v 24 urah. Njeno vrtenje povzroča menjavanje dneva in noči. Tako kot vsi 

ostali planeti tudi Zemlja kroţi okrog Sonca in za to pot potrebuje 365,25 dneva (Stott, 2003). 

Velika posebnost na Zemlji je ţivljenje. Trenutno je to edini planet, za katerega vemo, da so 

na njem ţiva bitja. Ţivljenje je na vseh celinah, oceanih in v zraku. 71 % površine na Zemlji 

predstavlja voda, ki se ves čas giblje in kroţi med atmosfero in kopnim. Zemljo obdaja tanka 

atmosfera, ki jo varuje pred škodljivimi ţarki in velikimi temperaturnimi spremembami. 

Atmosfera je zrak, ki ga dihamo in nam omogoča ţivljenje (prav tam). 

 

Površje Zemlje (litosfera) se konstantno spreminja (vulkani, potresi ipd.). Sredica Zemlje 

(najbolj notranji del) je sestavljena iz ţeleza in niklja, sicer pa ima trden notranji del in tekoč 

zunanji del (Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 2004). 
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Mars 

 

Tabela 4: Mars 

Viri: Prosen, 2001;  Andros, 2005; Williams, 2017.  

MARS 

Polmer: 
1
/2 Zemljinega 

polmera (3.396 km) 

Masa: 
1
/10 Zemljine mase 

Oddaljenost od 

Sonca: 

227.940.000 km 

Vrsta: čvrst in skalnat 

Atmosfera: ogljikov dioksid 

Število lun: 2 

Sonce obkroţi: 687 zemeljskih dni 

 

 

Slika 4: Mars 

Vir: Astrosvet, b. d.  

Glede na oddaljenost od Sonca je takoj za Zemljo planet Mars. Prepoznamo ga predvsem po 

njegovi oranţni barvi, ki je posledica ţelezovega oksida v njegovih tleh. Njegova atmosfera je 

redka. Planet prepoznamo tudi po tem, da ima dve majhni luni. Njegova os je nagnjena tako 

kot Zemljina, zato so tam med letom izraziti letni časi (Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 

2004). 
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Vreme na Marsu je nepredvidljivo, čeprav ni neviht z nalivi. Prašni viharji ga lahko ga za več 

mesecev ovijejo v mrak. Temperaturne razlike so velike, in sicer od 13 do –100 °C. Mars 

nima tektonskih plošč in posledično tam ni potresov (Aguilar, 2007). 

 

Mars sestavljajo kovinska sredica, kamnit plašč ter zunanja skorja. Sicer je trden planet. 

Relief Marsa je zelo pester, na njem najdemo velike puščavske planjave, ki so prekrite s 

puščavskim peskom in skalami. Skorjo planeta prekrivajo visoke gore, tektonske doline, 

veliki in manjši kraterji, ki so jih naredili meteoriti (Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 

2004). 

 

Jupiter 

 

Tabela 5: Jupiter 

Vir: Prosen, 2001; Andros, 2005; Williams, 2017. 

JUPITER 

Polmer: 11 Zemeljinih 

polmerov (71.492 

km) 

Masa: 
 
318 zemeljskih mas 

Oddaljenost od 

Sonca: 

778.600.000 km 

Vrsta: plinasti gigant 

Atmosfera: vodik in helij 

Število lun: 67 

Sonce obkroţi: 4.331 zemeljskih dni  
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Slika 5: Jupiter 

Vir: AstroSvet, b. d. 

Največji planet v našem Osončju je Jupiter. Planet ima tudi največ lun in se med vsemi planeti 

v našem Osončju najhitreje vrti. Za en vrtljaj potrebuje le slabih deset ur. Njegovo površje 

ima temperaturo –110 °C, sredica planeta pa 30.000 °C. Njegova atmosfera je sestavljena iz 

pasov, ki so različne barve. Svetejši pasovi so tam, kjer se plin dviga, temnejši pa tam, kjer se 

pogreza. Trda je le Jupitrova sredica. Okoli nje je plast tekočega vodika in helija, ki jo obdaja 

1000 km debela plast vodikovega in helijevega plina (atmosfera) (Stott, 2003). Ogromne 

rdeče pege nastanejo, ko nastanejo vrtinci, ki so posledica stika temnega in svetlega pasu 

(Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 2004). 

 

Jupiter bi bilo lahko drugo Sonce v našem Osončju. Jupiter naj bi bila neuspela zvezda. Če bi 

imel le malo večjo maso, bi se v njegovi notranjosti lahko sproţile jedrske reakcije (Aguilar, 

2007). 

 

Okoli Jupitra kroţi 67 lun; štiri večje, ki jim pravimo Galilejeve lune, so vidne z 

daljnogledom. Odkril jih je Galileo Galilei. Luna Kalisto je ledena luna, ki je najgosteje 

pokrita s kraterji v našem Osončju (Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 2004). 

 

  



14 

Saturn 

 

Tabela 6: Saturn 

Viri: Prosen, 2001;  Andros, 2005; Williams, 2017.  

SATURN 

Polmer: devetkrat večji od 

Zemlje (60.268 km) 

Masa: 95 mas Zemlje 

Oddaljenost od 

Sonca: 

1.433.500.000 km 

Vrsta: plinast gigant 

Atmosfera: vodik in helij 

Število lun: 62 

Sonce obkroţi: 10.747 zemeljskih dni 

 

 

Slika 6: Saturn 

Vir: AstroSvet, b. d.  

Drugi največji planet našega osončja je Saturn. Njegova posebnost so obroči. Ta planet zelo 

počasi potuje okrog Sonca. Sestavljata ga tekoči in plinasti vodik. Saturnova atmosfera je 

gosta in ima veliko oblakov. Saturn je malo manjši od Jupitra in  ima zelo majhno gostoto 

snovi, še manjšo kot voda, zato bi na vodi plaval. Njegovi obroči so sestavljeni iz majhnih 

skal (največje so velike nekaj metrov) in skupkov ledu (Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 

2004). 

 

http://astrosvet.splet.arnes.si/planeti-nasega-osoncja-2/
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Saturn nima trdnega površja. Njegovo ozračje sestavljata vodik in helij, ki se kaţeta v obliki 

raznobarvnih pasov. Saturn se okrog svoje osi zavrti v desetih urah, Sonce pa ga obkroţi v 

tridesetih letih (Aguilar, 2007). Planet ima 62 lun, poleg teh pa je še veliko manjših lun, ki 

niso preštete. Nekatere lune so tudi v območju Saturnovih obročev. Največja Saturnova luna 

je Titan, njen premer je 5150 km. Titan ima gosto atmosfero, ki jo sestavlja 97 % dušika, 

ostale 3 % pa tvorijo metan in drugi ogljikovodiki (Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 

2004). 

 

Uran 

 

Tabela 7: Uran 

Viri: Prosen, 2001; Andros, 2005; Williams, 2017.  

URAN 

Polmer: 4-kratni polmer Zemlje 

(25.560 km) 

Masa: 14 mas Zemljine mase 

Oddaljenost od 

Sonca: 

2.872.500.000 km 

Vrsta: plinast gigant 

Atmosfera: vodik, helij in metan 

Število lun: 27 

Sonce obkroţi: 30.589 zemeljskih dni 

 

 

Slika 7: Uran 
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Vir: Astrosvet, b. d.   

Orjaški planet Uran je za Zemljane s prostim očesom le redko viden, saj je od nas zelo 

oddaljen. Sestava tega planeta je podobna drugim plinastim planetom, prav tako pa se tudi 

zelo hitro vrti okrog svoje osi. Obdaja ga par tankih obročev, ki jih ne moremo videti niti s 

teleskopom. Njegova os je nagnjena za 98º, kar pomeni, da planet skoraj leţi. Enak naklon 

ima tudi 27 Uranovih lun (Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 2004). 

 

Planet ima temperaturo –220 °C, na njem pihajo tudi hitri vetrovi, ki se gibljejo tudi s 

hitrostjo do 2000 km/h (Beaumont, 2009). Posebna je Uranova barva. Modrozeleno barvo 

povzroča metan, ki vpija rdeči del sončne svetlobe, odbija pa modro in zeleno barvo (Aguilar, 

2007). Uran ima kamnito sredico, ki jo obdaja debel sloj ledu. Sicer ga obdaja plinasta 

atmosfera, ki je sestavljena iz vodika, helija, metana in drugih ogljikovodikov. Zelena barva 

planeta nakazuje, da ima atmosfera več metana kot drugi planeti (prav tam). 

 

2.6.2.1 Neptun 

 

Tabela 8: Neptun 

Viri: Prosen, 2001; Andros, 2005; Williams, 2017.  

NEPTUN 

Polmer: 3-kratni polmer 

Zemlje (24.764 km) 

Masa: 17-kratna masa 

Zemlje 

Oddaljenost od 

Sonca: 

44.951.000 km 

Vrsta: plinast gigant 

Atmosfera: vodik, helij in metan 

Število lun: 14 

Sonce obkroţi: 59.800 zemeljskih dni 

 

http://astrosvet.splet.arnes.si/planeti-nasega-osoncja-2/
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Slika 8: Neptun 

Vir: AstroSvet, b. d.

 

Najbolj nemirno vreme v našem Osončju ima prav Neptun. Tamkajšnji vetrovi doseţejo tudi 

do 2.400 km/h. Tudi Neptun nima trdnega površja. Njegova atmosfera je modre barve in je 

večinoma iz helija in vodika. Oblaki so zelo mrzli (–210 °C). Njegovo jedro je bolj vroče od 

Sončevega površja in zgrajeno iz kamnin in kovin. Planet ima štiri obroče – dva tanka in dva 

debelejša. Za pot okrog sonca potrebuje 165 let. Njegov dan je dolg nekaj manj kot 16 ur. 

Magnetna pola Neptuna sta se zasukala za pribliţno 47° – pravimo, da se je planet prevrnil 

(Space, 2013). 

 

2.6.3 Luna 

 

Luna kroţi okoli Zemlje na razdalji 384.500 kilometrov in je naš najbliţji sosed v vesolju. 

Luna je iz kamenja, nima niti atmosfere niti tekoče vode, njeno površje je prekrito s prahom 

in skraterji. Je največje telo, ki ga vidimo na nebu, zato jo lahko opazujemo s prostim očesom. 

Zdi se nam, da ţari, a pravzaprav le odbija svetlobo od Sonca.  

 

Luna kaţe Zemlji vedno isto stran, saj potrebuje za vrtljaj okrog svoje osi enako časa kot za 

pot okrog Zemlje (27,3 dne). Lunino površje je prekrito s prahom in skalami. Temu površju 

rečemo regolit. Domnevajo, da je Lunino jedro zelo majhno in iz teţkih snovi. Obdaja ga 

plašč raztaljenih kamnin (podoben Zemljinemu plašč), ki mu sledi skorja. Skorjo predstavljajo 

usedline, torej prah in skale (Uredniška skupina zaloţbe Parramon, 2004). 
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3 SPOZNAVNI RAZVOJ OTROKA 

 

Spoznavni ali kognitivni razvoj otrokovega mišljenja sestavljajo miselni procesi – mišljenje, 

govor, sklepanje, reševanje problemov, zaznavanje, presojanje in predstavljanje. 

 

Tabela 9: Stopnje v Piagetovi teoriji spoznavnega razvoja  

Vir: Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 44. 

RAZVOJNE 

STOPNJE 

STAROST OTROKA TIPIČNE ZNAČILNOSTI IN 

OMEJITVE 

Zaznavno-gibalna 

stopnja 

0–2 leti Otrok si za razumevanje sveta 

pomaga z gibanjem in zaznavanjem. 

Pri tem uporablja različne predmete, 

lastno telo in druge osebe. Razvoj se 

začne z refleksi in nadaljuje z 

mentalnimi in organiziranimi 

shemami. Ta stopnja poteka v šestih 

predstopnjah. 

Predoperativna 

stopnja 

2–6/7 let Tu se otrok razvija in uporablja 

simbole, kot so besede, geste, igra, 

risanje, odloţeno posnemanje. Otrok 

pri nalogah konzervacije, seriacije in 

razredne inkluzije razmišlja na 

osnovi ene vizualne dimenzije 

(egocentrična komunikacija). 

Konkretno 

operativna stopnja 

6/7–11/12 let Na tej stopnji otrok razvije logične 

strukture na miselni ravni. Otrok 

tako lahko rešuje naloge 

konzervacije, razredne inkluzije ter 

razume pojem časa, prostora ipd. 

Formalno 

operativna stopnja 

11/12–15 let Mladostnik lahko razmišlja 

abstraktno in hipotetično, njegovo 

mišljenje ni več omejeno na 

konkretne situacije 
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V moji raziskavi bodo sodelovali otroci, ki so na predoperativni stopnji. Njihovo znanje o 

konkretnih (vidnih) stvareh bom nadgrajevala z abstraktnim.  

 

3.1 METODE DELA V VRTCU 

 

V procesu izvajanja nove učne vsebine uporabljamo različne metode in oblike dela, ki bodo 

pomagale otrokom pri razumevanju snovi, da bo znanje dolgotrajnejše (Blaţič in sod., 2003). 

Vzgojiteljeva odgovornost je, da izbere ustrezne metode in oblike, ki bodo otroku omogočile 

dinamično in zanimivo spoznavanje novega (Polak, 2008).  

 

Oblike dela se ločijo glede na število udeleţencev, ki izvaja eno nalogo. V vrtcu uporabljamo 

predvsem skupinsko, v paru in individualno obliko. Frontalna oblika dela je namenjena 

šolskim otrokom in se ji skušamo v vrtcu izogibati. Za uspešno spoznavanje pa je treba izbrati 

pravi način oz. metodo, ki nam bo pomagala predstaviti nov pojem oz. proces, ki ga ţelimo 

predstaviti otrokom. Pri izbiri ustrezne metode upoštevamo število in starost otrok ter njihove 

individualne sposobnosti (Blaţič in sod., 2003). 

 

Na kratko bom opisala metode, ki sem jih uporabila pri mojih načrtovanih dejavnostih v 

vrtcu. Tako jih opisuje Valenčič Zuljan (2009):  

1. Metoda pripovedovanja, razlage (monološka metoda) 

Pri tej metodi gre za monolog – eden govori, drugi poslušajo. Lahko jo uporabljamo, 

ko pripovedujemo določeno vsebino ali pri razlagi, da doseţemo boljše razumevanje 

vsebine. S to metodo tudi opisujemo in pojasnjujemo predmete, pojave ali pojme. 

2. Metoda pogovora, razgovora (dialoška metoda) 

Gre za izmenjavo mnenj, vprašanj in odgovorov; uporabimo jo, kadar imajo otroci ţe 

nekaj predznanja, da lahko sodelujejo. Pazimo, da damo otrokom dovolj časa, da 

lahko postavijo vprašanje ali nanj odgovorijo in da so naša vprašanja razumljiva. 

Metoda je primerna za manjše skupine. 

3. Metoda demonstracije (kazanje) 

Gre za nazoren način prikazovanja določene vsebine. Otrok naj dobi jasne zaznave in 

predstave, da si lahko oblikuje jasne pojme. Prikazujemo lahko slike, modele, 

predmete, videoposnetke ipd. 
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4. Metoda opazovanja 

To metodo največkrat uporabimo vključno z metodo demonstracije. Otroke z vprašanji 

spodbujamo k opazovanju, da opazijo čim več podrobnosti za jasno predstavo o 

določenem predmetu, pojavu ali pojmu.  

5. Metoda igre 

Gre za osnovno obliko izobraţevanja v vrtcu. Otroku omogoča sproščenost, 

ustvarjalnost in aktivnost in je spontana ter neposredna metoda dela. Sama sem 

uporabila igro vlog (potovanje na Luno), igro s pravili (igri Tukaj sem in Ali sem 

Sonce ali Luna) ter ustvarjalno igro (izdelujemo raketo). 
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4 EMPIRIČNI DEL 

 

V empiričnem delu bom poskušala ugotoviti, kakšne so predstave otrok o vesolju, in pripraviti 

dejavnosti, s katerimi omogočimo otrokom, starim od 3 do 6 let, spoznavanje vesolja na čim 

aktivnejši način.  

 

Cilji: 

– ugotoviti, koliko otroci, stari od 3 do 6 let, vedo o vesolju, našem Osončju in planetih; 

– načrtovati dejavnosti, ki otrokom omogočajo spoznavanje vesolja; 

– preveriti vpliv načrtovanih dejavnosti na otrokove predstave in vedenje o vesolju. 

 

Hipoteze: 

1. Več kot polovica otrok ve, da ţivijo na Zemlji, ta pa se nahaja v vesolju. 

2. Manj kot polovica otrok ve, da je naša bliţnja okolica v vesolju Osončje, ki ga 

sestavljajo planeti, ki kroţijo okrog Sonca. 

3. Nihče od otok ne ve, da Luna ne sveti. 

4. Po končanih dejavnostih pribliţno 70 % otrok pravilno odgovori na vprašanja, 

povezana z zgoraj naštetimi hipotezami. 

 

4.1 VZOREC 

 

V najstarejši skupini otrok, starih od 3 do 6 let, sem izvedla intervjuje in dejavnosti. V skupini 

je bilo 10 otrok: 4 otroci so bili stari 3–4,5 leta in 6 otrok je bilo starih 4,5–6 let. Skupina je 

heterogena, kar pomeni, da je razlika v starosti otrok večja od enega leta. 

 

4.2 METODA DELA IN MERILNI INŠTRUMENT 

 

Najprej sem z vsakim otrokom individualno izvedla intervju, s katerim sem ugotavljala, 

koliko otroci ţe vedo o vesolju. Odgovore sem ovrednotila in jih razvrstila. S pomočjo 

odgovorov sem pripravila dejavnosti, s katerimi sem ţelela obogatiti znanje otrok. Po 

izvedenih dejavnostih sem ponovno uporabila enak vprašalnik in primerjala odgovore otrok 

pred in po dejavnostih. 
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Za ugotavljanje predstav in znanja otrok o vesolju sem otrokom zastavila naslednja vprašanja: 

– Ali lahko vidimo vesolje? 

– Kaj lahko vidimo, če pogledamo v nebo? 

– Poznaš kakšen planet? 

– Ali lahko kakšen planet vidimo? 

– Na katerem planetu ţiviš? 

– Ali so vsi planeti enaki? 

– Na katerem planetu ţivijo ţiva bitja? 

– Kako veliki so planeti? 

– Ali Luna sveti tako kot Sonce? 

– Kje je Sonce ponoči? 

 

4.3 REZULTATI INTERVJUJEV PRED DEJAVNOSTMI  

 

V mojem vzorcu je bilo 10 otrok, kar pomeni, da en otrok predstavlja 10 %. Ugotovitev zaradi 

majhnosti vzorca ne moremo posplošiti in veljajo le za skupino, ki sem jo obravnavala. 

Odgovore otrok sem obravnavala v dveh starostnih skupinah: v prvi skupini so bili štirje 

mlajši otroci, stari od 3 do 4,5 leta; v druga skupini so bili šest starejših otrok, starih od 4,5 do 

6 let. Pri mlajših otrocih en otrok predstavlja 25 % mlajših otrok, pri starejših pa en otrok 

predstavlja 17 % starejših otrok. 

 

Tabela 10: Rezultati odgovorov otrok pred načrtovanimi dejavnostmi 

Vprašanja Odgovori Otroci (3–4,5) Otroci (4,5–6) 

1. Ali lahko vidimo 

vesolje? 

Ne 4 4 

Da 0 2 

2. Kaj lahko vidimo, 

če pogledamo v nebo? 

Zvezde 3 4 

Luno 0 4 

Sonce 4 6 

Oblaki 4 5 

Planeti 0 0 

3. Poznaš kakšen  

planet? 

 

Merkur 0 2 

Venera 0 3 

Zemlja 1 3 

Mars 1 3 

Saturn 0 0 

Uran 0 0 
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Neptun 0 0 

4. Ali lahko vidimo 

kakšen planet? 

Da 0 1 (Merkur) 

Ne 0 2 

Ne vem 4 3 

5. Na katerem planetu 

ţiviš? 

Na Zemlji 0 3 

V Kranju 2 1 

V Sloveniji 0 1 

Ne vem 2 1 

6. Ali so vsi planeti 

enaki? 

Da 2 3 

Ne  2 3 

7. Na katerem planetu 

ţivijo ţiva bitja? 

Merkur 0 0 

Venera 0 0 

Zemlja 0 0 

Mars 0 0 

Saturn 0 0 

Uran 0 0 

Neptun 0 0 

Ne vem 4 6 

8. Kako veliki so 

planeti? 

Kot frnikola. 3 3 

Kot nogometna ţoga. 0 0 

Kot hiša. 0 0 

Ne moremo si jih predstavljati. 1 3 

9. Ali Luna sveti tako 

kot Sonce? 

Da 4 5 

Ne 0 1 

10. Kje je Sonce 

ponoči? 

Spi. 4 3 

Skrije se. 0 1 

Na drugi strani Zemlje. 0 0 

Ne vem. 0 2 
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4.4 GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV INTERVJUJEV 

 

 

Graf 1: Ali lahko vidimo vesolje? 
 

Na vprašanje, ali lahko vidimo vesolje, je kar 80 % otrok odgovorilo, da ga ne moremo. To 

trdi 100 % otrok, ki so stari 3–4 leta, in 75 % otrok, ki so stari od 5–6 let; 25 % teh otrok pa 

trdi, da vesolje lahko vidimo. Predvidevam, da otroci besedo vesolje poznajo oz. so jo ţe 

slišali. Ne vedo pa, kaj je vesolje. 

 

 

Graf 2: Kaj lahko vidimo, če pogledamo v nebo? 

 

Vsi otroci so se spomnili na Sonce. Vsi otroci, stari od 3 do 4 leta, so našteli še oblak in 

Sonce, 75 % teh otrok pa se je spomnilo tudi na zvezde. Na Luno in planete se ni spomnil 
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nihče od teh otrok. Starejši otroci (stari 4,5–6 let) so se vsi spomnili Sonca, 83 % teh otrok se 

je spomnilo tudi oblaka, 67 % teh otrok pa je naštelo še Luno in zvezde. Tudi starejši otroci 

torej niso vedeli, da lahko vidijo planete.  

 

 

Graf 3: Kateri planet poznaš? 

 

Največ otrok (40 %) je ţe slišalo za planeta Mars in Zemljo, 30 % jih pozna Venero in 20 % 

Merkur. Od tega 25 % mlajših otrok pozna Mars in Zemljo, drugih planetov pa ti otroci ne 

poznajo. 50 % starejših otrok pozna Mars, Zemljo in Venero, 33 % starejših otrok pa pozna 

planet Merkur. Zanimivo je, da zunanjih planetov tako mlajši kot starejši otroci sploh ne 

poznajo. 

 

Graf 4: Ali lahko vidimo kakšen planet? 
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Na vprašanje, ali lahko vidimo kakšen planet, je 70 % vseh otrok, odgovorilo, da ne ve, 20 % 

otrok pa misli, da ne more videti nobenega planeta. Da lahko vidijo Merkur, je odgovorilo 10 

% (1) otrok. Nihče od mlajših otrok in kar 50 % starejših ne ve, ali lahko vidi kateri planet. 

Da ne morejo videti planeta, misli 33 % starejših otrok, 17 % pa, da lahko vidijo planet 

Merkur. 

 

 

Graf 5: Na katerem planetu ţiviš? 
 

Otrokom sem nato zastavila vprašanje, na katerem planetu ţivijo. Da ţivijo na planetu 

Zemlja, jih ve 30 %, ravno toliko jih trdi, da ţivijo na planetu »v Kranju«, in prav toliko jih ne 

ve, na katerem planetu ţivijo, 10 % otrok pa misli, da ţivijo na »planetu Slovenija«. Od tega 

polovica mlajših otrok ne ve, na katerem planetu ţivijo, druga polovica pa meni, da ţivijo na 

»planetu Kranj«. Polovica starejših otrok ve, da ţivijo na planetu Zemlja, 17 % teh otrok 

misli, da ţivijo na »planetu Kranj«, in ravno toliko jih meni, da ţivijo na »planetu Slovenija«. 

Enak odstotek (17 %) starejših otrok ne ve, na katerem planetu ţivijo. Iz teh odgovorov lahko 

sklepamo da, večina otrok (70 %) ne ve, kaj je planet. 
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Graf 6: Ali so vsi planeti enaki? 
 

Na vprašanje, ali so vsi planeti enaki, je polovica otrok odgovorila pritrdilno. Druga polovica 

je odgovorila nikalno. Tudi po različnih starostih sta deleţa enaka. Glede na rezultate 

prejšnjih vprašanj lahko sklepamo, da je večina otrok tu ugibala oz. ni vedela, kaj pravzaprav 

sploh sprašujem. 

 

 

Graf 7: Na katerem planetu ţivijo ţiva bitja? 
 

Odgovori na naslednje vprašanje so pokazali, da nihče od otrok ne ve, na katerem planetu 

ţivijo ţiva bitja. Čeprav otroci poznajo Zemljo kot planet, saj so jo našteli pri 4. vprašanju, so 

tu nanjo pozabili. 
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Graf 8: Kako veliki so planeti? 

 

Da so planeti veliki kot frnikola, meni 60 % vseh otrok, ostalih 40 % pa je odgovorilo, da so 

planeti tako veliki, da si tega ne moremo prestavljati. Od tega ¾ mlajših otrok meni, da so 

planeti veliki kot frnikola, ostala četrtina pa, da so tako veliki, da si tega ne moremo 

predstavljati. Pri starejših otrocih pa polovica meni, da so tako veliki, da si ne moremo 

predstavljati, ostala polovica pa meni, da so planeti veliki kot frnikola. Na to vprašanje so 

odgovorili vsi otroci – tudi tisti, ki niso znali našteti nobenega planeta. Iz tega sklepam, da so 

o odgovoru ugibali.  

 

 

Graf 9: Ali Luna ţari tako kot Sonce? 
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Večina vseh otrok (90 %) meni, da Luna ţari enako kot Sonce. Otrok, ki trdi, da Luna ne ţari 

enako kot Sonce, je na podvprašanje, zakaj ne, odgovoril, da je drugačne oblike in da oddaja 

manjšo svetlobo.  

 

 

Graf 10: Kam gre Sonce ponoči? 

 

Na vprašanje, kam gre sonce ponoči, je 60 % otrok odgovorilo, da gre Sonce ponoči spat, 10 

% jih misli, da se skrije in 20 % otrok ne ve, kje je Sonce ponoči. Od tega vsi mlajši otroci in 

polovica starejših meni, da gre Sonce ponoči spat, 17 % starejših otrok meni, da se Sonce 

skrije, 33 % starejših otrok pa ne zna odgovoriti na vprašanje. Čeprav otroci vedo, da je Sonce 

na nebu, ne vedo, kaj se z njim dogaja.  

 

Na podlagi rezultatov intervjujev sem ugotovila, da vedo otroci o vesolju zelo malo. Starejši 

otroci v povprečju poznajo kakšen planet več kot mlajši otroci, a še vseeno zelo malo. Največ 

znanja so pokazali pri odgovarjanju na vprašanje, kaj vidijo, če pogledajo v nebo. Tudi tu so 

se poznale starostne razlike. Starejši so pričakovano našteli več objektov. Otroci ne poznajo 

planetov, ne vedo, kaj vse najdemo v vesolju in niti nimajo predstave, kaj vesolje sploh je.  

 

Na podlagi teh ugotovitev lahko ovrţem mojo prvo hipotezo, ki pravi, da več kot polovica 

otrok ve, da ţivijo na planetu Zemlja in da se ta nahaja v vesolju. To ve le 30 % otrok, ostali 

ne vedo niti, kaj je planet, saj so na to vprašanje odgovarjali s krajem, kjer ţivijo 

(Kranj/Slovenija). Otrokom, ki so pravilno odgovorili na to vprašanje, sem zastavila 

podvprašanje, kje se nahaja Zemlja, in vedeli so, da v vesolju. 
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Drugo hipotezo, ki pravi, da manj kot polovica otrok ve, da je naša bliţnja okolica v vesolju 

Osončje, ki ga sestavljajo planeti, ki kroţijo okrog Sonca, lahko potrdim. Otroci niso znali 

odgovoriti niti na vprašanje, kje je Sonce ponoči; sklepam, da ne vedo, da je Sonce ves čas v 

središču Osončja. Nekateri otroci so sicer znali našteti nekaj planetov – največ planetov je 

poznal otrok, ki je naštel tri. Manj kot polovica pozna dva planeta, in sicer Zemljo ter Mars. 

 

Tretjo hipotezo, da nihče od otrok ne ve, da Luna ne sveti, lahko potrdim. Sicer je en otrok 

odgovoril, da ne sveti enako kot Sonce, a razloţil, da sveti manj močno kot Sonce in je 

drugačne oblike. Tudi ta torej ni vedel, da Luna sama sploh ne sveti, ampak le odbija svetlobo 

Sonca. 

 

4.5 DEJAVNOSTI 

 

Na podlagi ugotovitev intervjuja sem načrtovala dejavnosti, s katerimi otrokom omogočimo 

spoznavanje vesolja. Pozorna sem bila na njihovo predznanje in razumevanje vesolja. 

Dejavnosti so predvidene kot celodnevne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v zaporednih dneh 

ali z vmesnimi premori. Načrtovane so za 10 otrok, lahko pa jih izvajamo tudi v večji skupini.  

 

DEJAVNOST 1. DNE 

TEMA: VESOLJE 

NASLOV DEJAVNOSTI: DAN IN NOČ 

ČAS IZVAJANJA: 90 minut 

OBLIKE DELA: skupna oblika dela 

METODE DELA: metoda demonstracije, opazovanja in razlage 

CILJI: 

– otrok spozna, da je Sonce
1
 zelo velika plinasta in vroča krogla; 

– otrok izve, da je Sonce nemirno in da so na površju občasno izbruhi. 

 

PRIPOMOČKI: 

– kuhalnik; 

– namizna svetilka; 

– otroške knjige o Soncu; 

                                                 
1
 Čeprav gre v tem delu za bolj splošno poimenovanje sonca, bom skladno s preostalim kontekstom, kjer je 

Sonce – enako kot Luna in drugi planeti – obravnavano kot nebesno telo, še vedno vse pisala z veliko začetnico. 
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– knjigi Podobe Vesolja, avtorice E. Beaumot, in Vesolje, avtorice E. Lepetit; 

– sveča; 

– posoda za kuhanje vode; 

– voda; 

– list; 

– barvice in 

– računalnik. 

 

DEJAVNOSTI: 

Prva dejavnost poteka zunaj. Otroke najprej povabimo, da najdejo Sonce. Nadaljujemo z 

vprašanjem »kje je Sonce«. Z otroki opišemo njegovo lego glede na bliţnjo okolico, npr. nad 

streho vrtca. Nato jim damo list papirja in otroci narišejo obzorje in mesto, kjer se Sonce 

nahaja. Poleg njega narišemo nek znak, da bomo vedeli, da smo to Sonce narisali zjutraj (npr. 

posteljo oz. kaj podobnega, kar predlagajo otroci). Vprašam jih, če je vidno celo Sonce ali 

samo njegov del in jih spodbudim, da napovedo, kje bo Sonce pred kosilom: na enakem mestu 

ali kje drugje. Otroci tudi predlagajo, kako bi lahko ugotovili, ali se Sonce premika. Skupaj se 

odločimo za enega od predlogov. Otroke opozorimo, da moramo na tla, kjer smo sedaj 

opazovali Sonce, narisati nek znak, da ga bomo pred kosilom zopet lahko opazovali z istega 

mesta.  

 

Nato gremo v igralnico. Otroke vprašamo, kaj mislijo, kakšno je Sonce: je vroče ali mrzlo; 

kako vroče je; bi se opekli, če bi se ga dotaknili; kako si pomagamo takrat, ko nam Sonce ne 

daje svetlobe – kaj priţgemo; najdete kakšno podobno stvar tu v igralnici itd. Vzamemo 

namizno luč, jo priţgemo in se ji nato z roko bliţamo, da občutimo, da je tudi ţarnica vroča in 

oddaja svetlobo (kot Sonce). Nato otroke vprašamo, kaj je še zelo vroče. Sveča. Z otroki 

priţgemo svečo. Otroke opozorimo, da se lahko s svečo zelo hitro opečemo, zato moramo biti 

še posebej previdni. Vsak bo počasi pribliţeval roko plamenu in ko bo začutil, da je malo 

vroče, naj jo hitro umakne, da se ne bo opekel. Otroke z vprašanji opozorim na podobnosti s 

Soncem. Vprašamo jih: kaj je Sonce in ali nas greje; kako vemo, da nas Sonce greje; kdaj je 

bolj toplo – podnevi ali ponoči; ali je bolj vroče takrat, ko na nas sije Sonce, ali takrat, ko 

Sonce prekrivajo oblaki; ali mislite, da Sonce ţari tako kot ta plamen sveče itd. Potem jim 

povemo: »Poglejmo si, kakšno je Sonce čisto od blizu.« 
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Skupaj si ogledamo posnetek, dostopen na spletni strani YouTube (SpaceRip, 2013). Otroci si 

najprej samo ogledajo posnetek, potem ga pogledamo še enkrat in se ustavimo pri izbruhih. 

Otroke vprašamo, ali vedo, da so na Soncu tudi izbruhi, podobni vulkanom, in preverim, ali 

sploh vedo, kaj so vulkani. Z otroki nato zavremo vodo. Ko voda začne vreti, z vprašanji 

ozaveščamo podobnost med dogajanjem v posodi in na posnetku izbruhov na Soncu. 

Oblikujemo razlago, da tudi Sonce na nek način vre in tako pride do izbruhov.  

 

Da bi izvedeli več o tem, iz česa je Sonce, pregledamo različne vire, na primer knjige in 

internet. Jaz sem uporabila knjigi Podobe Vesolja, avtorice E. Beaumot, in Vesolje, avtorice 

E. Lepetit.   

 

Z otroki ugotovimo, da je Sonce iz ţarečega plina, v katerem nastanejo izbruhi zaradi zelo 

visoke temperature, ki je na kuhalniku ne moremo doseči. 

 

Nato vzamemo list, kamor smo zjutraj narisali lego Sonca. Minila je ena ura, odkar smo 

narisali, kje je Sonce. Kje pa je Sonce sedaj? Gremo pogledat. Opozorilo: dejavnost se lahko 

izvaja le v zimskem času, ker je poleti večja nevarnost poškodbe vida! Nikoli ne gledamo v 

Sonce. Nato z otroki pogledamo v nebo, kje je Sonce sedaj. Se je kaj premaknilo? Kam se je 

premaknilo? Na risbo, ki smo jo narisali zjutraj, narišemo Sonce in poleg njega narišemo 

simbol (npr. ţlico), da bomo vedeli, da smo to lego Sonca narisali pred kosilom. Otroke 

opozorimo, da je Sonce neverno za oči, še posebej če ga gledamo brez sončnih očal ali druge 

ustrezne zaščite. Tudi tu otroke pred dejavnostjo opozorimo, naj si z roko naredijo senco nad 

očmi in naj ne gledajo v Sonce dlje časa. 

 

Lego Sonca nato opazujemo in narišemo še popoldne (npr. po popoldanski malici), da vidimo, 

kako se premika. Zadnje opazovanje opravimo tik pred odhodom domov.  

 

Otroke spodbudimo, da doma s starši opazujejo zahod Sonca in so pozorni na to, ali je še dan, 

ko Sonce izgine za obzorjem, ali je ves čas enako svetlo ali postaja temneje ter ali se noč 

pojavi takoj, ko Sonce izgine pod obzorjem.  

   

DEJAVNOST 2. DNE 

TEMA: VESOLJE 

NASLOV DEJAVNOSTI: DAN IN NOČ 
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ČAS IZVAJANJA: 90 minut 

OBLIKE DELA: skupna oblika dela 

METODE DELA: metoda demonstracije, opazovanja in razlage 

CILJ: 

– otrok spozna, da Sonce sveti ves čas, tudi kadar ga ne vidimo. 

 

PRIPOMOČKI: 

– prenosni računalnik; 

– globus; 

– plakat; 

– svetilka in 

– knjige. 

 

DEJAVNOSTI: 

To dejavnost je primerno izvajati le v zimskem času, ko Sonce ne vzide tako zgodaj. Poleti 

Sonce vzide prezgodaj, da bi lahko v vrtcu opazovali njegovo vzhajanje. 

 

Z dejavnostmi začnemo navsezgodaj in otrokom naročimo, naj med igro večkrat pogledajo 

skozi okno in povedo, ko bodo videli Sonce. Z otroki opazujemo njegov vzhod. Sprašujemo, 

ali ţe vidijo Sonce, je zunaj ţe svetlo ali je tema. Spodbujamo jih k napovedovanju, ali bo 

jutro vedno svetleje ali bo vedno temnejše.  

 

Z otroki nato na risbo obzorja rišemo lege Sonca: vzhodišče in nato še čez eno uro itn. 

Sprašujemo: ali se je Sonce ţe kaj premaknilo; kako se je premaknilo; v katero smer se je 

premaknilo; kaj mislite – kje bo Sonce čez eno uro. Otroke povabimo, da na list s kriţcem 

označijo napoved, kje bo Sonce čez eno uro. Če je treba, jim razloţimo, da gre za enako 

časovno obdobje kot prej. Nato jih vprašamo po ugotovitvah opazovanj sončnega zahoda, ki 

so jih opravili s starši doma. Otroci opišejo, kako je Sonce zašlo in ali je bila tema takoj, ko se 

je Sonce skrilo, ali se je temnilo počasi. Ugotovimo, da se je stemnilo počasi. Otroci, ki so 

zjutraj opazovali sončni vzhod, pa lahko povedo, kako je bilo zjutraj in pokaţejo ter 

predstavijo sliko opazovanj Sonca. Nato primerjamo sliki opazovanj Sonca in ugotavljamo, 

ali se je Sonce premikalo in v katero smer. Primerjamo tudi legi Sonca v zaporednih jutrih.  
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V nadaljevanju zastavimo vprašanje, kam je šlo Sonce, ko je izginilo pod obzorje in ga nismo 

več videli. Otroke usmerimo v iskanje virov, kjer bi to lahko izvedeli, in prisluhnemo 

njihovim predvidevanjem.  

 

Z otroki ugotovimo, da je Sonce središče Osončja in da planeti, med njimi tudi Zemlja, 

kroţijo okrog Sonca. Razloge za menjavanje dneva in noči prikaţemo z modelom. 

Zatemnimo prostor in pripravimo globus, ki predstavlja Zemljo, ter namizno svetilko, ki 

predstavlja Sonce. Na globusu najdemo Slovenijo, kjer ţivimo, in nanjo pritrdimo oznako, da 

jo bolje vidimo.  

 

 

Slika 9: Na globusu iščemo Slovenijo  

 

Ugotovimo, da je pol Zemlje osvetljene, polovica pa v temi. Pazimo, da je Slovenija 

osvetljena. Na to opozorim tudi otroke. Vprašamo jih, v kateri drţavi ţivimo. Na globusu 

najdemo Slovenijo. Nato jih vprašamo, kako moramo postaviti globus, da bo Slovenija 

osvetljena. Pogledamo še, kje je noč med tem, ko je pri nas dan. Eden od otrok pokaţe 

neosvetljeni del in preberemo imena kontinentov (npr. Severna Amerika, Juţna Amerika, 

Avstralija …) in večjih mest na njih, ki so v neosvetljenem delu. Predlagamo, da na internetu 

pogledamo prenos posnetkov kamere, nameščene v enem izmed teh mest, na primer 

Hollywood ali drugo znano mesto, za katerega so otroci ţe slišali. Tako si ogledamo spletni 

posnetek (EarthCam, 2017). Na posnetku lahko vidimo, da je tam v istem času, ko je pri nas 

dan, res temno, torej noč. Nato pogledamo še spletno kamero za kraj v Sloveniji, da se 

http://www.earthcam.com/usa/california/losangeles/hollywoodblvd/?cam=hollywoodblvd
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prepričamo, dali so posnetki res odsev trenutnega stanja, saj imamo dan. Torej kadar Sonce 

osvetljuje Slovenijo, ne osvetljuje Hollywooda. Kaj pa, ko pri nas Sonce zaide? Globus 

obrnemo tako, da je Slovenija vedno manj osvetljena. Otrokom  povemo, da Sonce tudi v 

resnici tako zaide, le da se to dogaja veliko počasneje. Poglejmo, kaj je s Hollywoodom – je 

še vedno v temi ali ga Sonce ţe kaj osvetljuje? Globus počasi vrtimo in opazujemo 

osvetljenost Hollywooda in Slovenije. Otroke vprašamo, kateri del dneva je v Sloveniji, ko je 

v Hollywoodu dan, in obratno. 

 

Otroke povabimo k igri z globusom in svetilom. Sami naj ugotavljajo, kje je noč in kje je dan. 

Pustimo jim, da raziskujejo. 

 

Pred odhodom domov otrokom še naročimo, da  zvečer, preden gredo spat, ali zgodaj zjutraj 

pogledajo v nebo in poiščejo Luno, naslednji dan pa  povedo, kaj so videli. Opazujejo naj, kje 

jo vidijo in kakšna je, lahko jo tudi narišejo. To nalogo lahko damo otrokom le ob Luninih 

menah, ko se Luna vidi v večernem (polna luna, prvi krajec) in jutranjem času (polna luna, 

zadnji krajec). 

 

DEJAVNOST 3. DNE 

TEMA: VESOLJE 

NASLOV DEJAVNOSTI: NAREDIMO RAKETO 

ČAS IZVAJANJA: 60 minut 

OBLIKE DELA: skupna oblika dela 

METODE DELA: metoda demonstracije, opazovanja, ustvarjanja in razlage 

CILJI: 

– otrok spozna osnovne dele rakete; 

– otrok naredi načrt, kako izdelati raketo; 

– otrok s pomočjo materialov naredi raketo. 

 

PRIPOMOČKI: 

– prenosni računalnik; 

– list za načrt; 

– svinčniki; 

– Lunine slike;  

– velika podolgovata škatla; 
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– plastenke; 

– karton; 

– plastični in kovinski pokrovčki; 

– tulci ter 

– aluminijska folija. 

 

DEJAVNOSTI: 

Z otroki najprej pogledamo slike, ki so jih narisali po opazovanju Lune na nočnem nebu. Vsak 

otrok predstavi svojo sliko in pove, kaj je narisal. Otroke vprašamo, kakšno Luno so videli, in 

njihovo pozornost osredotočimo na obliko svetlega dela: je bila okrogla? Ali Luno vedno 

enako vidimo? Otrokom pokaţemo slike različnih luninih men (prvi in zadnji krajec, polno 

luno). Za vsako sliko posebej otroke vprašamo, kaj je to. Na koncu slike postavimo eno poleg 

druge in jih vprašamo, ali so Lune enakih oblik. Ugotovijo, da niso. Nadalje jih vprašamo, ali 

je na vseh slikah Luna. Izzovemo zanimanje, kakšna je Luna od blizu in jim povemo, da so 

astronavti ţe potovali na Luno. Pogovorimo se, s čim so potovali in jih povabimo, da skupaj 

naredimo raketo. Na vprašanje, kako jo izdelati, si pomagamo odgovoriti z ogledom posnetka 

poleta prave rakete. Na video posnetku (https://www.youtube.com/watch?v=7Jhx4J2j_kw, 

dne 5. 1. 2017) si ogledamo, kako leti prava raketa v vesolje. Pogledamo prvo minuto, pri 20. 

sekundi posnetek ustavimo in si raketo dobro ogledamo. Pozornost usmerimo k obliki rakete 

in njenim sestavnim delom. Z otroki poiščemo in pregledamo tudi slike raket v knjigah; 

skupaj preberemo pomembne sestavne dele rakete. Z otroki ugotavljamo, kaj mora raketa 

imeti, da lahko vzleti. Raketa je sestavljena iz več delov. V glavnem delu rakete so posadka in 

prostor, kjer je gorivo. Ob straneh rakete so dodatni tanki, kjer je tudi shranjeno gorivo. Ko 

raketa leti, se najprej izprazni najniţji del rakete in ta odpade. Na koncu leti le glavni del 

rakete brez stranskih delov. 

 

Nato z otroki naredimo načrt, kako bomo naredili raketo. Odločimo se, ali bomo skupaj 

izdelali eno ali bo vsak izdelal svojo raketo. Naredimo načrt rakete, pri čemer poimenujemo 

sestavne dele in njihovo funkcijo, hkrati pa se odločamo, iz česa jih bomo izdelali in načrt 

dokumentiramo z risanjem na velik plakat.  

https://www.youtube.com/watch?v=7Jhx4J2j_kw
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Slika 10: Načrt rakete. 

 

 

Slika 11: Iščemo pomembne informacije za izdelavo rakete. 

 

Otrokom za izdelavo raket pripravimo raznovrstne materiale (škatle, plastenke, karton, 

plastične in kovinske pokrovčke, tulce, alu folijo …) in lepilo. Otroci si ogledajo materiale in 

nato izdelujejo raketo po načrtu. Pri tem jih usmerjamo in jim pomagamo, če potrebujejo 

pomoč. Ko je delo končamo, z otroki primerjamo načrt in našo raketo. Pogledamo, če smo vse 

naredili in ali smo upoštevali načrt.  
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Slika 12: Izdelovanje rakete. 

 

DEJAVNOST 4. DNE 

TEMA: VESOLJE 

NASLOV DEJAVNOSTI: LUNA 

ČAS IZVAJANJA: 90 minut 

OBLIKE DELA: skupna in individualna oblika dela  

METODE DELA: metoda demonstracije, opazovanja, igra vlog in razlage 

CILJI: 

– otrok spozna, da Luna ne ţari; 

– otrok vidi Lunino površje in ga opiše; 

– otrok razlikuje Luno od Sonca, zna našteti razlike; 

– otrok izdela plakat o Luni in Soncu. 

 

PRIPOMOČKI: 

– prenosni računalnik; 

– raketa; 

– slike Lune; 
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– svetilka; 

– ţoga; 

– aluminijasta folija; 

– plakat; 

– siv krog in 

– rumen krog. 

 

DEJAVNOSTI: 

Nadaljujemo dejavnost predhodnega dne, ko smo naredili raketo in na Luno »odletimo« kot 

astronavti. Pogovorimo se o tem, kdo so astronavti in kaj delajo. Odgovor poiščemo v virih, 

ki jih predlagajo otroci: lahko pogledamo na internet (SSKJ, slike …), v knjige in 

prisluhnemo tistim, ki to morda ţe vedo. Naloga astronavtov je raziskovanje vesolja; tisti, ki 

so potovali na Luno, so raziskovali Luno, njeno površje in zgradbo. Nadaljujemo z 

domišljijskim potovanjem na Luno: sedemo v raketo in odpotujemo. Pripravimo slike 

Luninega površja, da ga bomo lahko »opazovali«. Na slikah naj bodo kraterji in trdo, sivo, 

prašno ter temno Lunino površje. Najprej jim pokaţemo sliko 13, da bodo videli Luno od 

daleč. Nato jim pokaţemo sliko 14, da bodo videli del Luninega površja z manjše razdalje kot 

prej. Spodbujamo jih k opazovanju in opisovanju površja. Na koncu pokaţemo še sliko 15, ki  

predstavlja Luno, kakršno bi  videli, če bi pristali na njej. 

 

 

Slika 13: Luna od daleč. 

Vir: Bowdler, 2010. 
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Slika 14: Lunino površje.

Vir: Wikimedia, 2017. 

 

 

Slika 15: Lunino površje od blizu. 

Vir: English Online, b. d. 

 

Otrokom zastavljamo vprašanja o tem, kakšne barve je Luna in ali ţari. Vprašamo jih, ali je 

površje ravno in gladko, kaj vse vidijo na Luni. Ko nekaj časa opazujemo Luno, nam v raketi 

začne zmanjkovati goriva, zato se moramo vrniti nazaj na Zemljo. Ko pristanemo na Zemlji, 

pospravimo raketo in se usedemo ter začnemo pogovarjati. Otrokom nato pokaţemo še en 

posnetek na YouTube (Curivity, 2009), in sicer začnemo pri 3:20 in končamo pri 6:00. Pri 4. 

minuti se lahko ustavimo in pogledamo, kakšne barve je, iz česa mislijo, da je Luna in kakšno 

je njeno površje.  
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Nato pozornost usmerimo še k primerjavi videza Luninega površja od blizu in tem, kakšno 

Luno vidimo, če jo gledamo od daleč na nebu. Je tudi od daleč videti sive barve? Ugotovimo, 

da je Luna siva, in poveţemo njen videz z izkušnjami otrok: spomnimo jih, da sta kamenje in 

pesek sive barve. Za več informacij o sestavi Lune z otroki pogledamo v knjige ali na internet.  

Za pojasnitev razlike med videzom Lune na nebu, kjer je videti siva in svetleča, ter od blizu, 

ko se izkaţe, da je siva in kamnita, pripravimo model. Siva ţoga predstavlja Luno in svetilka 

predstavlja Sonce, mi opazovalci pa smo Zemljani, ki opazujemo Luno. Ugotovimo, da je tisti 

del Lune, ki ga osvetljuje svetilka (v naravi pa Sonce), videti, kot da ţari, čeprav ne. Sonce 

osvetljuje Luno in Luna odbija svetlobo, ki jo mi vidimo. 

 

 

Slika 16: Model, kako predstavimo svetlečo Luno. 

 

Zanimivost na Luninem površju, ki so jo otroci med ogledom posnetka lahko večkrat opazili, 

so kraterji. Otroci tega izraza verjetno še ne poznajo, zato jih ob ogledu posnetkov in 

fotografij Lune poimenujemo. Za pojasnitev nastanka pa izvedemo dejavnost. Vprašamo jih, 

kako mislijo, da so nastale te »luknje« na Luni. Kje bi to izvedeli? Zopet upoštevamo 

otrokove ţelje, ki so izvedljive. Skupaj bomo pogledali na internet ali v knjige. Pogledamo si 

videoposnetek na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=mIRPeYGKfic (Mad 

Scientist, 2014). Ob njem povemo in razloţimo nastanek kraterjev, ki so nastali, ker so veliki 

trdi delci snovi (meteoriti) treščili v Lunino površje in naredili »luknje« oz. kraterje. 

 

Nato poskus izvedemo še sami. Vzamemo mivko in jo posujemo po dnu pladnja, nato jo 

posujemo še s peskom, da predstavimo Lunino površje. Trk kamenja v Luno predstavimo 

https://www.youtube.com/watch?v=mIRPeYGKfic
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tako, da v pladenj vrţemo kamen. Opazimo, da je naredil kraterju podobno luknjo in razmetal 

pesek daleč naokoli. Če nam okoliščine to omogočajo, je poskus še enostavneje izvesti zunaj 

– v peskovniku. Poskrbimo le, da je mivka v njem zrahljana in zglajena. Za zaključek 

izvedemo gibalno igro, med katero ugotavljamo razlike med Soncem in Luno. Pripravljeno 

imamo Luno (siv krog) in Sonce (rumen krog), ki ju postavimo na tla, vsakega na drug konec 

igralnice. Izmenoma pripovedujemo značilnosti Lune in Sonca (tabela 11), otroci pa se vsakič 

postavijo na področje, za katerega velja opis (stopijo na »Luno« oziroma na »Sonce«.  

 

Tabela 11: Trditve o Luni in Soncu. 

Luna Sonce 

Sem sive barve. Ţarim. 

Imam kraterje. Sem zelo vroče. 

Sem trda krogla. Imam pege. 

Kroţim okrog Zemlje. Okrog mene kroţijo planeti. 

Pokrivata me prah in pesek. Imam veliko vulkanov. 

 

Za primerjavo Lune in Sonca lahko izdelamo tudi plakat. Na eno polovico napišemo in/ali 

narišemo Sonce, na drugo pa Luno. Pri risanju otroke spodbujamo k natančni predstavitvi 

obeh nebesnih teles. Pri tem si otroci lahko pomagajo s slikami iz knjig. Ob slikah s simboli, 

ki jih predlagajo otroci, zabeleţimo spoznanja o Soncu in Luni (Sonce: pege, je vroče, ţari, 

izbruhi, središče našega osončja; Luna: sive barve, kraterji, kroţi okrog Zemlje, je trda.). 

Plakat obesimo na steno. 

 

Slika 17: Plakat o Soncu 
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Slika 18: Plakat o Luni 

 

DEJAVNOST 5. DNE 

TEMA: VESOLJE 

NASLOV DEJAVNOSTI: SPOZNAVANJE PLANETOV, Kometek Raketek in Sončeva 

darila 

ČAS IZVAJANJA: 1 ura 

OBLIKE DELA: skupna, individualna in skupinska oblika dela 

METODE DELA: metoda razgovora, pogovora, pripovedovanja in ustvarjanja 

CILJI: 

– otrok spozna planete in njihove temeljne značilnosti; 

– otrok dobi predstavo o našem Osončju s pomočjo zgodbe; 

– otrok spozna besedo ognjenik. 

 

PRIPOMOČKI: 

– knjiga Kometek Raketek in Sončeva darila, avtorice A. Kocmut; 

– knjige Neverjetno potovanje med planete, avtorja N. Harrisa,  

Podobe Vesolja, avtorice E. Beaumot, Vesolje, avtorice E. Lepetit in še knjiga Vesolje 

Zvezde, planeti in vesoljske ladje, avtorja S. Becklake;  

– barvice in 

– po en bel list papirja za vsakega otroka. 
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DEJAVNOSTI: 

Otrokom preberemo pravljico o Kometku Raketku (Kocmut, 2010), ki je potoval po vesolju, 

obiskal planete in jih obdaroval. Nato ob slikah in zastavljenih vprašanjih obnovimo zgodbo, 

pri čemer se posvetimo planetom, ki jih je moral Raketek obiskati.  

 

V knjigi so skozi zgodbo predstavljene prepoznavne značilnosti planetov. Za Merkur so to 

vulkani (ki jih v knjigi imenujejo ognjeniki, zato poskrbimo, da otroci spoznajo tudi ta izraz in 

vedo, da je to drugo poimenovanje za vulkane, ki smo jih ţe omenili v dejavnostih prvega 

dne). Raketek je torej Merkurju prinesel vulkane (oziroma ognjenike) in planet se je razţivel. 

Nato je šel Kometek Raketek do Venere in ji dal mogočne rumenkaste oblake, ki so jo ovili v 

mehak plašč. Pot je nadaljeval proti Marsu in mu podaril neţen rjast prah. Ni pozabil niti na 

Ceres, to je pritlikavi planet med Marsom in Jupitrom. To pomeni, da planet ni dovolj velik, 

da bi bil pravi planet, ima pa podobne značilnosti kot planeti: giblje se okrog Sonca. V knjigi 

Sonce Ceresu podari skalnate prijatelje, ki se skupaj s Ceresom gibljejo po kroţnici. Jupitru 

kot največjemu planetu je Sonce podarilo veliko lun. Nato je šel Raketek še do Saturna in mu 

izročil zeleno-rdeč kolobar. Tudi Uran je dobil zelen kolobar. Osamljen planet Neptun je 

prejel preprogo plina metana. Otrokom razloţimo, da je to plin, ki je drugačen kot naš zrak, ki 

ga dihamo, in ga zato tudi drugače imenujemo. 

 

Sonce v pravljici ni pozabilo niti na dva pritlikava planeta, in sicer je Plutonu podarilo veliko 

modro luno, Erida pa je dobila belo luno palčico. Ko je Raketek potoval nazaj do Sonca, je na 

poti srečal še Zemljo, a zanjo ni imel darila. Ko je Soncu povedal za Zemljo, se je odločilo, da 

bo Zemlji dalo največ: ozračje, vodo, Luno, bele oblake in ţivljenje. Ko se z otroki 

pogovarjamo o knjigi, preverjamo njihovo razumevanje izrazov. Vse nerazumljive besede 

obrazloţimo in jih po moţnosti demonstriramo s sliko ali videoposnetkom. 

 

Po pogovoru o knjigi otrokom pokaţemo modele planetov. Z otroki jih poimenujemo in jih 

spodbudimo k opazovanju. Vprašamo jih tudi, po čem so prepoznali planet. Nato vse planete 

stresemo v vrečo. Vsak otrok izţreba en planet in ga poimenuje. O planetu, ki ga je dobil, 

vsak poišče dodate informacije v različnih virih. Otroke spodbudimo k zbiranju čim več 

informacij in natančnemu opazovanju slik, saj bodo ta planet tudi narisali in ga pozneje 

predstavili prijateljem. Ko otroci ustvarjajo, jih opazujemo in preverjamo njihovo 

razumevanje (npr. otrok, ki riše Zemljo, bo verjetno narisal morje in kopno; z vprašanjem 

preverimo, ali ve, kaj je narisal). Po končanem risanju otroci predstavijo svoj planet in 
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pokaţejo risbo, ki so jo narisali. Poskrbimo, da povedo čim več informacij in zanimivosti, z 

vprašanji pa opozorimo na ključne prepoznavne  značilnosti (barva, obroči, lune, velikost 

proces). Po tej dejavnosti je čas za prosto igro po kotičkih. Otrokom omogočimo prebiranje 

knjig o vesolju v knjiţnem kotičku in jih k temu tudi povabimo. Otrokom smo na voljo, da 

jim iz knjig preberemo, kar si ţelijo.  

 

DEJAVNOST 6. DNE 

TEMA: VESOLJE 

NASLOV DEJAVNOSTI: NAŠA IGRALNICA POSTANE NAŠE VESOLJE 

ČAS: 50 minut 

OBLIKE DELA: skupinska in skupna oblika dela 

METODE DELA: metoda pogovora, dogovora in igre 

CILJI: 

– otroci naredijo načrt in opremijo igralnico v skladu z njim; 

– otroci utrjujejo znanje o vesolju in ga nadgrajujejo. 

 

PRIPOMOČKI:  

– plakat; 

– svinčniki; 

– barvice; 

– vesoljska telesa, ki so jih naredili otroci; 

– vrvica; 

– škarje in 

– sličice vesoljskih teles, ki jih otroci poznajo. 

 

DEJAVNOSTI: 

Otroke takoj po jutranjem krogu vprašamo, kako mislijo, da bi lahko našo igralnico 

spremenili v naše Osončje, in kaj vse potrebujemo, da lahko naša igralnica postane Osončje? 

Nato vzamemo plakat, na katerega bomo naredili načrt. Otrokom povemo, da ta plakat 

predstavlja našo igralnico. Sedaj pa je naša naloga, da načrtujemo, kako bomo igralnico 

prenovili. Otroke povabimo, da dajejo predloge, kje bodo Sonce, planeti ipd. Ko otroci 

narišejo plakat, ga še enkrat dobro pogledamo.  
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Slika 19: Načrt okrasitve igralnice. 

 

Sedaj moramo narediti še Sonce in planete (če se otroci spomnijo na lune ali druga telesa, ki 

so v našem Osončju, dodamo tudi njih). Z otroki lahko ţe predhodno naredimo planete tako, 

da na pihnjene balone (pazimo, da so baloni – tako kot planeti – različno veliki) oblepimo s 

časopisnim papirjem, kar pa lahko pripravi tudi sam vzgojitelj. Oblepljene balone postavimo 

pred otroke in jih vprašamo, kateri balon bo predstavljal določeni planet. Vsak otrok dobi en 

balon in ga ustrezno pobarva, da predstavlja izbrani planet. Lahko si pomaga s skico, ki smo 

jo narisali prejšnji dan, ali s knjigo. 

 

Med tem, ko se planeti sušijo, se igramo igro Naše Osončje. Vsak otrok dobi ime enega 

planeta, kar lahko določimo z ţrebom. Poskrbimo za to, da lahko preverimo, kateri otrok 

predstavlja kateri planet (npr. na majico otroka nalepimo sličico planeta). Otroci se poljubno 

razporedijo po prostoru. Povemo jim, da so sedaj planeti. Da bodo bolje razumeli, gremo od 

otroka do otroka in mu povemo: »Ti si Zemlja, ti si Mars ...« Povemo jim, da bomo povedali 

različne trditve, ki veljajo za različne planete. Ko mislijo, da trditev opisuje planet, ki ga 

predstavljajo, se oglasijo: »Tukaj sem! Jaz sem (povedo ime planeta, ki ga predstavljajo)«. Če 

se naenkrat oglasi več otrok ali pa se oglasi napačen planet, vključimo ostale otroke, da 

povedo, kateri planet je opisovala trditev. 
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Tabela 12: Planeti in njihove lastnosti. 

Vir: Prosen, 2001; Williams, 2017. 

DEL 

OSONČJA 

TRDITVE 

SONCE Ţarim in sem zelo vroče.   

Sem okrogle oblike in okrog mene kroţijo planeti.   

Imam pege.  

LUNA Kroţim okrog Zemlje.  

Ne ţarim, a vseeno lahko svetim.  

MERKUR Sem najbliţji Soncu. Sem najmanjši planet.  

VENERA Nimam satelitov in nisem najbliţji planet Soncu  

Sem enako velika kot Zemlja in sem ji najbliţja  

ZEMLJA Imam en satelit po imenu Luna.  

Sem dom številnim ţivalim, ljudem in rastlinam.   

MARS Sem rdeče barve in okrog mene kroţita dve luni.  

Imam dva satelita/luni.   

V Osončju se nahajam takoj za Zemljo.  

JUPITER Sem največji planet.  

Imam največ satelitov/ lun.  

Videti sem pisan. Mešajo se rdeča, bela, rjava in rumena barva.  

SATURN Imam obroč.  

URAN Sem predzadnji planet v Osončju in sem modre barve.  

NEPTUN Sem najbolj oddaljen od Sonca. 

4.6 REZULTATI OTROŠKIH ODGOVOROV PO IZVEDENIH 

DEJAVNOSTIH IN INTERPRETACIJA 

 

Po opravljenih dejavnostih sem z otroki ponovno izvedla intervjuje. Otroci so odgovarjali 

individualno in na enaka vprašanja kot pred dejavnostmi. 
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4.6.1 Rezultati v tabeli 

 

Tabela 13: Rezultati otroških odgovorov po izvedenih dejavnostih. 

Vprašanja Odgovori Otroci, stari 

3–4 leta) 

Otroci, stari 

5–6 let 

1. Ali lahko vidimo 

vesolje? 

Ne 1 0 

Da 3 6 

2. Kaj lahko vidimo, 

če pogledamo v nebo? 

Zvezde 4 6 

Luno 4 6 

Sonce 4 6 

Oblaki 3 1 

Planeti 0 4 

3. Poznaš kakšen 

planet? 

Merkur 4 6 

Venera 4 6 

Zemlja 4 6 

Mars 4 6 

Saturn 4 6 

Uran 4 6 

Neptun 4 6 

5. Na katerem planetu 

ţiviš? 

Na Zemlji 4 6 

V Kranju 0 0 

V Sloveniji 0 0 

Ne vem. 0 0 

6. Ali so vsi planeti 

enaki? 

Da 0 0 

Ne  4 6 

7. Na katerem planetu 

ţivijo ţiva bitja? 

Merkur 0 0 

Venera 0 0 

Zemlja 2 6 

Mars 0 0 

Saturn 0 0 

Uran 0 0 

Neptun 0 0 

Ne vem. 2 0 

8. Kako veliki so 

planeti? 

Kot frnikola. 1 0 

Kot nogometna ţoga. 0 0 

Kot hiša. 0 0 

Ne moremo si predstavljati. 3 6 

9. Ali Luna sveti tako 

kot Sonce? 

Da 1 1 

Ne  3 5 

10. Kam gre Sonce Spat. 0 0 
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ponoči? Skrije se. 3 0 

Na drugo stran Zemlje. 1 6 

Ne vem. 0 0 

4.6.2 Rezultati v grafu 

 

 

Graf 11: Ali lahko vidimo vesolje? 

 

Večina otrok (90 %) sedaj ve, da lahko vidi vesolje. En otrok pa tega še vedno ne ve.  

 

 

Graf 12: Kaj vse lahko vidimo, če pogledamo v nebo? 
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Vsi otroci so odgovorili, da lahko na nebu vidijo zvezde, Luno in Sonce. Na oblake so se 

spomnili trije mlajši otroci ( 75 %) in 1 starejši otrok (17 %). Planete so omenili 4 starejši 

otroci (67 %). Čeprav en otrok trdi, da vesolja ne more videti, ve, da lahko na nebu vidi 

zvezde, Luno in Sonce. Verjetno ne ve, kaj vse spada pod vesolje. 

 

Graf 13: Ali poznaš kateri planet? 

 

Vsi otroci so našteli vse planete, 80 % otrok pa jih je naštelo po vrsti od Sonca navzven. 

Polovica mlajših jih je naštela v poljubnem zaporedju.  

 

 

Graf 14: Na katerem planetu ţiviš? 

 

Vsi otroci vedo, da ţivijo na planetu Zemlja.  
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Graf 15: Ali so vsi planeti enaki? 

 

Vsi otroci vedo, da planeti niso enaki. Vsi so omenili, da se razlikujejo po barvi, 70 % otrok 

ve, da se razlikujejo tudi po velikosti (vsi starejši otroci in en mlajši otrok). Tretjina starejših 

otrok se je spomnila tudi, da se razlikujejo po oddaljenosti od Sonca. 

 

 

Graf 16: Na katerem planetu ţivijo ţiva bitja? 

 

Da so samo na Zemlji ţiva bitja, ve 80 % otrok. Polovica mlajših otrok pa ne ve, na katerem 

planetu ţivijo ţiva bitja. Čeprav so otroci v prejšnjih vprašanjih pokazali, da planete poznajo, 

nekateri še vedno ne vedo, na katerem planetu so ţiva bitja. Zanimivo je predvsem to, da 

vedo, da oni ţivijo na Zemlji. Verjetno je teţava v razumevanju besedne zveze »ţiva bitja«. 
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Graf 17: Kako veliki so planeti? 

 

Planeti so za 90 % otrok tako veliki, da si jih niti ne morejo predstavljati. Le 25 % mlajših 

otrok meni, da so planeti veliki kot frnikola.  

 

 

Graf 18: Ali Luna ţari tako kot Sonce? 

 

Po dejavnostih 20 % otrok ne ve, da Luna ne ţari. To je 25 % mlajših otrok in 17 % starejših 

otrok. Otrokom, ki so pravilno odgovorili na vprašanje, sem postavila podvprašanje, zakaj. 

Odgovorili so, da Luna ne sveti sama, ampak se od nje odbija svetloba od Sonca. Nekaj otrok 

(40 %) je povedalo, da je Luna siva in ne ţari tako kot Sonce. 
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Graf 19: Kam gre Sonce ponoči? 

 

Na vprašanje, kam gre Sonce ponoči, je 70 % vseh otrok odgovorilo, da je na drugi strani 

Zemlje. Večina mlajših otrok (
3
/4) pa še vedno misli, da se Sonce skrije. 
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5 PRIMERJAVA PRAVILNIH REZULTATOV PRED IN PO 

DEJAVNOSTIH 

 

 

Graf 20: Primerjava rezultatov pred in po dejavnostih. 

 

Vprašanja: 

1. Ali lahko vidimo vesolje? 

2. Ali poznaš kakšen planet? 

3. Na katerem planetu ţiviš? 

4. Ali so vsi planeti enaki? 

5. Na katerem planetu ţivijo ţiva bitja? 

6. Kako veliki so planeti? 

7. Kje je Sonce ponoči? 

8. Ali Luna ţari tako kot Sonce? 
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vprašanja kot pred njimi. Pri vrednotenju odgovorov sem odgovor » ne vem« je štela kot 

napačen, pri vprašanju, ali poznajo kakšen planet, pa sem za pravilni odgovor štela le, če so 

našteli vse planete. Na tri vprašanja (ali poznaš kakšen planet; na katerem planetu ţiviš; ali so 

vsi planeti enaki) so po dejavnostih vsi otroci odgovorili pravilno, pred dejavnostmi pa ni 

nihče naštel vseh osem planetov, le 30 % otrok je vedelo, da ţivijo na Zemlji, in polovica 

otrok je vedela, da se planeti med seboj razlikujejo. Na prvo vprašanje, ali lahko vidimo 

vesolje, je po dejavnostih  90 % otrok odgovorilo pravilno, pred dejavnostmi pa le 20 %. Kar 

80 % otrok po dejavnostih ve, da samo na Zemlji ţivijo ţiva bitja, pred dejavnostjo pa tega ni 

vedel nihče od otrok. Po dejavnostih 90 % otrok ve, da so planeti tako veliki, da si tega ne 

morejo niti predstavljati, pred dejavnostjo pa je to vedelo le 40 % otrok. Otroci tudi niso 

vedeli, da Luna ne oddaja svoje svetlobe, po dejavnostih pa je to vedelo 80 % otrok. Pred 

dejavnostmi nihče od otrok ni vedel, kje je Sonce ponoči, po dejavnostih pa je vedelo kar 70 

% otrok. 

 

Tako lahko potrdim zadnjo hipotezo, ki pravi, da bo pribliţno 70 % otrok pravilo odgovorilo 

na vprašanja, povezana z ostalimi hipotezami. Vsaj 70 % otrok je na vsa vprašanja odgovorilo 

pravilno. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu sem se posvetila obravnavi bliţnjega vesolja (našega Osončja) v 

predšolskem obdobju. V teoretičnem delu sem opisala planete Osončja. Dejavnosti v vrtcu 

sem zasnovala tako, da otroci skozi njih spoznajo naše Osončje, kaj ga sestavlja in videz 

posameznih nebesnih teles – Sonca, Lune, planetov in nekaterih pritlikavih planetov.  

 

Ker je bila raketa njihova prva asociacija, ko sem jim omenila vesolje, sem upoštevala 

njihovo ţeljo in dodala tudi dejavnost z izdelovanjem rakete. Otroci so pri izdelavi pokazali 

veliko zanimanja in zavzetosti. Ugotovila sem, da bi bilo dobro, če bi spoznavanju vesolja 

namenila več časa, in sicer vsaj en mesec. Otroci bi namreč tako spoznali več zanimivosti o 

vesolju, vsebino bi lahko razširili še na opazovanje in spoznavanje lastnosti zvezd ter izvedli 

več poskusov.  

 

V skupini, kjer sem izvajala intervjuje in dejavnosti, je bilo le 10 otrok, kar je za statistično 

pomembnost rezultatov premalo, pri izvajanju dejavnosti pa sem se laţje posvetila vsakemu 

otroku in preverjala njihovo razumevanje.  

 

Ugotovila sem, da je otrokom načrtovani aktivni način spoznavanja novega blizu. Radi so 

iskali vire novih informacij in jih preučevali. Izkazovali so veliko samostojnost pri 

ugotavljanju, kje in kako bi lahko ugotovili, kaj je res in kaj ni. Otroci so bili notranje 

motivirani, delo je potekalo nemoteno, brez prepirov in ob sodelovanju vseh. Res je, da so 

imeli starejši otroci več idej in so hitreje usvajali nova spoznanja, mlajši pa so potrebovali več 

časa in konkretne izkušnje oziroma demonstracijo. Pri tem pa so starejši tudi predlagali, kako 

bi lahko posamezna dejstva ponazorili, prikazali oziroma kakšen poskus bi naredili. 

 

Otroci pred dejavnostmi niso veliko vedeli o vesolju. Le en otrok je poznal nekaj dejstev. 

Večina pa ni niti razumela vprašanj. Največkrat so odgovarjali z »ne vem« ali pa so si 

odgovor kar izmislili. Po dejavnostih so na vprašanja odgovarjali samozavestno in odločno. 

Naštevali so primere, ki smo jih obravnavali, in opisovali videno na slikah ter posnetkih, ki 

smo jih videli. 
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Zaključim lahko, da načrtovane dejavnosti  omogočajo spoznavanje vesolja in oblikovanje 

zavesti, da obstaja in da so tudi oni del vesolja ter ţivijo na planetu Zemlja. Spoznajo tudi, da 

je Sonce ves čas nekje v okolici Zemlje, četudi ga ne vidijo. Seznanijo se s poklicem 

astronavta in pridobivajo spretnosti načrtovanja in izdelave tehničnega izdelka – rakete, s 

katero lahko v domišljiji poletijo na Luno in tako podoţivijo delo raziskovalca vesolja. 

 

Potek dejavnosti bi po izvedbi spremenila tako,  da bi začela z Zemljo in spoznavanjem tega, 

kar otroci vidijo vsak dan in ţe poznajo (Luna, Sonce in zvezde). Šele nato bi obravnavala 

planete in širšo okolico vesolja, česar s prostimi očmi ne moremo videti (ali razlikovati od 

zvezd). Ker so otroci pokazali veliko zanimanje za poklic astronavta, bi tudi temu posvetila 

nekaj dejavnosti (spoznavanje obleke in pripomočkov, s katerimi delajo). Zagotovo bi za tako 

obširno temo potrebovala tudi več časa. Načina izvajanja dejavnosti ne bi spreminjala, saj sem 

dobila občutek, da so mi otroci lahko sledili, imeli so moţnost uveljavljanja lastnih zamisli in 

sodelovanja pri izbiri vsebin. 
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